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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 9/18 Vestby kommune - Årsmelding 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00085-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsberetning og årsmelding 2017 Vestby kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vestby kommunes årsberetning og årsmelding 2017 ligger vedlagt. 

Fakta i saken: 
Befolkningsutvikling 
2017 var nok et godt år for Vestby kommune. Den ønskede befolkningsveksten 
fortsetter, og vi var ved årsskiftet 17.486 innbyggere. Dette er en økning på 1,7 %, 
mot 0,7 % for landet under ett. 

Likestilling 
Vestby kommune har 1 036 ansatte per 1.12.17, hvorav 822 er kvinner og 214 er 
menn. Statistikken teller kun hovedstillinger, noe som betyr at en ansatt med flere 
stillinger kun telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke 
telles. Alle vikarer, tilfeldig timelønte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor. 

Stillingsstørrelse 
Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å 
skille mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med 
familie, studie o.a. og jobber deltid etter eget ønske. Det er for tiden et pågående 
heltidsprosjekt i Vestby kommune. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby 
økt stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid. I 2014 ble det i samarbeid med 
arbeidstaker-organisasjonene utarbeidet nye retningslinjer for redusert bruk av 
uønsket deltid. 

Sykefravær 
Korttidsfraværet har hatt en marginal økning hvilket tilskrives normalvariasjon. 

Langtidsfraværet har også hatt en økning, fra 5,37 (2016) til 5,91 (2017). Det er 
hovedsakelig resultatområdene skole, helse/ barnevern, rehabilitering, 
hjemmetjenesten, PBG og kommunalteknikk som har hatt økning i fraværsprosenten. 
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Tiltak for å redusere denne utviklingen vil settes inn i samråd med 
personalavdelingen. 
 
Etisk standard 
Vestby kommunestyre vedtok 9. desember 2016 (K-115/16) reviderte etiske 
retningslinjer. De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende 
verdier som skal prege den virksomheten Vestby kommune driver: 
 

 Lojalitet  
 Integritet  
 Tillit  
 Stolthet  
 Åpenhet  
 Ærlighet 

 
Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen har 
kontinuerlig fokus på etikk og dilemmasituasjoner. 
 
Internkontroll 
Nytt elektronisk kvalitetssystem er anskaffet. Opplæring starter i april 2018. Systemet 
gir kommunen adgang til en operativ kvalitetshåndbok med dokumenter, oppdaterte 
lover, forskrifter og veiledere i tillegg til en rekke kvalitetsindikatorer, prosedyremaler 
og prosessveiledere. Systemet har avviksbehandling – både innen HMS og kvalitet, 
og risikostyring med mulighet for å utarbeide og ajourføre ROS-analyser. Årshjul-
modul med mulighet for oppfølging av aktiviteter og tiltak i organisasjonen er 
inkludert. 
 
Avslutning: 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og orientere i saken 
samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
 
Ås, 30.05.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

2017 var nok et godt år for Vestby kommune. Den ønskede befolkningsveksten fortsetter, og 
vi var ved årsskiftet 17.486 innbyggere. Dette er en økning på 1,7 %, mot 0,7 % for landet 
under ett. 
 

Det varslede «skiftet» i befolkningssammensetningen, med en vesentlig større vekst i antall 
eldre ser vi allerede konturene av, og presset på sykehjem og hjemmetjenesten var stort i 
2017. Denne utviklingen vil fortsette, og etter hvert vil veksten i befolkningen også medføre 
økt bemanning også på andre områder. 
 

Vestby kommune har hatt positivt netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd 
sammenhengende siden 2004. Slik rådmannen oppfatter det er det et omforent mål at det 
skal være slik. Overskudd er ikke et mål i seg selv for en kommune, men god økonomistyring 
og budsjettdisiplin skaper trygghet og forutsigbarhet for ansatte, politikere og ikke minst for 
de som mottar tjenester fra kommunen. 
 

Økonomitallene er gode også for 2017. Netto driftsresultat, eller forskjellen mellom utgifter 
og inntekter er på 49 millioner kroner. Dette tilsvarer en resultatgrad på 4,1 %. Den 
udisponerte delen av dette, eller det regnskapsmessig overskuddet, var på litt over 
35 millioner kroner. Kommunen hadde ved utgangen av 2017 om lag 740 millioner i 
omløpsmidler. Store deler av dette er allerede disponert, men korrigert for disse 
disponeringene er det fortsatt en fri arbeidskapital på 314 millioner kroner.  
 

Rådmannen er svært fornøyd med at kommunen har disse resultatene. En kommune skal 
etter lov og forskrift være realistiske i sin budsjettering. Det medfører at man må være 
konservative i inntektsanslag og forsiktige i utgiftsanslag. I så henseende har kommunestyret 
hatt god budsjettdisiplin de siste årene. I et «normalår» med god økonomistyring fra 
administrasjonen vil dette medføre et overskudd. 
 

Rentenivået er antakelig på vei opp, etter Norges Banks prognoser. Rentenivået har stor 
betydning for Vestby kommune, da lånegjelden er svært høy. Ved årsskiftet var langsiktig 
gjeld på om lag to milliarder kroner, noe som gjør kommunen svært utsatt for renteøkninger. 
 

Kommunen har vist til gode resultater gjennom mange år, og har god kontroll på 
økonomien. Etter rådmannens syn skyldes dette i hovedsak realistiske budsjetter vedtatt av 
kommunestyret, og lojale medarbeidere som forholder seg til kommunestyrets vedtak og 
rammer.  
 

Ved slutten av 2017 var det om lag 1.300 ansatte fordelt på 915 årsverk i Vestby kommune. 
Det er disse ansatte som jobber hver eneste dag for å skape en god kommune å bo i, og det 
er disse ansatte som hver dag møter innbyggerne for å gi de tjenestene de har krav på. 
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VESTBY KOM M U N ES ÅRSB E RE TNI N G

REGN SKAPSAN ALYSE

Innledning
Vestby kommune hadde i 201 7 1. 202 millioner kroner i driftsinntekter, og driftsutgifter
inkludert avskrivninger på 1. 149 millioner kroner. Netto rente - og avdrags utgifter beløp seg
til 70,1 millioner kroner. Korrigert for av skrivninger på 6 6 , 4 millioner kroner ga dette et netto
driftsresul tat på 49 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i f orhold til
budsjett) ble på 3 5,4 millioner kroner.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat for 201 7 ble på 4 9 millioner kroner. Netto driftsresultat er det
kommunen ”sitter igjen med” etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et
positivt netto driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens
inntekter. Dersom man følger utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe
om komm unens evne til å møte fremtidige forpliktelser. Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat bør være minst
1,75 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i 2017 utgjord e 4, 1 %. Snittet i perioden
2005 - 201 7 har vært på 6,1 %.

Regnskapsmessig resultat
Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap.
Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettert.
For 201 7 var det regnskapsmessige oversk uddet for Vestby kommune på
3 5,4 millioner kroner .

Det regnskapsmessige overskuddet og netto drift sresultat i prosent av driftsinntektene har
utviklet seg på følgende måte de siste årene:
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Disponering av netto driftsresultat
Av netto driftsresultat på 4 9 millioner kroner var deler allerede disponert.

Differansen mellom ”til disponering” og ”sum disponert” er på vel 3 5,4 millioner kroner, og
kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet ta
stilling til disponering av dette overskuddet.

Inntekter og utgifter
Driftsinntektene til Vestby kommune bestod av følgende elementer:

Skatteinntektene var i 201 7 p å 99,9 % av landsgjen nomsnittet. Dette nivået er
0 , 2 prosentpoeng lavere enn i 201 6 .
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Driftsutgiftene til Vestby kommune hadde denne sammensetningen:  
 

 
 
Lønnsutgiftene gikk opp med 6,2 % fra 2016 til 2017. Dette skyldes både lønnsøkningen for 
ansatte i kommunesektoren og økningen i aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 
2,8 %, overføringer med 4,2 %, og avskrivninger med 5 %. 
 
Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik: 
 
 

     

 
 

 
 
 
Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper har forandret seg marginalt det siste året. 
Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største 
innsatsfaktoren. 
 
På inntektssiden er skatt på inntekt og formue den største inntektskilden. Under posten 
andre inntekter, ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner, samt 
eiendomsskatt på verk og bruk. 
 
 
Renter og avdrag 
En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har dette 
utviklet seg slik: 
 

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017

Revidert
Budsjett

2017

Lønn og sosiale utgifter 579 118 607 928 656 366 697 151 702 251         

Andre driftsutgifter 263 887 291 630 322 671 331 603 341 913         

Overføringer 61 443 51 087 52 048 54 225 37 100           

Avskrivninger 47 924 49 889 63 274 66 431 66 419           

Sum driftsutgifter 952 372 1 000 534 1 094 359 1 149 410 1 147 683
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Grafisk kan dette fremstilles slik: 

 
 
Som oversikten viser har kommunen fra 2005 stor økning i finansutgifter, fra i overkant av 
20 millioner kroner pr år til om lag av 70 millioner kroner i 2017. Det er viktig å være klar 
over denne økte belastningen til tross for et historisk lavt rentenivå.  
 
Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsregnskap for 2017 viser netto investeringsutgifter på 
332,8 millioner kroner.  
 

 
 
Som oversikten viser er det investert 392 millioner kroner brutto i anleggsmidler. Fra 2014 
ble all momskompensasjon fra investeringer ført i investeringsregnskapet. 

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017

Revidert
Budsjett

2017

Renteinntekter -16 235 -16 787 -10 164 -9 882 -8 968

Renteutgifter 30 146 29 986 26 407 28 651 29 181

Mottatte avdrag/utlån -157 66 -124 -150 20

Avdrag på lån 34 630 42 758 46 822 51 521 51 522

Netto rente og avdrag 48 384 56 023 62 941 70 140 71 755

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017

Revidert
Budsjett

2017

Brutto investeringsutgifter 276 421 257 962 185 944 392 087 912 056

Utlån/avdrag 16 638 23 855 14 458 16 663 10 000

Avsetninger 13 013 1 888 9 635 6 237 0

Inntekter vedrørende investeringer -57 878 -84 701 -50 551 -82 222 -100 573

Netto investeringsutgifter 248 194 199 004 159 486 332 765 821 483
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Finansiering av investeringer 
Investeringene i kommunen kan finansieres ved hjelp av fremmedkapital (bruk av lån, 
mottatte avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføringer fra drift eller 
bruk av fond). 
 
 
De siste årene har utviklingen vært slik: 
 

 
 
I 2017 var 64,5 % lånefinansiert, mot 82,8 % for perioden 2014-2016.  
 
 
Eiendeler 
Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte 
eiendeler har økt vesentlig. 
 

 
 
 
Sum omløpsmidler har også økt i perioden.  
 

 
 
 
  

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017

Revidert
Budsjett

2017

Bruk av lån -184 249 -169 284 -148 768 -214 613 -597 509

Salg av fast eiendom -22 291 -7 955 -1 000 -112 115 -132 133

Mottatte avdrag -8 616 -7 627 -9 658 -6 037 0

Bruk av avsetninger -214 -13 478 -60 0 -91 841

Bruk av driftsmidler -32 824 -660 0 0 0

Sum finansiering -248 194 -199 004 -159 486 -332 765 -821 483

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017

Aksjer 16 665 17 200 18 687 20 548 59 942

Pensjonsmidler 641 540 736 360 796 373 814 869 875 719

Langsiktig utlån 63 646 67 351 67 677 68 248 74 523

Maskiner og transportmidler 26 967 30 818 50 936 56 967 62 692

Faste eiendommer 1 493 981 1 700 349 1 880 975 1 985 981 2 318 703

Sum anleggsmidler 2 242 799 2 552 078 2 814 648 2 946 613 3 391 579

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017

Kasse og bank 484 787 569 628 597 066 761 648 622 895

Fordringer 56 261 82 267 61 190 80 146 77 908

Premieavvik 33 255 47 186 44 877 44 045 41 960

Sum omløpsmidler 574 303 699 081 703 133 885 839 742 763
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Gjeld 
Som vist tidligere er kommunen investeringer i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag 
i langsiktig gjeld. 
 

 
 
 
Langsiktig lånegjeld er over 1,6 milliard kroner. Selv om deler av denne gjelden forrentes og 
avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig. Lånegjelden er gått ned fra 2016 til 
2017. Nedgangen har sammenheng med at vedtatt låneopptak for 2017 på 
173,576 millioner kroner til finansiering av investeringer, og avdragsfritt byggelån på inntil 
150 millioner kroner til dekning av infrastruktur i Vestby sentrum ble utsatt til 2018 (K-
78/17). 
 
 
Utviklingen til lånegjeld og pensjonsforpliktelser de siste årene kan fremstilles slik: 
 

 
 
 
Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2017 134% av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær 
tre ganger så høyt som fylkesmannens anbefaling på 50%. 
 
  

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017

Kortsiktig gjeld 132 597 137 497 145 248 199 556 205 883

Lånegjeld 1 179 337 1 424 774 1 486 427 1 655 649 1 608 536

Pensjonsforpliktelse 862 689 960 636 985 336 1 039 247 1 089 170

Sum gjeld 2 174 623 2 522 907 2 617 011 2 894 452 2 903 589
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Likviditet 
Det viktigste målet på en kommunes likviditet er størrelsen på arbeidskapitalen. 
Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad kommunen evner å møte sine kortsiktige 
forpliktelser, og regnes ut ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. De siste årene 
har arbeidskapitalen utviklet seg slik:  
 
 

 
 
Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 119,9 millioner kroner. 
Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 194,2 millioner kroner. 
  

Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 2017

Omløpsmidler 1. januar 530 323 574 303 699 082 703 133 885 839

Omløpsmidler 31. desember 574 303 699 082 703 133 885 839 742 763

Endring i omløpsmidler 43 980 127 779 4 051 182 706 -143 076

Kortsiktig gjeld 1. januar 133 346 132 597 137 497 145 248 199 556

Kortsiktig gjeld 31. desember 132 597 137 497 145 248 199 556 205 883

Endring i kortsiktig gjeld -749 4 900 7 751 54 308 6 327

Endring i arbeidskapital 44 729 119 879 -3 700 128 398 -149 403

Arbeidskapital 31. desember 441 706 561 585 557 885 686 283 536 880

Ubrukte lånemidler 148 877 247 465 198 565 269 945 65 332

Disponerte fond 129 490 134 295 160 600 163 539 157 451

Arbeidskapitalens frie del 163 339 179 825 198 720 252 799 314 097



9/18 Vestby kommune - Årsmelding 2017 - 18/00085-1 Vestby kommune - Årsmelding 2017 : Årsberetning og årsmelding 2017 Vestby kommune

11 
 

RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI 

 
 
Tabellen over viser regnskapsskjema 1A i henhold til Forskrift om årsregnskap og 
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Avvik på skatt og ramme til sammen viser 
at vi fikk 19,3 millioner kroner mer enn budsjettert.  
 
Tabellen nedenfor viser regnskapsskjema 1B, det vil si «Sum fordelt til drift» fra 
regnskapsskjema 1A, fordelt på resultatområder. Tallene i regnskapsskjema 1B er ikke 
direkte sammenlignbare med tallene for det enkelte resultatområde i årsmeldingen. 
 

 
  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 
2017

Revidert 
Budsjett

2017 Avvik

Skatt på inntekt og formue -511 136 -488 098 -23 038

Ordinært rammetilskudd -376 376 -380 108 3 732

Skatt på eiendom -27 104 -26 000 -1 104

Andre generelle statstilskudd -41 749 -38 466 -3 283

Sum frie disponible inntekter -956 365 -932 672 -23 693

Renteinntekter og utbytte -9 882 -8 968 -913

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 28 651 29 181 -530

Avdrag på lån 51 521 51 522 -1

Netto finansinntekter/-utgifter 70 291 71 735 -1 444

Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0

Til ubundne avsetninger 52 786 44 503 8 283

Til bundne avsetninger 5 513 156 5 357

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -31 062 -31 062 0

Bruk av ubundne avsetninger -1 511 -1 472 -39

Bruk av bundne avsetninger -12 177 -13 293 1 116

Netto avsetninger 13 549 -1 168 14 717

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

Til fordeling drift -872 526 -862 105 -10 421

Sum fordelt til drift 837 101 862 105 -25 003

Regnskapsmessig mindreforbruk -35 424 0 -35 424

Tall i 1000 kroner Regnskap
Revidert 
Budsjett

Resultatområde
 

2017 2017 Avvik

Politisk styring 7 504 8 165 -661

Sentraladministrasjonen 57 209 57 498 -289

Fellesutgifter 8 548 10 647 -2 100

Skole 233 368 238 711 -5 343

Barnehage 149 802 150 895 -1 094

Helse og barnevern 46 187 49 066 -2 879

Rehabilitering 83 132 85 410 -2 278

Hjemmetjenesten 50 936 51 293 -357

Sykehjemmet 75 822 74 000 1 822

Kommunalt NAV 25 953 27 238 -1 285

Kultur 45 467 47 022 -1 554

Plan, bygg og geodata 3 876 6 253 -2 377

Kommunalteknikk 33 294 39 501 -6 207

Eiendom 101 959 102 823 -864

Sentrale inntekter og utgifter -85 954 -86 419 464

Sum drift resultatområder 837 101 864 122 -25 004
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MEDARBEIDERE – Kommunen totalt 
 

Tekst Resultat  
31.12.16 

Mål   
31.12.17 

Resultat  
31.12.17 

Antall årsverk 877,7  919,5 915,1  
Sykefravær - totalt 8,1 % 6,0 % 8,9 % 
Sykefravær - korttids (1 - 16 dager) 2,7 % 1,5 % 3,0 % 
Sykefravær - langtids (> 16 dager) 5,4 % 4,5 % 5,9 % 
Medarbeidertilfredshet: 4,2 4,3 4,3 
Svarprosent: 77 % 80 % 79 % 
Turnover: 4,9 %  6,9 % 

 
 
Korttidsfravær  
Korttidsfraværet har hatt en marginal økning hvilket tilskrives normalvariasjon. 
 
 
Langtidsfravær 
Langtidsfraværet har også hatt en økning, fra 5,37 (2016) til 5,91 (2017). Det er hovedsakelig 
resultatområdene skole, helse/ barnevern, rehabilitering, hjemmetjenesten, PBG og 
kommunalteknikk som har hatt økning i fraværsprosenten. Tiltak for å redusere denne 
utviklingen vil settes inn i samråd med personalavdelingen. 
 
Resultatområde barnehage har etter flere år med høyt fravær nå en total fraværsprosent på 
under 10. Sykehjemmet har redusert total fraværsprosent fra 13,02 (2016) til 11,36 (2017). 
Vi ser også en tydelig reduksjon i fraværet for NAV og eiendom. 
For sykehjemmets del er det av betydning at enhetene gjennom deling har blitt redusert, og 
det derfor kan utøves større grad av nærledelse. Samtidig er den reduserte 
fraværsprosenten for samtlige resultatområder resultat av fokus på tilrettelegging av 
arbeidssituasjonen for ansatte med redusert arbeidsevne og tett oppfølging av sykemeldte. 
 
Kommunen har tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging av 
arbeidssituasjonen etter AML § 4-6, og det forventes reduksjon av langtidsfraværet innen 
første kvartal av 2018. 
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KS 10 - Faktor medarbeiderundersøkelse
10 - faktor medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i tidsrommet 16. oktober til 5.
november. Da svarfristen gikk ut var det registrert 856 svar, dvs. en marginal økning siden
2016. Dette innebærer en svarprosent på 79, og er en forbedret svarprosent opp mot
fjorårets 77. Landsgjennomsnittlig svarprosent var i 2017 på 66.

På overordnet nivå for kommunen viser resultatene at Vestby kommune også i 2017 ligger
marginalt over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommunene som har gjennomført
undersøkelsen. Det har vært en reduksjon i gjennomsnittsresultatet på landsbasis fra 4,22
(2016) til 4,18 (2017). Resultatet for Vestby kommune har økt fra 4,24 (2016) til 4,26 (2017).

K ommunen ser seg fornøyd med denne utviklingen, og det vil i 2018 rettes et ytterligere
fokus på etterarbeidet som kommer i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål
å oppnå økte resultater for 2018 - undersøkelsen.

Likestilling

Vestby kommune arbei der aktivt for likestilling og mot diskriminering. Vestby kommune har
en vedtatt likestillingspolitikk, og kommunen skal tilstrebe en jevn fordeling mellom kvinner
og menn innen alle yrkesgrupper.

Kjønnsbalanse
Vestby kommune har per 1.12.2017 1036 ansatte, hvorav 822 er kvinner og 214 er menn.
Statistikken teller kun hovedstillinger, noe som betyr at en ansatt med flere stillinger kun
telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Alle vikarer,
tilfeldig t imelønte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor

Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2017 basert på PAI - registeret. Tabellen
inneholder bare hovedstillinger:

Antall

Sektor Kvinner Menn
Andel

kvinner i %
Andel

menn i %
Sentraladministrasjonen 26 15 63 37
Grunnskole 313 73 81 19
Barnehager 135 14 91 9
Øvrig oppvekst 24 10 71 29
Helse/ Sosial 265 48 85 15
Kultur 15 13 54 46
Teknisk sektor 44 41 52 48
Samlet 822 214 79 21

Det er en skjev kjønnsfordeling i de fleste sektorer. Vestby kommune har spesielt en
utfordring i å øke andelen menn i barnehage samt grunnskole, sektor helse/ sosial.
Resultatområdet barnehage jobber aktivt med å øke andelen menn i barnehage gjennom
prosje ktet ”MI B - Menn i barnehage”. Vestby kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for
øvrig og være en mangfoldig organisasjon.
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Vestby kommune tilbyr også så langt det er praktisk mulig arbeidspraksis i regi av NAV eller
andre tiltaksarrangører.

Likelønn
I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen på neste side har
menn noe høyere inntekt enn kvinner, noe som i stor grad skyldes at menn velger andre
typer stillinger. Tabellen tar ikke hensyn til ulike forhold som påvirk er lønnsdannelsen.

Tabell 2. Lønnsutvikling for fast - og timelønte hoved - og bistillinger i Vestby kommune. Tall per
1.12.2016 og 1.12. 2017 basert på KS’ PAI - register:

Kjønn Månedsfortjeneste
2017

Grunnlønn 2017 Endring i måneds -
fortjeneste 2016 - 2017

Endring i grunnlønn
2016 - 2017

Kvinner 40 661 39 204 2,7% 4,1%
Menn 42 692 41 374 2,8% 3,2%
Samlet 41 077 39 648 2,8% 3,9%

I 2017 hadde kvinner en prosentvis høy ere endring i grunnlønn enn menn. I det lokale
lønnsoppgjøret for 2017 prioriterte partene et løft av enkelte stillingsgrupper som
tradisjonelt sett har mange kvinner. Den prosentvise økning i månedsfortjeneste var høyere
for menn, noe som kan forklares med mange kvinner i deltidsstillinger.

Stillingsstørrelse
Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille
mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie
o.a. og jobber deltid etter eget ønske. Det er for tiden et pågående heltidsprosjekt i Vestb y
kommune. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt stillingsprosent til ansatte
med uønsket deltid. I 2014 ble det i samarbeid med arbeidstaker - organisasjonene utarbeidet
nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.

Tabell 3. Stilli ngsprosent :

2015 2016 2017
Stillingsprosent Kjønn Antall

ansatte
Prosent Antall

ansatte
Prosent Antall

ansatte
Prosent

Deltidsstillinger Kvinner 349 44,1 413 43,4 360 43,2
Menn 71 34,5 90 40,2 79 36,2

Fulltidsstilling Kvinner 442 55,9 478 53,6 474 56,8
Men 132 65,0 134 59,8 139 63,8

Både andel kvinner og menn med heltidsstillinger har økt noe sammenlignet med tall fra
2016. Selv med økt fokus på uønsket deltid ser vi at det er vanskelig å oppnå ytterligere
reduksjon. Noe av årsaken til dette kan være at en stor del av deltidsarbeidet i kommunen er
ønsket deltid som det fremkommer i tidligere interne kartlegginger.
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Etisk standard
Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og
samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har
avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og de t
enkelte menneske. En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for
omverdenens tillit til Vestby kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker
skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Vestby kommu nestyre vedtok 9. desember 2016 (K - 115/16) reviderte etiske retningslinjer.
De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende verdier som skal prege den
virksomheten vi driver:

Lojalitet
Integritet
Tillit
Stolthet
Åpenhet
Ærlighet

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmø ter. Kommunen har kontinuerlig
fokus på etikk og dilemmasituasjoner.

Internkontroll
I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er
iverksatt og som planlegges for betryggende kontroll.

Nytt elektronisk kvalitetssystem er anskaffet . Opplæring starter i april 2018 . Systemet gir
kommunen adgang til en operativ kvalitetshåndbok med dokumenter, oppdaterte lover,
forskrifter og veiledere i tillegg til en rekke kvalitet sindikatorer, prosedyremaler og
prosessveiledere. Systemet har avviksbehandling – både innen HMS og kvalitet, og
risikostyring med mulighet for å utarbeide og ajourføre ROS - analyser. Årshjulsmodul med
mulighet for oppfølging av aktiviteter og tiltak i orga nisasjonen er inkludert.

Med dette systemet på plass har kommunen et fremtidsrettet kvalitetssystem som
effektiviserer arbeidshverdagen til kommunens ansatte og ledere.
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VESTBY KOM M U N ES ÅRSM ELDI N G

NØKKELTALL – SAMMEN LI GNI N GER

Under følger en sammenligning for 2017 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt
for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk
Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med.
Kommunene i gru ppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med middels
bundne kostnader pr. innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 31
kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Nesodden og Ås.

Alle tall baserer seg på fo reløpi ge kostrarapporter fra 15.3.2018 . Reviderte tall kommer i
juni. Regnskapstallene for 2016 er regnet om til 2017 - priser.

Tabellene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden til de aktuelle
kommunene

Netto dri ftsresultat er det mest sentrale
begrepet for kommunens økonomiske
handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi
anbefaler at netto driftsresultat bør være
minst 1,75 % av brutto driftsinntekter. For
Vestby kommun e gikk tallet litt ned fra 4,2
% i 2016 til 4,1 % i 2017 . Til sammenlig ning
er tilsvarende nøkkeltall 2,6 % for
kostragrup pe 7. G jenno msnittet for
Akershus er 4,8 % og skyldes relativt høye
tall for Asker og Bærum kommune.

Ordinære renter og av drag på lån skal
finansieres av driftsinntektene.
Indikatoren viser langsiktig
gjeldsbelastning i forhold til
driftsinntektene. Netto lånegjeld har økt
fra 98,3 % av brutto driftsi nntekter i 2011
til 122,2 % i 2017 og er godt over
gjennomsnittet i sammenli gnings -
gruppene. Fylkesmannens normtall for
gjeld er at den ikke skal overstige 50 % av
brutto driftsinntekter.
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Frie inntekter er skatt og rammetilskudd
og kan disponeres fritt uten andre
bindinger enn gjeld ende lover og
forskrifter . I 2017 ligger frie inntekter på
50.756 kroner per innbygger. Dette er på
samme nivå som gruppe 7, men noe
lavere enn både for gjennomsnittet av
Akershus og for landet uten Oslo.

Net to lånegjeld er på 83.992 kr oner per
innbygger , og ligger over gjennomsnitts -
gruppene. Til sam menligning ligger
gruppe 7 på 62.083 kr oner p er innbygger.

Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor
brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringene til de forskjellige
kommunene.

Netto driftsutgifter til barnehager per
innbygger 1 - 5 år har gått fra 138 tusen
kroner til 133 tusen kroner fra 2016 til
2017, målt i faste priser. Vestby kommune
ligger noe under sammenlignba re
kommuner, og også under gjennomsnittet
i Akershus og landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter til grunnskole per elev
ligger nå i overkant av 111 tusen k roner . I
disse tallene ligger driftsutgifter til
grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler
og skoleskyss. Vestby kommune ligger
høyere en n sammenlignbare kommuner,
gjennomsnittet i Akershus og landet uten
Oslo , når det gjelder driftsutgifter til
grunnsk ole og skolefritidstilbud .
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Vestby kommune har lave netto
drifts utgifter sammenlignet med
gjenn omsnitts gruppene. Tidlig
intervensjon med forebyggende team og
et generelt godt forebyggende arbeid i
kommunen gjenspeiler seg i tallene.
Andelen plasserte barn er lavere enn i
sammenlignbare kommuner.

Utgifter til sosialtjenesten per innbygger
20 - 66 år har gått noe opp fra 2016 til
2017. Resultatet er noe høyre enn
gruppe 7, men under gjennomsnittet i
Akershus og landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter til kommunehelse -
tjenesten per in nbygger er noe høyere enn
i 2016 . Samtidig ligger kommunen under
gjennomsnittene vi sammenligner oss
med.

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i
underkant av 89 tusen kroner per
innbygger som er 67 år eller eldre.
Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene
i sammenligningsgruppene. For
gruppe 7 er nøkkeltallet 105 tusen kroner
per innbygger.
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Netto driftsutgifter til kultursektoren i
Vestby ligger litt lavere i 2017 enn i 2016.
Vestby ligger over gjennomsnittet i gruppe
7, men under gjennomsnittet i Akershus
og landet uten Oslo.

Vestby kommune ligger lavere enn
g ruppene vi sammenligner oss med når
det gjelder netto driftsutgifter til
administrasjon og styring. Forskjellen
mellom g ruppe 7 og Vestby kommune er
406 kroner per innby gger, dette tilsvarer
om lag 7,1 millioner kroner totalt.

Diagrammene under viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen

V estby kommune bruker mindre ressurser
per bruker som får tilbud i
hjemmetjenesten enn gjennomsnittene vi
sammenligner oss med.

Korrigerte brutto driftsutgifter per
institusjonsplass har gått opp, og er på vel
1 million kroner per plass. Vestby
kommune ligger under gjennomsnittene til
gruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.
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Diagrammene under viser hvilk e dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte
områder.

Andel barn i bar nehage har gått noe ned
fra 2016 og ligger på 93 % for 2017 .
Samtidig ligger Vestby over de
kommunene vi kan sammenligne oss med.
Alle barn med rett til plass fikk tilbud ved
hovedopptak.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i
grunnskolen var i 2017 på 13,3 . Dette er
en svak økning f ra 2016, og lavere enn
gjennomsnittene for gruppe 7 og
Akershus. Gruppestørrelsene varierte med
13 for 1. - 4 trinn, 12,5 for 5. - 7. trinn og
14,6 for 8. - 10. trinn.

13 % av barn i alderen 6 - 15 år var elever
ved kulturskolen i Vestby i 2017. Dette er
en økning på 1,4 % - poeng fra 2016, men
lavere enn gruppe 7 (13,6 %).
Gjen nomsnittet for Akershus var 11,8 %.

I 2017 fikk 7,2 % av elevene i grunnskolen
spesialundervisning. Tilsvarende tall for
2016 var 7,4 %. Tallet for 2017 er høyere
enn for gjennomsnittene for gruppe 7 og
Akershus. Fordelingen på klassetrinn var
3,8 % for 1. - 4. trinn, 8 % for 5. - 7. trinn og
11 % for 8. - 10. trinn.
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Antall legeårsverk per 1 0.000 innbyggere
har økt fra 7,6 i 2016 til 8,6 i 2017 . Gru ppe
7 har et gjennomsnitt på 9,8 årsverk og for
landet uten Oslo er snittet på 11,1 .

24,2 % av innbyggere over 8 0 år fikk
hjemmetjenester i 2017 . I 2016 var
andelen 23,5 %. Andelen er la vere enn
sammenligningsgruppene hvor
n økkeltallet for gruppe 7 er 31,0 %. Vestby
kommune har relativt mange over 80 år
som er i aldersgruppen 80 - 89 år
s ammenlignet med andre kommuner.
Dette diagrammet og neste diagram må
ses i lys av dette.

7 , 1 % av innbyggere i aldersgruppen 67 - 7 9
år fikk hjemmetjenester i 2017 . Vestby
kommune har både lavere andel brukere
og lavere kostnad per bruker enn de vi
sammenligner oss med. (Se tilhørende
nøkkeltall.)

Andelen av innbyggere over 80 år som er
beboere på institusjon er på 11,5 % i 2017.
Dette er lavere enn for 2016, men her er
trolig også beboere fra andre kommuner
som hadde institusjonsplass i Vestby
kommune også med. Vestby kommune
ligger om lag på samme nivå som
sam menligningsgruppene.
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SEN TRALADMI NI STRASJON EN

ØKONOMI

Regnskapet viser at nettoutgiften for 2017 er på samme nivå som budsjettert nettoutgift.
Merutgiften for «Andre driftsutgifter» må ses i sammenheng med øremerket merinntekter
som skulle ha vært budsjettregulert.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål 31.12.17 Resultat
31.12.17

Kommentarer

Antall årsverk 40,12 39,5 40,0
Sykefravær – totalt 8,2 % 5,5 % 7,0 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,3 % 3,7 %
Sykefravær - lang > 16 dg 6,0 % 3,2 %
Medarbeidertilfredshet: 4,0 4,5 4,1
Deltakelse:
Turnover: 3,4 % 12,5%

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons - nivå Resultat
31.12.17

Kommentar

Fornøyde
brukere.

Behandlingstid for
henvendelser til
servicekontoret.

Alle
henvendelser
besvares innen
to dager.

Innfridd .

Antall klager
etableringslån med
medhold.

Ingen. Ingen
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 
 
Sentraladministrasjonen har i 2017 i tillegg til vanlig drift brukt tid på gjennomføringen av 
sentrumsplanen og på innføring av ny versjon av saksbehandlingssystem. 
Saksbehandlingssystemet er i sluttfasen, og det skal nå bare være «politikerportalen» som 
mangler. 
 
For sentrumsplanens del har det blitt brukt tid på interne planprosesser, og på salg av 
kommunale tomter i sentrum. Ved årets utløp var administrasjonen i dialog med utbyggere 
om fire av de fem tomtene kommunen eier innen sentrumsplanens fase 1. 
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RESU LTATOM RÅDE SKOLE

ØKONOMI

Lønn og sosiale utgifter er i henhold til budsjett.

Overforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak avsetning til presjonsfond, avsetning
til bundne driftsfond, kjøp av skoleplass i andre kommuner, skoleskyss og kjøp av lisenser.

Merinntekter er relatert til refusjon fra fylkeskommune, refusjon fra andre kommuner og
inntekter fra elevkantine.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 309,0 309,2 314,3
Sykefravær – totalt 6,5 % 6,5 % 7,6 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,3 % 2,5 %
Sykefravær - lang > 16 dg 4,3 % 5,2 %
Medarbeidertilfredshet: 4,2 4,5 4,3
Deltakelse: 77 % 80 %
Turnover: 4,4 % 5,1 %
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TJENESTER TI L INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons - nivå Resultat
31.12.17

Kommentar

Elever med gode
grunnleggende
ferdigheter

Nasjonale prøver og
elevundersøkelsen:

Bedre enn
nasjonalt nivå

Regning Nasjonalt 5.: 50
Vestby 5.: 50
Nasjonalt 8.: 50
Vestby 8.: 52
Nasjonalt 9.: 54
Vestby 9.: 55

Likt nasjonalt nivå på 5.
trinn.
To skalapoeng over
nasjonalt nivå på 8.
trinn.
Ett skalapoeng over
nasjonalt nivå på 9. trinn

Lesing på norsk Nasjonalt 5.:50
Vestby 5.: 50
Nasjonalt 8.: 50
Vestby 8.: 52
Nasjonalt 9.: 54
Vestby 9.: 55

Likt nasjonalt nivå på 5.
trinn.
To skalapoeng over
nasjonalt nivå på 8.
trinn.
Ett skalapoeng over
nasjonalt nivå på 9. trinn

Lesing på engelsk Nasjonalt 5.: 50
Vestby 5.: 49
Nasjonalt 8.: 50
Vestby 8.: 52

Ett skalapoeng under
nasjonalt nivå på 5.
trinn. To skalapoeng
over nasjonalt nivå på 8.
trinn

Elever som er
motiverte for
læring

Læringskultur Bedre enn
nasjonalt nivå

Nasjonalt 7. : 4,1
Vestby 7. : 4,1
Nasjonalt 10: 3,8
Vestby 10. : 3,7

Likt nasjonalt nivå på 7.
trinn.
Marginalt over nasjonalt
nivå på 10.trinn.

Vurdering for læring Nasjonalt 7. : 3,9
Vestby 7. : 3,9
Nasjonalt 10 : 3,3
Vestby 10. : 3,5

Likt nasjonal nivå på
7.trinn.
Klart over nasjonalt nivå
på 10.trinn.

Elever som trives
på skolen

Trivsel Bedre enn
nasjonalt nivå

Nasjonalt 7. : 4,3
Vestby 7. : 4,3
Nasjonalt 10 : 4,1
Vestby 10. : 4,2

Likt nasjonalt nivå på 7.
trinn.
Marginalt over nasjonalt
nivå på 10.trinn.

M obbing Andel elever som
har opplevd
mobbing 2 – 3 ganger
i måneden eller
oftere (prosent)

Ingen mobbing Nasjonalt 7. : 7,2
Vestby 7. : 6,7

Nasjonalt 10: 8,3
Vestby 10. : 10,4

Klart bedre enn
nasjonalt nivå på 7.
trinn.
Klart dårligere enn
nasjonalt nivå på
10.trinn.

KORT OPPSU M M ERI N G ETTER 2017

Skole har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. Vi ligger på nasjonalt nivå på nasjonale
prøver, uten signifikante avvik. På 5. trinn har vi fortsatt noe å gå på for å komme over
nasjonalt nivå. Resultatene på 8. trinn kan krediteres barnetrinnet da disse prøvene tas tidlig
på høsten.
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Elevundersøkelsen viser at vi ligger likt med nasjonalt nivå på 7. trinn, bortsett fra når det 
gjelder mobbing. Der ligger vi klart under. Tallet er likevel for høyt. På 10.trinn ligger vi bedre 
an enn nasjonalt nivå, bortsett fra når det gjelder mobbing. Der ligger vi klart over. 
Resultatene på elevundersøkelsen og nasjonale prøver til den enkelte skole blir kommentert 
i tilstandsrapporten for skole som kommer før sommeren. Her kommenterer også hver 
enkelt rektor hvilke tiltak som blir satt i gang på den enkelte skole. 
 
Videreutdanning for lærer hadde våren 2017 22 deltakere. Høsten 2017 var det 24 lærere 
som startet på videreutdanning. To rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste fullførte 
videreutdanning våren 2017 og fire rådgivere deltar på videreutdanning fra høsten 2017. Alt 
dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og delvis finansiering ved kommunale 
midler til kompetanseutvikling. 
 
Fra 2017 har Kunnskapsdepartementet innført en ny modell for kompetanseutvikling i 
skolen. Vestby kommune er med på den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. 
Bakgrunnen for denne ordningen er at de statlige midlene som tidligere ble brukt til felles 
satsninger nå skal kanaliseres til kommunene. Kommunene skal selv definere, prioritere og 
gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling med utgangspunkt i nasjonale mål i samarbeid 
med universiteter og høyskoler. I Akershus er det ansatt tre utviklingsveiledere som tar seg 
av kontakten mellom kommunene og universitet/høyskoler. Skolene i Vestby meldte inn sine 
ønsker til vår utviklingsveileder i desember. Oppstart for denne kompetanseutviklingen blir 
august 2018. 
 
Alle barneskolene ble ferdige med direktoratets satsning «Vurdering for læring» i høst. Det 
ble da bestemt i rektorgruppa at alle skolene skulle bli med på MOOC (Massive Open Online 
Courses) i skolebasert vurdering for læring. MOOCen gjennomføres som skolebasert 
kompetanseutvikling som innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske 
personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens 
samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter, når det gjelder læring, undervisning og 
samarbeid.  
 
KS-nettverk med tema «den inkluderende skolen» ble sluttført i mars 2017. Vi har fortsatt 
med lærende nettverk med alle skolelederne i kommunen, og har samlinger 2-3 ganger i 
halvåret.  Dette bidrar til å styrke kulturen rundt begrepet «Vestbyskolen». 
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RESU LTATOM RÅDE BARN EH AGE

ØKONOMI

Merforbruk på lønn sutgifter og andre driftsutgifter dekkes inn av andre inntekter og
syke lønnsrefusjon. Merforbruk på lønn skyldes blant annet at i ledige stillinger ble det ansatt
pedagogiske ledere, som har høyere lønn enn fagarbeidere og assistenter. Dette for å
forberede lovfestet pedagogisk norm. Merforbruk på andre drifts utgifter er i hovedsak
kompetansetiltak og refusjon til private barnehager for barn med spesi elle behov, samt
søskenmoderasjon/ inntektsgradert foreldrebetaling. Mindreforbruk på andre inntekter er
øremerkede tilskudd fra stat og fylke til blant annet kompetanseutvikling og økt
foreldrebetaling.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 148,3 152,5 152,4
Sykefravær – totalt 11,6 % 10,5 % 10,0 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,8 % 4,7 %
Sykefravær - lang > 16 dg 7,8 % 5,2 %
Medarbeidertilfredshet: 4,4 4,6 4,2
Deltakelse: 90 % 84 %
Turnover: 4,3 % 1,7 %
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TJENESTER TI L INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons - nivå Resultat
31.12.17

Kommentar

Barnehagen
skal bidra til at
barn utv ikler
gode sosiale
ferdigheter

Antall kartlegginger
av barneh agenes
psykososiale
læringsmiljø

To kartlegginger
årlig p er
barnehage = 16
kartlegginger

14 kartlegginger Alle barnehagene
kartla i desember
2017. Resultatene
benyttes videre til
eget og
kommunalt
utviklingsarbeid
om inkluderende
barnehagemiljø

Andel fast ansatte
som har fått innføring
i «Barns trivsel – vårt
ansvar»

100 % 90 % Pla nen ble
revidert
senhøsten 2017

Andel barnehager
som har planer for
arbe id med lek og
sosial kompetanse

100 % 100 %

Barnehagen
skal bidra til at
barn utvikler
gode språklige
og
kommunikative
ferdigheter

Deltakelse fra
barnehagene på
«Nettverk for språk
og atferd»

90 % deltakelse
fra
barnehagene
fire gang er årlig

94,5 %
deltakelse

Prioriteres av
barnehagene

Andel barnehager
som planlegger
arbeid med språk

100 % 100 %

Oppfølging av barn
med forsinket
språkutvikling eller
– vansker

100 %
oppfølging i
barnehagen

100 %

Barn utvikler
evne til å d elta i
og påvirke egen
hverdag

An tall
trivselsevalueringer
av 5 - åringer

100 % é n gang.
75 % to ganger

100 % en gang .
42 % to ganger

Høstens samtaler
ble ikke avholdt
grunnet sykdom
blant barn og
personalet

Foreldre
opplever godt
samarbe id og
medvirkning i
barnehagen

Andel foreldre som
får tilbud om to
samtaler

100 % 100 % 100 %

Brukertilfredshet 5,1 4,4 (2016)
Ikke målt i 2017

Ny f oreldre -
undersøkelse i
november 2018
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Ved hovedopptaket kom det totalt inn 268 søknader mot 237 søknader i 2016. Alle barn med 
rett til plass fikk tilbud. Mange søkere, uten rett, fikk tildelt plass både ved hovedopptaket og 
ved løpende opptak gjennom året. Det kom ingen klager inn etter opptaket. 
 
Per 31.12.2017 var det ti søkere uten barnehageplass som søker oppstart innen utgangen av 
januar 2018. Av disse bor tre barn i nabokommuner og to barn har fått tilbud og takket nei, 
der foreldre kun ønsker én bestemt barnehage.  
 
Det var 41 barn med vedtak etter barnehagelovens § 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne 
og vedtak om spesialpedagogisk hjelp per 31.12.2017 i barnehagene i Vestby. Fordeling 
mellom vedtak om spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne er 32/9. Det 
er en økning både av antall vedtak om spesialpedagogisk og vedtak om støtte til barn med 
nedsatt funksjonsevne, totalt en økning på elleve fra 31.12.2016. Økningen skyldes at flere 
barn blir henvist til Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og blir anbefalt spesialpedagogisk 
hjelp og flere barn med helseutfordringer, som krever tilrettelegging og hjelp i barnehagen. 
Vedtakene varierer i størrelse fra tre timer per uke til 40 timer per uke. Barna er fordelt 
mellom kommunale og private barnehager. 
 
Av 1.136 barn har 98 barn fått innvilget inntektsgradert foreldrebetaling. 63 av disse 98 
barna har også gratis kjernetid.  
 
I kommunale barnehager utgjør andel pedagogiske ledere 43,2 % av de ansatte.  
Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 95,2 % i Vestby 
kommune. I hovedsak er det i vikariater det søkes dispensasjon fra utdanningskravet. 
Arbeidet med rekruttering av pedagogiske ledere fortsetter. Andel menn er 14,2 %, en 
økning fra 10,5 % i 2016.  
 
Kompetanseutviklingstiltakene i regi av barnehagekontoret var rettet mot implementering 
av revidert rammeplan for barnehager, som trådte i kraft 01.08.2017.  
 
Sammen med Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) drifter barnehagekontoret «Nettverk 
for språk og atferd» med inntil to deltakere fra hver barnehage.  
 
Barnehagekontoret tilbyr veiledning til nyutdannede barnehagelærere uansett arbeidssted. 
 
Seks assistenter tok fagbrev i barne- og ungdomsfag høsten 2017. 22 assistenter startet på 
fagbrev høsten 2017.   
 
Vestby kommune fortsetter samarbeidet med Høyskolen i Oslo og Akershus og har nå seks 
studenter på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), tre studenter i private 
barnehager og tre studenter i kommunale barnehager. RO barnehage stiller med 
koordinator for studentene. En styrer i kommunal barnehage startet styrerutdanning i 
august 2017.  
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RESU LTATOM RÅDE H ELSE OG BARN EVERN

ØKONOMI

Mindre forbruket skyldes lønn til fosterhjem og kjøp av konsulenter på barnevern, samt
utfordringer med å skaffe vikar for langtidssykemeldt. Det er også mindre forbruk på enslige
mindreårige flyktninger og noe mer refusjon på helse stasjonen.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 27,3 27,8 25,9
Sykefravær – totalt 3,7 % 3,0 % 7,2 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,1 % 1,5 %
Sykefravær - lang > 16 dg 1,6 % 5,7 %
Medarbeidertilfredshet: 4,3 4,6 4,4
Deltakelse : 96 % 88 %
Turnover: 6 % 12 %

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons -
nivå

Resultat
31.12.17

Kommentar

Barn i 5. klasse skal få
innsikt i hva
barnevernet gjør.

Antall klasser som
har fått informasjon.

100 % 100 %

Barn skal ha best
mulig helse.

Brukertilfredshet
målt ved
brukerundersøkelse
på 9. trinn.

80 % elever
80 % foreldre/
foresatte.

81,7 % 38 % besvarte
undersøkelsen.
Foreldre ble ikke spurt
denne gangen.

Brukertilfredshet
målt ved
brukerundersøkelse
på 1 - årskontroll.

90 % 93 % Landsgj.snittet er 87 %.
Med kun en svarprosent
på 21 % har
undersøkelsen lite
validitet.
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2017

Barneverntjenesten har mottatt 188 meldinger på barn dette året. Tjenesten som har meldt
flest saker dette året er andre barneverntjenester, med 29 bekymringsmeldinger.
Meldingsgrunnlaget kan være både med samtykke fra foreldrene eller at
fraflyttingskommunen er bekymret for barna og melder videre til tilflytting skommunen.
Sakene barneverntjenesten arbeider med er utfordrende og komplekse. Å gjøre en grundig
kartlegging i barnevernssaker er vesentlig for videre forløp, samt å motivere familier til å ta
imot hjelp der det er risikofaktorer. Dette er et ressurskrev ende arbeid.

De statlige føringer via barnevernsreformen «bedre hjelp der barna bor», ønsker at
kommunenes innsats skal styrkes når det gjelder forebyggende arbeid og tidlig innsats. Ved
behov for plassering er det et sterkt signal om at plassering i nettverk skal vurderes. Dette er
føringer som er implementer t i kommunens barneverntjeneste , og halvparten av de
plasserte barna i Vestby bor hos familie eller nettverk. Tjenesten har redusert forbruket av
eksterne konsulenter som arbeider med hjelpetiltak , og storparten mottar tjenester fra vår
kommunale tiltakskonsulent. Fokus framover er å videreføre det gode samarbeidet internt i
kommunen, samt kompetanseheving for å håndtere de utfordringene som vil komme i tiden
framover.

Området søkte og fikk innvil get 810 tusen kroner fra Helsedirektoratet til å øke
re ssursinnsatsen på jordmortjenesten med 0, 5 årsverk og helsestasjonstjenesten med 0 , 5
årsverk. Med bakgrunn i få søkere så ble ikke stillingene besatt i 2017. Når disse er besatt
arbeider helse i tråd m ed de nasjonale retningslinjene. I tillegg til de lovpålagte oppgaver,
tilbyr tjenesten å pen helsestasjon, barselgrupper og førstehjelpskurs. Disse tilbudene har
stor oppslutning. I tillegg innførte tjenesten barseltid i 2017 for å imøtekomme behovene til
barselkvinnene. Dette med bakgrunn i at kvinnene skrives ut raskere fra sykehuset. Mange
har behov for veiledning i forhold til amming , og det er satt av en time hver dag til å ta disse
inn til samtale. Tilbudet har vært brukt i varierende grad, noen dager kommer 2 – 3
barselkvinner, andre dager er det ingen. I 2017 var det et lavt fødselstall i Vestby med 165
fødsler, i 2016 var det 240.

Ressurs når det gjelder legetjenester blir fordelt mellom resultatområde sykehjem og helse
og barnevern for 2018. Det e r tilsatt ny kommuneoverlege i 20 % stilling. Stillingen
innebærer flere ansvarsområder og området er i en kartleggingsfase når det gjelder behov
for ressurs.

Bokollektivet for enslige mindreårige flyktninger ble faset ut dette året. Barneverntjenesten
ov ertok oppfølgingen av de to enslige mindreårige som har ettervern i egen leilighet.

En ansatt på helsestasjonen er i et masterløp i psykososialt arbeid med barn og unge, samt
en tar videreutdanningen «Psykisk helse under svangerskap og i barseltid».
To an satte på barnevern har påstartet videreutdanning innenfor veiledning til foreldre på
programmene Circle of Security eller Trygghetssirkelen på norsk; COS familiemodell, samt
COS Gruppemodell.
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RESU LTATOM RÅDE REH ABI LI TERI N G

ØKONOMI

Mindreforbruk skyldes lavere lønn sutgifter og høyere sykelønn srefusjon på grunn av
utfordringer med å skaffe vikar for langtidssykemeldte og ansatte som tar videreutdanning.
En lavere ressursinnsats i henhold til tilskuddsordningen for ress urskrevende tjen ester ga
lavere inntekt enn forventet i 2017. Resultatområdet hadde et mindreforbruk på kjøp av
private tjenester grunnet sykehusinnleggelser.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 75,8 105,5 98,9
Sykefravær – totalt 9,7 % 8,0 % 14,9 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,5 % 3,7 %
Sykefravær - lang > 16 dg 6,2 % 11,2 %
Medarbeidertilfredshet: 4,4 4,4 4,3
Deltakelse: 78 % 84 %
Turnover: 1,3 % 8,1 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-
nivå 

Resultat 
31.12.17 

Kommentar 

Sikre differensierte 
tjenester av god 
kvalitet, i tilstrekkelig 
omfang og til rett tid. 

Brukertilfredshet, 
målt ved 
brukerundersøkelse 

5,5 5,06 5,28 i 2016 

Sikrer pasient/brukers 
rett til medvirkning. 
 
 

Andel brukere med 
mer enn to 
tjenester som har 
tildelt koordinator 
og har individuell 
plan. 

100 % av de 
som ønsker 
det. 

100 % Alle som mottar to eller 
flere langvarige 
omsorgstjenester som 
krever koordinering, og 
som ønsker det, har 
koordinator og/eller 
Individuell Plan. 

Personer med nedsatt 
fysisk funksjonsevne 
etter ulykke eller 
operasjon, mottar rett 
fysikalsk behandling til 
rett tid. 

Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel. 

Pri 1: < 1 % 
Pri 2: < 3 % 
Pri 3: < 15 % 

Pri 1:  1,3 % 
Pri 2:  3,1 % 
Pri 3: 18,6 % 

 

 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Aktivitetssenteret, Psykisk helse- og rustjenesten og Søknadsenheten flyttet i mars til 
Rådhusgata 6 i flotte og moderne lokaler. Det oppleves svært positivt for brukere og ansatte 
med mer sentral beliggenhet. 
 
Fysioterapitjenesten har hatt høy måloppnåelse i henhold til de høyest prioriterte 
målgruppene, og en nedgang på 5 % i ventelister for pasienter med bevegelses- eller 
aktivitetsproblemer som følge av kroniske eller langsomt progredierende lidelser. 
Nedgangen kan sees i sammenheng med at etterspørselen etter fysioterapi er gått ned etter 
at diagnoselister er fjernet slik at pasienter med kroniske lidelser ikke lengre får fritak for 
egenandel. Samlet sett er antall behandlede pasienter økt. Vestby kommune har en 
fysioterapidekning på 8,6 per 10 tusen innbyggere. Dekningen fordeler seg med 
5,5 kommunale fysioterapeuter og 9,81 fysioterapeuter med driftstilskudd.  
 
Et nytt botilbud med oppstart i september gir differensierte omsorgstilbud til 6 personer 
med nedsatt funksjonsevne. Lagt til grunn at også kommunens innbyggere med store 
bistandsbehov skal få velge hvor de vil leve og bo, ble avtale om privat omsorgstilbud sagt 
opp med hensikt å tilbakeføre bruker til hjemkommune. Dette medfører økning i årsverk i 
avdelingen og samtidig stordriftsfordeler i den kommunale tjenesteytingen.  
Aldersnivået for brukere med utviklingshemming og tidligere aldring er høyere og merkes 
ved økning i behov for pleie. De samlokaliserte boligene er i liten grad fysisk tilrettelagt for 
dette omsorgsnivået og det vil være hensiktsmessig med tilbud om sykehjem også for disse. 
 
Omsorgsboliger som Rehabiliteringsavdelingen tildeler har ved bruk av kortere leieavtaler 
større sirkulasjon og knyttes opp mot boligsosialt arbeid mot fremskaffelse av egen bolig 
innen leieperioden. Det forelå ingen venteliste ved utgangen av året.  
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Nytt institusjonsbygg for barneavlastning ble prosjektert og lagt ut på anbud i desember. 
 
Rustjenesten ble overført fra NAV til Rehabiliteringsavdelingen og er organisert i enhet for 
psykisk helse. Søknader til rehabiliteringsavdelingen har endret seg som følge av endret 
utskrivningspolitikk fra spesialisttjenesten, og avdelingen mottar i økende grad 
utskrivningsklare men også behandlingskrevende brukere med sammensatte behov og 
langvarige pasientforløp. Recovery-basert tilnærming er innført i psykisk helse- og 
rustjenester som innebærer en holdning om at kommunen tilrettelegger for egenmestring 
og at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv selv med de begrensninger 
som funksjonstap eller lidelse medfører. 
 
Forskrift om kommunenes adgang til å kreve refusjon for dekning av utgifter til helse- og 
omsorgstjenester ble opphevet med mål om å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rehabiliteringsavdelingen fikk redusert inntekt 
på 1 million 905 tusen kroner som følge av dette. 
 
Brukerundersøkelsen viser en nedgang i antall respondenter på 12 % fra fjoråret, og en score 
under ambisjonsnivået fra 5,28 i 2016 til 5,06 i 2017. Årets resultat er samtidig høyere enn 
de to foregående år. Grunnlaget kan tolkes til at nedgangen omhandler den generelle 
tilfredsheten med rehabiliteringsavdelingen.  
 
Medarbeiderundersøkelse har en total lavere score enn måltall. Nedgang knyttes opp mot 
rolleklarhet og kompetanseutvikling, samtidig som det sees en økning i prososial motivasjon 
og autonomi. Sett i sammenheng med økningen i sykefravær som i hovedsak er forklart med 
sykdom med langvarig forløp, foreligger det heller ikke grunn til å tro at langtidsfravær har 
sammenheng med forhold på arbeidsplassen. 
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RESU LTATOM RÅDE H JEM M ETJEN ESTEN

ØKONOMI

Merforbruket til hjemmetjenesten skyldes i hovedsak utgifter til brukerstyrt personlig
assistent. Merforbruket er innenfor en målsetting om et avvik på +/ - 1 prosent.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 57,0 57,80 58,3
Sykefravær – totalt 7,5 % 8 % 10,6 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,1 % 2,5 %
Sykefravær - lang > 16 dg 5,4 % 7, 6 %
Medarbeidertilfredshet: 4,4 4,5 4,4
Deltakelse: 68 % 67 %
Turnover: 2,2 % 6,4 %



9/18 Vestby kommune - Årsmelding 2017 - 18/00085-1 Vestby kommune - Årsmelding 2017 : Årsberetning og årsmelding 2017 Vestby kommune

36 
 
 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-
nivå 

Resultat 31.12.17 Kommentar 

Fornøyde 
brukere. 

Lokal 
Brukerundersøkelse: 

   

I hvilken grad blir du 
behandlet med 
høflighet og respekt av 
hjemmetjenesten? 

5,5 
 
 
 
 

5,4  

I hvilken grad 
etterkommer 
hjemmetjenesten 
avtaler? 

5,5 
 
 
 
 

5,3  

Hvor fornøyd er du 
totalt sett med 
hjemmetjenesten? 

5,5 5,5  

Sikre at hjemme-
tjenestens 
pasienter får 
tilpasset ernæring 

Antall risikopasienter 
med individuell 
oppfølging/ernærings-
plan. 
Ernæringsmessig risiko 
BMI < 22 
 

100 % 62 % av pasienter 
i ernæringsmessig 
risikogruppe har 
ernæringsplan.  

Flere pasienter ønsket ikke 
ernæringsplan. 
 
5 pasienter i denne 
gruppen ble innlagt for 
langtidsopphold på 
sykehjemmet  

Sikre at rett 
pasient får rett 
medisin til rett 
tid. 

Antall avvik. Under 35 pr 
år 

109 20 % reduksjon fra 2016. 
Ingen avvik med alvorlig 
konsekvens. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Antall pasienter i sykepleietjenesten viser en økning i 2017 på mellom 20 og 30 pasienter 
sammenlignet med 2016. Gjennomsnittlig antall tiltakstimer pr uke ligger på samme nivå 
som tidligere år. Det vil alltid være en viss variasjon i timetallet, og naturlige svingninger i 
løpet av året.  Økt pleietyngde medfører at flere av pasientene krever to ansatte i 
stellesituasjon. Det har derfor vært nødvendig å sette inn ett ekstra personale på kveld og 
helg. Pasientbelegget i hjemmetjenesten har endret seg som følge av 
samhandlingsreformen, med mottak av svært behandlingskrevende pasienter i alle 
aldersgrupper.  
 
En stor del av hjemmetjenestens pasienter har en demensdiagnose. Demenskoordinator har 
i 2017 hatt en viktig oppgave med å følge opp hjemmeboende og deres pårørende, noe den 
økte tilsøkningen til dagavdeling for demente viser. Samtalegruppene for pårørende til 
demente viser også økt oppslutning. 
 
Rehabiliteringsteamet har vært inne i 98 pasientforløp. Det dreier seg i hovedsak om 
pasienter som trenger opptrening etter sykehus/sykehjemsopphold, og etter fall i hjemmet. 
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Ergoterapitjenesten med servicetekniker opplever økende etterspørsel fra pasientene, og 
har stadig flere oppgaver knyttet til hjelpemiddelformidling og trygghetsalarmer. Venteliste 
på hjelpemiddelsøknader ligger på 3-4 måneder for søknader som ikke er i akutt eller høy 
prioritet. 
 
Seniorkontakt ble ansatt mai 2017. Det ble gjennomført totalt 61 forebyggende 
hjemmebesøk i 2017. Det ble gitt tilbud til 3 årskull i 2017 (1930, 1932 og 1937). Av de som 
fikk tilbud, er det omlag 33 til 50 % som valgte å takke ja. I alle besøk er det gjennomført en 
kartleggingssamtale etter mal, brannsjekkliste og en enkel fysisk test.  Hjemmebesøkene har 
også inkludert informasjon og informasjonsbrosjyrer om kommunale tilbud, samt lag og 
foreninger. Estimert antall nye hjemmeboende 80-åringer uten 
hjemmetjenester/sykehjemsplass f. 1938 per 31.12.2017 er 72. 
 
Hjemmetjenesten har i 2017 gradvis startet overgang til mer miljøvennlige biler ved at 
8 tjenestebiler ble erstattet med elbil. 
 
Tjenesten opplevde i sommer økt tilsøkning av sterkt pleietrengende pasienter som ferierte 
på hytter. Økningen var både i form av omfang og varighet. Dette medførte store 
ressursmessige utfordringer for tjenesten da økningen i etterspørsel sammenfalt med 
ferieavviklingen til tjenestens faste personale. 
 
Tjenesten har hatt store utfordringer med å skaffe nok vikarer i forbindelse med sykefravær 
og ferier. Hjemmetjenesten har leid inn sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke behovet for 
nattsykepleier sommerferieavviklingen. Tjenesten opplever merkbar lavere tilsøkning ved 
utlysning av sykepleierstillinger.  
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RESU LTATOM RÅDE SYKEH JEM M ET

ØKONOMI

Lønn, avviket skyldes: Ø kt aktivitetsnivå i form av hurtig utskrivning fra sykehus med krav om
mer behandling, rehabilitering og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten. Dette
har gitt økt behov for personell. Det har også vært økt ressurs behov til pasienter med
demens (eksempelvis 1 - 1 bemanning, Vestby har ikke forsterket demens enhet). Dette er en
uforutsigbar kostnad. Behovet er knyttet til reduksjon av risiko for til dels alvorlige avvik i
tjenesten. Ved økt aktivitet, er også behovet for ressurser innen renhold, kjøkken, stab og
støttefunksjoner økt .

Andre driftsutgifter, avv iket skyldes: Innleie fra vikarbyrå, spesielt sykepleiere. Vikariater lar
seg så å si ikke besette. Økt aktivitet har medført økte utgifter innen medisiner, medisinsk
forbruksvarer, sengetøy, med mer.

Økte inntekter og ref. sykelønn, avviket skyldes: Økt aktivitet, med hurtigere inn - og
utskrivninger fra sykehjemspostene og økt mengde rehabiliterings - og korttidsopphold, øker
inntektene.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 96, 7 95,0 94,5
Sykefravær – totalt 13,0 % 10 % 11,4 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,9 % 3,2 %
Sykefravær - lang > 16 dg 9,2 % 8,1 %
Medarbeidertilfredshet: 4,2 4,5 4,3
Deltakelse : 56 % 66 %
Turnover: 7,1 % 10,2 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 
31.12.17 

Kommentar 

Alle innbyggere 
med rett til 
sykehjemsplass 
skal få et tilbud. 
 
 
 

Venteliste for plass i 
sykehjem. 

Ingen venteliste 0 Har hatt 2, som 
begge har fått 
tilbud. 

Antall døgn med 
utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus 
man må betale for. 

< 25 Ahus: 93 
Kalnes: 12 

Lavere turnover av 
pasienter, dvs for 
lav kapasitet 

Antall døgn leieplasser 
for utskrivningsklare 
pasienter. 

< 25 169 Lavere turnover av 
pasienter, dvs for 
lav kapasitet 

Pasientene skal 
ha et godt 
ernæringstilbud 
 

Avvik i forhold til 
ernæringsplan. 

Ingen avvik Ingen avvik Pasienter med 
langtidsopphold har 
ernæringsplan 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Vestby sykehjem har de senere årene hatt en betydelig vekst. I 2017 drev også sykehjemmet 
8 plasser for Ås kommune. I april ble 6 pasienter tilbakeført til Ås, mens 2 pasienter ble ut 
året. Dette betydde en reduksjon av personell, men sykehjemmet hadde såpass mange 
vakante stillinger, slik at personellet ble omdisponert internt.  
 
Veksten har betydning for lederspennet, behov for medisinske ressurser (lege) og andre 
støtteressurser innen renhold, kjøkken, osv. Derfor ble sykehjemmet organisatorisk delt inn i 
4 enheter. Dette reduserte lederspennet til 30-35 fast ansatte per leder på sengepostene. I 
tillegg kommer vikarer. Dette er fortsatt et betydelig lederspenn. 
 
Det er nå forventninger om at kommunene har bygget opp et faglig godt og variert 
rehabiliterings- og opptreningstilbud styrt av pasientenes behov basert på egne ressurser og 
motivasjonsfaktorer. Dette gjelder alle pasienter og beboere. Vestby har i den sammenheng 
kommet godt i gang med hverdagsmestring, men må bygge videre på tilbud om mer 
spesialisert rehabilitering, et tilbud sykehusene hadde tidligere. Dette krever kompetanse og 
kapasitet.  
 
Første september ble middagstidspunktet flyttet fra kl. 13:00 til kl. 15:30. Det ble også 
innført «smårettslunsj» 3 dager per uke. Dette reduserte «nattfasten».  
Alle pasienter med langtidsopphold har oppfølging via egne ernæringsjournaler. Status etter 
endringene er godt kosthold og stabil vekt for alle.   
 
Sykehjemmet har et godt aktivitetstilbud for pasientene, til tross for bare 60 % 
aktivitørstilling. Mye er i samarbeid med frivillige, i størst grad med Gledessprederen. 
Aktivitetene er variert og hyppig, og er i hovedsak hobbyverksted, hyggekvelder, konserter, 
lesegrupper, strikkekafe, trim, andakter og bingo. Det ble utgitt en artikkel om 
strikkekafeens betydning for personers psykiske helse av en hjelpepleier og sykehjemslegen i 
Fagbladet. 
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KOM M U N ALT N AV

ØKONOMI

Kommunalt N AV brukte mindre sosialhjelp enn revidert budsjett 2017. I tillegg hadde
kontoret et mindre forbruk på kvalifiseringsprogrammet (ligger under kontogruppe
lønnsutgifter).

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 16 13 14
Sykefravær – totalt 12,9 % 5,5 % 5, 5 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,6 % 3,6 %
Sykefravær - lang > 16 dg 9,1 % 1,9 %
Medarbeidertilfredshet: 4,5 4,6 4,5
Deltakelse : 100 % 100 %
Turnover: 6 % 6 %

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons -
nivå

Resultat
31.12.17

Kommentar

Flere blir økonomisk
selvhjulpne.

Antall måneder på
økonomisk
sosialhjelp.

Under 3
mnd.

4,76 Snittiden er noe høyere
e n n målsettingen fordi
brukere har gått i tiltak
med økonomisk
sosialhjelp som inntekt
jfr. aktivitetsplikten §20a
i Lov om sosiale
tjenester i NAV.

Ingen ungdom som
mottar økonomisk
sosialhjelp skal være
uten en meningsfull
aktivitet.

Andel ungdom med
vilkår i vedtak om
økonomisk
sosialhjelp.

100 % 100 % Huset er en arena for
tett oppfølging og
arbeidsrettet aktivitet.
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Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-
nivå 

Resultat 
31.12.17 

Kommentar 

Sørge for at 
deltakere i 
kvalifiserings-
programmet kommer 
nærmere arbeid og 
en selvstendig 
tilværelse. 

Andel ut i arbeid og 
en selvstendig 
tilværelse. 

50 % 50 % To kandidater fikk jobb. 
En kandidat ble avklart 
mot uførepensjon. 

Andel deltakere 
som har 
aktivitetsplan og 
arbeidsevnevurderi
ng 

100 % 100 %  

Personer med 
rusrelaterte 
problemer skal få 
tilbud om oppfølging 
fra NAV. 

Andel brukere av 
rustjenesten som er 
kartlagt i 
Brukerplan. 

100 % 100 % Ved overgang til nytt RO 
var dette på 100 % 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Kommunalt NAV har opplevd en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 2017. Denne 
økningen sees i sammenheng med befolkningsveksten i kommunen og kontoret har god 
kontroll på brukermassen. Økningen i utbetalinger omhandler i størst grad mennesker som 
trenger økonomisk supplering og som har for liten inntekt til å klare seg selv. Kontoret 
erfarer i tillegg at barnerike familier der begge foreldre står utenfor arbeidslivet genererer 
store utbetalinger. Tallet på innbyggere som lever av sosialhjelp som viktigste inntektskilde 
holder seg stabilt og øker ikke i betydelig grad. 
 
Innbyggere i kommunen som kan ha nytte av kvalifiseringsprogrammet får tilbud om dette. 
 
Kommunalt NAV fikk sommeren 2017 prosjektmidler fra Fylkesmannen til utvikling av sosiale 
tjenester. I september ble det ansatt en veileder som jobber med prioriterte grupper i NAV 
som trenger mye hjelp og støtte for å finne arbeid. Veilederen i prosjektet jobber tett 
sammen med to veiledere med lang erfaring. Huset i Støttumveien brukes som arena for 
kartlegging av brukere, bistand til jobbsøk og samarbeid med lokale arbeidsgivere med 
målsetting om lønnet arbeid. Prosjektet på Huset er en suksess hittil, med gode resultater på 
overgang til arbeid eller annen relevant aktivitet som tiltak eller utdanning. 
 
Kontoret jobbet godt med boligsosialt arbeid i 2017 og alle som har stått uten bolig har fått 
god oppfølging og tilfredsstillende botilbud. Kontoret erfarer at det er ikke er venteliste på 
kommunal bolig ved årets utgang.  
 
Rustjenesten i NAV, ved tre ruskonsulenter, ble i 2017 flyttet over til RO Rehabilitering.  
 
NAV gjennomgikk en omfattende prosess med digitalisering av tjenestene sine i 2017. 
Innbyggerne i kommunen har fått gode tjenester på nett og får med dette økt 
brukermedvirkning og bedre oversikt over egen sak. Flere tjenester kan søkes om på nett og 
det er mindre behov for å møte på lokalkontoret. Prosessen med bedre tjenester på nett og 
digitalisering av NAV-kontoret fortsetter i 2018.  
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RESU LTATOM RÅDE KU LTU R

ØKONOMI

Lønn og sosiale utgifter og Kvalifiserings - /introduksjonsstønad: Avviket er i all hovedsak
knyttet til vakante stillingsressurser på flyktningtjenesten og kulturskolen

Andre driftsutgifter: Avviket er i all hovedsak knytte til noe merforbruk på inventar og utstyr
på kulturskolen, ut leiekontoret og Flyktningtjenesten. Dette sees i sammenheng med økte
inntekter. Videre er det noe merforbruk på sosialhjelp. Tendensen er at mindreforbruk på
kvalifiserings - /introduksjonsstønad gir økt sosialhjelp, og motsatt; merforbruk på
kvalifiserings - /introduksjonsstønad gir mindreforbruk på sosialhjelp.

Andre inntekter: Avviket skyldes noe økte salgsinntekter og vesentlige økte overføringer fra
staten til Flyktningtjenesten.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 25,1 % 28,2 26,8
Sykefravær – totalt 2,5 % 5,5 % 4,3 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,0 % 0,9 %
Sykefravær - lang > 16 dg 1,2 % 4,3 %
Medarbeidertilfredshet: 4,2 4,2 4,2
Deltakelse: 67 % 57 %
Turnover: 7,2 % 5,3 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons
- nivå

Resultat
31.12.17

Kommentar

Bosatte
flyktninger skal
integreres i
arbeidslivet og
lokalsamfunnet.

Andel deltakere i
arbeid og utdanning
rett etter
introduksjonsprogram.

65 % 82 % 11 avsluttet i 2017.
3 i arbeid, 1 i praksis, 4 på
grunnskole for voksne, 2 på
videre gående skole for voksne, 1 i
fødsels permisjon.

Andel de l takere i
arbeid og utdanning
ett år etter
introduksjonsprogram.

70 %
(likt
nasjonalt
måltall)

73 % 15 avsluttet i 2016. 7 i arbeid, 4
på videregående skole for
voksne, 2 på NAV tiltak, 1 syk og
1 ukjent.

Andel økonomisk
selvforsørgende fem år
etter bosetting.

75 % 80 % på 5
gjenboende i
kommunen.

11 bosatt i 2012 avsluttet
oppfølging i 2017. 6 har flyttet ut
av kommunen, 2 i jobb, 1 på
masterstudie, 1 på vdg. skole, og
1 ukjent

Andel deltakere i
arbeid, utdanning og
tiltak totalt.

95 % 97 % Totalt 87 voksne ved årsslutt. 36
barn. 3 voksne sykmeldt eller
fødselsperm.

Andel barn i skolealder
som deltar i organisert
fritids - aktivitet.

100 % 56 % 18 barn i skolealder. 10 i aktivitet
på fritid. Flere ( 3 - 5) på vei inn i
ny aktivitet

Alle innbyggere
skal ha tilgang til
allsidige og
synlige
bibliotektjenester

Besøk per innbygger. 4,0 3,1 Helårsvirkning av ny besøksteller
Utlån per innbygger. 3,8 3,3 Inkluderer e - bokutlån
Antall publikum på
arrangement.

2 000 3089 Økning på 17 % siden 2016.
Skole - og barnehagebesøk,
advokatvakt, slektsforskning og
språkkafe kommer i tillegg.

Kulturskolen skal
være ettertraktet
og levere kvalitet.

Etterspørsel blant barn
og unge i skolealder 6 -
15 år som ønsker plass.
(GSI tall 1.10 hvert år).

21 % 24,4 %
( per 1.10.2017)

Andel barn i
grunnskolealder som
deltar på aktivitet. (GSI
tall 1.10 hvert år).

12 % 15,5 %
( per 1.10.2017)

Alle innbyggere
skal gis gode
muligheter for
kulturopplevelser
og for å drive
aktivitet i
nærmiljøet.

Arrangement totalt. 168 188
Arrangement Bibliotek. 50 57 Skole - og barnehagebesøk,

advokatvakt, slektsforskning og
språkkafe kommer i tillegg.

Arrangement
Kulturskolen.

45 37

Arrangement Klubb og
fritid.

25 36

Arrangement
Spaserstokken.

21 21

Arrangement
annet/felles/
folkehelseuken.

5/2/20 UKM
- / - /37

37 arrangementer totalt i
folkehelsuka, 15 av disse var
åpen - dag arrangement.

Besøkstall Grevlingen
svømmehall.

6 700 6 135 5 dager stengt i 2017. 137 dager
åpent. Snittbesøk på 44,8 pr
åpningsdag.
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2017

Det har vært fokus på aktivitete r og liv i Vestby sentrum . De gamle R imi - lokalene har blitt
benyttet som midlertidig «kulturhus» . Verdt å nevne er «Den kulturelle skolesekken»/ Liv i
sentrum – Bygg ditt fremtidens Vestby i LEGO og kunstutstilling med Vebjørn Sand . Det ble
kjøpt inn en glasscontainer som har blitt brukt til kunst - utstilling, minibibliotek og
blomsterbutikk. Det er også bygd en bane for sandvolleyball og det er satt opp en
pumptrackbane med loungemøbler. Folkehelseuka ble gjennom ført med fokus på aktiviteter
i sentrum. Folkebadet hadde gratis inngang. 14 barn deltok på svømmek urset som ble
arrangert i samme uke. Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS) har satt i gang nytt prosjekt
«Virtuell Spaserstokk» og arrangert «Argentinsk aften» i rådhusparken.

BU K har fordelt midler til tiltak f or barn/unge innenfor budsjettrammen o g gitt i nnspill til
kommunedelplan for klima og energi. Det er overført 2,8 millioner kroner i tilskudd i 2017.
Beløpet omfatter kulturmidler til drift og aktiviteter/arrangementer i regi av frivillige
kulturorganisasjoner og profesjonelle kulturaktører, samt årli ge driftstilskudd. Fra frilufts -
livtilskuddet ble 7 t usen kroner av 300 tusen kroner utbetalt. Det skyldes få søknader. Det er
59 faste leietakere i kultur - og idrettsarenaene. Flere av de faste leietakerne har
trening/øvelse flere ganger pr uke, og bruker også flere av lokalene.

Det har vært en økning i besøkstallet ved begge ungdomsklubbene . Teten og åpen hall har
hatt ca. 144 besøkende pr uke, og Bayaz har hatt ca. 80 besøkende per uke. Det har vært et
godt fungerende crew på begge ungdomsklubbene. På Teten har noen faste ungdomme r i
crewet jobbe t sammen med de ansatte både på juniorklubben og Positiviteten. Brevik
danseverksted har hatt ca. 90 elever. De har avholdt to elevforestil linger, og tillegg deltok de
i juni på dansecamp i Censenatico i Italia . U KM ble gjennomført med 56 deltagere.

Flyktningtjenesten bosatte 26 fl yktninger i 2017 i tillegg kom sju familiegjenforente. 59
flyktninger deltok i løpet av 2017 på introduksjonspro gram på Follo Kvalifiseringssenter.
Flyktningtjenesten har samarbeidet med N AV, barnehagene, skolene, barnevernet,
helsestasjonen og frivilligsentralen. Boligtilgangen var god i 2017.

Besøkstallene på Vestby bibliotek har sunket mye, noe som skyldes mer n øyaktig
besøksteller samt liten aktivitet i sentrum og få tilfeldige besøkende. Besøket i Son er stabilt
godt. Totalt utlån går ned i 2017, og en hovedårsak er den klare nedgangen i utlån av
lydbøker og DVD. Barna har lest mer skjønnlitteratur de siste åre ne, og denne utviklingen
holdt seg i 2017. Et høydepunkt i 2017 ble suksessen med den nasjonale, digitale
lesekampanjen Sommerles. Allerede første året deltok 17 % av skolebarna i kommunen.
Familiearrangementer og arrangementer i samarbeid med lokale foren inger er populære.
Bibliotekets lokaler er en hyppig b rukt arena for frivilligheten.

Kulturskolen har innført nye tilbud og nye stillinger trinnvis f.o.m. våren 2017. Utvidelsen vil
fortsette ut skoleåret 2017/ 2018. Det har blitt opprettet nye tilbud i gitarkurs, musikklab,
bandundervisning og søm. Eksisterende tilbud innen fiolin, sang o g nysirkus - / teater har fått
flere elevplasser. Det blir startet et tilbud i visuell kunst og animasjonsfilm fra og med
1.1.2018. Antall elevplasser har økt fra 410 til 471, ventelisten har økt fra 145 til 208
personer og andelen ledige elevplasser er redu sert fra 17,1 % til 10,6 %.
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RESU LTATOM RÅDE PLAN, BYGNI N G, GEODATA

ØKONOMI

Merforbruk på lønn skyldes overtid, ekstrahjelp og overlapping i forbindelse med sykefravær
og permisjon. Merinntekten skyldes aktiviteten i alle tre avdelinger, som til tross for
personellendringer har ført til høyere inntekter enn budsjettert. Resultatet viser en
merinntekt på 810 tusen kroner, noe som utgjør et betydelig avvik fra forventet balanse.
I bygningsavdelingen har selvkostfondet for byggesak en underdekning på 696 tusen kroner.
Digitalisering av eiendomsarkivet var planlagt oppstartet i 2017, men er utsatt til 2018.
I geodata - avdelingen har selvkostfondet for geodata en underdekning på 607 tusen kroner.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 15 18 18
Sykefravær – totalt 1,1 % 2,0% 5,6 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 0,6 % 2,0 %
Sykefravær - lang > 16 dg 0,5 % 3,6 %
Medarbeidertilfredshet: 4,2 4,5 4,1
Deltakelse: 81 % 67 %
Turnover: 25 % 22 %

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons - nivå Resultat
31.12.17

Kommentar

Søknader skal
behandles
innenfor
tidsfrister i
Plan - og
bygningsloven
og Lov om
eiendoms -
registrering

Saksbehandlingstiden
for søknadspliktige
tiltak (byggesak)

Frist for behandling
3 uker: <3 uker

Frist for behandling
12 uker: <12 uker

Gjennomsnitt 19
dager (< 3 uker)

Gjennomsnitt 21
dager (< 12 uker)

For alle type søknader er
saksbehandlingen utført
innenfor fristen i
gjennomsnitt, men det
er avvik for enkelte
søknader eller saker hvor
fristen er overskredet
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Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 
31.12.17 

Kommentar 

Omsøkte tiltak 
utføres/bygges 
som godkjent. 

Antall tilsyn. 
 

50 tilsyn  Gjennomført 30 
tilsyn 

Har sammenheng med 
personell-situasjonen 

Høy kvalitet i 
saksbehandling
-en. 

Klage i byggesaker 
sendt Fylkesmannen 
for endelig 
avgjørelse. 

Ingen saker i retur 
for ny behandling 

4 saker i retur til 
kommunen for 
ny behandling 

Fylkesmannen har 
behandlet 12 saker, hvor 
kommunens vedtak ble 
stadfestet i 7 av sakene, 
4 saker er sendt i retur 
og en sak er endret av 
Fylkesmannen 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Det har vært utskifting av personell i alle avdelinger i løpet av perioden, i tillegg til langvarig 
sykdom og permisjon. Dette krever ressurser til ansettelsesprosesser og opplæring. 
 
I Planavdelingen er følgende planer med prioritet 1 ble vedtatt i 2017; Kommunedelplan for 
friluftsliv, Kommunedelplan for kulturminner, Reguleringsplan for Rensedam Follotunellen 
og Reguleringsplan for Nordre Labo. Reguleringsplanen for Vestby pukkverk forventes 
sluttbehandlet våren 2018 etter en ny begrenset høring. Avdelingen har i tillegg arbeidet 
med Reguleringsplan for Ørajordet, Gangvei forbi Hølen skole samt Gangvei Hobølvei som 
kommunestyret har gitt prioritet 1 for sluttføring i 2017 og som forventes ferdig i 2018. Det 
har også blitt vedtatt 15 mindre reguleringsendringer samt utført annet planfaglig arbeid. 
Alle planer er blitt behandlet innenfor tidsfrister gitt i plan- og bygningsloven. 
Arbeidet med reguleringsplanen for gangvei Berg-Pepperstad ble ikke startet opp som 
forventet i 2017.  
 

Avdelingen ble utvidet med en ny stilling som arealplanlegger med tiltredelse høsten 2017. 
 
Bygningsavdelingen ble utvidet med en ny stilling som bygningssjef med tiltredelse høsten 
2017. Ansettelse i tidsbegrensede engasjementer for ytterligere å redusere etterslep og 
redusere saksbehandlingstid, er foretatt. Lovpålagt saksbehandlingstid ble overskredet i 17 
saker. Avdelingen behandlet 554 delegerte vedtak og Plan- og miljøutvalget behandlet 55 
saker i 11 møter.  
 
Bygningsavdelingen har over tid hatt problemer med å yte ønsket og forventet grad av 
bistand i form av rettledning og informasjon til innbyggere, tiltakshavere og ansvarlige 
søkere. Det er registrert en økning av meglerhenvendelser, samt saker med behov for 
oppfølging av ulovligheter og egenerklæringer om konsesjonsfrihet.  
 
I Geodata-avdelingen har personellendringene gjennom perioden har ført til noe lengre 
saksbehandlingstid i delesaker og noe tregere matrikkelføring av bygg enn tidligere år.  
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RESU LTATOM RÅDE KOM M U N ALTEKNI KK

ØKONOMI

Mindreforbruk på lønn skyldes i hovedsakelig at en stilling på kommunale veier ikke har vært
besatt. I tillegg har en mild vinter medført mindre bruk av overtid på kommunale veier.

Som følge av færre lekkasjer på ledningsnettet ble utgiftene til k jøp av vann fra M OVAR litt
lavere enn budsjettert. P ålegg o m utbedringer på vanntårnene medførte høyere
driftsutgifter på vann enn budsjettet. Drift av maskiner hadde et stort mindreforbruk i 2017.
Utgiftene til drift av maskiner vil variere fra år til år. L ave vinterkostnader, men også en del
arbeider som ikke b le utført medførte mindreutgifter på vei. H øyere kraftpris og nødvendig
lampeskift medførte merutgifter på gatelys .

Inntekter vedrørende kommunale a vgifter og tilkoblingsinntekter ble høyere enn
budsjettert. Økningen i tilkoblingsinntekter skyldes mer utbygging enn forventet. Stor
byggeaktivitet medførte også merinntekter på gravmeldinger .

Ved utgangen av 2017 var det et neg ativt selvkostfond på vann på 6,8 mill ioner kroner.
Dette er en bedring fra 2016 på om lag 2,6 millioner kroner . Selv kost fondet for avløp var ved
utgangen av 2017 positivt med 6,6 mill ioner kroner. Fondet ble redusert med
11,5 millioner kroner fra 2016 til 2017 ved at ordinære avløpsavgifter 3. og 4. termin i 2017
ble utelatt.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall Årsverk 21,5 23 22
Sykefravær – totalt 4,4 % 2 % 9,8 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,6 % 3,7 %
Sykefravær - lang > 16 dg 1,8 % 6,2 %
Medarbeidertilfredshet: 3,8 4,4 3,3
Deltakelse: 86 % 100 %
Turnover: 14 % 9 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 
31.12.17 

Kommentar 

Tilstrekkelig og 
stabil 
vannforsyning 

Antall områder der 
vannledningen er 
renovert.  

Ett område 3 områder En etappe av hovedvann- 
ledning, Randem og 
Soleveien. 

Trygge 
skoleveier langs 
kommunale 
veier. 

Antall utsendte varsel. 
 

100 50  Flere i Hvitsten, Son og 
Pepperstad fikk varsel 
om hekker. 

Ivareta 
kommunens 
veikapital 

Antall meter grøfting. 3 000 meter 4 500 meter Kongeveien, 
Dronningveien og 
Kjøvangveien 

Sikre 
kommunale 
installasjoner. 

Antall personulykker 
på grunn av 
manglende 
vedlikehold. 

Ingen Ingen Brygge på Emmerstad ble 
ferdigstilt. 

Begrense 
forurensning i 
grunn- og 
overflatevann. 
 
 
 
 
 

Antall løpemeter 
avløpsnett kontrollert. 
 

5 000 meter 2 000 meter Bare i investerings-
prosjekter ikke i drift. 

Antall pålegg om 
oppgradering private 
avløpsanlegg. 
 

300 60 Få sendt ut fordi man har 
mange tidligere pålegg 
som ikke er besvart 

Antall behandlede 
søknader i spredt 
avløp. 

300 26 Målet er satt for høyt. 
Mange mangler med 
søknadene gir lang 
saksbehandlingstid. 

 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Det var i alt 12 lekkasjer på vannledningsnettet i 2017 mot 24 i 2016. Mindre lekkasjer 
medførte redusert innkjøp av vann, selv om kommunen har flere innbyggere i 2017 enn i 
året før. Mattilsynet gjennomførte kontroll av vanntårnene i kommunen. Kontrollen 
medførte pålegg som måtte utbedres. Det har i tillegg vært en del ekstra utgifter på Garder 
vannverk. 
 
Det var ingen store lekkasjer eller hendelser på avløpsnettet. Nedbør gav imidlertid en del 
overløp. En ny pumpestasjon, og en ny pumpe ble tatt i bruk. I tillegg ble det gjort ordinært 
vedlikehold på 6 pumper. Innen spredt avløp er kommunen på etterskudd i forhold til å nå 
de nasjonale frister. I tillegg til resultater i målekartet, innen spredt avløp, er det for 2017 
utsendt 79 andre besvarelser som mangelbrev og forlengede frister. Det ble i 2017 igangsatt 
et større arbeide med kartlegging av industri utslipp til kommunalt nett. Kartleggingen ble 
etterfulgt av oppstart med tilsyn av spisesteder og bedrifter. Arbeidene vil fortsette i årene 
fremover. 
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I 2017 ble det asfaltert 2 660 meter med kommunale veier og gang-/sykkelveier. I tillegg til 
asfaltering av 300 meter av Drøbakveien, ble det asfaltert mange korte deler av veier. 
 
Innen området park og friluftsområder ble det anskaffet en rensemaskin til bruk på 
kunstgressbaner. Ny rensemaskin gir økt gjenbruk av gummigranulat og mindre forurensing. 
 
 

Investeringer 

Det ble startet opp og gjennomført flere vann- og avløpssaneringer i 2017. En ny etappe med 
utskifting av hovedvannledningen mellom Son og Vestby ble fullført.  En ny etappe med 
saneringer av vann og avløp på Høgdaveien/Randem ble gjennomført. Saneringsarbeider ved 
Soleveien og trykk øker ved Hølen ble fullført. Saneringer ved Skoglundåsen og Hvitsten ble 
startet opp.  
 
Planlegging av arbeider ble startet opp på Kjenn, Hvitsten nord for grusbanen, Son fra 
tennisbanen mot sentrum og for rammeplan for infrastruktur i Vestby sentrum.  
Nytt driftsovervåkningssystem for vann og avløp ble installert, og flere installasjoner ble 
tilknyttet. Overgang til trådløs 4G med bruk av nettbrett, medførte raskere og bedre kontroll 
på alt vann og avløp når man er ute på anleggene.  
 
Alle trafikksikkerhetstiltak ble gjennomført etter planen i 2017. Det ble skiftet ut nye 100 
LED- lys med tilhørende målerskap. Arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan og pålagte 
undersøkelser ved ny gang- og sykkelvei vei Hobølveien ble startet opp.  
På friområder ble taket på Svartåshytta byttet ut, og brygga på Emmerstadbukta ble fullført 
før sommeren.  Arbeider i forhold til universell utforming, og utskiftning av kiosken på 
Krokstrand ble startet opp. Det ble kjøpt flere nye varebiler, en ny gressklipper, hjulgående 
graver, veiskrape, og bestilt ny feiebil innen investeringsbudsjettet for maskiner. 
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RESU LTATOM RÅDE EI EN DOM

ØKONOMI

Alle poster må sees i sammenheng. Det positive avviket skyldes overføring av noen mindre
tiltak i vedlikeholdsplanen til 2018. Dette for å sikre at Eiendom ikke fikk et negativt avvik
ved årsslutt.

MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
31.12.16

Mål
31.12.17

Resultat
31.12.17

Antall årsverk 46 50 50
Sykefravær – totalt 7,3 % 7,5 % 4,9 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,6 % 2,2 %
Sykefravær - lang > 16 dg 4,7 % 2,7 %
Medarbeidertilfredshet: 4,3 4,3 4,5
Deltakelse : 70 % 79 %
Turnover: 4,9 % 13,6 %

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons - nivå Resultat
31.12.17

Kommentar

Energieffektive
bygg.

Energibruk. 10 % energi
besparelse målt
fra 2015.

7 % Energiredusering i
byggene er en
kontinuerlig prosess
som fortsetter videre.

Verdibevarende
vedlikehold av
kommunale
bygg.

Avvik på planlagte
tiltak i
vedlikeholdsplanen.

<20 % avvik 10 % avvik Mål oppnådd

Fornøyde
brukere av
kommunale
bygg.

Antall luftmålinger i
formålsbygg.

Alle
formålsbygg

100 % Mål oppnådd

Avholde brukermøter. Alle
formålsbygg

100 % Mål oppnådd
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2017 

Utover normal drift har alle større planlagte tiltak i Vedlikeholdsplanen blitt gjennomført. 
Noen mindre tiltak er flyttet til 2018.  
 
Prosjekt «Organisering av Drift» ble startet i 2017 og fortsetter i 2018, dette gjelder også 
arbeidet med energioptimalisering og SD-anlegg (Sentralt Driftssystem). 
En driftstekniker har gått av med pensjon, og det er ansatt ny driftssjef.  
 
Gjennom året ble det utført mye godt renhold, både daglig, periodisk- og hovedrenhold, 
samt vindusvask av vanskelige tilgjengelige fasader. 
Intern omrokkering har styrket renholdsleder med en assistent. 
 
Det har ikke vært endring i antall kommunalt eide utleieboliger. Som følge av at kommunen 
har fått tilgang på flere boliger med tilvisningsrett, var det noe nedgang i innleide boliger.  
 
Kommunen har valgt å overta vedlikeholdsplikten for grøntarealene rundt de kommunalt 
eide utleieboligene og omsorgsboligene. Leietaker har tidligere hatt kontraktsfestet ansvar 
for vedlikeholdet av grøntarealene. Erfaringen tilsier at et fåtall av de kommunale 
leietakerne evner å ivareta dette vedlikeholdsansvaret, og konsekvensen var at det ikke så 
bra ut rundt de kommunale boligene. Fra våren 2017 ble det derfor satt inn 
personalressurser for å besørge dette, slik at de kommunalt eide boligene ikke skal skille seg 
negativt ut i bomiljøene. 
 
Alle driftsteknikerne gjennomfører kontinuerlig «kvalitetshevende» kurs. I tillegg 
gjennomfører en systemtekniker utdanning for FDV Fagskoleingeniør på teknisk fagskole. 
Boligansvarlig har gjennomført utdanningsmodulen «Husleierett for nærings- og 
boligeiendom» på Senter for Eiendomsfag. To renholderne har startet på utdannelsen til 
fagbrev som renholdsoperatør, og to prosjektledere tok 10 studiepoeng i Plan og 
bygningsrett. 
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Investeringsprosjekter:

Prosjekt: Status: (pr mars 2018) Ferdigstillelse: Budsjett (i tusen):

0119 Toppsystem SD Planlegging 2018 2 000

0202 Pepperstad barnehage Reklamasjon/etterarbeid Januar 2017 50 000

0204 Tomt barnehage Utredning Uavklart 1 500

0219 Grevlingen skole Reklamasjon Desember 2014 51 000

0220 Vestby ungdomsskole Reklamasjon Juni 2015 172 800

0225 Hølen skole Reklamasjon/etterarbeid November 2015 85 600

0227 Brevik skole Utførelse August 2018 276 000
0235 Bjørlien skole Utførelse Januar 2019 213 000

0237 Bjørlien gamle skole Utredning 2018 300

0238 Garder skole – Varmepumpe Planlegging 2018 250

0303 Vestby sykehjem Reklamasjon/etterarbeid Mars 2015 98 537

0310 Nødstrøm sykehjemmet Utførelse 2018 3 700

0323 Boliger Sole skog Reklamasjon/etterarbeid 2016 26 300

0329 Solhøy omsorgsboliger Planlegging August 2022 383 000
0331 Bolig Randem Utførelse Desember 2018 25 000

0350 Prestegårdslåven Utredning 2019 10 000

0419 Rådhusgata 2 Reklamasjon Februar 2017 55 600

0422 Kulturkvartalet Utredning Uavklart 402 000

0425 NAV Reklamasjon/etterarbeid August 2018 11 000

0501 Vestby Arena – Støyvegg Reklamasjon/etterarbeid 2017 500

0503 Vestby Arena – Nødstrøm Utførelse Juni 2018 2 500

0504 Vestby Arena - Skytebane Reklamasjon Juni 2017 3 000

0527 Svømmehall nord Utredning Januar 2023 222 000

0528 Grevlingen idrettshall Utredning Juli 2019 75 000

Son skole – Amfi 2019 250

Rådhuset – Varmepumpe 2019 2 950
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KOMMUNESTYRESAKER 
Rapportert i forbindelse med 1. tertial 

 

Møte Tittel Vedtak Merknader

13.02.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport om 

demensomsorg i Vestby kommune

Rapporten tas til orientering. Kommunestyret legger til 

grunn at rådmannens pågående arbeid med 

internkontroll og velferdsteknologi ivaretar 

anbefalingene fra revisor. 

Vedtak oversendt på epost til 

FIKS v/Jan Løkken 14.02.17.

13.02.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport om anti-

korrupsjonsarbeidet i Vestby kommune

Saken tas til orientering. Kommunestyret legger til 

grunn at rådmannens pågående arbeid med 

internkontroll ivaretar anbefalingene fra revisor. 

Kommunestyret forutsetter også at det nye etiske 

reglement blir gjort kjent for alle ansatte.

Vedtak sende på epost til FIKS 

v/Jan Løkken 14.02.17.

13.02.2017 Rådmannens tilbakemelding om 

forvaltningsrevisjonsrapport - 

Gjennomgang av PP-tjenesten

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om 

gjennomgang av PP-tjenesten til orientering.

Vedtak oversendt på epost til 

FIKS v/Jan Løkken 14.02.17.

13.02.2017 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 1. Kommunestyret vil ha følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i 2017: 

Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS. 

Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreform. 2. 

Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme ny, 

revidert plan for perioden 2017-2020 i løpet av året. 

Planen må ta hensyn til at for enkelte av de forslagene 

som nå er fremmet nylig har blitt gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Vedtak oversendt på epost til 

FIKS v/Jan Løkken 14.02.17.

13.02.2017 Forlengelse av avtalen med KPMG om 

regnskapsrevisjon

1. Vestby kommune benytter seg ikke av opsjonen til å 

fornye avtalen med KPMG AS med ett år, fra 1.mai 2017 

til 30.april 2018. 2. Vestby kommunes behov for 

regnskapsrevisjon legges ut på anbud. 

Vedtak oversendt på epost til 

FIKS v/Jan Løkken 14.02.17.

13.02.2017 Kjøp av plasser i parkeringskjeller Rådmannen gis fullmakt til kjøp av tre 

parkeringsplasser i kjelleren til Rema-bygget til en pris 

av 225 tusen. Finansiering innarbeides i tertialrapport 

nr 1. 

Saken avlevert til eiendom for 

effektuering.

13.02.2017 Valg av byggekomite - Idrettshall GrevlingenDet opprettes en komite på tre medlemmer bestående 

av: Martin Ludvigsen (Ap), leder. Anne Bergitte Thinn 

(Sp), medlem. Tore Hem (Frp), medlem. 

Vedtak sendt på epost til de 3 

valgte medlemmene 280217. 

Vedtak sendt på epost til 

saksbehandler Mari Gjølberg, 

eiendomsavdelingen 14.02.17.

13.02.2017 Endring av vedtekter Cato-stiftelsen Vestby kommune godkjenner vedtekter for 

Catostiftelsen vedtatt i styremøte 24. august 2016

Utskrift sendt adv. Skar.

13.02.2017 Kommunenes plikt til akutt tilbud og 

døgnopphold - rus og psykiske lidelser

1. Kommunene i mosseregionen utvider tilbudet i den 

eksisterende avdelingen for øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold til også å gjelde innbyggere med rus og 

psykiske problemer fra januar 2017. Det utarbeides i 

denne omgang ikke ny avtale mellom kommunene. 2. 

Antall senger (10) beholdes, de statlige tilskuddene 

brukes til ny kompetanse ved ansettelser eller andre 

kompetansehevende tiltak. De deltakende 

kommunene overfører sine tilskudd til Moss kommune. 

3. Ordningen evalueres etter 1 år og evalueringen 

legges så fram for kommunestyret. 

Særutskrift sendt Moss 

kommune.

13.02.2017 Overordnet samarbeidsavtale mellom 

Vestby kommune og Akershus 

universitetssykehus- revisjon 2016

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag 

til overordnet samarbeidsavtale med 

Akershusuniversitetssykehus HF. 2. Rådmannen 

delegeres myndighet til å avtale endringer i 

delavtalene som er av ikke-prinsipiell karakter. 

Signert avtale ble sendt av 

Benedikte Selsing 270217.

13.02.2017 Nytt leveringspunkt for vann fra MOVAR Vestby kommune ønsker nytt tilknytningspunkt for 

vann fra MOVAR ved Rødkind/Rykkin.

E-post sendt MOVAR ved Kaj 

Werner Grimen 16.02.2017

13.02.2017 Valg av meddommere til Follo Tingrett Som meddommere ved Follo tingrett for perioden 1. 

januar 2017 til 31. desember 2020 velges 47 kvinner og 

47 menn i henhold til vedlagte lister med endring fra 

repr. Bente Antonsen.

05.04.17 Liste oversendt

20.03.2017 Krokstrand friområde - oppgradering av kioskenKiosken rives og bygges opp på samme sted. Det legges 

inn vann/avløp og det bygges HC-toalett i det nye 

bygget. Det avsettes inntil kr 1.200.000,- til prosjektet. 

Rådmannen bes innarbeide dette i tertial 1. 

Vedtak oversendt RO-leder for 

innarbeidelse i tertial 1 i 2017. 
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Rapportert i forbindelse med 2. tertial 

 

  

Møte Tittel Vedtak Merknader

24.04.2017 K 24/17 Aktiviteter, arrangementer og 

tiltak i Vestby sentrum

1. Det avsettes 300 tusen til aktiviteter i Vestby sentrum 

2017. 

2. Finansiering av tiltak og aktiviteter i Vestby sentrum 

for årene 2018-2020 tas i forbindelse med 

Handlingsprogrammet 2018-2021.

3. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge støtte til 

aktiviteter og prosjekter og fatte vedtak om direkte 

og/eller indirekte økonomisk støtte innenfor en ramme 

på 50 tusen kroner.

4. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge støtte til 

aktiviteter og prosjekter og fatte vedtak om 

underskuddsgaranti innenfor en ramme på 50 tusen 

kroner.

Det pågår aktiviteter i Vestby 

sentrum i henhold til vedtak.

24.04.2017 K 23/17 Son sentrum - trafikk og parkering1. Parkeringsreglement videreføres: 

- inntil 4 timer gratis parkering mellom kl 08 og 17, samt 

ubegrenset parkering mellom kl 17 og 08. Gjelder 7 

dager i uka. Gjelder Son torg/havnekontor, Storgata 

pumpestasjon

- inntil 24 timer gratis parkering. Gjelder Sonstranda.

- Utleie til fast parkering. Gjelder Wittustoppen, 

resterende p-plasser ved Wittustoppen reguleres med 

inntil 4 timer gratis parkering mellom kl 08 og 17, samt 

ubegrenset parkering mellom kl 17 og 08. Gjelder 7 

dager i uka.

2. Ørajordet parkering:

- parkeringsreglement med tidsbegrensning 24 timer 

gratis parkering innføres

- fire av p-plassene på Ørajordet reserveres HC-

parkering. 

3. Ørajordet bussholdeplass:

- bussholdeplass skiltes og tilrettelegges for ventende 

passasjerer

- bussholdeplass tilrettelegges med gangtrase for 

gående fra parkering og fra gang- og sykkelvei

- finansieres med tidligere budsjettmidler til Ørajordet.

4. Parkering i Havnegata: 

- Parkeringsplassene i sør og mellom blokkene 

omreguleres til offentlig parkering og innlemmes i 

1. Europark er varslet og har sendt 

inn forslag til nye skiltplaner og ny 

utforming av skilt.

2. Europark varslet.

3. Prosjektavdelingen er informert 

om tiltak på Ørajordet.

4.Planavdelingen varslet om 

vedtak. Avventer videre oppfølging 

til omregulering er gjennomført.

5. Innspill til handlingsprogram 

2018-2021 under forberedelse.

6. Tatt til etterretning.

7. Dialog med Rådet for mennesker 

med nedsatt funksjonshemming. 

Europark varslet om endringer.

8. Europark er varslet og Europark 

har innsendt forslag til ny 

utforming.

9. Avventer mai 2018.

21.09.2017: 1. Europark har 

utarbeidet nye skiltplaner.

3. Utføres oktober 2017

4. Utført. Omregulering Havnegata 

lagt inn i forslag til planprogram.

5. Under vurdering

7. Utført

24.04.2017 K 28/17 Endring av ordningen med 

klagenemnder i MOVAR IKS

1. Kommunestyret vedtar å opprette en særskilt 

interkommunal klagenemnd, jf forvaltningslovens §28 

annet ledd, for å behandle klager på enkeltvedtak fattet 

av Movar IKS innenfor husholdningsrenovasjon, 

slamrenovasjon og brann- og eksplosjonsvern.

2. Kommunestyret delegerer myndighet til å organisere 

og oppnevne en særskilt uavhengig interkommunal 

klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av 

selskapet innenfor husholdningsrenovasjon og 

slamrenovasjon i medhold av forurensingslovens §83 og 

§85 annet ledd, jf forvaltningslovens §28 annet ledd, fra 

kommunestyret til representantskapet i Movar IKS.

3. Kommunestyret delegerer myndighet til å organisere 

og oppnevne en særskilt og uavhengig interkommunal 

klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av 

selskapet etter brann- og eksplosjonsvernloven §9 og 

§41, jf forvaltningslovens §28 annet ledd, fra 

kommunestyret til representantskapet i Movar IKS.

Saksutskrift sendt MOVAR.
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Møte Tittel Vedtak Merknader

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 47/17, Valg av 

forvaltningsrevisor 2017

1. Kommunestyret utpeker Deloitte som revisor for 

forvaltningsrevisjon av «Samhandlingsreformen» og 

«Søndre Follo Renseanlegg IKS» 

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i 

saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon i 

disse sakene gjøres av Deloitte. 

3. Deloitte betales en fast pris med kr 430 000,- inkl. 

mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i 

samarbeid med kontrollutvalget. 

4. Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 

til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor 

kommunestyret. 

5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de 

vedtatte rammer, i fullmakt å tegne kontrakt med 

Deloitte om disse prosjektene.

Vedtak sendt på e-post til FIKS 

v/Jan Løkken. 

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 46/17, Valg av 

regnskapsrevisor

1. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i 

saksutredningen til kontrollutvalget om valg av 

regnskapsrevisor for Vestby kommune.

2. Kommunestyret velger Deloitte som kommunens 

revisor for regnskap for perioden 15.juni 2017 til og med 

30.april 2019, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne 

forlenge avtalen med 1 + 1 år.

3. Rådmannen sender tildelingsbrev til tilbyderne og 

tegner kontrakt med den valgte revisoren.

Vedtak sendt på e-post til FIKS 

v/Jan Løkken.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 45/17, Kyststi 

ved OBOS-stranda - innbyggerinitiativ

1. Den regulerte gang- og sykkelveien realiseres ikke.

2. Reguleringsplanen som er av eldre dato revideres slik 

at  kommunen får rettigheter til kyststi gjennom en ny 

reguleringsplan. Arbeidet innarbeides i 

planprogrammet for 2018-2021.

3. Adkomst fra OBOS-stranda og opp på fjellpartiet 

utbedres ved å etablere et rekkverk og utjevne 

skråningen ved å tilføre masser. Flis legges på toppen. 

Tiltaket avklares med OBOS som er grunneier.

4. Adkomst fra Støaveien og opp på fjellpartiet utbedres 

ved å etablere en gangbro med rekkverk parallelt med 

det private flettverksgjerde. Gangbroen bygges med 

trinn for sklisikring. Vestby kommune er grunneier.

5. Kostnader til utbedring av adkomst tas med i 

Handlingsprogrammet 2018.

Kostnader lagt inn i forslag til 

Handlingsprogrammet.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 44/17, Stiftelsen 

Kultursenteret Vestby Prestegård - 

Endring av vedtektene

Kommunestyret godkjenner vedtektsendringene, med 

unntak av forslaget til endring i kommunestyrets 

oppnevning av representanter fra kommunen.

Stiftelsen orientert om vedtaket 

den 23.5.2017. Avventer 

oppdaterte vedtekter fra stiftelsen.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 43/17, 2. 

gangsbehandling - Nordre Labo - 

Detaljreguleringsplan

Detaljregulering for Nordre Labo med reguleringskart 

og bestemmelser datert 24.04.2017 egengodkjennes i 

henhold til plan- og bygningslovens § 27-2.

Kunngjøring av vedtak er sendt ut 

til alle berørte parter.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 42/17, 

Kontrollutvalget - Nyvalg

Følgende ble valg til Kontrollutvalget:

Medlem og leder: Jeanette Hoel (Frp)

vara Magnus Hem (Frp).

Medlem og nestleder: Lars Johan Rustad (Krf)

vara Kristoffer Håkonsen (Krf).

Medlem Ann Tremblay Vølstad (V)

vara Torbjørn Mehl (Sv).

Medlem Jeton Morina (H)

vara Odd Einar Skaug-Vandraas.

Medlem Jon Arne Kjenn (Sp)

 vara Inger Randem (Sp).

Vedtak er sendt på epost til 

involverte parter.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 41/17, Valg av 

medlemmer til styret i Stiftelsen Solås 

og Steinløkka for perioden 01.05.17-

30.04.19

Til styret i Stiftelsen Solås og Steinløkka ble følgende 

valgt:

Anita Wulvig (Ap), leder.

Halvor Sørbye, medlem.

Vedtak sendt på e-post til 

Stiftelsen, Anita Wulvig og Halvor 

Sørbye.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 40/17, 

Snublestein til Minne om Arthur 

Rosenberg

Kommunen sier ja til å legge ned Snublestein til minne 

om Arthur Rosenberg

Jødisk museum orientert om 

vedtaket den 22.5.2017.
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Møte Tittel Vedtak Merknader

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 39/17, 

Investeringsplan for svømmehall nord

Det forskutteres 1 MNOK fra prosjektets 

investeringsmidler i 2019 til 2017, slik at den videre 

planleggingen kan videreføres, en rådgivergruppe 

engasjeres og skisseprosjekt utarbeides.

Rådgivergruppe er engasjert, 

skisseprosjekt pågår.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 38/17, Son 

Tennisklubb - leie av statlig sikret 

friluftsområde

1. Vestby kommune inngår en 30 års leieavtale med 

Soon tennisklubb om området for tennisbane på 

Langesand.

2. Avtale oversendes til Miljødirektoratet for samtykke.

Saken er oversendt til 

Miljødirektoratet for samtykke. Det 

kreves samtykke da leieavtale er på 

over 10 år.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 37/17, Ny 110-

sentral IKS Øst

1. Vestby kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS 

og dekke kostnadene for etablering og drift av 110-

sentralen.

2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe 

vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 

vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver 

tid gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 

110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.

3. Kommunestyret instruerer sin representant i 

representantskapet i MOVAR IKS til å stemme for å 

delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått 

selskapsavtale og å oppnevne representant til 

representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

Vedtak sendt postmottak Ski 

kommune.

22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 36/17, 

Strategiplan resultatområde skole 2017-

2020

Strategiplan for grunnskolen i Vestby kommune 2017-

2020 godkjennes.

Vedtatt strategiplan for skole er 

sendt rektorene.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 59/17, Salg av 

kommunale tomter i sentrumsområdet

Formannskapet gis fullmakt til å selge tomteområder 

omfattet av områdereguleringsplanen for Vestby 

sentrum.

Takst innhentet for S4 og S5.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 58/17, Etablering 

av Alternativ til Vold i Follo

1.Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag 

om å etablere et behandlingstilbud i Follo, basert på en 

bemanning med fire årsverk, til utøvere av vold i nære 

relasjoner og deres familier, i regi av stiftelsen 

Alternativ til vold. 

2.Etablering og drift av et behandlingstilbud fordrer at 

deltagende kommuner i Follo, står for den kommunale 

medfinansieringen som er nødvendig for å drifte 

tilbudet.

3.Etablering og drift av behandlingstilbud i Follo 

forutsetter tilsvarende statlig medfinansiering som det 

beløpet samarbeidskommunene deltar med.

Saksutskrift er sendt.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 57/17, 2.gangs 

behandling - Lokal forskrift om tildeling 

av sykehjemsplass

Lokal forskrift om tildeling av sykehjemsplasser vedtas. Forskriften lagt inn på Lovdata og 

på hjemmesiden.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 56/17, 

Rådmannens oppfølging av rapporten 

om samfunnssikkerhet og beredskap i 

Vestby kommune

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om 

oppfølgingen av rapporten om samfunnssikkerhet og 

beredskap til orientering.

Vedtak sendt på e-post til FIKS 

v/Jan Løkken.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 55/17, Valg av 

forvaltningsrevisor 2017

1.Kommunestyret utpeker Deloitte som revisor for 

forvaltningsrevisjon av 

«Samhandlingsreformen» og «Søndre Follo 

Renseanlegg IKS» 

2.Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i 

saksutredningen for at avtale om

forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres av Deloitte. 

3.Deloitte betales en fast pris med kr 474 000,- inkl. 

mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i 

samarbeid med kontrollutvalget. 

4.Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 

til kontrollutvalget som

avgir innstilling overfor kommunestyret. 

5.Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de 

vedtatte rammer, i fullmakt å tegne kontrakt med 

Deloitte om disse prosjektene.

Vedtak sendt på e-post til FIKS 

v/Jan Løkken.
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Møte Tittel Vedtak Merknader

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 54/17, 

Årsberetning og årsmelding 2016 - 

Vestby havn

Årsberetning og årsmelding 2016 for Vestby havn tas til 

orientering.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 53/17, 

Årsregnskap 2016 - Vestby havn

1.Årsregnskapet for Vestby havn for 2016 godkjennes

2.Regnskapsmessig overskudd for 2016 på 1.177.599,96 

kroner disponeres slik: 

•Avsettes til disposisjonsfond 1.087.568,90 kroner. 

•Overføres til investeringsregnskapet for inndekning av 

underskudd på 90.031,06 kroner.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 52/17, 

Tertialrapport 1 2017 - Vestby havn

Tertialrapport 1/2017 tas til orientering.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 51/17, 

Årsberetning og årsmelding 2016 - 

Vestby kommune

Årsberetning og årsmelding 2016 tas til orientering. Årsberetning ble sendt til SSB og 

fylkesmannen.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 50/17, 

Årsregnskap 2016 - Vestby kommune

1.Regnskap for 2016 godkjennes.

2.Regnskapsmessig merforbruk i 

investeringsregnskapet på prosjekter som er avsluttet 

på 697.981 kroner, dekkes inn ved hjelp av 

regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede 

prosjekter. 

3.Gjenværende midler på prosjekter avsluttet med 

mindreforbruk på 2.773.723 kroner avsettes til ubundet 

investeringsfond.

4.Følgende investeringsprosjekter slåes sammen:

• 0623 VA-sanering Randem/Høgda og 0629 Mange 

etapper fremmedvann/Randem

•0624 VA-sanering Soleveien del 2 og 0627 

Sideledninger v Grøstad vann og avløp

•0310 Nødstrømaggregat Sykehjemmet og 0302 Påbygg 

sykehjemmet.

5.Regnskapsmessig overskudd for 2016 på 31.061.570,23 

kroner avsettes til disposisjonsfond.

Kommunestyrets vedtak ble 

gjennomført i slutten av juni 2017. 

Regnskap 2017 med tilhørende 

dokumenter ble sendt til 

fylkesmannen og SSB.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 49/17, 

Budsjettendring tertial 1 2017

1.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven 

mellom  resultatområdene. 

2.Driftsbudsjettet 2017 endres slik:

a.Rammen til Fellesutgifter økes med 700 tusen kroner

b.Rammen til Sentraladministrasjon økes med 584 tusen 

kroner

c.Rammen til RO skole økes med 1 million kroner

d.Rammen til RO barnehage økes med 5,4 millioner 

kroner

e.Rammen til RO sykehjem økes med 1 million kroner

f.Rammen til Kommunalt NAV økes med 3,75 millioner 

kroner

g.Rammen til RO kultur reduseres med 1,8 millioner 

kroner

h.Rammen til RO PBG økes med 400 tusen kroner

i.Rammen til Ro eiendom økes med 929 tusen kroner

j.Momsrefusjon økes med 2 millioner kroner

k.Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 

7.510 tusen kroner

l.Bruk av disposisjonsfond lærlinger økes med 444 tusen 

kroner

m.Renteinntekter økes med 2 millioner kroner

3.For eksisterende kunder halveres 

fastgebyr/forbruksgebyr for kommunale avgifter 

vedrørende avløp for 2017. Fastgebyret fastsettes til 

719,5 kroner og forbruksgebyr fastsettes til 11,39 kroner 

pr m3. Som en følge av dette kreves det ikke 

avløpsavgift for eksisterende kunder i 3. og 4. termin 

Vedtatte budsjettendringer ble 

gjennomført i slutten av juni 2017. 

Kommunestyrets vedtak om 

vedlikehold/oppgradering av 

volleyballbanen ble gjennomført i 

uke 29.

26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 48/17, 

Tertialrapport 1 2017

Tertialrapport nr. 1 2017 tas til orientering.
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Rapport for 2. halvår 

 

  

Møte Tittel Vedtak Merknader

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 68/17, Kjøp av eiendom 

i Vestby

Kjøpet gjennomføres ikke. Ingen oppgaver som skal utføres.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 67/17, Kjøp av eiendeler 

i Vestby Fjernvarme AS

Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å kjøpe samtlige fysiske eiendeler 

i Vestby Fjernvarme AS, herunder all teknisk infrastruktur knyttet til 

produksjon og levering av fjernvarme innenfor selgers 

konsesjonsområde i Vestby kommune.  Inkludert er også energisentral 

og fjernvarmerør knyttet til levering av fjernvarme til Vestby 

Videregående Skole. Kjøpet skal gjennomføres innenfor en ramme på 

10 millioner kroner.  

Forhandlingsutvalget gis også fullmakt til å kjøpe tomt i 

næringsparken, gnr. 1, bnr. 85. Kjøpet skal gjøres til kostpris.

Overdragelsen og kjøp av tomt er betinget av at Vestby kommune 

overtar konsesjonen til Vestby Fjernvarme AS gitt av NVE.

Finansiering innarbeides i Tertialrapport nr 2.

Kjøpet gjennomført i følge fullmakt. 

Eiendeler overtatt. Kommunen 

leverer nå fjernvarme til 

eksisterende og nye kunder.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 66/17, Søknad om fritak - 

Ellen C. R. Klaveness - MDG

Ellen C. R. Klaveness gis fritak for politiske verv i Vestby kommune.

Som nytt 3.varamedlem for gruppering H og MDG i Plan- og 

miljøutvalget ble valgt Leif Normann Eriksen (MDG).

Brev er sendt Klaveness og Eriksen. 

Styrevervregisteret er endret.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 65/17, Bruk av Vestby 

klubbhus

Vestby Idrettslag gis bruksrett til klubbhuset ved Vestby Stadion frem 

til 31. desember 2032. Vestby Idrettslag har i denne perioden drifts- og 

vedlikeholdsansvar for klubbhuset. Før Vestby Idrettslag overtar 

disposisjons- og bruksretten til klubbhuset skal brannteknisk standard 

godkjennes.

Vestby kommune overfører 250 tusen til Vestby Idrettslag i 

engangsstøtte til vedlikehold.

Finansiering av engangsstøtte og oppgradering av brannteknisk 

standard innarbeides i Tertialrapport nr 2.

Midler overført. Avtale med VIL 

signert 19/1-18.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 64/17, 2.gangs 

behandling - Endring av vedtekter i kommunale 

barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i Vestby vedtas med de 

endringer som fremmes i vedlegget Vedtekter – forslag til endringer 

mai 2017

Vedtektene er lagt på hjemmesida, 

sendt til kommunale barnehager og 

kommunale barnehager orienterer 

foresatte/ brukerne

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 63/17, 2.gangs  

behandling av endring av vedtekter 

skolefritidsordning etter høringsrunde

1. Skolefritidsordningen stenger to uker om sommeren, uke 28 og uke 

29.

2. Vedtektene for skolefritidsordningen får følgende tillegg i pkt. 9. 

ÅPNINGSTIDER/FERIE m.m.: 

• Skolefritidsordningen stenger to uker om sommeren, uke 28 og uke 

29. Endringen gjelder fra sommeren 2018.

Nye vedtekter for SFO er sendt 

skolene og lagt ut på kommunens 

hjemmeside.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 62/17, Tilstandsrapport 

for grunnskolen i Vestby kommune 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2016 godkjennes. Vedtatt Tilstandsrapport er sendt 

skolene.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 61/17, Johan Herman 

Wessels vei - trafikksikkerhet og vurdering av 

tiltak

Saken utsettes til neste møte. Forespurt informasjon innhentes.

04.09.2017 Vedtak K, 04092017, Sak 60/17, Planprogram - 

Kommuneplanrullering 2019 - 2030

Kommunestyrets vedtak 04.09.2017:

Planprogram 2019 – 2030 datert 7.8.2017 fastsettes av kommunestyret i 

henhold til Plan- og bygningsloven § 11-13 med følgende tillegg:

Nytt pkt. 4.13:

Det utredes areal for snuplass for tog syd for Sonsveien stasjon.

Pkt 4.10:

Jordvern gis en bredere plass i planarbeidet. Det skal blant annet 

utredes ordninger for å erstatte dyrka mark etter 

kommunestyrevedtak om omdisponering til annet enn landbruk.

Vedtatte punkter er innarbeidet i 

planprogrammet

09.10.2017 Vedtak K, 09102017, Sak 75/17, Avvikling av 

kommunale heimevernsnemnder

Kommunal heimevernsnemnd nedlegges fra 01.07.2017. 

Tidligere valgte medlemmer, Martin Ludvigsen (Ap) og Pål Engeseth 

(H), fratrer fra samme tidspunkt.

E-post med kopi av vedtaket er sendt 

til Martin Ludvigsen og Pål Engeset.

09.10.2017 Vedtak K, 09102017, Sak 74/17, Søknad om 

kommunal støtte til utskifting av hovedtavle og 

sikringsskap på Elverhøy

Kommunestyret bevilger 97.500 kroner til stiftelsen Elverhøy til 

utskifting av sikringsskap og hovedtavle i huset. Finansieringen 

innarbeides i forbindelse med behandlingen av tertialrapport nr. 2.

Beløpet ble utbetalt i slutten av 

oktober, og finansieringen ble 

innarbeidet i budsjettsak etter 2. 

tertial.
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09.10.2017 Vedtak K, 09102017, Sak 73/17, Follo Futura AS Vestby kommune tegner aksjer på et beløp på 6.390 kroner i 

forbindelse med omorganisering av Follo Futura AS og Follo Futura 

Holding AS. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 2.

Kommunestyrets vedtak formidlet til 

Follo Futura i e-post av 10.10.17. 

Beløp på 6.390 kroner sendt over til 

advokat Skar i november.

09.10.2017 Vedtak K, 09102017, Sak 72/17, Reglement for 

vigsler i Vestby kommune

Reglementet for vigsler i Vestby kommune godkjennes med følgende 

endringer i

pkt. 1:

Vigsler foretas av ordfører, varaordfører eller 

formannskapsmedlemmer. Fra administrasjonen kan rådmann og 

kultursjef foreta vigsler.

Reglementet gjelder fra tidspunktet vigselsmyndigheten overføres til 

kommunene for en periode på to år. Før kommunestyret vedtar nytt 

reglement skal organisering og reglement evalueres. 

Det gis ikke særskilt godtgjøring til vigselspersoner.

Gjennomført. 

09.10.2017 Vedtak K, 09102017, Sak 70/17, Meråpent 

bibliotek i Vestby kommune

Vestby kommune innfører meråpent bibliotek i løpet av 

handlingsprogramperioden 2018-2021. Det avsettes 1 750 tusen kroner 

til gjennomføring av tiltaket. Midlene avsettes i handlingsprogram 

2018-2021.

Penger er avsatt og prosjektering er i 

gang

09.10.2017 Vedtak K, 09102017, Sak 69/17, 2. gangs 

behandling - Kommunedelplan for friluftsliv

Kommunedelplan for friluftsliv, datert 07.08.2017, vedtas jf. Plan- og 

bygningsloven § 11-15.

Vedtatt plan offentliggjort på 

kommunens nettsider.

13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 82/17, Hølen  

idrettsklubb - leie av kommunalt område 

Brandstad

Vestby kommune inngår en 30 år leieavtale med Hølen idrettsklubb 

om området på Brandstad.

Det er utarbeidet en avtale mellom 

Vestby kommune og Hølen 

idrettsklubb.

13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 81/17, Felles 

avfallssorteringsanlegg i Østfold

- Vestby kommune gir sin tilslutning til at MOVAR IKS (MOVAR) kan gå 

inn som eier på vegne av kommunen i Østfold Avfallssortering IKS 

(ØAS). ØAS’ behandling av kommunens avfall vil inngå som del av 

MOVARs selvkost til kommunen. 

- Representant til styrende organer i selskapet velges av MOVARs 

representantskap.

Vedtak oversendt MOVAR IKS.

13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 80/17, Ny 2. gangs 

behandling - Detaljregulering Vestby pukkverk

Detaljregulering for Vestby pukkverk, med reguleringskart datert 

25.08.2017, og reguleringsbestemmelser datert 03.10.2017, samt 

planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 30.08.2016, vedtas 

med følgende presiseringer:

I detaljreguleringene – bestemmelser tas inn i klartekst at

Reguleringen gjelder ned til kote 63

Skolt pukkverk skal sikre og erstatte drikkevannskilder hvis disse blir 

påvirket av virksomheten.

Buffersonen rundt eksisterende bebyggelse økes til hundre meter, 

men også slik at det tas hensyn til formasjoner i naturen som 

åskammer og lignende. PLM fastsetter den endelige grensen rundt de 

eksisterende boliger.

Tiltakshaver må i tillegg sette opp gjerde mot nord/bebyggelse for å 

sikre barn og andre turgåere.

Repr. Pål Engeseths pkt 2 ble enstemmig vedtatt og oversendes 

administrasjonen for videre arbeid.

 Endringer sendt på begrenset høring 

09.02.2018.

13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 79/17, Revidering av 

retningslinjer for startlån

Vedlagte retningslinjer for startlån, datert 16/10-17 vedtas. 

Retningslinjene revideres ved behov.

Publisering lagt ut på hjemmesiden.

13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 78/17, Budsjettendring 

tertial 2 2017

1.Driftsbudsjettet for 2017 endres slik: 

a.Rammen til RO Skole reduseres med 2 millioner kroner.

b.Rammen til RO Rehabilitering økes med 2 millioner kroner.

c.Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 700 tusen kroner.

d.Rammen til RO Sykehjem økes med 4,5 millioner kroner. 

e.Rammen til Kommunalt NAV reduseres med 1 million kroner. 

f.Rammen til Kultur reduseres med 1,2 millioner kroner.  

g.Rammen til Eiendom økes med 1.597.500 kroner. 

h.Fellesutgifter økes med 2 millioner kroner til økt minimumsavdrag. 

i.Renteutgifter reduseres med 4,393 millioner kroner. 

j.Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 2,2045 millioner 

kroner. 

2.Gjennomføring av vedtatte låneopptak for 2017 på 173.576.000 

kroner til finansiering av investeringer og avdragsfritt byggelån på 

inntil 150 millioner kroner til dekning av infrastruktur i Vestby 

sentrum, utsettes til 2018. 

3.Investeringsbudsjettet for 2017 endres slik: 

a.Økning av eiendeler i Vestby Fjernvarme AS økes med 12,5 millioner 

kroner. 

b.Kjøp av aksjer i Follo Futura økes med 6.390 kroner. 

c.Rådhusgata 2 – NAV økes med 3 millioner kroner. 

d.Vestby Arena flerbruksrom/kjeller økes med 200 tusen kroner til 

skytebane. 

e.Egenkapitaltilskudd KLP økes med 316.100 kroner. 

f.Gang- og sykkelvei Hobølveien økes med 900 tusen kroner. 

g.Emmerstadbrygga økes med 35.600 kroner. 

Gjennomført
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13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 77/17, Tertialrapport 2 

2017

Tertialrapport 2 2017 tas til orientering. Ikke behov for videre oppfølging.

13.11.2017 Vedtak K, 13112017, Sak 76/17, Tertialrapport 2 

2017 - Vestby havn

Tertialrapport 2/2017 tas til orientering Trenger ingen videre oppfølging.

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 92/17, 

Handlingsprogram 2018-2021

1.Handlingsprogram 2018-2021 datert 8. november 2017 vedtas med 

følgende endringer:

A: Det omdisponeres 1 million fra foreslått utvidelse av kirkegård til 

utbedring     Hvitsten Kirke

B: Det settes av kr. 100000,- pr år i perioden til Sånafestivalen

C: Det settes av kr 100000,- til Kulturprosjekter/Festivaler pr. år i 

perioden.

D: Det avsettes kr.20000,- til bekjempelse av brunsnegler i 2018.

E: Svømmehall legges inn med kr. 100 millioner i 2020 og 120 millioner i 

2021.

F: Planprogrammet gangvei Hobølvei flyttes opp til prioritet 1.

G: Planprogrammet gangvei Berg-Pepperstad flyttes opp til prioritet 1 

og legges inn i 2018.

H: Planprogrammet Kolås legges inn i 2018.

I: Planprogrammet Saltbuveien flyttes opp til prioritet 1

J: Planprogrammet Skogly flyttes opp til prioritet 1. 

K: Avsetningen til Frivilligsentralen økes med kr. 185000,- pr. år i 

perioden

2. Betalingsregulativ 2018 datert 8. november 2017 vedtas med virkning 

fra 1. januar 2018. Kommunale avgifter faktureres fire ganger per år. 

3. Betalingsforskrift for plan- og byggesaker datert 8. november 2017 

vedtas med virkning fra 1. januar 2018. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner 20.000.000,- til 

videreutlån i 2018. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner 31.464.000,- til 

finansiering av investeringer i 2018 med en avdragstid på 33 år. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot 

rentefond. 

Gjennomføres

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 91/17, 

Handlingsprogram og budsjett 2018-2021 for 

Vestby havn

Vedlagte Handlingsprogram og budsjett 2018-2021 for Vestby havn, 

datert 13. november 2017, vedtas. 

Prisene i småbåthavna økes med 15% som vedtatt i Havnestyret.

Gjennomføres

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 90/17, Tiltaksplan for 

trafikksikkerhet 2018

1. Det søkes om Aksjon skolevei midler etter følgende prioritering:

PrioritetTiltakSkolekretsKostnad

1 Hobølveien, forenklet gang- og

sykkelveiHølen3 300 000*

2 Solerunden; Innsnevring av innkjøring til Vestby Barne- og 

UngdomsskoleVestbyKr 200 000

3 Vestby Barne- og Ungdomsskole; etablere fortau og 

droppsoneVestbyKr 200 000

4 Stellas vei, frisikt og lampe i gang- og sykkelveiBjørlienKr 80 000

5 Myrsnipeveien/Dueveien, reasfaltere gang- og sykkelveiBrevik

SonKr 300 000

6 Strandveien, autovernBjørlienKr 450 000

7 Deør vei, reasfaltere og heve fortauSonKr 600 000

8 Strandveien, oppstramming kryss mot HvitstenveienBjørlienKr 80 000

9 Dronningveien, innsnevring av kjørebane og kryss, plattform ved 

bussholdeplassHølenKr 240 000

10 Fartsvisningstavle: Kongeveien, Bruerveien, Store Strandgate, 

Hølen0

11 Forenklet gang og sykkelvei Berg/ Pepperstad.

12 Opphøyd gangfelt Brevikveien/ Fjordgløttveien og nedsatt 

hastighet på Brevikveien.

*Det søkes om overføring av tidligere gitt tilskudd.

2. Tiltakene gjennomføres dersom søknaden innvilges.

3. Resterende tiltak tas inn i planen for 2019.

Søknad om tilskudd fra Aksjon 

skolevei er sendt.

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 89/17, 

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 

2018-2021

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 vedtas

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 88/17, 

Handlingsprogram for kulturarenaer 2018-2021

Handlingsprogram for kulturarenaer 2018-2021 vedtas

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 87/17, Strategiplan for 

grunnskolen i Vestby kommune 2018-2021

Strategiplan for grunnskolen, resultatområde skole i Vestby kommune 

2018 – 2021 godkjennes.

Vedtak og strategiplan er sendt til 

rektorene ved alle skolene

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 86/17, Eiendommen 

Elverhøy

1. Eiendommen Elverhøy overføres ikke til Stiftelsen Elverhøy, men 

forblir i kommunalt eie. 

2. Kommunestyret bevilger 100 tusen kroner til grunnkapital for 

Stiftelsen Elverhøy. Finansiering skjer gjennom kommunens 

reserveposter. 

3. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å inngå avtale med Stiftelsen 

Elverhøy om leie av eiendommen Elverhøy i 10 år for 1 krone per år.

Det må avtales møte med stiftelsen 

for å avklare praktiske forhold.
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11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 85/17, Kostnader 

kulturkirken/kulturbygget i Son - oppfølging av k-

sak 107/16

Gjennomgangen av kostnadene for kulturkirken/kulturbygget i Son for 

2016 tas til orientering

Trenger ingen videre oppfølging.

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 84/17, Vedtak om 

beregning av refusjon - Gnr 8 Bnr 552 - Vestby 

storsenter - Opparbeidelse veianlegg

Krav fra Vestby Senter AS datert 24.11.2011, om refusjon etter Plan- og 

bygningsloven (pbl) kapittel 18 for opparbeiding av regulert veianlegg i 

forbindelse med oppføring av Vestby Storsenter, avslås.

Avslaget begrunnes med at opparbeidelse av vei i henhold til 

bebyggelsesplan datert 16.06.2008 for Vestby Senter, ikke medfører 

oppfyllelse av nødvendig veikrav for andre eiendommer enn 

eiendommen (Senterområdet) som ble bebygget i tilknytning til 

opparbeidelse av veien. Det grunnleggende vilkår om å «bli 

byggeklar», jf. pbl § 18-6, er ikke oppfylt for andre eiendommer 

utenfor Senterområdet.

Informasjon om vedtak er sendt til 

sakens parter og til Fylkesmannen i 

Oslo og Akeshus, Statens vegvesen 

og Akershus fylkeskommune

11.12.2017 Vedtak K, 11122017, Sak 83/17, Søknad om fritak 

for eiendomsskatt, Follo Ren IKS, gnr 81 bnr 22

Fritak for eiendomsskatt 2017 gjeldende gnr 81 bnr 22, Follo Ren IKS, 

innvilges ikke.

Vedtaket er sendt søker

15.12.2017 Vedtak K, 15122017, Sak 96/17, Ny plan for 

forvaltningsrevisjon 2018 - 2020

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.

Vedtak oversendt FIKS. 

15.12.2017 Vedtak K, 15122017, Sak 95/17, Ny 

tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 

rapporten om rådmannens internkontroll

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

rapporten om rådmannens internkontroll til orientering.

Vedtak oversendt FIKS.

15.12.2017 Vedtak K, 15122017, Sak 94/17, Heltidskultur Saken tas til orientering. Rådmannen orienterer om framdriften innen 

utgangen av første kvartal.

Rådmannen orienterer om 

framdriften i Partssammensatt utvalg 

9. april.

15.12.2017 Vedtak K, 15122017, Sak 93/17, Torghandel Son 

torg evaluering 2017 - forlengelse av avtale

Son Næringsforening disponerer Son torg til torghandel gratis frem til 

og med 2022, med mulighet for forlengelse i to år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å gjøre videre avtaler om torghandel 

med Son Næringsforening

Avtalen med Son Næringsforening 

om torghandel på Son torg er klar for 

signering.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 10/18 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00083-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 23.5.2018 i sak xx/18 behandlet Vestby kommunes 
årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, og rådmannens årsberetning og årsmelding 
for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Vestby kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 35,424 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 48,973 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Sykehjemmet at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. 
Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  

Kontrollutvalget har merket seg at sum lånegjeld ved utgangen av 2017 utgjør 134 % 
av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær tre ganger så høyt som fylkesmannens 
anbefaling på 50%. 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 16.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2017 

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning 2017 Vestby kommune, Årsregnskap 2017 Vestby kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby kommunestyre med kopi til Vestby formannskap 

SAKSUTREDNING: 
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Hjemmel: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum: 
 
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.  
 
 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  
 
§ 6. Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor. 
 
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 

 
Fakta i saken: 
Driftsinntekter 
På inntektssiden er skatt på inntekt og formue den største inntektskilden. Under 
posten andre inntekter, ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva.-
refusjoner, samt eiendomsskatt på verk og bruk. 
 
Skatteinntektene var i 2017 på 99,9 % av landsgjennomsnittet. Dette nivået er 
0,2 prosentpoeng lavere enn i 2016.  
 
Driftsutgifter 
Lønnsutgiftene gikk opp med 6,2 % fra 2016 til 2017. Dette skyldes både 
lønnsøkningen for ansatte i kommunesektoren og økningen i aktivitetsvekst. Andre 
driftsutgifter økte med 2,8 %, overføringer med 4,2 %, og avskrivninger med 5 %. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2017 ble på 49 mill. kroner. Teknisk beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat bør være 
minst 1,75 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i 2017 utgjorde 4,1 %. 
Snittet i perioden 2005-2017 har vært på 6,1 %. 
 
Regnskapsmessig resultat 
For 2017 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 
35,4 mill. kroner.  
 
Disponering av netto driftsresultat 
Av netto driftsresultat på 49 mill. kroner var deler allerede disponert. 
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Differansen mellom ”til disponering” og ”sum disponert” er på vel 35,4 mill. kroner, og 
kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av 
årsregnskapet ta stilling til disponering av dette overskuddet. 
 
Finansutgifter 
Fra 2005 har Vestby kommune stor økning i finansutgifter, fra i overkant av 20 mill. 
kroner pr år til om lag av 70 mill. kroner i 2017. Det er viktig å være klar over denne 
økte belastningen til tross for et historisk lavt rentenivå.  
 
Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsregnskap for 2017 viser netto investeringsutgifter på 
332,8 mill. kroner.  
Det er investert 392 mill. kroner brutto i anleggsmidler. Fra 2014 ble all 
momskompensasjon fra investeringer ført i investeringsregnskapet. 
 
Gjeld 
Langsiktig lånegjeld er over 1,6 mrd. kroner. Selv om deler av denne gjelden 
forrentes og avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig. Lånegjelden er 
gått ned fra 2016 til 2017. Nedgangen har sammenheng med at vedtatt låneopptak 
for 2017 på 173,576 mill. kroner til finansiering av investeringer, og avdragsfritt 
byggelån på inntil 150 mill. kroner til dekning av infrastruktur i Vestby sentrum ble 
utsatt til 2018 (K-78/17). 
 
Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2017 134% av netto driftsinntekter. Dette tallet 
er nær tre ganger så høyt som fylkesmannens anbefaling på 50%. 
 
Likviditet 
Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 119,9 mill. kroner. 
Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 194,2 mill. kroner. 
 
Uavhengig revisors beretning 
Deloitte AS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 16.april 2018. 
 
Avslutning: 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 30.05.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Deloitte. Deloitte AS 
Erik Børresens alle 2 
Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
Norway 

Tlf.: +47 32 26 41 00 
Fax: +47 32 26 41 01 
www.deloitte.no 

Til kommunestyret i Vestby kommune Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmann 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Vestby kommunes årsregnskap som viser tkr 872 526 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på tkr 35 424. Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vestby kommune per 31. desember 2017, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av §rsregnskapet. 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 
Rådmannen 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. 

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. 

R§dmannens ansvar for §rsregnskapet 
Rådmannen 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. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet 
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, 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company 
limited by guarantee ("OlTL"), its network of member firms, and their related entities. DlTL 
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DlTL (also 
referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Deloitte. Side 2 
Uavhengig revisors beretning 
til kommunestyret i Vestby 
kommune 

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 rådmannen er rimelige. 

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

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

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

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

Dlrammen, 161:apri z018 
De oitte AS 

~ 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 



10/18 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 - 18/00083-1 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 : Årsregnskap 2017 Vestby kommune

 

  
VESTBY 

KOMMUNE 
 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 

2017 

 
 

 

Ajour pr 15/2 2018  



10/18 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 - 18/00083-1 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 : Årsregnskap 2017 Vestby kommune

2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLD

Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 3

Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på område 3

Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 4

Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på prosjekt 4

Vedlegg 3 Balanseregnskapet 7

Vedlegg 4 Økonomisk oversikt drift 8

Vedlegg 5 Økonomisk oversikt investering 9

Noter

Note 0 Regnskapsregler og vurderingsprinsipper 10

Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital 11

Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser 11

Note 3 Kommunens garantiansvar 14

Note 4 Gjeld eller fordring til kommunale foretak og samarbeid 14

Note 5 Aksjer og andeler 15

Note 6 Kapitalkonto 15

Note 7 Avsetning og bruk av fond 16

Note 8 Interkommunalt samarbeid 17

Note 9 Kommunens organisering 18

Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 19

Note 11 Større investeringsprosjekter 20

Note 12 Oversikt over anleggsmidler med levetid og avskrivning 20

Note 13 Langsiktig gjeld 21

Note 14 Ytelser til rådmann, ordfører og revisor 22

Note 15 Uavklarte forhold ved regnskapsårets slutt 22

Note 16 Selvkost 23



10/18 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 - 18/00083-1 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 : Årsregnskap 2017 Vestby kommune

3 

 

 
 

 

 

 

Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 k roner
Regnskap 

2017
Regulert 

budsjett 2017

Opprinnelig 
budsjett 

2017
Regnskap 

2016
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -511 136 -488 098 -488 098 -481 457
Ordinært rammetilskudd -376 376 -380 108 -380 108 -356 611
Skatt på eiendom -27 104 -26 000 -26 000 -24 721
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -41 749 -38 466 -33 766 -36 425
Sum frie disponible inntekter -956 365 -932 672 -927 972 -899 214

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -9 882 -8 968 -6 968 -10 164
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 28 651 29 181 33 574 26 407
Avdrag på lån 51 521 51 522 49 522 46 822
Netto finansinntekter/-utgifter 70 291 71 735 76 128 63 065

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 52 786 44 503 13 411 53 516
Til bundne avsetninger 5 513 156 156 9 369
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -31 062 -31 062 0 -31 853
Bruk av ubundne avsetninger -1 511 -1 472 0 -10 432
Bruk av bundne avsetninger -12 177 -13 293 -2 243 -4 219
Netto avsetninger 13 549 -1 168 11 324 16 381

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
Til fordeling drift -872 526 -862 105 -840 520 -819 768
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 837 101 862 105 840 520 788 707
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -35 424 0 0 -31 062

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
Fordelt på Område

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017

Regulert 
budsjett 2017

Opprinnelig 
budsjett 2017

Regnskap 

2016

Driftsutgifter pr. Område
Politisk styring 7 501 8 165 8 123 7 171
Sentraladministrasjonen 57 209 57 498 50 730 57 652
Fellesutgifter 8 548 10 647 32 176 7 061
Skole 233 368 238 711 232 205 225 585
Barnehage 149 802 150 895 143 730 144 086
Helse og barnevern 46 187 49 066 48 607 44 748
Rehabilitering 83 132 85 410 82 362 75 375
Hjemmetjenesten 50 936 51 293 49 663 46 950
Sykehjemmet 75 822 74 000 67 067 71 573
Kommunalt NAV 25 953 27 238 24 282 24 562
Kultur 45 467 47 022 44 659 40 155
Plan, bygg og geodata 3 876 6 253 5 065 5 609
Kommunalteknikk 33 294 39 501 10 049 18 052
Eiendom 101 959 102 823 59 801 103 404
Sentrale inntekter og utgifter -85 954 -86 419 -18 000 -83 277
Sum fordelt 837 098 862 105 840 520 788 707
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017
Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap 

2016
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 392 087 912 057 502 720 185 944
Utlån og forskutteringer 12 461 10 000 10 000 10 354
Avdrag på lån 4 202 0 0 4 104
Avsetninger 6 237 0 0 9 636
Årets finansieringsbehov 414 987 922 057 512 720 210 038

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -214 613 -597 509 -337 576 -148 768
Inntekter fra salg av anleggsmidler -112 115 -132 133 -92 900 -1 000
Tilskudd til investeringer -20 446 -8 422 0 -19 717
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -67 694 -92 151 -80 644 -40 406
Andre inntekter -119 0 0 -87
Sum ekstern finansiering -414 987 -830 215 -511 120 -209 978

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 0 -91 842 -1 600 -60
Sum finansiering -414 987 -922 057 -512 720 -210 038

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

Regnskapsskjema 2B
Investeringsregnskapet fordelt på prosjekt

 Alle tall i 1000 kroner 

 Regnskap 

2017 

 Regulert 

budsjett 2017 

 Opprinnelig 

budsjett 2017 

 

Regnskap 

2016 

Fra budsjettskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 392 087         912 057           502 720             185 944    

Fordeling på Prosjekt:
Adgangskontroll servicekontoret - rådhuset 372                  450                   450                     -             
Pepperstad barnehage 8 132               15 766               -                      29 961        
Sluttarbeider barnehager -                  -                    -                      109            
Ny barnehage Pepperstad tomt -                  1 500                -                      -             
Solerunden barnehage 250                  250                   250                     -             
Utbygging Grevlingen ungdomsskole 1 931               2 419                -                      269            
Ny ungdomsskole Vestby nord Sole 601                  6 037                -                      5 894         
Hølen skole 1 190               4 444                -                      2 920         
Nytt lagerbygg Oasen -                  -                    -                      -             
Brevik skole 131 339           253 333             130 555               23 409        
Pumpestasjon Støttumveien barnehage -                  -                    -                      -             
Follo barne- og ungdomsskole 7 772               12 017               -                      91              
Vestby arena, gang-/sykkelvei -                  -                    -                      10              
Nye Bjørlien skole 68 931             143 020             54 000                8 585         
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 Alle tall i 1000 kroner 

 Regnskap 

2017 

 Regulert 

budsjett 2017 

 Opprinnelig 

budsjett 2017 

 

Regnskap 

2016 

Utredning gamle Bjørlien skole -                  300                   300                     -             
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 7                     4 845                -                      289            
Kunst Vestby sykehjem -                  -                    -                      60              
Nødstrømaggregat Sykehjemmet 2 373               3 677                2 400                  39              
Boliger for funksjonshemmede 604                  2 553                -                      2 375         
Utvidelse av P-plass treffsentert -                  -                    -                      233            
Solhøy omsorgsboliger 2 005               2 358                1 000                  642            
Infrastruktur kost vedr kjøp av tomter på Sole -                  -                    -                      -             
Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem 2 289               19 541               11 000                459            
Personalbasen Friggsvei -                  193                   -                      456            
Salg eiendommer 1 531               2 908                -                      92              
Infrastruktur næringspark 2 267               12 436               12 000                14 704        
Tilpasninger bankgården 18 070             17 324               5 000                  35 806        
Tilpasninger Seniorsenteret -                  484                   -                      -             
Infrastruktur Vestby sentrum 8                     187 500             187 500               -             
Kulturhus 522                  2 000                2 000                  -             
Kjøp av rådhusgata 10-14 37 439             40 000               40 000                -             
Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2 10 405             10 681               -                      319            
Kjøp av parkeringsplasser - parkeringskjeller Rådhusgata 234                  225                   -                      -             
Vestby fjernvarme 12 277             12 500               -                      -             
Vestby Arena 420                  520                   -                      -             
Kunst Vestby Arena -                  -                    -                      -             
Strømaggregat flerbrukshallen 157                  2 231                1 000                  269            
Vestby Arena flerbruksrom 2 817               2 863                2 000                  -             
Kunstgress Risil -                  100                   -                      -             
Rehabilitering Festiviteten -                  -                    -                      682            
Utredning svømmehall - Vestby nord 1 158               1 579                -                      421            
Ny idrettshall Grevlingen 1 478               2 000                -                      -             
Hvitsten kirke: vask og maling av kirken -                  -                    -                      100            
Grder kirke: vask og maling av kirken -                  -                    -                      300            
Ny varebil og klippemaskin 100                  100                   100                     475            
VA-anlegg Hvitsten 3 032               987                   1 000                  1 746         
VA-prosjekter 5 826               5 877                7 500                  6 992         
Strømaggregater -                  300                   -                      -             
VA-sanering og omkobling Deør 204                  2 400                -                      615            
VA-sanering i Vestby sentrum 73                   1 000                1 000                  -             
Hovedplan avløp 68                   1 154                -                      46              
VA-saneringsarbeider Kjenn 1 321               10 425               -                      297            
Vannledning Vestby/Deli 137                  537                   -                      119            
VA-sanering Randem/Høgda 11 844             12 664               5 000                  4 740         
VA-sanering Soleveien del 2 6 930               9 735                7 000                  1 536         
VA-sanering Bjørlistubben 0                     -                    -                      3 447         
Svartåshytta - godkjent renseanlegg 899                  604                   -                      211            
Sideledninger v Grøstad vann og avløp -                  -                    -                      578            
VA-ledninger  Skoglundåsen i Son 8 808               9 373                2 000                  536            
Mange etapper fremedvann/Randem -                  -                    5 000                  2 133         
Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer -                  2 000                -                      -             
Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken -                  350                   -                      -             
Utskifting hovedvann Son Pepperstad 1 940               8 539                5 000                  1 458         
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 Alle tall i 1000 kroner 

 Regnskap 

2017 

 Regulert 

budsjett 2017 

 Opprinnelig 

budsjett 2017 

 

Regnskap 

2016 

VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten 499                  5 226                -                      774            
Helhetlig prosjektering av Vestby vannverk 692                  933                   -                      567            
Nytt vanntårn Brevik -                  1 000                -                      -             
Trykkøkning av vann Hølen-Vestby 1 339               1 188                -                      1 432         
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer 263                  966                   -                      434            
Parkeringsplasser i Son -                  575                   -                      2 925         
Trafikksikkerhetstiltak 228                  1 312                600                     2 434         
Veilys - oppgradering/installering av målere 2 790               18 078               -                      821            
Spuntvegg Son havn nord -                  267                   -                      113            
Gang- og sykkelvei Hobølveien 520                  2 000                -                      -             
Rehab. og forskjønning Vestby sentrum -                  5 434                -                      -             
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. -                  296                   -                      -             
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei -                  4 240                3 240                  -             
Ringveien/Støaveien -                  43                     -                      79              
VA-sannering Støttumveien -                  5 500                -                      -             
Måling av avløpsmengder -                  3 500                -                      -             
Fortau Hølen -                  116                   -                      781            
Mæro bru Hølen reparasjon -                  850                   -                      -             
Emmerstadbrygga 636                  636                   -                      -             
Skatepark Risil -                  250                   -                      600            
Krokstrand friområde - universell utforming 877                  2 000                2 000                  -             
Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken 54                   1 200                -                      -             
Follo Futura - kjøp av aksjer 6                     6                       -                      -             
Justeringsavtale Mester Gruppen 60                   -                    -                      5 788         
Justeringsavtale Son eiendom Bryggeanlegg 12 724             -                    -                      -             
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg 929                  -                    -                      -             
Lønn til fordeling -                  -                    -                      -             
Politikerportalen -                  370                   -                      -             
Nytt kontorstøttesystem -                  46                     -                      117            
Beregningsmodell for selvkost -                  -                    -                      148            
Intranett -                  -                    -                      179            
Ny telefonsentral Rådhuset 187                  1 000                1 000                  -             
IKT-infrastruktur 2 063               2 603                3 500                  5 698         
IT-Skole 1 259               1 181                1 500                  2 091         
nytt administrasjonssystem 664                  1 178                -                      22              
Inventar Brevik -                  2 700                -                      -             
IT-barnehage 98                   99                     102                     105            
VA - nytt overvåkningssystem 3 510               4 519                -                      1 367         
Inventar og utstyr - sykehjemmet -                  79                     -                      414            
Visma ressursstyring -                  -                    -                      535            
Inventar og utstyr -barneavlastning -                  200                   -                      -             
Takheis barneavlastning -                  250                   -                      -             
Tilrettelegging for aktivitet ute -                  200                   -                      -             
Maskin-/bilfornyelse 2 868               5 862                5 980                  3 239         
Egenkapitalinnskudd KLP 2 059               2 059                1 743                  1 861         
Sum fordelt 392 087         912 057           502 720             185 944    
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Vedlegg 3
Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016

EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 2 221 016 1 985 981
Utstyr, maskiner og transportmidler 62 692 56 967
Pensjonsmidler 875 719 814 869
Utlån 74 523 68 248
Aksjer og andeler 59 942 20 548
Sum anleggsmidler 3 293 891 2 946 614

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 77 908 80 146
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 622 895 761 648
Premieavvik 41 960 44 045
Sum omløpsmidler 742 763 885 839

Sum eiendeler 4 036 654 3 832 452

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 1 -345 062 -293 788
Bundne driftsfond 4 -39 167 -45 832
Ubundne investeringsfond 2 -14 119 -14 119
Bundne investeringsfond 3 -28 043 -21 806
Prinsippendringer 3 -11 331 -11 331
Regnskapsmessig mindreforbruk -35 424 -31 062
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i investeringsregnskapet 0 0
Udekket i investeringsregnskapet 0 0
Likviditetsreserve 0 0
Kapitalkonto -659 917 -520 062
Sum egenkapital -1 133 065 -938 000

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser -1 089 170 -1 039 247
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån -1 608 536 -1 655 649
Sum langsiktig gjeld -2 697 706 -2 694 897

KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld -199 788 -192 097
Premieavvik -6 095 -7 459
Sum kortsiktig gjeld -205 883 -199 556

Sum egenkapital og gjeld -4 036 654 -3 832 452

MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler 65 332 269 945
Andre memoriakonti 8 081 9 540
Motkonto for memoriakontiene -73 414 -279 485
Sum memoriakonti 0 0
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Regnskapsvedlegg 4
Økonomisk oversikt - Drift
Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -50 774 -48 709 -49 756 -47 860
Andre salgs- og leieinntekter -82 134 -76 160 -85 460 -91 567
Overføringer med krav til motytelse -111 999 -94 310 -56 443 -102 504
Rammetilskudd -376 376 -380 108 -380 108 -356 611
Andre statlige overføringer -41 749 -38 466 -33 766 -36 425
Andre overføringer -821 0 0 -323
Inntekts- og formuesskatt -511 136 -488 098 -488 098 -481 457
Eiendomsskatt -27 104 -26 000 -26 000 -24 721
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -1 202 093 -1 151 851 -1 119 631 -1 141 468

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 550 578 547 152 506 852 518 166
Sosiale utgifter 146 573 155 099 143 087 138 200
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 132 671 142 177 131 523 130 217
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 199 061 199 737 195 758 192 489
Overføringer 54 225 37 100 54 940 52 048
Avskrivninger 66 431 66 419 0 63 274
Fordelte utgifter -130 0 0 -35
Sum driftsutgifter 1 149 410 1 147 683 1 032 159 1 094 359

Brutto driftsresultat -52 683 -4 168 -87 472 -47 109

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -9 882 -8 968 -6 968 -10 164
Mottatte avdrag på lån -321 -80 -80 -366
Sum eksterne finansinntekter -10 203 -9 048 -7 048 -10 530

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 28 651 29 181 33 574 26 407
Avdrag på lån 51 521 51 522 49 522 46 822
Utlån 171 100 100 242
Sum eksterne finansutgifter 80 344 80 803 83 196 73 471

Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 141 71 755 76 148 62 941

Motpost avskrivninger -66 431 -66 419 0 -63 274
Netto driftsresultat -48 973 1 168 -11 324 -47 442

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -31 062 -31 062 0 -31 853
Bruk av disposisjonsfond -1 511 -1 472 0 -10 432
Bruk av bundne fond -12 177 -13 293 -2 243 -4 219
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -44 750 -45 827 -2 243 -46 504

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 52 786 44 503 13 411 53 516
Avsatt til bundne fond 5 513 156 156 9 369
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum avsetninger 58 299 44 659 13 567 62 885

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -35 424 0 0 -31 062
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Regnskapsvedlegg 5
Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 

2017

Regnskap 

2016

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom -112 115 -132 133 -92 900 -1 000
Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse -61 656 -92 151 -80 644 -30 747
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0
Statlige overføringer -300 -4 000 0 -8 024
Andre overføringer -20 146 -4 422 0 -11 693
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -119 0 0 -87
Sum inntekter -194 337 -232 706 -173 544 -51 551

UTGIFTER
Lønnsutgifter 4 985 0 0 4 852
Sosiale utgifter 1 538 0 0 1 299
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 290 791 869 891 460 877 147 582
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 20
Overføringer 55 053 100 100 28 812
Renteutgifter og omkostninger 326 0 0 1 520
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 352 693 869 991 460 977 184 084

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 4 202 0 0 4 104
Utlån 12 461 10 000 10 000 10 354
Kjøp av aksjer og andeler 39 394 42 065 41 743 1 861
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 1 210
Avsatt til bundne fond 6 237 0 0 8 426
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 62 294 52 065 51 743 25 954

Finansieringsbehov 220 650 689 351 339 176 158 486

FINANSIERING
Bruk av lån -214 613 -597 509 -337 576 -148 768
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -6 037 0 0 -9 658
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 -86 391 -1 600 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -5 450 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0 -60
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum finansiering -220 650 -689 351 -339 176 -158 486

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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Note 0 REGNSKAPSREGLER OG VURDERINGSPRINSIPPER 
 

Innledning 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 

tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i 

det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 

utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet 

skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året – enten de er betalt eller ikke. 

 

Hovedfokuset i et kommuneregnskap er bevilgningskontroll. Regnskapet, sammen med 

årsmelding og årsberetning skal kunne gi opplysninger om administrasjonen har utført det 

kommunestyret har bestemt at kommunen skal gjøre. 

 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God 

Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Disse er 

fulgt i utarbeidelsen av regnskapet for Vestby kommune. 

 

Klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert 

som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 

lagt til grunn. 

 

Anleggsmidler 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. 

Dersom virkelig verdi av anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke  

forventes å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler 

med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 

anbefalt løsning i KRS nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i 

anskaffelseskost. 

Også prosjekter under arbeid er aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering 

av investeringer er ikke renteutgiftene (”byggelånsrenter”) lagt til anskaffelseskostnad. 

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringsmassen er gjennom-

gått, og enkelte fordringer er avskrevet, da disse fordringene erfaringsmessig ikke lar seg 

inndrive. 

 

Bankinnskudd 

Bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 

som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.  

 

Kortsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende. 

 

Skatter 

Kommuner er fritatt for skatteplikt. 
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NOTE 1 SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 

 
Noten viser at de viktigste sammenhengene i regnskapet er på plass, da endring i 

arbeidskapital er den samme i bevilgningsregnskapet (drift og investering) som i balansen. 

 

NOTE 2 KOMMUNENS PENSJONSFORPLIKTELSER 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). 

 

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 

(AFP) etter bestemte regler. AFP for gruppen 62 til 64 år er ikke fullt ut forsikringsmessig 

dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP 

kostnader. Vestby kommune deltar i et eget fellesskap for AFP innen KLP hvor kostnadene 

for AFP blir utjevnet mellom deltakerne i fellesskapet. 

 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter §13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som 

er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premie-

avvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 7 

årene.  

 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 

oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet 

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalings-

forpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen oppstår, dvs i dette tilfellet når den ansatte 

arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått ut i pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse 

som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og frem til 

fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid 

ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som 

faktisk er innkrevd i regnskapsåret. 

Tall i hele tusen
FRA BALANSEN

Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring
Omløpsmidler 2.1 885 839 742 763 -143 075
Kortsiktig gjeld 2.3 -199 556 -205 883 -6 327
SUM ENDRING I BALANSEN -149 403
Endring mem.konti ubrukte lånemidler -204 613
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet 55 210

FRA DRIFT OG INVESTERING
Fra drift Fra investering

Sum inntekter 1 202 093 194 337
Sum utgifter 1 149 410 352 693
Avskrivninger 66 431 0
Eksterne finansieringsinnt. 10 203 220 650
Eksterne finansieringsutg. 80 344 56 057
Sum differanse drifts- og investeringsregskapet 48 973 6 237 55 210
Differanse (SKAL VÆRE 0,-) 0
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Pensjon KLP 2017  

 
Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C ). 

    

 Nåverdi av årets pensjonsopptjening                             44 206  

 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                32 163  

 Forventet avkastning på pensjonsmidlene                  -29 869  

 Administrasjonskostnader                                                  3 051  

 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)                               49 552  

 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E): 

 

Tekst   Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Pensjonsmidler 31.12.17 707 611    

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.17 824 594 
 

 

Akkumulert premieavvik 31.12.17 29 369                      4 140 

Arbeidsgiveravgift av netto 

pensjonsforpliktelse 31.12.17 

116 983                   16 494 

  

 

Beregningsforutsetninger (§13-1 nr. D, jfr. Også § 13-5 nr. 2-6). 
 

Økonomiske forutsetninger  2017 

Diskonteringsrente 4,00% 

Forventet lønnsvekst 2,97% 

Forventet G.reg/pensjonsreg. 2,97/2,20% 

Forventet avkastning 4,60% 

  

 

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D) 

 

Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.17                                                                    651 505 

+/- Estimatavvik per 01.01.17                                                                                            -10 995  

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.17 (fra aktuarberegning 2017)                                       640 510 

 

Estimert/bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.17                                                     784 286  

+/- Estimatavvik per 01.01.17                                                                                            -12 750 

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.17 (fra aktuarberegning 2017)                              771 536 
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Pensjon Staten 2017  

 
 

Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C ). 

 

 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 930 

 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 8 626 

 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -6 446 

 Administrasjonskostnader -482 

 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 16 952 

 

 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 

beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene 

(§ 13-1 nr. E): 

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Pensjonsmidler 31.12.16 168 108   

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.16 238 199  

Akkumulert premieavvik 31.12.16 2135 301 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 

31.12.16 

                     70 091  9883 

 

   

 

 

Beregningsforutsetninger (§ 13-1 nr. e, jfr. Også § 13-5 nr. b-f): 

 

Økonomiske forutsetninger og annet 2017 

Diskonteringsrente 

Årlig lønnsvekst 

Årlig G-regulering 

Forv. pensjonsregulering 

4,00 % 

2,97 % 

               2,97 % 

2,20 % 

  

  

 

Estimatavvik (§13-3nr.D): 

  

Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.17 163 365 

+/- Estimatavvik per 01.01.17 -45 617  

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.17 (fra aktuarberegning 2017) 140 980  

  

Estimert /bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.17 227 234  

+/- Estimatavvik per 01.01.17 14 165  

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.17 (fra aktuarberegning 2017) 220 085 

  

 

 

NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR 
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Kommunen har ikke innfridd noe garantiansvar i 2017. Alle beløp i hele kroner. 

 

 

 

NOTE 4 GJELD ELLER FORDRING TIL KOMMUNALE FORETAK  

OG SAMARBEID 

 
Kommunen har en fordring på Vestby Havn på 39 tusen kroner. Kommunen har en fordring 

på Søndre Follo Renseanlegg på kr 404 tusen kroner. Av langsiktige fordringer skylder 

Vestby Havn kommunen 7,4 millioner kroner i langsiktig lån. Dette lånet ble nedbetalt med 

154 tusen kroner i 2017. 

 

 

 

VESTBY KOMMUNES GARANTIANSVAR PR 31.12.17

Lånenr.
 Rest 

ansvarsbeløp 
Ansvar 

utløper år

Kommunalbanken
Stiftelsen Solås og Steinløkka 20000363 866 780                 2030
Stiftelsen Solås og Steinløkka 20040332 2 606 580              2034
Stiftelsen Solås og Steinløkka 20100636 5 206 983              2036
Stiftelsen Garder Grendesenter 20030845 617 870                 2028
Soon Idrettsforening 20070072 1 060 619              2032
Soon Tennisklubb 20120289 4 895 452              2032
Næringstjenester AS 20120282 2 125 040              2042

KLP
Søndre Follo Renseanlegg IKS 83175191707 978 500                 2018
Stiftelsen LIV 83175193084 792 000                 2026
Søndre Follo Renseanlegg 83175191804 723 662                 2022

Husbanken
Vestby stiftelsesbarnehager 11756673 7 711 760                 2032
Vestby stiftelsesbarnehager 11756674 5 716 078                 2032

Movar IKS
Kommunalbanken 40 181 744            2016-2042
KLP Kommunekreditt 24 979 784            2018-2031
Nordea Bank 30 737                   2016-2021
Moss kom. Pensjonskasse 2 787 334              2016-2040

Sum rest garantiansvar 89 280 923            
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NOTE 5 AKSJER OG ANDELER 

 

 
 

 

 

NOTE 6 KAPITALKONTO 

 

  

Bokført verdi Bokført verdi Markeds-

Alle tall i 1000 kroner 2017 2016 verdi Eierandel

Aksjer i A/S Næringstjenester 700 700 Omsettes ikke 100 %

Aksjer i Follo Futura 858 852 Omsettes ikke 11,65 %

Aksjer Næringsselskapet 0 0 Omsettes ikke 100 %

Gardarheim 60 60 Omsettes ikke

KLP egenkapital 19 393 17 334 Omsettes ikke

Follo Barne- og ungdomsskole 402 402 Omsettes ikke

Sentrumskvartalet - Rimibygget 37 328 100 %

Søndre Follo Renseanlegg 1 200 1 200 Omsettes ikke 38 %

Sum aksjer og andeler 59 941                        20 548

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 520 062
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 55 137
Aktivering av fast eiendom 332 248
Kjøp av fast eiendom
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 11 294
Nedskrivning av aksjer
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 17 019
Kjøp av aksjer og andeler 39 394
Salg av fast eiendom 42 076
Pensjonsforpliktelse staten 10 965  
Aga netto pensjonsforpliktelse 473
Aga pensjonsforpliktelse 877
Pensjonsmidler KLP 56 107
Pensjonsmidler Staten 4 743
Mottatte avdrag på formidlingslån 6 192
Utlån av formidlingslån 12 632
Avskrivning utlån
Mottatte avdrag på sosiale utlån 167
Sosiale utlån
Avskrivning av sosiale utlån
Bruk av midler fra eksterne lån 214 613
Avdrag på eksterne lån 57 113
Endring pensjonsforpliktelser 40 308
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse

UTGÅENDE BALANSE 659 917

SUM 1 040 669 1 040 669
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NOTE 7 AVSETNING OG BRUK AV FOND  

 

 

 

 
 
 

 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

SAMLET AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER

Balanse pr 1.1 375 547 317 737

Avsetninger 64 536 72 521

Bruk av avsetninger -13 688 -14 711

Balanse pr 31.12 426 395 375 547

DISPOSISJONSFOND

Beholdning pr 1.1 293 789 250 705

Avsatt til driftsregnskapet 52 786 53 516

Forbruk på investeringsregnskapet 0 0

Forbruk på driftsregnskapet -1 511 -10 432

Beholdning pr 31.12 (ekskl. prinsippendring) 345 064 293 789

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Beholdning pr 1.1 14 119 12 909

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 1 210

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0

Beholdning pr 31.12 14 119 14 119

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Beholdning pr 1.1 21 808 13 442

Avsatt til bundne investeringsfond 6 237 8 426

Bruk av bundne investeringsfond 0 -60

Beholdning pr 31.12 28 045 21 808

BUNDNE DRIFTSFOND

Beholdning pr 1.1 45 831 40 681

Avsatt i driftsregnskapet 5 513 9 369

Bruk i driftsregnskapet -12 177 -4 219

Beholdning pr 31.12 39 167 45 831
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NOTE 8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

 

 
 

Organisering av kommunens virksomhet

Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Vertskommune
Overføring 

2017
 Overføring 

2016 

Follorådet
Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune

Sekretariatet 
holder til i 
Oppegård.

            202 674             380 000 

Alarmsentral Brann Øst AS

Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, 
Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, 
Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, 
Marker, Aremark, Råde, Våler, 
Rygge, Enebakk, Frogn, Oppegård, 
Ski, Vestby og Ås

Moss                      -                        -   

Follo Futura AS

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås kommuner, Akershus 
fylkeskommune, samt Ås, Ski, Frogn 
og Vestby Rotary

Ås                      -                        -   

Follo Kvalif iseringssenter IKS Frogn, Ski og Vestby Ski          6 850 318          5 909 968 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås Ås          1 682 300          1 706 700 

Mosseregionen Vann, Avløp og 
Renovasjon (MOVAR) Moss, Rygge, Råde, Vestby, Våler Rygge        25 515 759        23 695 388 

Søndre Follo Renseanlegg IKS
Ås, Vestby (Frogn og Nesodden 
samarbeidsavtale) Vestby          7 731 200          5 911 728 

Follo barnevernvakt Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Ski             822 000             708 000 

FIKS (Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat)

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby og Ås Ås             241 000             238 000 

Kemneren i Follo
Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås Oppegård          2 120 751          1 883 290 

Follo barne- og ungdomsskole
Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby og Ås Ski          5 918 667          6 677 127 

Kommunale Akutt Døgnplasser
Moss, Våler, Rygge, Råde og 
Vestby Moss          3 824 122          3 591 000 

Landbrukskontoret i Follo 
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås Ås          1 188 000          1 188 000 

Mosseregionens legevakt
Moss, Våler, Rygge, Råde og 
Vestby Moss          4 465 786          4 797 131 

http://w w w .follo.no/folloradet/Interkommunale-virksomheter/Oversikter

Den samlede virksomheten til  kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak 

av de tjenester som er organisert i  følgende AS, IKS og etter kommuneloven §§ 27 og 28.

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Interkommunale selskaper (IKS)

Aksjeselskaper
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Rådmannen

RO skole RO barnehage
RO Helse og 
barnevern

RO rehabilitering
RO 

hjemmetjenester
RO sykehjem Kommunalt NAV RO Kultur RO PBG

RO 
kommunalteknikk

RO Eiendom

Sad

Vestby havn

NOTE 9 KOMMUNENS ORGANISERING 

 
 

 

 

 

Kommunens administrative organisering består av ti resultatområder, samt sentral-

administrasjonen og kommunalt NAV. Sentraladministrasjonen har Vestby havn som en egen 

avdeling i ordinær linje, selv om Vestby havn etter havneloven må avgi eget regnskap og 

årsmelding adskilt fra kommunens regnskaper. Innen resultatområde kommunalteknikk er det 

mange kommunale oppgaver som løses gjennom interkommunalt samarbeid. Blant de 

viktigste kan nevnes vann, avløp, feiing, brann og renovasjon gjennom Movar og Søndre 

Follo renseanlegg. 
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NOTE 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER 
 

Kortsiktige fordringer 
Alle tall i hele tusen 

 
 

Inngående mva-kompensasjon er krav kommunen har på staten. Det samme gjelder ressurs-

krevende brukere. Inntekten hører hjemme i 2017 regnskapet, men må fordringsføres da 

inntekten først er klar når regnskapet er avsluttet. Årsoppgjørskontoene er «mellomværende» 

mellom regnskapsårene 2017 og 2018. Kundefordringer Agresso er nyere restanser på 

kommunale avgifter, opphold i barnehage, SFO og husleier. Det er i regnskapet for 2017 

utgiftsført tap på fordringer med 317 tusen kroner. 

 

 

Kortsiktig gjeld 
Alle tall i hele tusen 

 

 
 

 

2017 2016

Refusjon sykepenger 5 126                    5 580                          

Fordring tomtesalg 17 996                       

Inngående mva momskompensasjon 15 892                  13 980                       

Statstilskudd ressurskrevende brukere 12 096                  13 534                       

Refusjon mindreårige flyktninger 2 345                    340                             

Årsoppgjør 22 193                  8 384                          

Vestby havnekasse 40                          

Kundefordringer Agresso 13 880                  13 415                       

Erstatning bankgaranti strøm 5 285                    5 285                          

Lønnslån 209                       333                             

Andre fordringer 843                       1 299                          

Sum 77 909                  80 146                       

2017 2016

Skyldig forskuddstrekk -21 408 -19 551                      

Skyldig påleggstrekk -27                              

Aga feriepenger -7 944 -7 417                        

Skyldig arbeidsgiveravgift -2183 -14 227                      

Oppgjørskonto mva -475 -61                              

Kortsiktig gjeld husbanken -333 -315                           

Kortsiktig gjeld renter -4 502 -4 881                        

Minsteavdrag 0 -1 390                        

Årsoppgjør 2017 -18 872 -21 907                      

Avsatt lønn desember -6 142 -5 746                        

Diverse kortsiktig gjeld -1 001 -1 074                        

Depositum -6 -6                                

Utbetaling av feriepenger i ferieåret -56 344 -52 599                      

Leverandører -77 219 -62 786                      

Diverse kortsiktig gjeld -3358 -109                           

Sum -199 787 -192 096                   
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Skyldig påleggstrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift er påløpt, men ikke forfalt ved 

årsslutt. Kortsiktig gjeld renter er påløpte, ikke forfalte renter for 2017. Skyldige feriepenger 

er opparbeidede, ikke utbetalte feriepenger til ansatte i Vestby kommune. Vikartimer i 

desember utbetales januar, men er utgiftsført i desember. Leverandørreskontro er ikke forfalte 

fakturaer fra våre leverandører. 

 
 

 

NOTE 11 STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER 
 

 
 
 

 

 

NOTE 12 OVERSIKT OVER ANLEGGSMIDLER MED LEVETID OG 

AVSKRIVNING 

 

 
 
 

Årets anskaffelse omfatter også prosjekter som ikke er ferdige. Disse blir ikke avskrevet før 

året etter ferdigstillelse. Avskrivningene i kommunalt regnskap har ikke resultatvirkning, men 

føres for å vise det reelle kostnadsbilde på den enkelte funksjon.  

 
 

 

 

Prosjekt Navn
Antatt 
ferdig

Sum vedtatt 
prosjekt-

kostnad tom 
2017 

Vedtatt 
budsjett 

2017
Regnskap 

2017

 Regnskap 
til og med 

2016 
Sum 

regnskap
0202 Pepperstad barnehage 2 017 50 000 15 766 8 132 34 233 42 365
0227 Brevik skole 2 018 290 317 253 333 131 339 36 983 168 323
0229 Follo barne- og ungdomsskole 2 018 12 108 12 017 7 772 91 7 863
0235 Nye Bjørlien skole 2 018 152 860 89 020 68 931 9 841        78 772
0331 Boliger for tyngre funskjonshemmede Randem 2 018 20 000 11 000 2 289 459           2 748
0419 Tilpasninger bankgården 2 017 55 600 17 324 18 070 38 276 56 346
0425 Oppgradering NAV lokaler 2 017 11 000 10 681 10 405 319 10 724
0427 Vestby fjernvarme 2 017 12 500 12 500 12 277 -            12 277

604 385 421 640 259 215 120 202 379 418Totalt

Alle tall i hele tusen IKT utstyr

Biler, 
inventar og 
utstyr

Tekniske 
anlegg

Boliger, 
skoler, 
barnehager,v
eier  m.m

Adm. bygg, 
sykehjem

 Ikke 
avskrivbare 
eiendeler Sum

Inngående balanse 20 598        36 369        20 233        1 611 231       250 922       103 595      2 042 948   
Årets avgang til kostpris 10               41 647        41 657        
Årets anskaffelse 4 084          12 936        14 899        315 110          7                 2 231         349 267      
Årets oppskriving -             
Årets avskrivninger 6 607          4 688         1 527         47 429            6 181           66 432        
Avskrivninger avgang ved salg / 
utrangering 439              439            
Utgående balanse 18 075        44 617        33 605        1 878 912       244 319       64 179        2 283 707   
Økonomisk levetid 5 10 20 40 50 Tomt
Avskrivningsmåte Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær
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NOTE 13 OVERSIKT OVER LANGSIKTIG GJELD 

 
 

 
 

 

Kommunen avdrar sine lån etter minsteavdragsforskriften. Denne forskriften bestemmer 

minimum av hva kommunen skal avdra på sine lån. Utgangspunktet for denne beregningen er 

at avdragene skal gjenspeile gjenstående økonomisk levetid, slik at en eiendel er «gjeldfritt» 

når det er ferdig avskrevet.  

 

 

Minsteavdraget er beregnet på følgende måte:  

 

 
 

Minsteavdraget er beregnet til 51,5 millioner. 

 

Kommunen har i 2017 utgiftsført 51,5 millioner i avdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg, og utrangering av anleggsmidler og tomter
Eiendom
Alle tall i 1000 kr

Bokført verdi 
1.1.2017 Salgsverdi Gevinst

Nedskriving/
utrangering

Bokført verdi 
per 31.12.2017

Salg av bolig tomter 3 831             3 133          698                     
Salg av nærings tomter 96 286           38 514        70 312        57 772                 
Salg av musikkbinge 439                10              429              -                      
Sum 100 556         41 657        70 312        429              58 470                 

Lånetype 2017 2016 Rentebetingelser
Formidlingslån i Husbanken -87 133                                                              -81 335                                     1,59 %
Andre lån i Husbanken -1 370                                                                 -2 587                                        1,51 %
Lån til særvilkår i Husbanken -1 572                                                                 -1 672                                        0,62 %
Lån i Kommunalbanken -711 372                                                            -746 026                                   1,51 %
Lån i Kommunalbanken med Niborrente -450 631                                                            -454 599                                   1,42 %
Formidlingslån i Kommunalbanken -8                                                                         -8                                                1,78 %
KLP fastrente lån -254 553                                                            -263 981                                   2,01 %
KLP lån med Nibor-rente -101 479                                                            -105 040                                   1,52 %
Sum -1 608 118                                        -1 655 247                     

Sum langsiktig gjeld pr. 01.01.

Bokført verdi anleggsmidler pr. 01.01.
x årets avskrivninger = Minsteavdrag
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NOTE 14 YTELSER TIL RÅDMANN, ORDFØRER OG REVISOR OG 

UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 

 
Det er i 2017 utbetalt 921.383 kroner i godtgjørelse til nåværende ordfører. Til rådmann er det 

utbetalt 1.266.927 kroner i lønn og feriepenger. Verken ordfører eller rådmann har noen form 

for lån eller garantier stilt av Vestby kommune. 

 

Kommunen har i løpet av 2017 skiftet revisor fra KPMG til Deloitte. I 2017 har det blitt 

utbetalt 296 tusen kroner i revisjonshonorar for regnskapsrevisjon.. Beløpet er eksklusiv mva. 

 

 

Årsverkene har utviklet seg slik de siste årene: 

 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Antall årsverk 919 880 840 826 825 801 

 

 

 
   

 

 

NOTE 15 UAVKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT 

 

Det er ingen uavklarte saker ved regnskapsårets slutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    NOTE 16 SELVKOSTREGNSKAP       
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 11/18 Vestby havn - Årsregnskap 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00094-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby havns årsregnskap for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 23.5.18 i sak xx/18 behandlet Vestby havns årsregnskap 
for 2017. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert xx.05.2018, og Vestby havns årsberetning for 2017. I 
tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Vestby havns regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 1,016 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 964.000 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god. Det er redegjort for avvikene i Vestby havns 
årsberetning.  

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av xx.05.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Vestby havns årsregnskap for 2017. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsberetning og årsmelding Vestby havn 2017, Årsregnskap 2017_pr 26.4.2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby kommunestyre med kopi til Vestby formannskap 

SAKSUTREDNING: 

Hjemmel: 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.
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Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor. 

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 

om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 

Fakta i saken: 
Vestby havns årsmelding  
Særskilt om havna 
Havna er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Den er i utgangspunktet 
en ordinær virksomhet i Vestby kommune, organisert under sentraladministrasjonen. 
Rådmannen er øverste administrative leder. På grunn av at havna tidligere har vært 
en nyttehavn er det likevel ett unntak. 
Det skal for Havnekassen settes opp egne budsjetter og regnskap som skal vedtas 
særskilt. Det skal være vanntette skott mellom havnas og kommunens regnskaper. I 
tillegg til dette formalkravet skiller havna seg ut ved at den driver i konkurranse med 
andre aktører i regionen i et relativt åpent marked.  
Det gjør at man må tenke noe mer bedriftsøkonomisk for havna enn for resten av 
kommunen. 

Hovedelementer i perioden 
Den kommunale delen av havna består av 4.100 bryggemeter fordelt på 23 brygger 
og jolleslipper på land. 2017 har vært preget av stor aktivitet, mange arrangementer 
og gode resultater. 

Det har blitt avdekket flere vesentlige mangler ved bygget kommunen siden 2008 har 
leid til serviceanlegg og havnekontor. Havnas ansatte flyttet ut av lokalene høsten 
2016 og tok lokalene i bruk desember 2017. etter kort tid måtte lokalene igjen 
fraflyttes på grunn av nye fuktutslag. Dette har naturlig nok preget havnedriften. 

Bemanningen har bestått av fast tilsatt havnesjef, fast tilsatt havnebetjent og tre 
deltidsansatte gjestehavnverter til kvelds- og helgevakter i sommerferien samt fem 
skoleungdommer til å dele ut turistinformasjonsmateriell, aviser og rundstykker i 
fellesferien. Til sammen 2,6 årsverk. 

Administrasjonen har etterlevd reglementene fastsatt av kommunestyret, noe som 
har resultert i at ventetiden for kommunal båtplass er vesentlig redusert. 

Brannvesenet har hatt særlig fokus på verneverdig bebyggelse i Son, brannsikkerhet, 
evakueringsmuligheter og fremkommelighet for utrykningskjøretøyer. Slike hensyn er 
tatt inn i havnevirksomhetens planverk. 
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Vestby havns årsberetning 
Innledning 
Vestby havns driftsregnskap viste i 2017 inntekter på 8,923 mill. kroner, og 
driftsutgifter inkludert avskrivninger på 7,547 mill. kroner.  

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2017 ble på 964.000 kroner. Netto driftsresultat i 2017 utgjorde 
10,7 % av driftsinntektene. 

Netto driftsresultat er ikke disponert. Disponeringen av dette beløpet må 
kommunestyret ta stilling til ved særskilt sak. 

Investeringsutgifter 
Havna hadde i 2017 investeringsutgifter på 5.000 kroner i form av innskudd av 
egenkapital i KLP. I tillegg var det et udekket beløp på 90.000 kroner vedrørende 
underskudd for 2016. disse beløpene er dels dekket med udisponerte midler fra 
driften i 2016 gjennom kommunestyrevedtak i 2017 og dels gjennom salg av 
driftsmidler (bil) 

Uavhengig revisors beretning 
Pr 30.5.18 foreligger det ikke revisjonsberetning for Vestby havn for regnskapsåret 
2017. Dette skyldes uavklarte forhold vedrørende havna som Deloitte har bedt 
Vestby kommune svare opp. 

Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at Vestby havn er en mangelfull betegnelse da 
havnevirksomheten i Vestby kommune er registrert i Brønnøysundregistrene som 
Son havnekontor, org. nr. 974 644 223. Mer info om selve havnevirksomheten kan 
en finne på nettsiden http://www.sonhavn.no/  

Øvrige opplysninger 
Havnestyret skal behandle samme sak på sitt møte samme dag, 6.juni 2018 kl.18. 

Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og presentere 
årsregnskapet samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Oppdragsansvarlig revisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsarbeidet for 2017 samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Ås, 30.05.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017

Regulert 
budsjett 

2017

Budsjett-
justeringer 

2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap 

2016
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 0
Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 0
Skatt på eiendom 0 0 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0
Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter 0 0 0 0 0

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -109 -84 0 -84 -131
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 364 450 0 450 427
Avdrag på lån 1 082 1 191 0 1 191 1 082
Netto finansinntekter/-utgifter 1 336 1 557 0 1 557 1 378

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 1 088 1 749 1 088 661 226
Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 178 -1 178 -1 178 0 -428
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0
Netto avsetninger -90 571 -90 661 -202

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 39 95 90 5 202
Til fordeling drift 1 285 2 223 0 2 223 1 378
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -2 301 -2 223 0 -2 223 -2 555
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 016 0 0 0 -1 178

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
Fordelt på Enhet

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017

Regulert 
budsjett 

2017

Budsjett-
justeringer 

2017

Opprinnelig 
budsjett 

2017
Regnskap 

2016
Driftsutgifter pr. Enhet

Småbåthavn  (6000) 510 -15 0 -15 960
Gjestehavn  (6100) 526 -35 0 -35 252
Vestby havnedistrikt  (6200) -17 50 0 50 -39
Andre inntekter Gjestehavn  (6400) -4 0 0 0 5

1 016 0 0 0 1 178
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Vedlegg 2
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 

2017

Budsjett-

justeringer 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

Regnskap 

2016

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 6 5 0 5 90
Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0 0
Avsetninger 90 90 90 0 202
Årets finansieringsbehov 96 95 90 5 292

FINANSIERING
Bruk av lånemidler 0 0 0 0 0
Inntekter fra salg av anleggsmidler -57 0 0 0 0
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -57 0 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet -39 -95 -90 -5 -202
Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0
Sum finansiering -96 -95 -90 -5 -202

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 90
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Regnskapsvedlegg 4
Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017

Regulert 

budsjett 2017

Budsjett-

justeringer 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger 0 0 0 0 0
Andre salgs- og leieinntekter -8 923 -8 081 0 -8 081 -8 792
Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0 0
Rammetilskudd 0 0 0 0 0
Andre statlige overføringer 0 0 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0 0
Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0 0
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -8 923 -8 081 0 -8 081 -8 792

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 613 1 509 0 1 509 1 558
Sosiale utgifter 458 450 0 450 455
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 352 2 549 0 2 549 3 023
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 1 200 1 200 0 1 200 1 200
Overføringer 0 150 0 150 0
Avskrivninger 924 840 0 840 860
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 7 547 6 698 0 6 698 7 096

Brutto driftsresultat -1 377 -1 383 0 -1 383 -1 695

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -109 -84 0 -84 -131
Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -109 -84 0 -84 -131

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 364 450 0 450 427
Avdrag på lån 1 082 1 191 0 1 191 1 082
Utlån 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 1 446 1 641 0 1 641 1 509

Resultat eksterne finanstransaksjoner 1 336 1 557 0 1 557 1 378

Motpost avskrivninger -924 -840 0 -840 -860
Netto driftsresultat -964 -666 0 -666 -1 178

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 178 -1 178 -1 178 0 -428
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -1 178 -1 178 -1 178 0 -428

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 39 95 90 5 202
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 1 088 1 749 1 088 661 226
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 0
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0
Sum avsetninger 1 126 1 844 1 178 666 428

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 016 0 0 0 -1 178
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NOTE 1 SPESIFIKANSJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL  
 

 
 

Noten viser at de viktigste sammenhengene i regnskapet er på plass, da endring i arbeidskapital er den 

samme i bevilgningsregnskapet (drift og investering) som i balansen. 

 

 
  

 

NOTE 2 PENSJONSFORPLIKTELSER 
Generelt om pensjonsordningen 

Havna har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP). 

  

Ansatte som er i havnas tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 

(AFP) etter bestemte regler. AFP for gruppen 62 til 64 år er ikke fullt ut 

forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 

dekning av fremtidige AFP kostnader. Vestby havn deltar i et eget fellesskap for AFP 

innen KLP hvor kostnadene for AFP blir utjevnet mellom deltakerne i fellesskapet. 

 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter §13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med 

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 

lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 

pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i 

driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7 årene. 

 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld  

 

Etter gjeldende lov og forskrift skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) 

utgiftsføres når forpliktelsen oppstår, dvs i dette tilfellet når den ansatte arbeider, og 

ikke på det tidspunkt den ansatte har gått ut i pensjon. 

 

 

 

 

Tall i hele tusen
Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 2.1 6 951 9 096 2 144
Kortsiktig gjeld 2.3 -1 203 -2 332 -1 129
SUM ENDRING I BALANSEN 1 016
Endring mem.konti ubrukte lånemidler 0 0 0
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet 1 016

FRA DRIFT OG INVESTERING:
Fra drift Fra investering

Sum inntekter 8 923 0
Sum utgifter 6 566 0
Avskrivninger 0 0
Eksterne finansieringsinnt. 109 0
Eksterne finansieringsutg. 1 446 6
SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS 1 021 -6 1 016
DIFFERANSE (SKAL VÆRE 0,-) 0



11/18 Vestby havn  - Årsregnskap 2017 - 18/00094-2 Vestby havn  - Årsregnskap 2017 : Årsregnskap 2017_pr 26.4.2018

 

 

 

 

 
 

 

 

PENSJON KLP 

  
Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C ).  

 

    Tall i hele tusen 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                           199 687   

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse              94 460   

Forventet avkastning på pensjonsmidlene                         -84 122   

Administrasjonskostnader                                             10 091   

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)                                     220 116   

  

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):  

  

 Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Pensjonsmidler 31.12.17  1 993 531   

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.17  2 405 722    

Akkumulert premieavvik 31.12.17  -3   

Arbeidsgiveravgift av netto 

pensjonsforpliktelse 31.12.17  

412 191 5 812 

  

Beregningsforutsetninger (§13-1 nr. D, jfr. Også § 13-5 nr. 2-6).  

  

Økonomiske forutsetninger   2017 

Diskonteringsrente  4,00 % 

Forventet lønnsvekst  2,97 % 

Forventet G.reg/pensjonsreg.  2,97/2,20 % 

Forventet avkastning  
  

4,50 % 

  

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D)  

  

Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.17                                                          1 844 679 

+/- Estimatavvik per 01.01.17                                                                                   -15 342  

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.17 (fra aktuarberegning 2017)                             1 829 337 

  

Estimert/bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.17                                          -2 326 580 

+/- Estimatavvik per 01.01.17                                                                                -114 505  

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.17 (fra aktuarberegning 2017)                  -2 212 075  
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NOTE 3 GJELD ELLER FORDRING TIL VESTBY KOMMUNE 

 
Havna har en langsiktig gjeld til Vestby kommune på 7,4 millioner kroner pr 2017. Denne skal nedbetales 

med kr 154 000 hvert år.  

 

 

 

 
 

Oversikten viser pålydende verdi ved årets begynnelse og slutt. 

 

 

 

 

NOTE 5 AVSETNING OG BRUK AV FOND OG LIKVIDITETSRESERVE 

 

 
 

 

Det har de siste årene ikke vært bevegelser på bundne driftsfond, investeringsfond eller på konto for 

prinsippendringer. Disse vises altså ikke. Totalt er disposisjonsfondene til havna nå på 5,7 millioner kroner. 

 

  

NOTE 4 AKSJER OG ANDELER

Tall i hele tusen

2017 2016

KLP Egenkapital 52 46

Tall i hele tusen

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

SAMLET AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER

Balanse pr 1.1 4 207 4 433 3 943                

Avsetninger -1 088 -226 840                    

Bruk av avsetninger -350                  

Balanse pr 31.12 3 119 4 207 4 433                

DISPOSISJONSFOND

Beholdning pr 1.1 4 659 4 433 3 943                

Avsatt i driftsregnskapet 1 088 226 840                    

Bruk av avsetninger Investering 0 0 -350                  

Beholdning pr 31.12 5 747 4 659 4 433                
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NOTE 6 KAPITALKONTO 
 

Tall i hele tusen 

 
 

 

NOTE 7 OVERFØRING TIL VESTBY KOMMUNE 
 

Havna overførte i 2017 1,2 millioner til Vestby kommune for leie av grunn og bruk av kommunale ressurser. 

Skjematisk kan dette stilles opp slik: 

 
Tall i hele tusen 

 
 

 

NOTE 8 OPPLYSNINGER OM ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER 
Havneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 

anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordnings-

prinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet 

av året som vedrører havnas virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året – enten de 

er betalt eller ikke. 

 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal 

Regnskapsskikk (GKRS) gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS).  

 

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 1 279

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 834
Aktivering av fast eiendom og anlegg 0
Ekstraordinær nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Kjøp av fast eiendom
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 90
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0
Kjøp av aksjer og andeler 6
Salg av andeler
Pensjonsmidler KLP 149
Korrigering av gammel feil
Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån 1 082
Endring pensjonsforpliktelser 79
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 10

UTGÅENDE BALANSE 1 523

SUM 2 526 2 526

Tjeneste

Renhold/vaktmester 35

Regnskap/lønn/fakturering 48

Regnskapssystem/lønnssystem 30

Bistand SAD for øvrig 55

Bistand Kommunalteknikk 80

Politisk styring 24

Overordnet ledelse 28

Leie av kommunal grunn og rett 900

Sum kommunale tjenester 1200
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Pensjoner 

Etter §13 i års regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut 

fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt 

pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i 

driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7 årene. 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen 

som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Omløpsmidler 

Vestby havns kontantbeholdning er plassert i bank, og således bokført med innestående beløp. Når det 

gjelder fordringer er fordringsmassen gjennomgått, og enkelte fordringer avskrevet regnskapsmessig, da det 

er usikkert om fordringen lar seg inndrive.  

 

Anskaffelseskost 

Havnas anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr 

2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 

Også prosjekter under arbeid er aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering av 

investeringer er ikke renteutgiftene (”byggelånsrenter”) lagt til anskaffelseskostnad. 

 

 

 

NOTE 9 HAVNAS ORGANISERING 
 

Vestby havn er organisert som en avdeling i sentraladministrasjonen i Vestby kommune. 

 

 

 

 

 

NOTE 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 
 

 
 

 

  

Tall i hele tusen

Kortsiktig gjeld

Skattetrekk 50                  

Arbeidsgiveravgift 38                  

Diverse kortsiktig gjeld 40                  

Påløpte, ikke forfalte renter 56                  

Årsavslutningskonto 184               

Gjeld til Vestby kommune 8                    

Feriepenger 172               

Depositum strøm 42                  

Leverandørgjeld 1 605            

2 195            

Fordringer

Kundefordringer 33                  
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NOTE 11 ANLEGGSMIDLER, LEVETID OG AVSKRIVNING 
 

Tall i hele tusen 

 
 

 

NOTE 12 LANGSIKTIG GJELD 

 
Tall i hele tusen 

 

 
 

En enkel modell for beregning av minsteavdrag viser at minsteavdrag er på kr 856 000 for 2017. 

Havna har betalt i avdrag i 2017 kr 1 082 000. 

 

 

NOTE 13 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 

 
Faste årsverk har utviklet seg slik de siste årene: 

   2015 2016         2017 

Årsverk      2      2                 2 

    

 
I tillegg har det hvert år vært leid inn ekstrahjelp i sommerhalvåret tilsvarende 0,5 årsverk. 

 

 

NOTE 14 UAVKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT 
 

Det er ingen uavklarte forhold ved regnskapsårets slutt.  

Biler

Båter                                                  

og utstyr

Kai- og 

havneanlegg

Anskaffelseskost 128 129 33 438

Årets anskaffelse 0 0 0

Årets avskrivninger 80 10 834

Akk avskrivninger 128 109 9 974

Utgående balanse 0 20 23 464

Økonomisk levetid 8 10 40

Avskrivningsmåte Lineær Lineær Lineær
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 12/18 Oppsummering revisjon 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00034-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.2 «Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon» til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport nr 2 

SAKSUTREDNING: 

Hjemmel 

Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 første punktum: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 6 

§ 6.Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

Det følger av koml. § 78 nr. 5: 

5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.904 om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr. 
§ 9 første ledd:

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av 
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors 
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning. 
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 Side 2 av 3 

 
 

Bakgrunn for saken 
Det følger av kravspesifikasjon Bilag A: 
 
Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges kontrollutvalget ved starten 
av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele 
revisjonsåret for kommunene som stiles til kontrollutvalgene. Rapportene skal beskrive hva 
revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført. 

 
Kontrollutvalget behandlet Deloitte AS sin rapport om interimsrevisjon i møte 31.1.18 
i sak 1/18. Vedlagt er revisjonsrapport nr.2 for revisjonsåret 2017. 
 
Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med avtalte kontrollhandlinger 
eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 
 
Revisjonsplan 2017 
I forbindelse med revisjon av 2017, valgte Deloitte AS å ha fokus på følgende 5 
områder: 
 
(1) – Lønn / pensjoner  
(2) – Selvkost  
(3) – Investering/drift  
(4) – Offentlige anskaffelser  
(5) – Merverdiavgift 

 
Revisjonsplanen ble fremlagt for kontrollutvalget i møte 1.11.17 i sak 20/17. 
 
Vurdering 
Deloitte har i rapporten påpekt/kommentert følgende forhold (tall i parentes er 
henvisning til revisjonens fokusområde): 
 
 Gamle poster og kreditposter i kundereskontro 

 Selvkostfond (2) 

 Anslag fordring ressurskrevende tjenester 

 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med årsoppgjørsrevisjon 

 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner 

 Ikke levert budsjettoppfølging i henhold til PBC-listen 

 Oppskrivning på tomteverdi 

 Manglende kompetanse vedrørende pensjon (1) 

 Utskrifter fra regnskapssystemet Agresso 

 Oppfølging av punkter fra revisjonsrapport nr. 1 

 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuelle registrering i system 

 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg 

 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp (2) 

 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 

 Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp-tjenester (2) 

 Manglende kontroller vedrørende lønnssystemet (1) 

 Manglende intern kontroll vedrørende lønnsutbetaling (1) 

 Utgifter tilknyttet bygging av ny Follo barne- og ungdomsskole (3 og 5) 

 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av strøm (4) 

 Formalia feil vedrørende reiseregninger (1) 

 Grensedragning mellom drift og investering (3 og 5) 

 Frekvensen av avstemmingen av grunnlaget til aktuarberegningen (1) 
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 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk (5) 

 
Kommunens svar på de påpekte forhold er innarbeidet i rapporten. 
 
Deloitte har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i det avlagte regnskapet som 
ikke er korrigert, ei heller spesielle forhold som indikerer økt risiko for feil eller 
mangler utover det som anses å være normalt ut fra bransjemessige forhold. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet vil bemerke at revisjonen ikke rapporterer systematisk i forhold til de 5 
fokusområdene som revisjonen valgte ut i forbindelse med revisjonen av 2017. 
Sekretariatet mener dette gjør rapporten noe mangelfull og er med på å svekke 
kontrollutvalgets tilsyn og kontroll med revisjonens arbeid. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
orientere om rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 30.05.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 
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Bakgrunn 
Som ledd i vår revisjon av Vestby kommune, ønsker vi å gi en orientering om hva vårt arbeid har gått ut 

på, og hvilke funn som er gjort. 

Det vises i denne sammenheng til konkurransegrunnlaget. Der fremgår det at revisor skal utarbeide en 

halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret. I vår revisjon gjennomfører vi de revisjonshandlinger 

vi anser nødvendige for å få bekreftet at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for 

å avgi revisjonsberetning. I tillegg utfører vi de kontrollhandlingene som er nødvendige for å attestere 

kontrolloppstillingen til lønnsoppgavene. Kommunens ledelse er ansvarlig for å etablere og opprettholde en 

tilfredsstillende intern kontroll, herunder sørge for at regnskapsføringen er ordnet på en betryggende måte. 

Som ledd i revisjonen vurderer vi den del av kommunens interne kontroll som er av betydning for 

regnskapet og følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi utfører ikke de tester som er nødvendige for å avgi en 

uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll. Denne uttalelsen er formet som en rapport. Rapporten er 

ment som en orientering til ledelsen i kommunen, og anses som en del av den løpende kommunikasjonen 

mellom revisor og ledelsen i Vestby kommune. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med 

avtalte kontrollhand linger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 

2 
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Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 

1. Om arbeidsprosessen 

1.1 Planleggings- I interims fasen 

Arbeidet startet høsten 2017 med en gjennomgang og forståelse av kommunens rutiner for å håndtere 
de forskjellige arbeidsoppgavene. Videre ble det samlet inn data, utført detaljkontroller av transaksjoner i 
regnskapet, testet utvalgte kontroller som er relevante for regnskapsprosessen. I tillegg ble revisjonen 
for årsoppgjøret planlagt. 

1.2 Arsoppgjøret 

Med bakgrunn av arbeidet utført i planleggings/ interims fasen, etter revidering av risikovurdering og 
revisjonsplan, testes det i denne fasen de områder man anser at det kan ligge risiko for vesentlige feil i 
regnskapet. 

Testene består i hovedsak av to typer tester. 

Test av kontroller 
Der hvor man har vurdert at det eksisterer gode interne kontrollrutiner, og disse er dokumentert, 
består testingen av å dokumentere kontrollene, etterprøve dem og verifisere at de faktisk fungerer. 

Substanstester 
På øvrige områder, og som supplement til test av kontroller, foretas substanstester. 
Substanstestene er både spesifikke analytiske analyser, samt detaljtester av faktiske transaksjoner. 

Vår revisjon har bestått av både test av kontroller og substanstester. 

1.3 Evaluering 

I evalueringen vurderer vi resultatet av testene. Resultatet avgjør hvorvidt vi har innhentet tilstrekkelig 
sikkerhet for at testede områder ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. 

1.4 Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene er utført 

Vår årsoppgjørsrevisjon av Vestby kommune har i sin korthet bestått av følgende: 

• Revidering av fastsatt revisjonsplan 
• Årsoppgjørsrevisjon på basis av revidert revisjonsplan 
• Oppsummeringsmøte med regnskapsavdelingen. 

1.4.1 Test av internkontroll 

Vi har testet det vi mener er sentrale deler av kommunens intern kontroll som kan bidra til at vi kan 
utføre en mer effektiv og hensiktsmessig revisjon. Vi har valgt å bygge på internkontrollen på flere 
områder, de viktigste er: 

• Attestering av inngående fakturaer som sikrer nøyaktigheten og tilhørigheten av kommunens 
utgifter. 

• Test av at inngående fakturaer over et satt grensebeløp er kontrollert for riktig kontering, 
klassifisering og korrekt avgifts behandling. 

• Automatisk sperre for å utbetale lønn til personer som ikke er i personalmodulen. 
• Attestasjoner av timelister som sikrer gyldigheten av lønnskostnadene. 
• Bankfullmakter for å unngå uautoriserte utbetalinger. 

1.4.2 Analytiske kontrollhandfinger 

Vi har foretatt analytiske kontrollhandlinger både i planleggingsfasen og årsoppgjørsrevisjonen. 

Analytiske kontrollhandlinger benyttes både som innledende handling for å finne unormale 
sammenhenger i regnskapet som krever ytterligere oppfølging, og mer detaljerte analyser for å bekrefte 
bestemte regnskapsposter. 

3 
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I tillegg utføres en avsluttende analyse der det vektlegges å forklare vesentlige endringer i forhold til 
regulert budsjett. Formålet med denne analysen er å konkludere på om det er innhentet tilstrekkelige 
revisjonsbevis. 

1.4.3 Substanstester 

Detaljtester 

Detaljtester kan benyttes for å bekrefte mange forskjellige regnskapspåstander, herunder gyldighet (at 
kostnaden vedrører kommunen), periodisering (at kostnader/ inntekter er bokført i riktig år), eksistens 
(at de bokførte driftsmidler faktisk eksisterer), fullstendighet (at gjelden er fullstendig gjenspeilet 
regnskapet), det bemerkes at dette kun er eksempler og at oppramsingen såldes ikke er uttømmende. 

Detaljtester er utført på en rekke områder, deriblant: 

Inntekter 
o Kontroll av brukerinnbetalinger ved å kontrollere faktureringen av et tilfeldig 

representativt utvalg gårds- og bruksnumre. 
o Kontroll av anvendte satser og analytisk substanskontroll av utfakturering av 

tilknytningsgebyr 
o Gjennomgang av forsystem og utfaktureringssystemet for vann og avløp. 
o Skatteinntekter og rammetilskudd er avstemt ved hjelp av Børre Stolp. 
o Andre overføringsinntekter er kontrollert på et overordnet nivå ved hjelp av analytiske 

substanshandlinger. En mindre andel av populasjonen er kontrollert direkte som følge av 
vårt arbeid med avtalte kontrollhandlinger for kommunens attestasjoner. 

o Andre salgs og leieinntekter er kontrollert ved hjelp av analytisk substanshandlinger. 
o Stikkprøvekontroller av solgte driftsmidler, kontrollert korrekt inntektsføring i 

investeringsregnskapet investeringsinntekter. 

Selvkost 
o Kontroll av at kommunen har 100 % inndekning på kostnadene knyttet til renovasjon iht 

Forurensningsloven. 
o Vi har påsett at det ikke forekommer oppbygning av selvkostfondene som ikke benyttes i 

løpet av rimelig tid (3-5 år). 
o Vi har kontrollert benyttet rentesats. 

Lønnsutgifter 
o Vi har kontrollert et utvalg reiseregninger mot underdokumentasjon. 
o For ansatte på timelønn er det foretatt kontroll mot underdokumentasjon, vedrørende 

timelister og kontrakter, på et representativt utvalg av ansatte. 
o Helse og omsorg er revidert selvstendig ved hjelp av analytiske substanshandlinger. 

Kjøp av varer og tjenester 
o Kontroll av et representativt utvalg inngående fakturer med hensyn til periodisering, 

gyldighet og tilhørighet. 
o Stikkprøver av utgifter med fokus på skille mellom drift og investering. 
o Stikkprøver av utgifter som reguleres av lov om offentlige anskaffelser. 

Eiendeler 
o Det er innhentet bankbrev og avstemt mot kommunens bankbeholdninger i regnskapet 

og kontrollert tilganger, samt brukerrettigheter. 
o Kommunens utlån er avstemt mot Lindorff og tapsavsetningen er vurdert. 
o Kundereskontroen er avstemt med hovedbok. Reskontroene er gjennomgått for gamle 

poster. Tapsavsetningen er vurdert. 
o På stikkprøvebasis kontrollert tilganger av anleggsmidler. 
o Vesentlige aksjeposter er kontrollert mot grunnlag/avtale. 

Gjeld 
o Leverandørreskontroen er avstemt mot regnskapet. Vi har kontrollert kommunens 

avsetninger ved årsslutt for å sikre at leverandørgjelden er fullstendig. 

4 
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o Vi har kontrollert kommunens aktuarberegning, og kontrollert kommunens 
pensjonsinnbetalinger mot aktuarens beregninger. 

o Kommunens langsiktige gjeld er avstemt mot ekstern dokumentasjon. Låneopptaket er 
kontrollert mot kommuneloven. 

Egenkapital 
o Vi har kontrollert bruken av kommunens bundne fond. 
o Kapitalkonto, disposisjonsfondet og memoriakonto er avstemt. 

5 
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2. Funn og oppfølging av tidligere rapporter 

I denne rapporten vil vi opplyse om nye funn og repetere de punktene vi observerer at kommunen ikke 
har fulgt opp fra forrige revisjonsrapport, kommunisert ved rapport nr. 1 - 12. januar 2018. 

Kommunens generelle kommentar: Det vises til våre svar under det enkelte punkt. 

2.1 Gamle poster og kreditposter i kundereskontro 

Det er under vår revisjon observert at kundereskontroen fremstår som noe uoversiktlig med en rekke eldre 
poster og kreditposter. Kreditpostene vil ikke påvirke fremstillingen av regnskapet da beløpenes størrelser 
ikke er vesentlige. Vi anbefaler likevel kommunen å foreta en gjennomgang slik at reskontroen fremstår 
som ryddig og oversiktlig. 

Vi anbefaler kommunen .§ utarbeide og implementere interne kontroller for nevnte forhold. 

Kommunens svar: Kommunen har hatt fokus på dublikatkontroll, reskontrorydding i forbindelse med 
feilfakturering. Vårt samarbeid med Kredinor ivaretar oppfølging av manglende betalinger. Det er i 2017 
implementert nye systemer for faktureringer, bl.a. for kulturskolen og BHG/SFO. Disse er nå gjennomprøvd 
og faktureringsprosessen fungerer greit. 

2.2 Selvkostfond 

Innenfor selvkostregelverket er generasjonsprinsippet et grunnleggende prinsipp. Det innebærer blant 
annet at dagens generasjon ikke skal subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige generasjoner. En 
konsekvens av dette prinsippet er at selvkostfondene ikke skal være eldre enn 3-5 år. Vi har observert at 
selvkostfond slam inneholder elementer fra 2011 og 2012. 

Vi anbefaler at kommunen følger opp selvkostfondene og aktiv bidrar til gebyrene reguleres slik at gamle 
fond blir anvendt i samsvar med veileder. 

Kommunens svar: Det er budsjettert med bruk av fond for selvkostfondet slam i 2018 og for de resterende 
tre årene i gjeldende planperiode. Vi har nå gått gjennom budsjett 2018, og vi mener budsjett 
forutsetningene som er gjort for er realistiske. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette området i forbindelse 
med tertial 2. 

2.3 Anslag fordring ressurskrevende tjenester 

Vi har gjennom vår revisjon observert at avsetningen for ressurskrevende tjenester ikke ble endret 
gjennom året selv om det ble foretatt nye beregninger. 

Vi anbefaler kommunen .§ bokføre det mottatte beløpet mot fordringsposten, for aeretter å foreta en aktiv 
vurdering vedrørende fordringens størrelse inneværende regnskaps&r. 

Kommunens svar: Kommunen tar dette til etterretning. 

2.4 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med årsoppgjørsrevisjon 

PBC (Prepared by client) -liste er en liste som regulerer hvordan og hva kommunen skal levere til revisor i 
forbindelse med det oppdraget revisor skal utføre. PBC-listen inneholder minimumskrav til dokumentasjon 
som kommunen burde besitte på en hensiktsmessig måte. Overholdelse av revisors PBC-liste er en 
forutsetning for at revisor skal kunne levere tidsriktig og effektivt i henhold til gitte tilbudspris. Kommunen 
mottok i god tid og i forkant av revisjonen vår PBC-liste. Kommunen leverte ikke på PBC-listen på 
tidspunktet for revisjonen. 

6 
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Vi anbefaler kommunen & henvise til gjeldende dokumentasjon per punkt samt & signere for utført arbeid. 
Revisor er tilgjengelig, p.§ rimelig varsel, dersom kommunen har behov for gjennomgang av PBC-listen i 
forkant av revisjonen. 

Kommunens svar: Kommunen mottok PBC-rapporten 14.2.2018 hvor de ikke gjør oppmerksom på at denne 
skal utfylles og signeres, men de ber i stedet om regnskapsrapporter i denne mailen. Deloitte har en annen 
praksis enn kommunen er vant med fra tidligere. Det har derfor blitt en misforståelse i forhold til denne 
PBC-listen. Kommunen tar denne PBC-rapporten med som en del av neste årsavslutning. 

2.5 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner 

Det er ved flere attestasjoner for kommunen observert at PBC-listen ikke overholdes av kommunen. 

Det er planlagt en gjennomgang av PBC-listen med kommunen per 12.06.2018. 

Kommunens svar: Kommunen har akseptert tilbudet fra revisor om å holde kurs i attestasjoner og utfylling 
av søknader i løpet av våre 2018. 

2.6 Ikke levert budsjettoppfølging i henhold til PBC-listen 

I forbindelse med vår revisjon av budsjettoppfølging (inntekter og kostnader) ba vi kommunen utarbeide 
en budsjettavviksanalyse på kontonivå i regnskapet i henhold til vår PBC-liste. Denne ble ikke levert 
tidsriktig i forbindelse med vår revisjon og på senere forespørsel ble vi henvist til å vente til rådmannens 
rapportering. 

Vi anbefaler kommunen & følge v&r PBC-liste og tidsriktig stille de spørsm&I kommunen m&tte ha i 
forbindelse med overholdelse og leveranse i henhold til den slik at det ikke oppstår mistorståetser. 

Kommunens svar: Slik vi oppfattet det ville en budsjettanalyse på kontonivå gi en svært omfattende 
rapport. Kommunestyret vedtar en nettoramme for den enkelte RO sitt driftsbudsjett. Vi mener fortsatt at 
det er mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det som framkommer i årsmeldingen, og ut fra det kan 
revisjonen be om rapporter på særskilte områder. Vi ønsker å drøfte dette punktet med revisor før neste 
årsavslutning. 

2.7 Oppskrivning på tomteverdi 

Det er observert at kommunen i forbindelse med salg av tomter har foretatt en regnskapsmessig 
oppskrivning av balanseførte tomteverdier. Dette er ikke tillatt i henhold til god kommunal regnskapsskikk 
eller øvrig rammeverk. Feilen førte til at kommunen måtte endre regnskapet etter at dette opprinnelig var 
avlagt. 

Den observerte feilen var vesentlig for regnskapet og har blitt korrigert p.§ revisors forespørsel. Vi anbefaler 
kommunen & forsikre seg om at tilsvarende regnskapsfaglige vurderinger har grunnlag i god kommunal 
regnskapsskikk. Vi anbefaler kommunen & forsikre seg om at de innehar den regnskapsfaglige 
kompetansen som er nødvendig for det gjeldende området: 

Kommunens svar: Dette er et spesielt tilfelle og selv om kommunen søkte informasjon hos andre 
kommuner, var det fremmed også for dem. 

2.8 Manglende kompetanse vedrørende pensjon 

Det er observert at kommunen mangler kompetanse på området for pensjon forbindelse med våre 
revisjonshandlinger på området. 

Vi anbefaler kommunen & forsikre seg om at den innehar den regnskapsfaglige kompetansen som er 
nødvendig for det gjeldende området. 
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Kommunens svar: Den som hadde spesialistkompetansen på pensjon ble delvis sykmeldt høsten 2017 og 
100% sykmeldt fra 1.1.2018 for deretter å gå ut i fødselspermisjon. Kommunen har styrket bemanningen 
på lønnsenheten fra januar 2018, og bygger opp og styrker kompetansen innen dette feltet gjennom 2018. 

2.9 Utskrifter fra regnskapssystemet Agresso 

Det er observert at kommunen har problemer med å fremskaffe standardutskrifter fra regnskapssystemet. 

Vi anbefaler kommunen & heve sin kompetanse vedrørende utskrifter fra Agresso 

Kommunens svar: Revisjonen har selv tilgang til Agresso. Kommunen tar dette til etterretning. 

2.10 Oppfølging av punkter fra revisjonsrapport nr. 1 

Det er observert at kommunen ikke har implementert og fulgt opp punkter fra revisjonsrapport nr.1 datert 
12.01.2018, jamfør punkter som referer til tidligere bemerkede forhold. 

Vi anbefaler at kommunen p& en måtrettet m&te følger opp bemerkningene fra tidligere rapporter og gjør 
seg kjent med n&værende status for oppfølging og implementering. 

Kommunens svar: Kommunen søker i mest mulig grad å følge opp revisors kommentarer. 

2.11 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuelle registrering i system 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.1. Slik vi forstår det, fakturerer 
kommunen direkte i Agresso på bakgrunn av en liste de får fra skattekontoret. En svakhet ved dette er at 
man ikke har mulighet til å kontrollere fakturering mot matrikkelen for å sikre rett fakturering. Kommunen 
har mottatt tilbakemeldinger om feil, herunder: feil grunnlag, feil eier og adresse til eier. For å redusere 
feil og sikre rett faktureringsgrunnlag, anbefaler vi å ta i bruk Komtek som forprogram før selve 
faktureringen. Da vil man få «vasket mot matrikkel» 
Tilsvarende har vi forstått det slik at kommunen registrerer listen fra skattekontoret manuelt. Det er 
observert at kommunen ikke har en formell sidemanns kontroll av manuelle registreringer. Mangelen på 
en slik kontroll er, etter vårt syn, en kilde til høyere risiko for både utilsiktede og tilsiktede feil. 
Basert på overnevnte oppfatter vi at det er en risiko for at det, tilsiktet eller utilsiktet, kan forekomme at 
eiendomsskatten ikke blir fakturert på rett grunnlag og at feil kan forekomme som resultat av manglende 
implementering av formelle sidemannskontroller ved manuelle registeringer. 

Vi anbefaler kommunen & utarbeide og implementere interne kontroller for nevnte forhold. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nr.1: 
«Vestby kommune bruker to ressurser til fakturering av eiendomsskatt, slik at sidemannskontroll er 
ivaretatt. VK vurderer & ta i bruk en ny modul i løpet av 2018 der vi importerer fila fra Komtek. Vi vil 
vurdere & opprette gebyr med fast pris, som vil reduserer risiko for fei/tasting.» 

Revisor påpeker at to ansatte deler på en oppgave ikke er det samme som arbeidsdeling eller 
sidemannskontroll. 

Kommunens svar: Kommunen presiserer at den ene utfører selve føringen, mens den andre foretar 
kontrollen, slik at sidemannskontrollen er ivaretatt. 
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2.12 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.2. Vi har observert at ved 
registrering av nye satser er det ingen andre enn den som har registrert som kontrollerer at dette er riktig. 
Grunnlag for fakturering fra Gerica leveres til leder, men det er ingen formell, dokumentert eller sporbar 
kontroll som sikrer at dette er riktig. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Vi tar til etterretning at det i dag er manuell kontroll i form av telling/avkryssing fra Gericaprogrammet, 
som igjen blir registrert i Agresso uten sidemannskontroll. Vi vil i 2018 vurderer mulighet for automatisk 
oppdatering av satser m.m.» 

Vi har ikke observert at dette er videre fulgt opp i 2018 

Kommunens svar: Kommunen har fremdeles manuell registrering. Inntil videre vil vi ivareta 
sidemannskontroll med ekstra ressurs fra regnskapsseksjonen ved registrering av nye gebyrsatser. 

2.13 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.3. Det er observert manglende 
arbeidsdeling når det gjelder registrering av satser for gebyrer i vann og avløps-avdelingen. Etter vårt syn 
øker dette sannsynligheten for ubevisste og bevisste feil som følge av at manglende arbeidsdeling øker 
sannsynligheten for at feil ikke blir avdekket og korrigert. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Vi tar til etterretning behov for automatisering av nye satser i fakturagrunn/aget for kommunale avgifter 
og vil søke & f& dette p§ plass i 2018.» 

Vi har ikke observert at dette er videre fulgt opp i 2018 

Kommunens svar: Kommunen har fortsatt behov for mer automatisering. Inntil videre vil vi ivareta 
sidemannskontroll med ekstra ressurs fra regnskapsseksjonen ved registrering av nye gebyrsatser. 

2.14 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.4. Mangelen på skriftlige 
rutinebeskrivelser gjør at kommunen er sårbar i situasjoner der personell utskiftes som følge av 
kommunens avhengighet av den erfaringsbaserte kompetansen personell innehar. Denne mangelen kan 
gå utover kvaliteten på tjenestene kommunen produserer, men også sikkerhet, kvalitet og konsistens 
vedrørende produksjon av regnskapsinformasjon. Dette nevnes særskilt som et problem for vann og avløp 
avdelingen, dog er dette observert som et problem på generelt grunnlag i kommunen. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider skriftlige rutinebeskrive/ser 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«R&dmannen startet opp et internkontrollprosjekt høsten 2016 med tormåt & kartlegge status p§ gjeldende 
rutiner, identifisere hvilke rutiner som finnes, hvor de er lagret, og hvilke rutiner som resultetområdene 
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burde hatt p/3 plass, men som ikke er utarbeidet. Resultatomr/3dene skal deretter produsere manglende 
rutiner. Status medio januar 2018 at flere resultetområder har produsert nye rutiner, samt at fokus p/3 
rutinebeskrive/ser i et interkontrollperspektiv er økt betraktelig. I tillegg vil kommunen i løpet av våren 
2018 ha anskaffet og implementert et elektronisk kvalitetssikringssystem som vil styrke og effektivisere 
internkontrollarbeidet i hele kommunen.» 

Revisor påpeker at dette forholdet fortsatt er gjeldende i 2018 

Kommunens svar: Kommunen jobber fortløpende med dette og vil ha fokus på Resultatområde 
Kommunalteknikk spesielt. Kommunen bruker verktøyet Momentum som kontrollerer gebyr, foretar etter 
kontroll av avgifter innen VA/Slam og Bygg. I løpet av 2016 har man utferdighet Driftsrutine-beskrivelse 
for vann «Aktivitetsstyrende håndbok» som sikrer beredskap, tjenestelevering og håndtering ved 
avvik/krise. 

2.15 Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp-tjenester. 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.5. Kommunen har ingen 
formelle systematiske kontroller for å følge opp problematikk vedrørende «gratispassasjerer». Det er risiko 
for at det er brukere av kommunens tjenester som ikke blir fakturert som følge av mangelen på en 
systematisk kontroll for å fange opp feil og sikre fullstendig utfakturering for kommunens tjenester knyttet 
til vann og avløp. 

Vi anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for /3 kartlegge omfanget av problemstillingen i kommunen. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Kommunen registrerer at krav til dokumentasjon for installering av nye anlegg i eldre boliqområder ikke 
alltid blir etterfulgt, og vil søke /3 f/3 p/3 plass rutine for dette n/3r kommunen etter hvert skifter ut 
vennmåtete. Kommunens rutiner for korrekte gebyr ved nye områder mener vi er ivaretatt b/3de fra enhet 
som utarbeider satsene fra Komtek som gir grunnlaget for fakturering.» 
Revisors anbefaling står fortsatt da kommunens svar ikke adresserer fullstendighet av utfakturering. 
Kommunen trenger en systematisk kontroll for å sikre at alle som mottar kommunale tjenester blir 
fakturert. 

Kommunens svar: Kommunen søker å rette opp ved utskifting av målere. Praksis er at når det avdekkes 
manglende fakturering av kommunalt vannforbruk, kan kommunen fakturere 3 år tilbake. Det er ønskelig 
med avstemming av eiendomsregisteret mot kommunens egne oversikter over installerte målere. På grunn 
av stram ressurssituasjon i 2017 har ikke dette vært mulig. Kommunen mener dette utgjør få tilfeller i et 
begrenset område. 

2.16 Manglende kontroller vedrørende lønnssystemet 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.6. Det er ikke implementert 
en preventiv kontroll i systemet for å forhindre at lønn blir utbetalt uten skattetrekk. Slik vi forstår det 
skyldes dette at det ikke er en tvungen utfylling av relevante felt i systemet. Det er observert at en ansatt 
fikk utbetalt lønn i desember uten skattetrekk. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Kommunen tar dette til etterretning» 

Revisor er ikke kjent med at anbefalingen er fulgt opp i 2018. 

Kommunens svar: Det vil være enkelte som ikke blir trukket skatt grunnet frikort. I tillegg vil det være 
noen som ikke trekkes skatt dersom de har tabelltrekk og lønna fra Vestby kommune er lav. For de fleste 
tabelltrekkene er grensa i overkant av 4.000 kroner pr. måned. Tabelltrekket som vi får fra kemneren tar 
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utgangspunkt i at vi er hovedarbeidsgiver. Dersom Vestby kommune er biarbeidsgiver, og det ikke opplyses 
overfor oss, får vi ikke fanget opp det i første omgang. Men normalt får vi tilbakemelding fra lønnsmottakere 
med lav lønnsutbetaling hos oss at de ønsker å ha prosenttrekk etter at de har begynt å få 
lønnsutbetalinger. 

Vi gikk gjennom lønnsutbetalingene for desember uten å finne ut hvilken ansatt det gjaldt, jf. ovennevnte 
bemerkning. Da revisjonen var her i mars tok vi opp om hvem dette var uten at vi har registrert noen 
tilbakemelding på det. 

2.17 Manglende intern kontroll vedrørende lønnsutbetaling 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3. 7. Slik vi forstår det, blir ikke 
utbetalingslistene gjennomgått og godkjent av enhetslederne før utbetaling. Dette har medført at det er 
blitt utbetalt lønn til en ansatt som hadde sluttet. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Kommunen har en egen registreringsmodul (RPW) som ivaretar ledernes kontroll med egne 
medarbeidere. Konteringslister for lønn gjennomg&s av RO-ene hver måned, men etter lønnsutbetaling. 
Kommunen vil i løpet av 2018 søke fl ffl pfl plass utsendelse av konteringslister for lønn som ledere mfl 
godkjenne før lønnsutbetaling. Dette vil gi en ytterligere kontroll med medarbeideres lønn i forhold til 
arbeidstid/vakter/helger osv. og hvem som faktisk skal ha lønn.» 

Revisor er ikke kjent med at kontrollen er innført i 2018. 

Kommunens svar: Vestby kommune innførte en ny rutine med lønnsforslag før lønnskjøringen fra og med 
april i år. Dette er blitt meget godt mottatt av ledere ute i organisasjonen som opplever nå å ha bedre 
kontroll med hva som blir utbetalt. Innføringen av den nye rutinen har vært et viktig område for oss å 
prioritere. 

2.18 Utgifter tilknyttet bygging av ny Follo barne- og ungdomsskole 

Vi har bemerket tilsvarende i revisjonsrapport nr.1 punkt 3.8. Det er observert utgifter, tilknyttet bygging 
av ny Follo barne- og ungdomsskole, som ikke er tilstrekkelig dokumentert i henhold til krav for fradrag av 
merverdiavgift. Dette gjelder fordelingsnøkkelen anvendt for å fordele kommunenes forholdsmessige andel 
av felles prosjektkostnader og originalfaktura som er viderefakturert av Ski kommune. Det er vår forståelse 
at fordelingsnøkkelen og originalfaktura må vedlegges som bilag, dersom man skal dokumentere utgiften 
tilstrekkelig i henhold til krav for fradrag av merverdiavgift. Vestby kommunes forholdsmessige andel av 
felles prosjektkostnad burde dessuten fremkomme av originalfaktura. 

I dette og lignende tilfeller, anbefaler vi kommunen fl vedlegge originalfaktura og fordelingsnøkkel som 
bilag i regnskapssystemet. 

Det er observert per februar 2018 at forholdet ikke er bedret ved stikkprøvekontroll i forbindelse med 
kontroll av kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift 6. termin 2017. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Ski f&r samlefaktura fra leverandør og viderefakturer de andre kommunene etter en fast prosentvis 
fordeling. Vestby kommunes andel for 2017 er 11%. Vestby kommune har mottatt fem fakturaer for 2017. 
Det var kun den første fakturaen der originalfaktura ikke var lagt ved som bilag, men den er n& lagt inn.» 

Revisor har observert per februar 2018 at forholdet ikke er bedret ved stikkprøvekontroll i forbindelse med 
kontroll av kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift 6. termin 2017. 
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Kommunens kommentar: Bilagene ligger som vedlegg i Faktura og er med i momskompensasjons 
oppgavene Termin 6/17. Vestby kommune har bedt Ski kommune om å få med Vestby kommunes andel 
på 11% i hver faktura. 

2.19 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av strøm 

Gjeldende punkt er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr.1 punkt 3.9. Det er observert at hver enkelt 
utgift tilknyttet strømutgifter ikke har tilstrekkelig sporbarhet i regnskapssystemet. Det er heller ikke 
mottatt faktura for disse annet enn et Excel dokument fra leverandøren. Det er vår forståelse, på bakgrunn 
av fremlagt informasjon fra kommunen, at dette ikke er i henhold til bokføringslovens § 6, om krav til 
sporbarhet av regnskapsdokumentasjon. Vi er informert om at leverandøren ikke aktivt sender faktura til 
Vestby kommune, til tross for kommunens oppfordring til dette. 

Vi anbefaler kommunen å forsikre seg om at sporbarheten av gjeldende kostnader blir i varetatt i henhold 
til bkfl. § 6. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 

«Vestby kommune f!Jr filer tilsendt fra Kinnect Energy Group m!Jnedlig. Dette er omfattende excel-filer og 
pdf-filer med kundetransaksjoner. Første føring er selve betalingen ved føring pfj overgangskonto 
(23250300). Vi fordeler utgiftene via excelerator, med føring mot overgangskontoen. Bilaget er kun en 
utskrift av denne fordelingen. Vi lagrer filene vi f!Jr tilsendt pfj K:/Økonomi/Strøm - s!J det er disse som er 
underbilagene. Vi mener at dette gir en god sporbarhet, men for fJ øke den vil vi legge ved en utskrift av 
pdf-filen fra Kinnect Energy Group hvor totalbeløpet p!J føringen tremqsr.» 

Revisor anbefaler at kommunen løser situasjonen med leverandøren og minner om at fordelingsarket i 
excel ikke er tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til forskrift om bokføring FOl.12.2004 nr 1558, § 5-1- 
1. 

Kommunens kommentar: Vi har nå lagt både rapportene og kundetransaksjonsoversiktene (som de blir 
sendt fra leverandør) som vedlegg til hovedboksbilagene i Agresso. 

2.20 Formalia feil vedrørende reiseregninger 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.10. Det er ved detaljtester 
observert reiseregninger som ikke oppfyller skattebetalingsforskriften § 5-6-11, punkt 1 «Opplysninger om 
formålet med utgiftsdekningen ... skal fremgå av bilag eller vedlegg til dette» ved at formålet med 
utgiftsdekningen ikke fremgår. 

Vi anbefaler kommunen fj øke bevisstheten om overholdelse av formafiakrav vedrørende reiseregninger for 
de som utarbeider reiseregninger. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Kommunen tar dette til etterretning» 

Revisor har ikke observert at kommunen har utført tiltak i 2018 

Kommunens svar: Vi ser at i enkelte tilfeller kan utfyllingen være bedre. Når vi ikke har valgt å prioritere 
dette skyldes det blant annet arbeidet med innføring av ny rutine før lønnsutbetaling, jf. pkt. 2.17. I tillegg 
arbeider man nå med forberedelser til ny versjon av økonomi- og lønnssystem (UBW ON). Planen er at det 
da skal tas i bruk en egen reisemodul i den nye versjonen. Denne vil stille krav til rett utfyllelse av 
reiseregning. 
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2.21 Grensedragning mellom drift og investering 

Gjeldende punkt er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1 punkt 3.11. Det er observert bokførte 
kostnader hvor det er tvil om de er rett bokført med hensyn til drift og investerings-grensedragningen. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Gjennom den &rlige HP/budsjettprosessen er det en kvalitetssikring av hva som skal budsjetteres i 
henholdsvis drift og investering. De prosjekter som fremmes for Kommunestyret skal oppfylle kravene for 
& kunne føres i investeringsbudsjettet. Det er kommunestyret som vedtar det enkelte prosjekt, og det er 
kun de som kan endre mellom prosjekt. 

Det følges opp fortløpende fra økonomiavdelingen gjennom &ret at det ikke regnskapsførers p& prosjekter 
kommune ikke har vedtatt. I tillegg har kommunen gjennomført et opplæringsprogram for alle attestanter 
og anvisere der drift/investering er et at temaene.» 

Revisors anbefaling: 

Vi anbefaler at kommunen, helt fra budsjettfasen av, etablerer rutine for om kostnaden skal belastes drift 
eller investeringsregnskapet. Vi anbefaler at kommunen etablerer en rutine for gjennomgang og 
oppfølging av kostnader bokført som investeringskostnader p& en m&nedlig basis. Vi har ikke observert at 
kommunen har innført en sporbar kontroll etter v&re anbefalinger fra forrige revisjonsrapport. 

Kommunens svar: Kommunen jobber med dette spesielt i budsjettfasen og har etablert rutiner i handlings 
programmet for investeringer og prosjekter. Dette har også fokus i tertialrapporter og momskompen 
sasjonskontroll gjennom året. Alle omposteringer er sporbart. 

2.22 Frekvensen av avstemmingen av grunnlaget til aktuarberegningen 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1, punkt 3.12. Slik vi forstår det, 
avstemmer kommunen data i Agresso mot KLP og SPK. På tidspunktet for interims revisjon ble det 
observert at avstemmingen ikke var utarbeidet siden april/mai. Dette kan føre til at grunnlaget som sendes 
aktuaren inneholder feil og således føre til feil i aktuarberegningen. 

Vi anbefaler kommunen & avstemme grunnlaget minimum kvartalsmessig. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 
«Kommunen tar dette til etterretning» 

Revisor er ikke kjent med at frekvensen ved avstemmingen er endret 

Kommunens svar: Vestby kommune sender filer over til SPK og KLP henholdsvis en gang pr. måned og 
hvert kvartal. I den forbindelse retter vi opp eventuelle feilmeldinger. I tillegg skal vi i løpet av året kjøre 
en egen rapport for å sikre oss at alle som skal være innmeldt faktisk er det. 

2.23 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk 

Tilsvarende punkt i revisjonsrapport nr. 1 er punkt 3.13. Det er observert utfordringer knyttet til 
kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk ute i avdelingene i kommunen. Vi er gjort kjent med 
at kommunen driver aktivt opplæringsarbeid på området. Det er observert at det ikke er hensyntatt 
forskjellig merverdisats i faktura og det er observert at det bokført fradrag for merverdiavgift for faktura 
som ikke har merverdiavgift. I forbindelse med vår kontroll av kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift, 
ber vi kommunen rette de observerte feil som vil føre til at kommunen får urettmessig fradrag for 
merverdiavgift. Vi observerer i tillegg at kommunen har en egenkontroll som korrigerer feil i grunnlaget. 
En konsekvens av manglende kompetanse vedrørende merverdiavgift ute i kommunen, kan være at 
kommunen utilsiktet mister rett til fradrag for merverdiavgift på grunn av de strenge foreldelsesfristene 
for merverdiavgiftkompensasjon. 
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Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 

Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen p& området: 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1: 

«Det er iverksatt opplæringsprogram for alle attestanter og anvisere samt nye ledere i kommunen, der 
bl.a. kontering, Kostrainndeling, mva-regler blir qjennomqått» 

Revisors anbefaling: 

Kommunen kan, med fordel, vurdere om det burde innføres en kontroll i regnskapssystemet der en med 
rett regnskapsfaglig kompetanse godkjenner alle konteringer før de bokføres i regnskapet. 

Kommunens svar: Dette forslaget vil kreve en helt annen ressursinnsats enn i dag på regnskap. Kommunen 
fortsetter med økt kompetanseheving på medarbeiderne som skal kontere. VK ønsker at de som har nærhet 
til fakturaene også skal kontere dem. 
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Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 

3. Konklusjon / vurderinger 

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i det avlagte regnskapet som ikke er korrigert, ei heller 
spesielle forhold som indikerer økt risiko for feil eller mangler utover det som anses å være normalt ut fra 
bransjemessige forhold. 

Vår oppfatning er at Vestby kommune burde etablere gode interne kontroller på visse områder, utarbeide 
gode skriftlige rutiner for det arbeidet som utføres og anskaffe den nødvendige regnskapsmessige 
kompetansen som kommunen har behov for. Vi opplever at enhetene og de forskjellige avdelingene har 
tilfredsstillende kontroll på det arbeidet de utfører. 

Drammen, 23. mai 2018 

Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 

~1t' Nina G b' rns 
statsautorisert r visor 

Deloitte. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTIL"), its 
network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more 
detailed description of DTIL and its member firms. 

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing 
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients 
spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network 
of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' 
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 245,000 professionals make an impact that 
matters, please connect with us on Facebook, Linkedln, or Twitter. 

© 2017 Deloitte AS 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 13/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00035-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Vedtak K sak 14-18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS, 
Vedtak K sak 22-18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017, Protokoll Vestby KU 180418, 
Kommuneoversikt Ventelister April 2018, FolloLandbrukskontorOppstartsbrev, 
Aktivitetsplanen pr 180418 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 05/18 Rapport om selskapskontroll – Søndre Follo Renseanlegg IKS, 
vedtak K sak 14/18 (vedlagt) 

RS 06/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017, vedtak K sak 22/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 15/18 Protokoll Vestby KU 18.04.18 (vedlagt) 
OS 16/18 Kommuneoversikt – ventelister april 2018 (Helsedirektoratet) (vedlagt) 
OS 17/18 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor – oppstart, brev datert 

24.5.18 (vedlagt) 
OS 18/18 Aktivitetsplan pr. 18.4.18 (vedlagt) 

Ås, 30.05.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1541 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 2 

 

 

Saksprotokoll 
 
 

Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  16/01868 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 14/18 23.04.2018 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.04.2018: 
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalgets innstilling vedtas med følgende endring: 
Pkt 1: «sørge for» endres til «jobbe for» 
 
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv, Sp, BYGDL og 
V: 
 
1. Kommunestyret ber Vestby kommunes medlemmer av representantskapet i   
Søndre Follo Renseanlegg IKS fremme forslag i representantskapet om at for at 
selskapet setter i verk følgende tiltak:  
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og kostnadseffektivitet, og 
sikrer at det blir rapportert om dette til styret.  
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til etterlevelse av 
utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg.  
2. Kommunestyret ber Vestby kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks 
måneder.  
3. Kommunestyret ber rådmann sørge for å sette i verk følgende tiltak:  
a. Avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestby kommune og Søndre Follo 
Renseanlegg IKS når det gjelder administrative oppgaver.  
4. Kommunestyret ber rådmann rapportere om Vestby kommunes oppfølging av 
anbefalingene under punkt 3 til kontrollutvalget innen seks måneder. 
 
Votering: 
Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag pkt 1 fikk 28 stemmer (Ap, Sp, Sv, V og BYGDL) 
mot repr. Kenneth Lien Steens forslag som fikk 7 stemmer og falt (Frp, MDG og U). 
Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag pkt 3 fikk 28 stemmer (Ap, Sv, Sp, V og BYGDL) 
og kontrollutvalgets innstilling som fikk 7 stemmer og falt (Frp, MDG og U) 
Kontrollutvalgets innstilling pkt 2 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
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Vestby kommune 
Vår ref.: 16/01868  Side 2 av 2 

 

Kommunestyrets vedtak 23.04.2018: 
1. Kommunestyret ber Vestby kommunes medlemmer av representantskapet i   
Søndre Follo Renseanlegg IKS fremme forslag i representantskapet om at for at 
selskapet setter i verk følgende tiltak:  
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og kostnadseffektivitet, og 
sikrer at det blir rapportert om dette til styret.  
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til etterlevelse av 
utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg.  
2. Kommunestyret ber Vestby kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks 
måneder.  
3. Kommunestyret ber rådmann sørge for å sette i verk følgende tiltak:  
a. Avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestby kommune og Søndre Follo 
Renseanlegg IKS når det gjelder administrative oppgaver.  
4. Kommunestyret ber rådmann rapportere om Vestby kommunes oppfølging av 
anbefalingene under punkt 3 til kontrollutvalget innen seks måneder. 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 24. april 2018 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  18/01318 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 22/18 28.05.2018 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 28.05.2018: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 28.05.2018: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 29. mai 2018 
 
Christin Westby 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 18.04.2018 kl. 17:00 
Sted: Møterom 107, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Jeton Morina (H), 
John Arne Kjenn (SP), Ann Tremblay Vølstad (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Av øvrige møtte: 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører (under sak 7/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 23.04.2018 
 
 
 
 

Jeanette Hoel/s./  Lars Johan Rustad/s./ 
Leder  Nestleder 
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Vestby kontrollutvalg 18.04.2018 Side 2 av 5 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

7/18 18/00077-1 Oppfølging av gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

3 

8/18 18/00035-3 Referat og orienteringer 4 

Eventuelt 
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Vestby KU-7/18 
Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.04.2018: 
Leder innledet. 
 
Ordfører Tom Anders Ludvigsen redegjorde for kommunestyrets vedtak i K sak 9/18 
Tema for forvaltningsrevisjon, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Ordfører forlot møtet. 
 
Kontrollutvalget ble enig om følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sammenstille en status for gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2011-2015 med fokus på forbedring av 
tjenestetilbudet. 

2. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt rapporten i sitt møte 5.9.18. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.04.2018: 
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sammenstille en status for gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2011-2015 med fokus på forbedring av 
tjenestetilbudet. 

2. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt rapporten i sitt møte 5.9.18. 
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Vestby KU-8/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.04.2018: 
Sekretær orienterte. 
Aktivitetsplanen vil bli oppdatert i samsvar med de innspill som fremkom i møtet 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.04.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Kontrollutvalget på kommunens nettsider 
John Arne Kjenn tok opp saken og viste til kommunens nettsider, herunder spesielt 
møtekalender for politiske møter. Han etterlyste kontrollutvalget i denne oversikten. 
 
Sekretær bes ta kontakt med kommunen om dette.  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:25. 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA   

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 
 

Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no  
 
 

 

 

Ås kommune 

Rådmann Trine Christensen 

Postboks 195, 1430 Ås 

Post@as.kommune.no 

 

Kopi: Kontrollutvalget i Ås kommune v/FIKS (Kjell.Tore.wirum@as.kommune.no). 

 

 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772                 J.nr. 104/2018  Ski, 24.5.2018  

 

FORVALTNINGSREVISJON AV FOLLO LANDBRUKSKONTOR – 

OPPSTART 

 
Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – har gått sammen om å bestille 

forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å delta.) 

 

"Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy 

kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst." 

 

De fem kontollutvalgene samlet seg om tre problemstillinger: 

1. "Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen? 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte 

kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk? 

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune? 

a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og 

driften ivaretatt? 

3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor 

sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?" 

 

Ås kommune er vertskommune for Follo landbrukskontor. Vi ber rådmannen utpeke kommunenes 

kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet, f.eks. en kommunalsjef. Landbrukssjefen kan gjerne 

delta i oppstartsmøte, som vil ha fokus på:  

 Orientering om prosjektet fra revisor.  

 Orientering om Follo landbrukskontor fra kontaktperson m.fl. 

 Overrekkelse av dokumenter som administrasjonen vektlegger i prosjektet. 

 Navn på informanter. 

 

Vi foreslår oppstartsmøte onsdag 6.6.2018 kl. 13.00–14.30 i Ås rådhus (alternativt 7.6. eller 8.6.).  

 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

 

/s/ 

Didrik Hjort      

avdelingsleder for forvaltningsrevisjon  
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KONTROLLUTVALGET I  

VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 18.4.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 Januar  FIKS KU 31.1.18  

2. Aktivitetsplan   FIKS Rullerende og ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategiplan Januar FIKS Skal fornyes årlig.    

4. Budsjett for kontroll og tilsyn     

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  FIKS KU 26.9.17  

5. Møteplan 2018 

Møtene starter kl. 17:00 og varer normalt inntil 2 timer 

 

 FIKS Vedtatt møteplan for 2018: 

31.1 – Møterom 107, Vestby rådhus 

14.3 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

18.4 – Møterom 107, Vestby rådhus 

9.5 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

6.6 – Møterom 107, Vestby rådhus 

5.9 – Møterom 107, Vestby rådhus 

24.10 – Møterom 107, Vestby rådhus 

5.12 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Avholdt 

Avholdt 

Avholdt 

Avlyst 

6. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2017    Rådmann   

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS   

7. Vestby Havn årsregnskap     

 Vestby Havn årsregnskap for 2017  Kommunen   

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte   
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS   

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Juni  Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Oktober Rådmann   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17 – 30.4.18) Mai  Deloitte   

 2. Pr. 31.10.18 (perioden 1.5.18 – 31.10.18) November Deloitte   

10. Revisjonsplan     

 Revisjonsplan 2017  Deloitte KU 1.11.17  

 Revisjonsplan 2018  Deloitte   

11. Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 Høst 2017 FIKS KU 1.11.17 KST 15.12.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2016     

 1. Demensomsorgen i Vestby kommune 1.11.16 KPMG KU 14.12.16  KST 13.2.17 

 2. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker 1.11.16 KPMG KU 14.12.16 KST 13.2.17 

13. Forvaltningsrevisjon 2017      

 1. Samhandlingsreformen 22.11.17 Deloitte KU 6.12.17 – FR-rapport KST 12.2.18 

 2. Søndre Follo Renseanlegg IKS 22.11.17 Deloitte KU 14.3.18 – FR rapport  

14. Forvaltningsrevisjon 2018     

 1. Follo landbrukskontor  FDR   

15. Oppfølging av tidligere FR-rapporter:  Rådmann   

 1. Rådmannens internkontroll, ny frist: 1.3.16 Rådmann KU 4.5.16 

KU 1.11.17 

KST 23.5.16 

KST 15.12.17 

 2. Hjemmetjenesten 2.8.15 Rådmann KU 11.11.15 KST 7.12.15 

 3. PPT-tjenesten 8.11.16 Rådmann KU 14.12.16 KST 13.2.17 

 4. Kommunens beredskapsarbeid 8.2.17 Rådmann KU 10.5.17  KST 26.6.17 

 5. Demensomsorgen  Rådmann  KST 13.2.17 

 6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker  Rådmann  KST 13.2.17 

 7. Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-

2015 

5.9.18 FIKS   
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

16. Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll 2017-2020 

Høst 16 FIKS KU 14.9.16 KST 10.10.16 

17. Varsel om generalforsamling/repr. skap     

 Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for 

utvalget en gang per år.  

Høst 18 FIKS KU 14.3.18 (orienteringssak)  

18. Andre saker     

 (RR): Deloitte AS: 15.6.2017 – 30.4.2019  FIKS KU 10.5.17 KST 22.5.17 

 (1.opsjon 1.5.2019 – 30.4.2020)   KU bør vurdere å innstille på benyttelse av 

1.opsjon ila våren 2018 
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