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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 14/18 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 18/00128-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra revisjonen, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder redegjøre for tiltak iverksatt i

henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport nr.1 og nr.2 for 2017 samt
brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2.

Vedlegg: 
KPMG Nummerert brev til ledelsen nr 1 - Vestby kommune, Deloitte Nummerert brev 
til ledelsen nr 2 - Vestby kommune, Signert revisjonsrapport nr 1 Vestby kommune, 
Revisjonsrapport nr 2 

SAKSUTREDNING: 
I revisjonsrapport nummer 1 2017 for Vestby kommune, datert 12. januar 2018, 
kommenteres det av revisjonen i punkt 3.13 følgende (se vedlegg): 

3.13 Kompetanse vedrørende merverdiavgiftsproblematikk ute i kommunen 
Det er observert utfordringer knyttet til kompetanse vedrørende 
merverdiavgiftsproblematikk, i kommunen, ute i avdelingene. Vi er gjort kjent med at 
kommunen driver aktivt opplæringsarbeid på området.  

Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen på området. 

Kommunens svar: 

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

I revisjonsrapport nummer 2 2017 for Vestby kommune, datert 23. mai 2018, 
kommenteres det av revisjonen i punkt 2.23 følgende (se vedlegg): 

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 
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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. 
 
Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen på 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. 
 
 
I sakens anledning er det mottatt brev til ledelsen nr. 2, datert 4. september 2018 
vedrørende problematikken fra revisjonen, gjengitt nedenfor: 
 
Vi har i forbindelse med arbeidet tilknyttet attestasjonen av kompensasjonsoppgaven 
for merverdiavgift observert forhold vi ønsker å kommunisere til kontrollutvalget. Det 
er revisors oppfatning at det er behov for forbedring vedrørende følgende observerte 
forhold. 
 

1) Det er observert et høyt antall feil i forbindelse med revisors utvalg for kontroll ved 
kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Vesentlige observerte feil er korrigert 
på revisors forespørsel, dog er det totale omfanget av feil avdekket høyere enn 
det er rimelig å forvente. 

 
2) Det er observert feil anvendelse av mva.-koder i bokføringssystemet. 
 
3) Det er observert feil som kan bero på manglende kompetanse vedrørende 

regelverket for kompensasjon av merverdiavgift og kunnskap vedrørende 
merverdiavgiftsloven. 

 
Tilsvarende er tidligere kommunisert av kommunens tidligere revisor i nummert 
brev til ledelsen nummer 1, av 6 april 2017 punkt 1. og 2. Forholdet ble senest 
kommunisert til kommunen i revisjonsrapport nummer 2, punkt 2.23, der 
kommunen svarer at kommunen vil fortsette med et internt prosjekt for å heve 
kompetansen istedenfor å implementere en ny preventiv kontroll som vil hindre 
feil før de blir bokført i regnskapssystemet. 
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4) Det utføres en manuell avdekkende kontroll som korrigerer en stor mengde feil. 
Til tross for kontrollen er det fortsatt for mange feil som ikke avdekkes og 
korrigeres. 

 
5) Det er observert at det er søkt om kompensasjon for merverdiavgiften tilknyttet 

kostnader for Vestby næringspark tilsvarende kr 552 690 i merverdiavgift. Det er 
usikkert om dette er kompensasjonsberettiget. Dette kan gjelde et høyere beløp 
da det kun er et utvalg som er testet. 

 
6) Det er observert at kommunen ikke stenger hovedbok i forbindelse med 

utarbeidelse av grunnlaget for kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Noe 
som medfører at det er utført bokføringer i kompensasjonsgrunnlaget etter at 
dette er overlevert revisor og grunnlagsbeløpet er fastsatt. Dette fører til 
konsekvente feil gjennom året der kommunen bokfører kompensasjonsberettiget 
merverdiavgift for sent til at dette medtas i grunnlaget revisor attesterer. Dette kan 
føre til at kommunen mister retten til fradrag for kompensasjonsberettiget 
merverdiavgift. 

 
7) Vi har en fastsatt frist for leveranse på 10 dager før kompensasjonsoppgavens 

frist. Denne fristen er ikke overholdt av kommunen ved at endelig versjon av 
grunnlaget ikke har blitt levert innenfor fristen på de seks 
kompensasjonsoppgavene vi som revisor har attestert. Kvaliteten på leveransen 
har også ført til at revisors arbeid har vært svært tidkrevende, jamfør punkt 6. 

 
 

Vi ønsker at kommunen inntar en mer proaktiv rolle i forbindelse med faglig krevende 
problemstillinger. Det er mindre tidkrevende og mer effektivt om slike 
problemstillinger løftes tidlig til revisor i stedet for at våre kontroller avdekker dette i 
etterkant. 
 
Vi gjør oppmerksom på at kommunen i henhold til Bokføringsloven § 13 plikter å 
oppbevare nummerte brev fra revisor på lik linje med øvrig oppbevaringsplikt. 
 
Tilsvarende er tidligere kommunisert av kommunens tidligere revisor i nummert brev 
til ledelsen nummer 1, av 6 april 2017 punkt 1. og 2. 
 
 
VURDERING: 
Revisjonen har ved flere anledninger bemerket mangler ved attestasjonen av 
kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift i Vestby kommune. Bemerkningene er 
gitt i rapport 1 og 2 for 2017 for Vestby kommune i tillegg til nummerert brev 1 og 2 til 
ledelsen i Vestby kommune. Brev til ledelsen nummer 2 datert 4. september 2018 
gjelder for kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift for 2018, noe som medfører 
at problematikken er gjeldende for både 2017 og 2018. Revisjonen er av den 
oppfatningen at Vestby kommunes håndtering av problemstillingen ikke har vært eller 
er tilfredsstillende. Manglende eller ikke tilstrekkelig håndtering av problemstillingen 
kan medføre økonomiske konsekvenser for Vestby kommune.  
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
 
Revisjonens bemerkninger: 
Det er observert at det er søkt om kompensasjon for merverdiavgiften tilknyttet 
kostnader for Vestby næringspark tilsvarende kr 552 690 i merverdiavgift. Det er 
usikkert om dette er kompensasjonsberettiget. Dette kan gjelde et høyere beløp da 
det kun er et utvalg som er testet. 
 
Det er observert at kommunen ikke stenger hovedbok i forbindelse med utarbeidelse 
av grunnlaget for kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Noe som medfører at 
det er utført bokføringer i kompensasjonsgrunnlaget etter at dette er overlevert 
revisor og grunnlagsbeløpet er fastsatt. Dette fører til konsekvente feil gjennom året 
der kommunen bokfører kompensasjonsberettiget merverdiavgift for sent til at dette 
medtas i grunnlaget revisor attesterer. Dette kan føre til at kommunen mister retten til 
fradrag for kompensasjonsberettiget merverdiavgift. 
 
 
SEKRETARIATETS VURDERING: 
Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget bør iverksette oppfølging av 
forhold bemerket i brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2, herunder be rådmann gi en skriftlig 
tilbakemelding på de forhold som revisor har påpekt. 
 
 
AVSLUTNING: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre i saken samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 20.09.2018 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl /s./ 
kontrollsekretær 
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Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
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Vestby kommune 
v/ Kontrollutvalget 
Postboks 144 
1541 Vestby 

Nummerert brev nr 2 
(journalføres) 

4. september 2018 

VESTBY KOMMUNE - BREV TIL LEDELSEN NR 2 

Vi har i forbindelse med arbeidet tilknyttet attestasjonen av kompensasjonsoppgaven for 
merverdiavgift observert forhold vi ønsker å kommunisere til kontrollutvalget. Det er revisors 
oppfatning at det er behov for forbedring vedrørende følgende observerte forhold. 

1) Det er observert et høyt antall feil i forbindelse med revisors utvalg for kontroll ved 
kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Vesentlige observerte feil er korrigert på revisors 
forespørsel, dog er det totale omfanget av feil avdekket høyere enn det er rimelig å forvente. 

2) Det er observert feil anvendelse av mva.-koder i bokføringssystemet. 

3) Det er observert feil som kan bero på manglende kompetanse vedrørende regelverket for 
kompensasjon av merverdiavgift og kunnskap vedrørende merverdiavgiftsloven. 

Tilsvarende er tidligere kommunisert av kommunens tidligere revisor i nummert brev til 
ledelsen nummer 1, av 6 april 2017 punkt 1. og 2. Forholdet ble senest kommunisert til 
kommunen i revisjonsrapport nummer 2, punkt 2.23, der kommunen svarer at kommunen vil 
fortsette med et internt prosjekt for å heve kompetansen istedenfor å implementere en ny 
preventiv kontroll som vil hindre feil før de blir bokført i regnskapssystemet. 

4) Det utføres en manuell avdekkende kontroll som korrigerer en stor mengde feil. Til tross for 
kontrollen er det fortsatt for mange feil som ikke avdekkes og korrigeres. 

5) Det er observert at det er søkt om kompensasjon for merverdiavgiften tilknyttet kostnader for 
Vestby næringspark tilsvarende kr 552 690 i merverdiavgift. Det er usikkert om dette er 
kompensasjonsberettiget. Dette kan gjelde et høyere beløp da det kun er et utvalg som er 
testet. 

6) Det er observert at kommunen ikke stenger hovedbok i forbindelse med utarbeidelse av 
grunnlaget for kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Noe som medfører at det er utført 
bokføringer i kompensasjonsgrunnlaget etter at dette er overlevert revisor og grunnlagsbeløpet 
er fastsatt. Dette fører til konsekvente feil gjennom året der kommunen bokfører 
kompensasjonsberettiget merverdiavgift for sent til at dette medtas i grunnlaget revisor 
attesterer. Dette kan føre til at kommunen mister retten til fradrag for 
kompensasjonsberettiget merverdiavgift. 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of OTIL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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7) Vi har en fastsatt frist for leveranse på 10 dager før kompensasjonsoppgavens frist. Denne 
fristen er ikke overholdt av kommunen ved at endelig versjon av grunnlaget ikke har blitt 
levert innenfor fristen på de seks kompensasjonsoppgavene vi som revisor har attestert. 
Kvaliteten på leveransen har også ført til at revisors arbeid har vært svært tidkrevende, jamfør 
punkt 6. 

Vi ønsker at kommunen inntar en mer proaktiv rolle i forbindelse med faglig krevende 
problemstillinger. Det er mindre tidkrevende og mer effektivt om slike problemstillinger løftes tidlig til 
revisor i stedet for at våre kontroller avdekker dette i etterkant. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen i henhold til Bokføringsloven § 13 plikter å oppbevare nummerte 
brev fra revisor på lik linje med øvrig oppbevaringsplikt. 

Vennlig hilsen 
Deloitte AS 

Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 
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Deloitte. 
Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 

Revisjonsrapport nr. 1 
Oppsummering interimsrevisjon 2017. 
Rapport til kontrollutvalget i Vestby kommune 
12. januar 
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Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 

Inn holdsforteg neise 
1. Bakgrunn 

2. Om arbeidsprosessen 
2.1 Planlegging / interimsfasen 

2.1.1 Planleggingsfasen 

2.1.2 Interimstesting 

2.1.3 Evaluering 

2 

2 
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2 

3 

3 

2.2 Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene er utført 3 

2.2.1 Test av intern kontroll 

2.2.2 Substanstester 

3. Foreløpig konklusjon/ vurderinger 
3.1 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuelle 
registrering i system 4 

3.2 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg 

3.3 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp 

3.4 En generell mangel p~ skriftlige rutinebeskrivelser 

3 
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3.5 Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp-tjenester. 6 

3.6 Manglende kontroller vedrørende lønnssystemet 6 

3. 7 Manglende intern kontroll vedrørende lønnsutbetaling 6 

3.8 Utgifter tilknyttet bygging av ny Follo barne og ungdomsskole. 7 

3.9 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av strøm 7 
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3.11 Grensedragning mellom drift og investering 
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i kommunen 9 
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Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 

1. Bakgrunn 

Som ledd i vår revisjon av Vestby kommune, inngår 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. 

Vi har nå påbegynt revisjonen av årsregnskapet for Vestby kommune for regnskapsåret 2017. 

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 
kontrollutvalget i kommunen, og anses som en del av den løpende avtalte kommunikasjonen 
mellom revisor og ledelsen i kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles 
med avtalte kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 

2. Om arbeidsprosessen 
2.1 Planlegging / interimsfasen 

Arbeidet i høst har startet med å etablere forståelse for kommunens rutiner og kontroller for å håndtere 
de forskjellige arbeidsoppgavene. Videre er det samlet inn en rekke data og planlagt revisjonen for 
årsoppgjøret. 

Overnevnte kan grovt deles inn i tre faser: 

2.1.1 Planleggingsfasen 
Planleggingsfasen går ut på å kartlegge og dokumentere kommunens rutiner. Dette er hovedsakelig 
rutiner som er relevante for revisjonen av kommunen. Herunder å vurdere risikoområder hvor feil i 
finansiell rapportering kan oppstå. 

Som en del av dette arbeidet øker vi vår forståelse av kommunens interne kontroller. Det tas samtidig 
en foreløpig vurdering av hvor gode disse kontrollene er. Kommer man til at kommunens egne kontroller 
er relativt gode, vurderes det å teste og etterprøve disse kontrollene i interimsrevisjonen. Bakgrunnen 
for slike tester er at dersom kommunens interne kontroller er gode, kan disse etterprøves og verifiseres 
som velfungerende. På denne måten kan man i mange tilfeller kunne utføre en mer effektiv 
kontroll/avdekke feil, enn ved og bare detaljteste enkelttransaksjoner alene. 

De neste to fasene, er selve testingen som foregår i interimsrevisjonen, samt etterfølgende evaluering. 
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Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 

2.1.2 Interimstesting 
På bakgrunn av arbeidet utført i planleggingsfasen, herunder risikovurderinger, testes 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 interimsrevisjon har bestått av både test av kontroller og substanstester. 

2.1.3 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. Videre vil vi, avhengig av 
resultatene avgjøre hvorvidt vi bør endre testingen i årsoppgjøret. Det vil si om vi kan bygge på og teste 
kommunens interne kontroller i større grad enn antatt i planleggingsfasen; eller om vi ikke har innhentet 
tilstrekkelige bevis (dokumentasjon) på testede områder. Det vil i slike tilfeller være aktuelt å utvide 
substanstestene utført under interimsrevisjonen til flere områder i årsoppgjøret 

2.2 Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene 
er utført 

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

• Internt oppstartsmøte med revisjonsteamet. 
• Møte med kommunen 4. oktober 2017. Vestby kommune var representert ved Mikal Johansen og 

Trude Wangsvig. 
• Foreløpig risikovurdering og design av revisjonsprogram inkludert dokumentasjon av vår forståelse av 

relevante rutiner og kontroller i kommunen. Herunder diverse ad-hoc møter/ samtaler med forskjellige 
representanter fra kommunen. 

• Interimsrevisjonen fant sted hos kommunen i perioden 12.12-14.12.2017. Denne var på basis av 
utarbeidet revisjonsplan 

2.2.1 Test av intern kontroll 

Vi har under interimsrevisjonen identifisert kontroller og evaluert design og implementering av disse på 
flere områder. Som gjengitt under punkt 3 i denne rapporten har vi observert noen svakheter hvor vi 
anbefaler kommunen å utarbeider og implementere kontroller. 

2.2.2 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. 
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Detaljtester er under interimsrevisjonen utført på følgende områder: 

• Overholdelse av regelverk om offentlige anskaffelser 
• Reiseregninger 
• Lønnskostnader 
• Kostnader som danner grunnlaget for kompensensasjonsoppgaven for merverdiavgift i forbindelse 

med attestering av denne 

Detaljtester er utført ved å kontrollere de bokførte opplysningene mot underlagsdokumentasjon. 

Analytiske kontrollhandlinger 
Vi har i løpet av interimsrevisjonen samlet inn data for analytiske kontrollhandlinger til videre bruk i 
revisjonen. 

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

3. Foreløpig konklusjon / vurderinger 

Vi opplever, på generelt grunnlag, en kommune som har flinke medarbeidere og som er sitt ansvar 
bevisst. Vi har hatt et godt samarbeid med ansatte i alle avdelinger under interimsrevisjonen. Imidlertid 
vil vi, i samsvar med bestemmelser i lov og god revisjonsskikk, kommentere på følgende forhold som vi 
er blitt oppmerksomme på ved utførelsen av våre revisjon: 

3.1 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved 
manuelle registrering i system 

Slik vi forstår det, fakturerer kommunen direkte i agresso på bakgrunn av en liste de får fra 
skattekontoret. En svakhet ved dette er at 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: 

Vestby kommune bruker to ressurser til fakturering av eiendomsskatt, slik at sidemannskontroll er 
ivaretatt. VK vurderer åta i bruk en ny modul i løpet av 2018 der vi importerer fila fra komtek. Vi vil 
vurderere å opprette gebyr med fast pris, som vil redusere risiko for feiltasting. 
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3.2 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg 

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: 

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 vurdere mulighet for automatisk 
oppdatering av satser m.m. 

3.3 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp 

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: 

Vi tar til etterretning behov for automatisering av nye satser i fakturagrunnlaget for kommunale avgifter 
og vil søke å få dette på plass i 2018. 

3.4 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 

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: 

Rådmannen startet opp et internkontrollprosjekt høsten 2016 med formål å kartlegge status på 
gjeldende rutiner, identifisere hvilke rutiner som finnes, hvor de er lagret, og hvilke rutiner som 
resultatområdene burde hatt på plass, men som ikke er utarbeidet. Resultatområdene skal deretter 
produsere manglende rutiner. Status medio januar 2018 er at flere resultatområder har produsert nye 
rutiner, samt at fokus på rutinebeskrivelser i et internkontrollperspektiv er økt betraktelig. I tillegg vil 
kommunen i løpet av våren 2018 ha anskaffet og implementert et elektronisk kvalitetsstyringssystem 
som vil styrke og effektivisere internkontrollarbeidet i hele kommunen. 
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3.5 Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp 
tjenester 

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~ kartlegge omfanget av problemstillingen i kommunen. 

Kommunens svar: 

Kommunen registrerer at krav til dokumentasjon for installering av nye anlegg i eldre boltområder ikke 
alltid blir etterfulgt, og vil søke å få plass rutine for dette når kommunen etter hvert skifter ut 
vannmålere. Kommunens rutiner for korrekte gebyr ved nye områder mener vi er ivaretatt både fra 
enhet som utarbeider satsene og fra Komtek som gir grunnlaget for faktureringen. 

3.6 Manglende kontroller vedrørende lønnssystemet 

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: 

Kommunen tar dette til etterretning. 

3.7 Manglende intern kontroll vedrørende 
lønnsutbetaling 

Slik vi forstår det, blir ikke utbetalingslistene gjennomgått og godkjent av enhetslederene 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: 

Kommunen har en egen registreringmodul (RPW) som ivaretar ledernes kontroll med egne 
medarbeidere. Konteringslister for lønn gjennomgås av RO-ene hver måned, men etter lønnsutbetaling. 
Kommunen vil i løpet av 2018 søke å få på plass utsendelse av konteringslister for lønn som ledere må 
godkjenne før lønnsutbetaling. Dette vil gi en ytterligere kontroll med medmedarbeideres lønn i forhold 
til arbeidstid/vakter/helger osv og hvem som faktisk skal ha lønn. 
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3.8 Utgifter tilknyttet bygging av ny Follo barne og 
ungdomsskole 

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 fordelene 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 tilrstrekkelig 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 .§ vedlegge originalfaktura og fordelingsnøkkel som 
bilag i regnskapssystemet. 

Kommunens svar: 

Ski får samlefaktura fra leverandør og viderefakturerer de andre kommunene etter en fast prosentvis 
fordeling. Vestby kommunes andel for 2017 er 11 prosent. 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 
nå lagt inn. 

3.9 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp 
av strøm 

Det er observert at hver enkel utgift tilknyttet strømutgifter ikke har tilstrekkelig sporbarhet i 
regnskapsystemet. 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 anbefaler kommunen B forsikre seg om at sporbarheten av gjeldende kostnader blir i varetatt i henhold 
til bkfl. § 6. 

Kommunens svar: 

Vestby kommune får filer tilsendt fra Kinnect Energy Group månedlig. Dette er omfattende excel-filer og 
pdf-filer med kundetransaksjoner. Første føring er selve betalingen ved føring på overgangskonto 
(23250300). Vi fordeler utgiftene via excelerator, med føring mot overgangskontoen. Bilaget er kun en 
utskrift av denne fordelingen. Vi lagrer filene vi får tilsendt på K:/Økonomi/Strøm - så det er disse som 
er underbilagene. Vi mener at dette gir en god sporbarhet, men for å øke den vil vi legge ved en utskrift 
av pdf-filen fra Kinnect Energy Group hvor totalbeløpet på føringen fremgår. 

3.10 Formaliafeil vedrørende reiseregninger 

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. 
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Vi anbefaler kommunen ~ øke bevisstheten om overholde/se av formafiakrav vedrørende reiseregner for 
de som utarbeider reiseregninger. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar dette til etterretning. 

3.11 Grensedragning mellom drift og investering 

Det er observert bokførte kostnader hvor det er tvil om de er rett bokført med hensyn til drift og 
investerings-grensedragningen. 

Vi anbefaler at kommunen, helt fra budsjettfasen av, etablerer rutine for om kostnaden skal belastes 
drift eller investeringsregnskapet. 

Kommunens svar: 

Gjennom den årlige 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 å 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 året at det ikke regnskapsføres på 
prosjekter kommunestyret ikke har vedtatt. I tillegg har kommunen gjennomført et opplæringsprogram 
for alle attestanter og anvisere der drift/investering er et av temaene. 

3.12 Frekvensen av avstemmingen av grunnlaget til 
aktuarberegningen 

Slik vi forstår det, avstemmer kommunen data i Agresso mot KLP og SPK. På tidspunktet for 
interimsrevisjon ble det observert at avstemmingen ikke var avstemt 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: 

Kommunen tar dette til etterretning. 
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3.13 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts 
problematikk ute i kommunen 

Det er observert utfordringer knyttet til kompetanse vedrørende merverdiavgiftsproblematikk, i 
kommunen, ute i avdelingene. Vi er gjort kjent med at kommunen driver aktivt opplæringsarbeid på 
området. 

Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen p§ området. 

Kommunens svar: 

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

Dersom det er ønske om nærmere diskusjon av forholdene som er omtalt over, står vi gjerne til 
disposisjon. 

Drammen 12. januar 2018. 

°ui:J~ 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 

DYNG RO I .. i~ 
NinaG~ 
statsautorisert revisor 
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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. 
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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 



14/18 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen - 18/00128-2 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen : Revisjonsrapport nr 2

Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 

8 



14/18 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen - 18/00128-2 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen : Revisjonsrapport nr 2

Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 

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. 

12 



14/18 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen - 18/00128-2 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen : Revisjonsrapport nr 2

Revisjonsrapport nr. 2 I Vestby kommune 

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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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. 

14 



14/18 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen - 18/00128-2 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen : Revisjonsrapport nr 2

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 15/18 Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 18/00094-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 2 av Son Havnekontor, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding vedrørende revisors

anbefalinger i rapporten innen tre måneder.

Vedlegg: 
Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2, Son Havnekontor - Revisjonsberetning 
2017, Kontrollutvalgets uttalelse om Son havnekontor sitt årsregnskap for 2017 

SAKSUTREDNING: 

Sammendrag: 
Kontrollutvalget behandlet 6.6.18 sak 11/18 Vestby havn - Årsregnskap 2017. 
Grunnlaget for behandlingen var det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, 
datert 31.05.2018, og Vestby havns årsberetning for 2017.  

Revisjonsberetningen, datert 31.5.18, var ettersendt til utvalgets medlemmer. Partner 
Vidar Nesse redegjorde for hvorfor revisjonsberetningen inneholdt forbehold. Dette 
skyldtes mangelfull dokumentasjon til revisor. Saken ble vedtatt utsatt på bakgrunn 
av uavklarte forhold. 

Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 

1. Saken utsettes.
2. Ny behandling av saken berammes til 20.juni 2018.

På bakgrunn av ovennevnte ble det utført interimsrevisjon av Son Havnekontor 
betegnet Revisjon av Son Havnekontor, Nummerert brev (journalføres nr. 2) datert 
21. juni 2018.

Rapportens funn og anbefalinger: 

2.1 Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for deler av inntektene. 

Det er ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene som knytter seg 
til Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg. 

Vi anbefaler å utføre løpende avstemminger av inntektene og i forbindelse 
med regnskapsavslutning dokumentere og oppbevare de avstemminger gjort i 
forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskapet. 
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2.2  Det er ikke fremlagt avstemming av kontrolloppstillingen 
 

Den avstemming revisor har mottatt er, slik revisor forstår det, et oppsett som 
viser hvordan kontrolloppstillingen er utfylt fra innsendte A-meldinger og ikke 
en avstemming mot regnskapet.  
 
Vi anbefaler at fremtidige avstemminger avstemmes på konto-nivå mot 
regnskapet. En konsekvens av å ikke utføre dette kan være at det innberettes 
feil grunnlag for offentlig avgifter. 

 
2.3  Det er observert kostnader som ikke er i overensstemmelse med 
 anordningsprinsippet. 
 

Vi anbefaler at anordningsprinsippet følges og at det etableres en 
periodiseringskontroll i forbindelse med avleggelse av årsregnskap. 

 
2.4  Det er observert manglende dokumentasjon for kostnader knyttet 
 strømutgifter. 
 

Vi anbefaler at Son Havnekontor krever faktura fra Vestby kommune for 
strømutgiftene som oppfyller kravene i bokføringsforskriften §5-1-1. 

 
2.5  Manglende avstemminger av vesentlige balanseposter 
 

Vi anbefaler enheten å styrke innsatsen for å oppfylle bokføringsloven § 11. 
 
2.6  Manglende dokumentasjon av prisfastsettingen av fakturerte tjenester mellom 
 Vestby kommune og Son Havnekontor 

 
Vi anbefaler Son Havnekontor å innhente prisfastsettelsen av de fakturerte 
tjenestene fra Vestby kommune samt spesifikasjon av de tjenestene som 
leveres. 

 
2.7 Manglende dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Son 
 Havnekontor 
 

Vi anbefaler at Son Havnekontor sikrer seg en skriftlig leieavtale med Vestby 
kommune. 

 
2.8  Betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Son Havnekontor 
 

Vi anbefaler at Son Havnekontor sikrer seg skriftlige låneavtaler med Vestby 
kommune og forsikrer seg om disse er på markedsmessige betingelser. 

 
2.9  Regnskapet er ikke avlagt innen fristen 
 

Vi anbefaler at regnskapet blir avlagt innenfor den lovbestemte fristen. 
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3.  Konklusjon / vurderinger  
 

Son Havnekontor har ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene 
som knytter seg til Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg. Disse 
inntektene tilsvarer kr 2 856 030 av Son Havnekontors inntekter i 
regnskapsåret 2017. Enheten kan vise til vurderinger, analyser og 
rutinebeskrivelser som underbygger at disse inntektene er fullstendig medtatt i 
regnskapet. Som følge av manglende primærdokumentasjon har vi ikke vært i 
stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for de nevnte 
inntektene og revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt disse inntektene er 
fullstendig medtatt i regnskapet. Det er ikke fremlagt skriftlige formelle avtaler 
mellom eieren Vestby Kommune og Son Havnekontor når det gjelder 
fakturerte tjenester, leieavtaler og lån. Dette er en særskilt problemstilling som 
er viktig av hensyn til kryss-subsidiering og kan ha uheldig konkurransemessig 
vridning til fordel for Son Havnekontor mot private aktører i markedet [egen 
utheving]. 

 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at kommunestyret bør vurdere Vestby kommunes 
rolle i Son Havnekontor, herunder organisasjonsform.  
 
Sekretariatet er av den formening at kommunestyret bør vurdere problemstillingen 
fremlagt av revisor i sin konklusjon i lys av rådmannens tilbakemelding. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte og 
orientere i saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 20.09.2018 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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Son Havnekontor 

Revisjonsrapport nummer 2 
(jou rna Iføres) 

21. juni 2018 

REVISJONSRAPPORT FOR 2017 - SON HAVNEKONTOR 

Vi har avsluttet revisjonen av årsregnskapet for Son Havnekontor for regnskapsåret 2017. 

I vår revisjon har vi gjennomført de revisjonshandlinger vi har ansett nødvendige for å få bekreftet at 
årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for å avgi revisjonsberetning. 

Rådmannen er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, herunder sørge 
for at regnskapsføringen er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en 
betryggende måte. 

Som ledd i revisjonen har vi vurdert den del av Son Havnekontors interne kontroll som er av betydning 
for regnskapet og Son Havnekontors opplysningsplikt i følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi har ikke utført 
de tester som er nødvendige for å avgi en uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll. 

I samsvar med bestemmelser i lov og god kommunal revisjonsskikk har vi i vedlegg til dette brevet 
kommentert på enkelte forhold som vi er blitt oppmerksomme på ved utførelsen av vår revisjon. 

Dersom det er behov for nærmere diskusjon av forholdene som er påpekt, står vi gjerne til disposisjon. 

Med vennlig hilsen 
Deloitte AS 

Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 

jørnsen 
statsautorisert revisor 
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1. Om arbeidsprosessen 

1.1 Planleggingsfasen 

Arbeidet startet i begynnelsen av mai 2018 da årsregnskapet og dokumentasjon ble oversendt. Det var 
ikke planlagt interimsrevisjon for årets revisjon av Son Havnekontor. I årsregnskapet anvendes navnet 
Vestby Havn, dette navnet er ikke registrert i Brønnøysund. Revisor startet dermed med å avklare 
selskapsformen på enheten som, i henhold til Brønnøysundregisteret, er registrert som Son Havnekontor 
og er et paragraf 27- selskap. Dette betyr at Son Havnekontor er et organisasjonsledd i Vestby kommune 
etter kommunelovens § 27. Revisor har i forkant av årsoppgjøret etterspurt dokumentasjon vedrørende 
rutiner og informasjon angående vesentlige poster i regnskap, uten at dette ble levert i tide i forkant av 
revisjonen. Revisor har etterspurt dette for inntektene, verdiene av anleggsmidlene og vesentlige 
balanseposter. Dersom slik informasjon hadde blitt levert revisor tidligere, kunne revisjonen av Son 
Havnekontor foregått på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. 

1.2 Årsoppgjøret 

Med bakgrunn av arbeidet utført i planleggingsfasen, 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 Son Havnekontor har i sin korthet bestått av følgende: 

• Årsoppgjørsrevisjon der fremlagt årsregnskap er revidert på bakgrunn av mottatt dokumentasjon 

1.4.1 Substanstester 

Detaljtester 

Detaljtester kan benyttes for å bekrefte mange forskjellige regnskapspåstander, herunder gyldighet (at 
kostnaden vedrører enheten), 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. 
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1.4.2 Utført revisjon: 

Der revisor ikke har revidert postene på bakgrunn av manglende dokumentasjon, er det er redegjort for 
revisjonsplanen tilknyttet de enkelte regnskapspostene 

Inntekter 
o Revisor har mottatt en rutine og systembeskrivelse av inntektene. Revisor har mottatt 

kunderegisteret, faktureringsliste og plassoversikt for inntektene som knytter seg til 
leieinntekt båtplass 

o Det er ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene som knytter seg til 
Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg. Enheten kan vise til vurderinger, analyser 
og rutinebeskrivelser som underbygger at disse inntektene er fullstendig medtatt i 
regnskapet. Som følge av manglende primærdokumentasjon har vi ikke vært i stand til å 
innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for de nevnte inntektene og 
revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt disse inntektene er fullstendig medtatt i 
regnskapet. 

o Risikoene revisor reviderer inntektene etter er fullstendighet og periodisering. Det vil si at 
revisor har behov for dokumentasjon av inntektene som ikke stammer fra regnskapet. 
Basert på beskrivelsen av inntektene, som vi har mottatt, er det mulig å innhente 
månedsrapporter fra terminalene for å avstemme inntektene fra gjestehavna. Revisor er 
oversendt en transaksjonsliste fra og med 01.07.2017- 31.08.2017 per 20 juni 2018. Uten 
avstemming mot regnskapet er ikke dette hensiktsmessig eller tilstrekkelig revisjonsbevis. 

Lønnsutgifter 
o Lønnskostnadene er planlagt revidert mot utført lønnsutbetalinger og kontroll mot 

underdokumentasjon. 
o Revisor har mottatt kontrolloppstillingen. Det er ikke overlevert arbeidskontrakter, 

timelister og lønnslipper som underbygger påstandene i kontrolloppstillingen. Slik revisor 
forstår kontrolloppstillings-avstemmingen så er dette et oppsett som viser hvordan 
kontrolloppstillingen er utfylt fra innsendte A-meldinger og ikke en avstemming mot 
regnskapet. 

Kjøp av varer og tjenester 
o Det er innhentet og kontrollert bokførte bilag i henhold til statistisk utvalg. 
o Revisor har ikke mottatt betingelsene og de skriftlige avtalene mellom Son Havnekontor 

og Vestby Kommune. Revisjonsplanen for postene det gjelder ville vært å kontrollere at 
transaksjonene mellom Vestby kommune og Son Havnekontor foregår på 
markedsmessige betingelser, er i henhold til prinsipp om armlengdes avstand mellom to 
parter og at Vestby Kommune således ikke kryss-subsidierer driften av Son Havnekontor. 

o Det er innhentet renteberegning av lånene Son Havnekontor har hos Vestby kommune 
som dokumenterer at disse er renteberegnet på samme betingelser som lånene Son 
Havnekontor har til Kommunalbanken. 

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

kontrollert tilganger, samt brukerrettigheter. 
o Da enheten ikke kan fremvise dokumentasjon/kjøpsdokumentasjon tilknyttet inngående 

balanse for anleggsmidler er verdien av de balanseførte anleggsmidlene revidert ved å 
vurdere opp mot kalkulert avkastning på investering, for å sikre at verdien av 
anleggsmidlene kan forsvares, med andre ord at det ikke foreligger nedskrivningsplikt. 
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Gjeld 
o Revisjonsplanen for å revidere leverandørgjelden er enten å kontrollere posten ved 

utbetalinger etter balansedag eller ved hjelp av eksterne bekreftelser fra leverandører. Den 
valgte metoden vil avhenge av oppdatert risikovurdering og hvilken metode som vil føre til 
en mest mulig hensiktsmessig og effektiv revisjon. 

o Det er kun mottatt første og siste side av leverandørreskontroen eller den mottatte 
reskontro redegjør ikke for totalsummen i reskontroen. Det medfører at revisor ikke kan 
teste fullstendigheten og påliteligheten av informasjonen produsert av enheten. Mottatte 
leverandørreskontro er dermed ikke anvendbar som revisjonsbevis og revisor kan ikke, 
uten å innhente ytterligere revisjonsbevis, revidere posten. 

o Dersom revisor skal revidere leverandørgjelden må det oversendes en fullstendig 
leverandørreskontro, bankutskrift fra januar og februar, eventuelt innhentes eksterne 
bekreftelser fra leverandører på utestående beløp. 

o Pensjonsforpliktelse/Pensjonsmidler: Revisor har mottatt enhetens aktuarberegning, og 
pensjonsinnbetalinger mot aktuarens beregninger. 
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2. Funn fra årets revisjon 

I dette nummererte brevet vil vi opplyse om de funn som er observert ved årets revisjon av Son 
Havnekontors årsregnskap. 

2.1 Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for deler av inntektene. 

Det er ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene som knytter seg til Gjestehavna, 
ventelistegebyr og diverse salg. Disse inntektene tilsvarer kr 2 856 030 av Son Havnekontors inntekter i 
regnskapsåret 2017. Enheten kan vise til vurderinger, analyser og rutinebeskrivelser som underbygger at 
disse inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet. Som følge av ikke fremvist primærdokumentasjon har 
vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for de nevnte inntektene 
og revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt disse inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet. 

Vi anbefaler å utføre løpende avstemminger av inntektene og i forbindelse med regnskapsavslutning 
dokumentere og oppbevare de avstemminger gjort i forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskapet. 

2.2 Det er ikke fremlagt avstemming av kontrolloppstillingen 

Den avstemming revisor har mottatt er, slik revisor forstår det, et oppsett som viser hvordan 
kontrolloppstillingen er utfylt fra innsendte A-meldinger og ikke en avstemming mot regnskapet. 

Vi anbefaler at fremtidige avstemminger avstemmes på konto-nivå mot regnskapet. En konsekvens av å 
ikke utføre dette kan være at det innberettes feil grunnlag for offentlig avgifter. 

2.3 Det er observert kostnader som ikke er i overensstemmelse med anordningsprinsippet. 

Anordringsprinsippet fordrer at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas 
med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Det 
er i forbindelse med kostnadskontrollen observert kostnader tilsvarende kr 68 084 som har fakturadato i 
regnskapsåret 2016. Revisjonen er utført på stikkprøve basis og det kan således gjelde et høyere beløp. 

Vi anbefaler at anordningsprinsippet følges og at det etableres en periodiseringskontroll i forbindelse med 
avleggelse av årsregnskap. 

2.4 Det er observert manglende dokumentasjon for kostnader knyttet strømutgifter. 

Det er observert at strømutgifter som betales til Vestby kommune ikke er tilstrekkelig dokumentert i 
henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1 (krav til salgsdokumentasjon). Beløpet revisor har kontrollert 
tilsvarer kr 70 491, dog er alle kostnadene bokført på kontoen kr 105 905. Slik revisor forstår det, betaler 
Son Havnekontor for strøm som Vestby kommune igjen kjøper av strømleverandør uten tillegg i pris. Son 
Havnekontor mottar, som dokumentasjon, et oppsett som viser beløpene Vestby kommune blir fakturert 
av strømleverandør. 

Vi anbefaler at Son Havnekontor krever faktura fra Vestby kommune for strømutgiftene som oppfyller 
kravene i bokføringsforskriften §5-1-1. 

6 



15/18 Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2 - 18/00094-9 Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2 : Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2

Revisjonsrapport nummer 2 I Son Havnekontor 

2.5 Manglende avstemminger av vesentlige balanseposter 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.2. Det var ved utgangspunktet for 
revisjonen ikke fremlagt avstemminger av vesentlige balanseposter. I henhold til bokføringsloven § 11 skal 
det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. Konsekvensen er brudd 
på bokføringsloven og merarbeid for revisor som må etterspørre denne dokumentasjonen. Dersom det ikke 
er fremlagt nødvendig dokumentasjon og posten ikke kan revideres på andre måter, kan ikke revisor uttale 
seg om posten i regnskapet. 

Vi anbefaler enheten å styrke innsatsen for å oppfylle bokføringsloven § 11. 

2.6 Manglende dokumentasjon av prisfastsettingen av fakturerte tjenester mellom Vestby 
kommune og Son Havnekontor 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.3. Det er ikke fremlagt nødvendig 
dokumentasjon av prisfastsettingen av de fakturerte tjenestene mellom Vestby kommune og Son 
Havnekontor. Konsekvensen av dette er at revisor ikke kan revidere risikoen for at Vestby kommune 
fakturerer Son Havnekontor på ikke markedsmessige betingelser, bryter prinsippet om armlengdes avstand 
mellom to nærstående parter og således subsidierer driften av Son Havnekontor i konkurranse mot private 
aktører på markedet. Det er opplyst om at dette har vært en sak der Son Seilforening klagde Vestby 
kommune inn til kystverket i forbindelse med kostnadsfordelingen og fikk den gangen ikke medhold av 
kystverket. Det er opplyst at kystverkets uttalelse er i kommunens arkiv og er for øvrig dokumentert med 
et avisutklipp som omtaler saken. 

Vi anbefaler Son Havnekontor å innhente prisfastsettelsen av de fakturerte tjenestene fra Vestby kommune 
samt spesifikasjon av de tjenestene som leveres. 

2.7 Manglende dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Son Havnekontor 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.4. Det er ikke fremlagt nødvendig 
dokumentasjon for å revidere at leieavtalen mellom Vestby kommune og Son Havnekontor er gjort på 
markedsmessige betingelser og i henhold til prinsipp om armlengdes avstand. Konsekvensen av dette er 
at revisor ikke revidere risikoen for at Vestby kommune fakturerer Son Havnekontor på ikke 
markedsmessige betingelser, bryter prinsippet om armlengdes avstand mellom to nærstående parter og 
således subsidierer driften av havna i konkurranse mot private aktører på markedet. 

Vi anbefaler at Son Havnekontor sikrer seg en skriftlig leieavtale med Vestby kommune. 

2.8 Betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Son Havnekontor 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.5. Det var i utgangspunktet for 
revisjonen ikke fremlagt nødvendig dokumentasjon for å revidere at lånene mellom Vestby kommune og 
Son Havnekontor er gjort på markedsmessige betingelser og i henhold til prinsipp om armlengdes avstand. 
Det er fremlagt revisor dokumentasjon av at renteberegning er foretatt på samme betingelser som Son 
Havnekontor har hos Kommunalbanken. Dog er det fremdeles ikke fremvist skriftlige avtaler. Det er 
observert et avdragsfritt lån, fra Vestby kommune til Son Havnekontor, der det ikke er fremlagt for revisor 
tidshorisont for nedbetaling. 

Vi anbefaler at Son Havnekontor sikrer seg skriftlige låneavtaler med Vestby kommune og forsikrer seg om 
disse er på markedsmessige betingelser. 
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2.9 Regnskapet er ikke avlagt innen fristen. 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.6. Det er observert at regnskapet til 
Son Havnekontor ikke er avlagt innenfor fristen per 15.02.2018. I følge forskrift om årsregnskap og 
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, skal regnskapet avlegges innen 15. februar i året 
etter regnskapsåret. Son Havnekontor er registrert i brønnøysundregisteret som et organisasjonsledd av 
Vestby kommune og er et §27-selskap jamfør kommuneloven§ 27. Frist for avleggelsen av regnskapet er 
den samme som Vestby kommunes regnskap. 

Vi anbefaler at regnskapet blir avlagt innenfor den lovbestemte fristen. 
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3. Konklusjon / vurderinger 

Son Havnekontor har ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene som knytter seg til 
Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg. Disse inntektene tilsvarer kr 2 856 030 av Son Havnekontors 
inntekter i regnskapsåret 2017. Enheten kan vise til vurderinger, analyser og rutinebeskrivelser som 
underbygger at disse inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet. Som følge av manglende 
primærdokumentasjon har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis 
for de nevnte inntektene og revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt disse inntektene er fullstendig 
medtatt i regnskapet. Det er ikke fremlagt skriftlige formelle avtaler mellom eieren Vestby Kommune og 
Son Havnekontor når det gjelder fakturerte tjenester, leieavtaler og lån. Dette er en særskilt problemstilling 
som er viktig av hensyn til kryss-subsidiering og kan ha uheldig konkurransemessig vridning til fordel for 
Son Havnekontor mot private aktører i markedet. 

Drammen, 21. juni 2018 

Deloitte. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its 
network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTTL (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. 

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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Til kommunestyret i Vestby kommune - Son Havnekontor 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Ti/bakekalle/se av tidligere avgitt revisjonsberetning 
Denne revisjonsberetningen erstatter tidligere beretning, datert 31 Mai 2018, da tidligere avgitt 
beretning er tilbakekalt. 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Son Havnekontor som viser et ordinært resultat på kr. 964 000. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er 
omtalt i avsnittet Grunnlag for konklusjon med forbehold, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Son Havnekontor per 31. desember 2017, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale 
selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar 
med lov og forskrifter. 

Grunnlag for konklusjonen med forbehold 
Son Havnekontor har ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene som knytter seg til 
Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg. Disse inntektene tilsvarer kr 2 856 030 av Son 
Havnekontors inntekter i regnskapsåret 2017. Enheten kan vise til vurderinger, analyser og 
rutinebeskrivelser som underbygger at disse inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet. Som følge 
av manglende primærdokumentasjon har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis for de nevnte inntektene og revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt 
disse inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av flrsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet 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 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon selskapets 
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. 

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. DTTL (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 generalforsamlingen i 
Son Havnekontor 

Kommunestyrets og daglig leders ansvar for flrsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, 
forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den 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 flrsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshand linger 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 selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen 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 styret 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, har det ikke vært fremlagt budsjettvedtak 
for å dokumentere 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. 
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Deloitte. Side 3 
Uavhengig revisors beretning 
til generalforsamlingen i 
Son Havnekontor 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert p~ vår revisjon av årsreqnskapet 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 ~ sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Drammen, 20. juni 2018 D~L 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 
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KONTROLLUTVALGET I 

VESTBY KOMMUNE 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: 

Postboks 195 
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58 
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

Vestby kommunestyre 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
18/00094-7 Kjell Tore Wirum 21.06.2018 

Kontrollutvalgets uttalelse om Son havnekontor sitt årsregnskap 
for 2017 

Kontrollutvalget har den 20.6.18 behandlet Son havnekontor sitt årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, 

datert 20.06.2018, og årsberetningen for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og økonomisjef 

supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.  

Kontrollutvalget har merket seg at Son havnekontor sitt 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.  

Kontrollutvalget vil bemerke følgende forhold: 

 Ifølge revisor har ikke Son havnekontor fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for
inntektene som knytter seg til Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg, totalt kroner
2 856 030.-. Som følge av manglende primærdokumentasjon har ikke revisor vært i stand
til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for de nevnte inntektene og
revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt disse inntektene er fullstendig medtatt i
regnskapet.

 Ifølge revisor har det ikke vært fremlagt budsjettvedtak for å dokumentere 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.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 20.06.2018, har kontrollutvalget ikke ytterligere 

merknader til Son havnekontor sitt årsregnskap for 2017. 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Jeanette Hoel/s./ 

Leder 



16/18 Revisjonsplan 2018 - 18/00124-2 Revisjonsplan 2018 : Revisjonsplan 2018

KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 16/18 Revisjonsplan 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00124-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Vestby kommune revisjonsplan 2018, Uavhengighetserklæring Vestby kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Deloitte AS sin revisjonsplan for 2018 for Vestby kommune, datert 
september 18.  

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 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.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om 
kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Revisjonsplanen  
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden juni 2018 til mai 2019, 
jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 

Fokusområder 
Deloitte AS har listet opp følgende fokusområder: 

Særskilte fokusområder 
1. Drift og Investering
2. Selvkost
3. Lønn / pensjoner

Normale fokusområder 
4. Lønn/personal
5. Vare/-tjenestekjøp (inkl. mva-behandling)
6. Skatteinntekter/Rammetilskudd
7. Låneforhold
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8. Kundefordringer/øvrige fordringer 
9. Budsjett/egenkapital/disponeringer 
10. Bank 
11. Merverdiavgift 
12. Offentlige anskaffelser 
13. Bruker-innbetalinger/eiendomsskatt 
14. Tilgang til servere, databaser og øvrige systemer 
15. Son Havnekontor (Vestby havn) 

 
Hovedkonklusjoner etter årsoppgjørsrevisjonen for 2017 
 
Hovedkonklusjoner: 
 Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i 

kommunens etterlevelse av budsjettvedtak.   
 Det er avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll.  
 Det er avdekket svakheter relatert til vurdering av fradragsrett for inngående 

merverdiavgift.  
 Generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser.   
 Generell mangel på etterlevelser av PBC (Prepared by client) – liste.   
 Generell mangel på kunnskap relatert til å generere relevante utskrifter fra 

Agresso. 
 
Vurdering av uavhengighet 
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, datert 3.september 2018. 
 
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Vestby 
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 20.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2017

• Hovedkonklusjoner:

• Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i kommunens etterlevelse 
av budsjettvedtak. 

• Det er avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll. 

• Det er avdekket svakheter relatert til vurdering av fradragsrett for inngående merverdiavgift. 

• Generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser.

• Generell mangel på etterlevelser av PBC (Prepared by client) – liste.

• Generell mangel på kunnskap relatert til å generere relevante utskrifter fra Agresso.
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år

Vår oppgave

Vi gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Vi skal avgi en uttalelse: 

• om årsregnskapet til Vestby kommune er avgitt i samsvar med lov og forskrift og 
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. 

• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 
budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i 
samsvar med lov og forskrift. 

• 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. 

Betryggende sikkerhet for 

at årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig 

feilinformasjon
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Oppsummering av revisjonsplanen

Kartlegging
Fokuset for 2018 er å bli ytterligere kjent med kommunen ved å gå 
nærmere inn på sentrale rutiner, og oppdatere oss på endringer i 
internkontrollen som er av betydning for regnskapsavleggelsen. 

• Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter.

• Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test 
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 5 områder ved årets revisjon:
(1) – Drift/investering
(2) – Lønn / Pensjoner
(3) – Selvkost
(4) – Lønn / personal
(5) - Merverdiavgift

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.
• I tillegg til 5 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre 

områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i 
revisjonen. 

Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som 
kan svekke, påvirke eller reise tvil om Deloittes uavhengighet som 
revisor for Vestby kommune. Det vises for øvrig til vår 
uavhengighetserklæring for 2018. 

Vesentlighet

Fokusområder

Verdi

Uavhengighet
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)

Revisjonshandlinger

Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en 
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske 
handlinger. 

Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste kontroller og 
bygge på kontrollmiljø og internkontroll i tilknytning til 
forretningsprosessene. 

Utforme og gjennomføre en 
kombinasjon av analytiske 
substanskontroller og 
detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, teste 

effektiviteten av 
utvalgte kontroller

Vurdere om relevante 
kontroller er 

hensiktsmessig 
designet og 

implementert

Identifisere 
risikoer og 

kontroller som 
adresserer disse 

risikoene

Opparbeide og oppdatere vår 
forståelse av kommunens og 

dens omgivelser, herunder 
identifisering av relevante 

kontroller

Fokus på kontrollmiljø 
og internkontroll i 
forretningsprosessene
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Revisjonsprosessen

3. Regnskapsavleggelse1. Interim 2. Årsoppgjør

Forståelse av virksomheten og den 
interne kontrollen

• Gjennomgang av internkontroll-
dokumentasjon og rutiner, 
herunder endringer. Fokus på at 
alle rutiner og kontroller skal
være skriftlig beskrevet.

• Møte med administrasjonen
• Oppfølging endringer i regelverk
• Detaljtester
• Kontroll av kostnadsbilag i

forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen

September

Substanstesting 
• Analytiske tester
• Detaljtester
• Avstemming mot eksterne 

bekreftelser

Bekrefte at rapportering ikke
inneholder vesentlige feil

Februar / mars 15. april

Mål

Handlinger

Tidspunkt

Avgi revisjonsberetningResultater
Sikkerhet for at rutiner og

kontroller er effektive

Avdekke eventuelle svakheter og 
vesentlige feil

Kontrollere at regnskapet, notene 
og årsberetning er i samsvar med 
reviderte tall og lovkrav

Avlegge korrekt årsregnskap
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Risikovurdering

Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, rådmannens ledergruppe samt 
økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert flere risikoområder med særskilt fokus på og 
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren nedenfor. 

Sannsynlighet

Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Selvkost

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Lønn/Pensjoner)

Budsjett / 
egenkapital / 
disponering

Misligheter

Skatteinntekter og
rammetilskudd

Brukerbetalinger
eindomsskatt

Vare/tjeneste kjøp

Låneforhold

Drift/Investering

Anleggsmidler

Kundefordringer

Offentlige anskaffelser

Bankinnskudd
Likvider

Lønn/personal

Omdømme
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Særskilte 
fokus –
områder

Beskrivelse av   risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Drift og 
Investering

 Risiko for feil klassifisering av prosjekter
med hensyn til om de er drift- eller
investeringsprosjekter.

 Oppfølging av at det er etablert hensiktsmessige rutiner og
kontroller på dette området.

 Kontrollere et utvalg av årets prosjekter med hensyn til
korrekt behandling.

 Det er avdekket at det er bokført kostnader hvor det er tvil om 
kostnader er korrekt bokført med hensyn til drift og investerings 
grensedragningen.

 Det ble avdekket regnskapsmessig oppskrivning av tomter i 
regnskapet. Oppskrivning er ikke tillatt i henhold til gjeldene 
regnskapsregler. Regnskapet ble på vår anmodning korrigert.

Selvkost  Risiko for at kommunen ikke har 100 % 
inndekning på selvkostområdene, og en 
risiko for at de bygger opp selvkostfondene 
slik at de subsidierer fremtidige 
generasjoner.  

 Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på.

 Innhenter kommunens selvkostkalkyler.

 Kontrollerer om kommunen har 100 % inndekning på
renovasjonen, iht Forurensningsloven.

 Kontrollerer at det ikke forekommer oppbygging av
selvkostfond som ikke benyttes i løpet av rimelig tid
(3-5 år).

 Kontroll av benyttet rentesats.

 Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar
med regnskapet.

 Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av
fordelingsnøkler.

 Fordelingsnøkler ajourføres hvert år.

 Det er etablert egne selvkostområder der dette er et krav.

 Selvkostfond slam inneholder elementer fra 2011 og 2012. 

Lønn / pensjon  Risiko for feil pensjonsberegninger som 
følge av feil innmelding av faste data.

 Risiko for feil presentasjon i regnskap og 
note.

 Risiko knytter seg til inputdata benyttet av 
aktuar, beregning og overførsel til regnskap.

 Risiko for bruk av feil forutsetninger. 
Kommunen skal benytte forutsetninger 
fastsatt av departementet.

 Gjennomgang av kommunens egne rutiner og kontroller for 
å sikre korrekt rapportering til SPK og KLP i 2018.  

 Oppfølging av om den regnskapsfaglige kompetansen er 
styrket.

 Detaljert test av forutsetningene lagt til grunn i 
aktuarberegningen, gjennomføres i årsoppgjøret.

 Dataanalyse av elektronisk bearbeidet data for å kontrollere 
inndata i aktuarberegningen, fra kommunens lønnssystem.

 Manglende avstemminger av data i Agresso mot data registrert i 
KLP og SPK gjennom året, noe som kan medføre at grunnlaget 
aktuaren benytter ved sine beregninger kan være vesentlig feil.

 Manglende regnskapsfaglig kompetanse relatert til pensjoner.

 Kontrollert aktuarberegninger mot regnskap og mot note. Ingen 
avvik.

 Forutsetningene er korrekt.
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Normal fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Lønn / personal  Det er en risiko for at kommunens rutiner for 
kontroller av lønn ikke etterleves.

 Det er risiko for manglende gyldighet av lønn. 

 Det er også risiko for periodisering og 
nøyaktighet.

 Risiko for manglende sykelønnsrefusjoner.

 Innhente kommunens rutiner og kontroller på lønnsområdet.

 Innhente kommunens rutiner og kontrollere relatert til
sykelønnsrefusjoner.

 Følge opp at tidligere avdekkede manglende kontroller nå er
implementert. 

 Innhente kontrolloppstilingen og avstemme regnskap mot lønn. 

 Analytisk revisjon av lønnsutgifter ved bruk av excel. Detaljkontroller
ved behov.

 Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger.

 I lønnssystemet er det ikke tvungen utfylling av 
relevante felter i systemet. Det er i tillegg ikke
implementert relevante kontroller som sikrer 
korrekt lønnskjøring. Det ble avdekket 
lønnsutbetaling uten at det var foretatt skattetrekk.

 Manglende internkontroll vedrørende 
lønnsutbetaling. Avdekket lønnsutbetaling til 
person som har sluttet.

 Formalia feil vedrørende reiseregninger. 

Vare/ -tjenestekjøp
(inkl. mva-
behandling)

 Risiko for at kommunen ikke har 
implementert rutinen for utgifter.

 Risiko for gyldighet og tilhørighet av utgifter,
om fakturaer gjelder kommunen.

 Risiko for at kommunen ikke etterlever 
innkjøpsreglementet

 Risiko for feil mva-behandling i henhold til
reglene for merverdiavgift

 Innhente rutine for innkjøp og fakturabehandling, og identifisere 
nøkkelkontroller i rutine. 

 Vi gjennomgår og vurderer kommunens rutine (inkl. test av 
attestasjoner ref innkjøpsreglement/fullmaktsreglement) og tester. 
Dette gjøres i forbindelse med stikkprøvekontroll av bilag mhp 
tilhørighet, periodisering og avgiftsbehandling.

 Kontroll av bilag i forbindelse med kontroll av momskompensasjonen.

 Kontroll av bilag kostnader som ikke er omfattet av
momskompensasjonen.

 Bilag er kontrollert løpende gjennom året i
forbindelse med momskompensasjon.

 Bilag ikke omfattet av reglene om
momskompensasjon er kontrollert.

 Lite feil ved kontroll gyldigheten av kjøpene.

 Analytiske kontroller avdekket ingen avvik.

Skatteinntekter/

Rammetilskudd

 Normal risiko vurderes fordi det er få 
motparter, oversiktlige forhold og postene er 
avstembare. 

 Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern dokumentasjon
(Børre Stolp).

 Kontroll mot “Børre Stolp” avdekket ikke vesentlige
avvik.

Låneforhold  Risiko for manglende regnskapsføring av alle
låneforhold.

 Risiko for manglende etterlevelse av
kommunens finansreglement og om lån og
avdrag er ihht vedtak og lovbestemmelser. 

 Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner og analyse av årets 
endring i låneforholdene.   

 Detaljert gjennomgang av et utvalg låneopptak og påse om vedtak  
foreligger og om lover og regler er fulgt.

 Våre kontroller avdekket ikke vesentlige avvik.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Kundefordringer/
øvrige fordringer

 Det er en risiko for at kommunens rutiner for kontroller av 
kundefordringer ikke etterleves.

 Risiko for feil verdsettelse av kundefordringer som følge av 
manglende oppfølging kundefordringer.

 Innhente kommunens rutiner for oppfølging
av kundefordringer.

 Kontrollere et utvalg eldre kundefordringer for 
å kontrollere at disse er reelle.

 Kundereskontro fremstår som uoversiktlig med en rekke 
eldre poster og kreditposter.

 Vi anbefaler å innføre rutiner og kontroller som adresserer 
dette.

Budsjett / 
egenkapital / 
disponeringer

 Det er risiko knyttet til innleggelse av vedtatt budsjett og 
justeringer gjennom året. 

 Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond. 

 Det er risiko for gyldighet av bruk av bundne fond (politisk 
vedtak, lovbestemt, forskriftsbestemt). 

 Risiko for at avslutningen av regnskapet/disponeringen ikke 
er iht gjeldende regler.

 Innhente og vurdere kommunens avstemming 
av kretsløp og noter.

 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært 
brukt i løpet av året. Bruken skal være gyldig 
mot vedtak. Kapitalkonto og disposisjonsfond 
avstemmes i note.

 Innhente kommunens dokumentasjon av 
disponering av resultatet. For memoriakonto
påse at det er samsvar mellom låneopptak i 
året, bruk av lån i året og bevegelser på konto 
for brukte lånemidler.

 Kontroll at budsjettet i regnskapet er i 
samsvar med vedtatt budsjett med 
justeringer.

 Ikke avdekket vesentlige avvik.

Bank  Risiko for manglende avstemminger av kommunens bankonti.  Gjennomgang av bankrettigheter og
administratorrettigheter i bank.

 Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner
og gjennomgår store avstemmingsposter. 

 Rutiner for bankkonti er gjennomgått.

 Årsoppgaver/ bankbrev ble kontrollert per 31.12, ikke
avdekket vesentlige avvik.

Mervediavgift  Risiko knyttet til anvendelse av regler både knyttet til ordinær 
merverdiavgift og momskompensasjon.

 Kontroll av bilag i forbindelse med attestasjon 
momskompensasjonsoppgaven.

 Kontroll av bilag ikke omfattet av reglene for 
momskompensasjon

 Oppfølging av fellesanskaffelser med andre 
kommuner knyttet til dokumentasjon av mva
beløp

 Avdekket mangelfull dokumentasjon knyttet til
fordelingsnøkler ved fellesanskaffelser.

 Til tross for at det er gjennomført intern opplæring på dette
området, avdekkes det mye feil ved våre kontroller ved
attestasjon av momskompensasjonsoppgaven. 

Offentlige 
anskaffelser

 Risiko for at kommunen ikke etterlever 
anskaffelsesregelverket.

 Vi kontrollerer kommunens rutiner og
gjennomfører en kartlegging av om denne er
tilstrekklig utformet og implementer.

 Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt
etterlevelse av regelverket.

 Har gjennomgått kommunens egen oppfølging av 
etterlevelse og tatt stikkprøver mot disse. 
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2017 revisjonen

Bruker-

innbetalinger / 
eindomsskatt

 Risiko for at kommunen ikke beregner brukerbetalinger 
korrekt og at selvkostreglene ikke følges.

 Revidere området med analytiske 
substanskontroller på enhetsnivå.

 For den delen av brukerbetalinger som 
kommer fra selvkost, tester vi 
nøkkelkontroller eller utfører substanstester 
dersom nøkkelkontroller ikke kan testes.

 Ikke etablert systematiske kontroller som sikrer at alle 
eiendommer som skal betale kommunale gebyrer faktisk er 
registrert i systemet og mottar korrekte fakturaer.

 Eiendomsskatt faktureres direkte i Agresso, man mister da 
muligheten til å kontrollere mot matrikkel for å sikre korrekt 
fakturering. Manuell registrering av listen fra skattekontoret, 
uten at registreringen blir kontrollert av en annen enn den 
som har foretatt registreringen.

 Generelt manglende arbeidsdeling ved registrering av både 
nye satser og ved registrering av fakturagrunnlag relatert til 
brukerinnbetalinger.

Tilgang til
servere, 
databaser og
øvrige systemer

 Risiko for uønskede hendelser knyttet til sensitiv informasjon 
eller andre feil på databaser og systemer.

 Risiko knyttet til effektiviteten av back-up rutiner.

 Risiko knyttet til manglende rutiner knyttet til endringer i 
systemene og driftssikkerhet.

 IT spesialist fra Deloitte foretar en 
gjennomgang av IT systemer med fokus på, 
tilgangsstyring, back-up rutiner, 
endringshåndtering og driftssikkerhet.

Son Havnekontor 
(Vestby Havn)

 Risiko for manglende fullstendighet og feil periodisering av 
inntektene.

 Risiko for manglende ajourhold og manglende etterlevelse av 
bokføringsloven.

 Risiko for at transaksjoner med nærstående ikke er behandlet 
i samsvar med prinsippet om «armlengdes avstand».

 Innhente beskrivelse av rutiner og kontroller, 
gjennomgang med Havnesjefen.

 Interimsrevisjon.

 Innhente dokumentasjon relatert til 
lønnsutbetalinger.

 Følge opp at det foreligger avtaler som 
regulerer forholdet til nærstående parter.

 Manglende ajourhold av regnskapet.

 Manglende dokumentasjon av vesentlige balanseposter i 
samsvar med bokføringsloven.

 Manglende dokumentasjon av inntekter relatert til 
Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg.

 Manglende dokumentasjon av periodisering av inntekter.

 Ikke mottatt arbeidskontrakter, timelister og lønnsslipper 
som underbygger kontrolloppstillingen. Ikke mottatt 
avstemming som underbygger at kontrolloppstillingen er i 
samsvar med bokføring av oppgavepliktige utbetalinger.

 Ikke mottatt etterspurte avtaler som regulerer transaksjoner 
og mellomværende mellom Son Havnekontor og Vestby 
kommune.

 Observert kostnader fra 2016, indikerer at 
anordningsprinsippet ikke er fulgt.

 Regnskapet ble ikke avlagt innen fristen.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 17/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00132-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr

1 460 000,-:

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 149 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 

Kjøp av revisjonstjenester 

- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 

SUM 1 460 000 

2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes
budsjett for 2019.

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune, Saksutskrift Styret i FIKS 
Budsjett 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18: 

§ 18.Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 
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Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
 
 
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.» 
 
 

VURDERING 
Kontrollutvalgets drift 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  
For 2019 legges det til grunn åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo.  
 
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune (vedtatt 20.3.17 K sak 
17/17) fastsetter følgende: 
 
§ 3-7 Verv som medlem av kontrollutvalget – KU.  
Kontrollutvalgsmedlemmer fra en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring. Lederen av 
utvalget får dobbel fast godtgjøring. 

 
 
Satser godtgjøring 2019 
Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjøring til enhver tid. Godtgjøring til øvrige folkevalgte tar utgangspunkt i 
ordførers godtgjørelse. 
Fra 1. mai 2018 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 956 463 per 
år. 1 % utgjør kr 9 564,63.  
 
Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder - 19 129,26 19 129,26 

Utvalgets medlemmer (4) - 9 564,63 38 258,52 

SUM Godtgjørelse   57 387,78 

 
 
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. 
Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr. 8 000,-.  
 
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget kan benytte seg av 
NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap.  
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Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget. Det 
foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på minst én 
konferanse hver. 
 
Vestby kommunestyre vedtok 23.5.16 i sak 39/16 Kontrollutvalgets godtgjøring 
følgende: 
 
Kontrollutvalgets medlemmer får dekket kostnadene til 1 lokalavis hver.  
Rådmannen bes endre Reglementet for politiske godtgjøring tilsvarende. 

 
 
For eksempel utgjør abonnement på Moss Avis kr 359,- pr måned, dvs. en årlig utgift 
på kr. 4 308,- pr medlem. 
Abonnement på Kommunal Rapport utgjør kr 3 250,- pr år pr medlem. Det foreslås at 
ordningen videreføres for 2019.  
 
Det forutsettes at fast medlem av kommunestyret får dekket abonnement gjennom 
funksjon som kommunestyremedlem.  
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 
Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 57 388 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 8 092 

Reiseutgifter (km. godtgjørelse) 2 000 

Bevertning (ved møter ol) 3 000 

Abonnement Kommunal Rapport (4) 13 000 

Abonnement (Moss Avis etc.) (4) 17 232 

Medlemskontingent FKT 8 000 

Kurs og opplæring 40 000 

Til sammen 148 712 

 
 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Vestby kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene 
deltar i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk. 
 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 
utreder saker. 
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 
% av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter 
folketall.  
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i 
driftsutgifter.  
Vestby kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 261 000,-. Dette utgjør en 
endring på 4,81 % i forhold til 2018. 
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Kjøp av revisjonstjenester 
Regnskapsrevisjon 
Vestby kommune har avtale om kjøp av revisjonstjenester med Deloitte AS. Avtalen 
gjelder for perioden 15.juni 2017 til og med 30.april 2019, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  
 
Regnskapsrevisjonen skal utføres til en fast årlig pris de to første årene.  
Opsjon var ikke en del av evaluering av pristilbudet. 
Under forutsetning om at Vestby kommune benytter seg av 1.opsjon i avtalen med 
Deloitte AS foreslås det at pris for regnskapsrevisjon for 2019 indeksreguleres i 
forhold til 2018. Kjøp av regnskapsrevisjon for 2019 foreslås budsjettert med kr 
442 000,- eks. mva. og kr 552 000,- inkl. mva. Det bemerkes at kommunen får 
refundert mva.-utgiftene. 
 
Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med Deloitte 
AS og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene. 
 
 
Forvaltningsrevisjon  
Vestby kommune har valgt å konkurranseutsette forvaltningsrevisjon årlig.  
Det ble ikke konkurranseutsatt forvaltningsrevisjon for 2018. Imidlertid har Vestby 
kommune for 2018 deltatt i felles forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 
sammen med øvrige Follo-kommuner (unntatt Oppegård) og derav ivaretatt 
minstekravet om ett forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 
 
Forvaltningsrevisjon 2019 skal settes ut på anbud. Det foreslås at kontrollutvalget 
innstiller om valg av prosjekt og valg av leverandør når kommunestyrets 
budsjettvedtak foreligger.  
Ordningen med to prosjekter per år foreslås videreført i 2019, og at det med 
utgangspunkt i pristilbudene mottatt i 2017 samt endring i konsumprisindeks på 
tjenester, settes det av kr 498 000,- inkl. mva. til formålet. Det bemerkes at 
kommunen får refundert mva.-utgiftene. 
 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2019: 
 
(hele tall oppgitt inkl. mva.) 

Beskrivelse Budsjett 
2019 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalgets drift 149 000 137 000 120 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 249 000 241 000 

Kjøp av revisjonstjenester    

- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 0001 537 500 372 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 0001 567 000 475 000 

SUM 1 460 000 1 490 500 1 208 000 
1 Grunnlag for mva. refusjon 
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Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
 
 
Ås, 20.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I VESTBY KOMMUNE.  
Fastsatt av kommunestyret 20.03.2017 i sak K 17/17.  
 
Kapitel 1 Ordfører.  
§ 1 – 1 Godtgjøring.  
Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjøring til enhver tid.  
 
§1 – 2 Varighet av godtgjøringen.  
Godtgjøring ytes fra og med fra 1.oktober i valgåret. Ved fratredelse som ordfører 
etter et kommunestyrevalg ytes godtgjøring til og med oktober måned og deretter 
inntil tre måneder.  
Fratredende ordfører er forpliktet til å bistå den påtroppende ordfører med å sette seg 
inn i vervet.  
Dersom fratredende ordfører mottar annen lønn eller godtgjøring etter 1.januar etter 
kommunestyrevalget fra annen oppdragsgiver eller arbeidsgiver, avkortes 
ordførergodtgjøringen i januar i samme forhold som annen lønn eller godtgjøring 
mottas. Avkorting foretas ikke i godtgjøring som folkevalgt.  
 
§1 – 3 Pensjonsordning.  
Ordføreren meldes inn i kommunens pensjonsordning.  
 
§1 – 4 Utgiftsdekning.  
Ordføreren gis en årlig utgiftsdekning på 1,5% av ordførerens godtgjøring til 
representasjonsoppgaver.  
 
Kapitel 2 Varaordfører.  
§ 2 – 1 Godtgjøring.  
Godtgjøring til varaordfører settes til 12 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§2 – 2 Fungering som ordfører.  
Dersom varaordføreren fungerer som ordfører i mer enn syv dager, gis godtgjøring 
som ordfører for hele fungeringsperioden.  
 
Kapitel 3 Andre verv med fast godtgjøring.  
§ 3-1 Verv som kommunestyrerepresentant.  
Faste kommunestyrerepresentanter – med unntak av ordfører - får en fast 
godtgjøring lik 3 % av ordførerens godtgjørelse. Denne godtgjørelsen dekker både 
vanlige møter og deltakelse på seminarer m.v. der vedkommende møter i egenskap 
av kommunestyrerepresentant.  
 
§3 - 2 Verv som formannskapsmedlem.  
Formannskapets medlemmer – med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 5 
% av ordførerens godtgjørelse. Denne godtgjøringen dekker både vanlige møter og 
deltakelse på seminarer m.v. der vedkommende møter i egenskap av medlem av 
formannskapet.  
 
§3-3 Verv som partssammensatt utvalgsmedlem – PSU.  
Partssammensatt utvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast 
godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
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Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
Dersom PSU er personidentisk med formannskapet, bortfaller den faste 
godtgjøringen, dog slik at medlemmene - med unntak for ordfører og varaordfører - 
får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjøring pr. møte som avholdes 
uavhengig av formannskapets møte.  
 
§3-4 Verv som plan- og miljøutvalgsmedlem – PLM.  
Plan- og miljøutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 
1,5% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3-5 Verv som helse- og omsorgsutvalgsmedlem – HOM.  
Helse- og omsorgsutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast 
godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3-6 Verv som skole-, oppvekst- og kulturutvalgsmedlem – SOK.  
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast 
godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3-7 Verv som medlem av kontrollutvalget – KU.  
Kontrollutvalgsmedlemmer får en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3 – 8 Gruppeledere.  
Alle gruppeledere i kommunestyret får en fast godtgjøring lik 2,5 % av ordførerens 
godtgjørelse. I tillegg fordeles en pott på 0,5% av ordførers godtgjørelse til alle 
gruppeledere i kommunestyret fordelt etter antall kommunestyrerepresentanter det 
enkelte parti har.  
 
§3-9 Bortfall av godtgjøring.  
Alle medlemmer av politiske organer - med unntak av ordfører - som har en fast årlig 
godtgjøring, får ved forfall en reduksjon i godtgjøringen med 0,10 % av ordførerens 
godtgjøring pr. møte.  
Ved forfall fra mer enn to tredeler av møtene i organet bortfaller den faste 

godtgjøringen. 

Kapitel 4 Møtegodtgjøring.  

§ 4-1 Alminnelig møtegodtgjøring.  
Medlemmer og varamedlemmer – med unntak av ordfører og medlemmer av utvalg 
med fast godtgjørelse - får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjørelse 
når de møter som representant.  
 
§ 4-2 Møtegodtgjøring til ledere.  
Ledere av nemnder, utvalg og komitéer - med unntak av ordfører - gis dobbel 
møtegodtgjørelse.  
Tilsvarende godtgjøring gis den som leder møtene i lederens fravær.  
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§ 4 - 3 Særlig møtegodtgjøring.  
Dersom et møte i kommunestyret, i formannskapet, i en nemnd, i en komité m.v. 
varer i over fire timer, gis den møtende representanten - med unntak av ordfører - en 
særlig godtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§ 4 – 4 Godtgjøring til medlemmer i egne rettssubjekter.  
Medlem valgt av kommunestyret til et selskapsorgan i et rettssubjekt som kommunen 
eier eller delvis eier, og hvor selskapet ikke yter godtgjøring til medlemmene i ett eller 
flere av selskapsorganene, gis godtgjøring i samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 
og § 4 – 2.  
 
§ 4-5 Godtgjøring for andre møter:  
Medlem valgt av kommunestyret til andre organer, interkommunale møter, 
regionmøter og lignende, hvor organet selv ikke yter godtgjøring gis godtgjøring i 
samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 og § 4 – 2.  
 
Kapitel 5 Dekning av utgifter.  
§ 5-1 Tapt arbeidsinntekt.  
Legitimert tap i arbeidsinntekt dekkes etter regning. For arbeidstaker må skriftlig 
attestasjon fra arbeidsgiver foreligge. For selvstendig næringsdrivende må 
revisorbekreftet regnskap for siste regnskapsår fremlegges.  
 
§ 5-2 Telefon.  
Ordfører mottar årlig en godtgjørelse på 10.000 kr for å dekke alle kostnader til 
mobiltelefon, utstyr, abonnement og trafikk. Godtgjørelsen lønnsinnberettes, og 
utbetales månedlig. Ordførerens telefongodtgjøring justeres årlig i forhold til forrige 
års økning i konsumprisindeksen. 
 
§ 5-3 Dataverktøy.  
Kommunestyrerepresentanter, første vararepresentant til alle grupper, andre 
vararepresentant til grupper med mer enn fem medlemmer og tredje 
vararepresentant til grupper med mer enn ti medlemmer disponerer kommunal 
bærbar pc til politisk arbeid. Representanter eller vararepresentanter med 
dokumentasjon på særskilte behov for papirutgave får det.  
 
§ 5-4 Aviser.  
Kommunestyrerepresentantene får dekket abonnementskostnadene for én lokalavis 

etter eget valg. 

§ 5-5 Skyssutgifter.  

Skyssutgifter dekkes etter statens satser. Utgifter til kjøring med egen bil dekkes til 
alle møter i kommunale organer og reiser i forbindelse med ekskursjoner innen 
kommunen og regionen.  
For lengre reiser avtales det spesielt.  
 
§ 5-6 Utgifter til barnepass.  
Utgifter til pass av barn under 12 år eller andre som trenger omsorg i hjemmet i 
forbindelse med kommunale møter dekkes med inntil kr. 250,- pr. møte etter regning.  
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§ 5-7 Godtgjøring til ledsager.  
Til nødvendig ledsager for funksjonshemmede medlemmer/varamedlemmer som 
møter i kommunale styrer og komiteer, gis møtegodtgjørelse etter regelen i kapitel 4 
og dekning av utgifter etter reglene i kapitel 5.  
 
§ 5-8 Andre utgifter.  
Andre utgifter som folkevalgte har på grunn av sitt verv, bl.a. til bruk av drosje, kan 
dekkes etter særskilt vurdering.  
 
Kapitel 6 Tolking av reglementet m.m.  
§ 6 - 1 Tolking av reglementet.  
Formannskapet avgjør hvordan reglement skal forstås.  
Formannskapet kan i særlige tilfeller fravike reglementet.  
 
§ 6 - 2 Klage.  
En avgjørelse fattet av formannskapet kan klages inn for kommunestyret.  
 
Kapitel 7 Utbetaling av godtgjørelse.  
§ 7-1 Ordførerens godtgjøring.  
Ordførerens godtgjøring utbetales månedlig.  
 
§ 7 - 2 Øvrige godtgjøringer.  
Øvrige godtgjøringer utbetales to ganger i året - juni og desember.  
Uavhengig av de fastsatte utbetalingstidspunktene for godtgjøringer kan den enkelte 
representant kreve å få utbetalt tapt arbeidsfortjeneste.  
 
§ 7 - 3 Særlige tilfeller.  
I særlige tilfeller kan andre ordninger avtales for den enkelte representant.  
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, 
ÅS 

 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

Saksutskrift 
 

FIKS Budsjett 2019 
 
Arkivsak-dok. 18/00107-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 14.06.2018 10/18 

 
Styret i FIKSs behandling 14.06.2018: 
Daglig leder redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 14.06.2018: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 20.august 2018 
 
 
Kjell Tore Wirum 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 2 av 3 

 

Kontrollsjef/daglig leder  
Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2019, FIKS Refusjon fra kommuner 2019, FIKS ØP 2019-2022 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2018-nivå. 
 
Lønn og sosiale utgifter 
Lønn og sosiale utgifter er de største postene på budsjettet. 
Det legges opp til en lønnsvekst for sekretariatets ansatte på 3 pst. 
 
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser. 
Det foreslås budsjettert kr 1.200,- pr. møte.  
Styrets leder får dobbelt godtgjøring. 
 
Kjøp av varer og tjenester 
Kjøp av varer og tjenester justeres med en gjennomsnittlig prisvekst på 2 pst. 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 
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Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum videreføres. 
Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg utsettes til vinter/vår 2020. Kostnadene til 
dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter deltakelse. 
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte økes til 50.000 kroner. 
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2018/2019, bli 
grunnlag for justering. Posten foreslås justert i tråd med prisstigningen. 
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. 
 
Refusjoner 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2019 er 
folketallet i kommunene pr 1.1. 18 lagt til grunn. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 4,8% 
sammenlignet med 2018. 
 
Økonomiplan 2019 - 2022 
Forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 baseres på en årlig lønnsvekst på 3 pst og en 
årlig prisvekst på 2 pst. For 2020 – 2022 fordeles kostnadene på 6 kommuner 
(Oppegård og Ski blir Nordre Follo fra 1.1.2020). 
 
Avsluttende kommentar 
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene får en noenlunde forsvarlig sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for 
at sekretariatet kan påta seg utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær 
sekretærbistand. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 18/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00035-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby KU 060618, Tertialrapport 1 2018 - Vestby kommune, 
Budsjettendring tertial 1 2018, Tertialrapport 1 2018 - Vestby havn, FIKS 
Årsberetning 2017, Styret FIKS Behandlede saker 2017, FIKS Årsregnskap 2017, 
Refusjon fra andre kommuner 2017, Faglig forum 2018, Oppdatert møteoversikt 
repskapsmøter IKSene - høsten 2018, Aktivitetsplanen pr 050918 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 20/18 Protokoll Vestby KU 06.06.18 (vedlagt) 
OS 21/18 Tertialrapport 1 2018 (vedlagt) 
OS 22/18 Budsjettendring tertial 1 2018 (vedlagt) 
OS 23/18 Tertialrapport 1 2018 – Vestby havn (vedlagt) 
OS 24/18 FIKS årsberetning 2017 og årsregnskap 2017 (vedlagt) 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program (vedlagt) 
OS 26/18 Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene – Høsten 2018 (vedlagt) 
OS 27/18 Aktivitetsplan pr 5.9.18 (vedlagt) 

Ås, 20.09.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 06.06.2018 kl. 17:00 
Sted: Møterom 107, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, John Arne Kjenn 
(SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Odd Einar Skaug-Vandraas (H) 
 
Forfall:  
Jeton Morina (H). Ann Vølstad (V) meldte forfall så sent, at det var vanskelig å få 
innkalt vara. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sjur Authen, rådmann (under sakene 9/18 – 11/18) 
Mikal Johansen, økonomisjef (under sakene 9/18 – 12/18)  
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, Partner 
Nina Gunbjørnsen, Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 11.06.2018 
 
 
 

Jeanette Hoel/s./  Lars Johan Rustad/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

9/18 18/00085-1 Vestby kommune - Årsmelding 2017 3 

10/18 18/00083-1 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 4 

11/18 18/00094-2 Vestby havn  - Årsregnskap 2017 6 

12/18 18/00034-2 Oppsummering revisjon 2017 8 

13/18 18/00035-4 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Vestby KU-9/18 
Vestby kommune - Årsmelding 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Økonomisjef Mikal Johansen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 
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Vestby KU-10/18 
Vestby kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 6.6.2018 i sak 10/18 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. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Økonomisjef Mikal Johansen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 6.6.2018 i sak 10/18 behandlet Vestby kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, og rådmannens årsberetning og årsmelding 
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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 
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Vestby KU-11/18 
Vestby havn - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby havns årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 6.6.18 i sak 11/18 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. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Revisjonsberetningen, datert 31.5.18, var ettersendt til utvalgets medlemmer. 
Partner Vidar Nesse redegjorde for hvorfor revisjonsberetningen inneholder 
forbehold. Dette skyldes uavklarte forhold i forhold til regnskapet for Son 
havnekontor. 
Manager Nina Gunbjørnsen supplerte. 
 
Økonomisjef Mikal Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær hadde bedt Deloitte AS avlegge en revisjonsberetning med status pr 31.5 
for fremleggelse i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av saken. Sekretær 
hadde også bedt revisor om å fremlegge en eventuell revidert revisjonsberetning i 
kontrollutvalgets møte dersom grunnlaget for avlagt revisjonsberetning hadde endret 
seg innen den tid. 
 
Havnestyret behandler saken 6.6.18, dvs. samme dag som kontrollutvalget. 
Formannskapet vil behandle saken 11.6.18 
Kommunestyret vil behandle saken 25.6.18 
   
Utvalgets medlemmer fremmet følgende omforente forslag. 
 
1. Saken utsettes. 
2. Ny behandling av saken berammes til 20.juni 2018. 



18/18 Referat og orienteringer - 18/00035-5 Referat og orienteringer : Protokoll Vestby KU 060618

  
Vestby kontrollutvalg 06.06.2018 Side 7 av 10 

  

 
Deloitte AS og Vestby kommune vil ha en dialog for å få avklart de forhold som er 
påpekt av revisor. Deloitte AS har som målsetning å kunne fremlegge ny 
revisjonsberetning til kontrollutvalgets behandling av saken i ekstraordinært 
telefonmøte. 
 
Sekretær ble bedt om å oversende saksutskrift av saken til formannskapets 
behandling. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 

 
1. Saken utsettes. 
2. Ny behandling av saken berammes til 20.juni 2018. 
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Vestby KU-12/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.2 «Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon» til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Manager Nina Gunbjørnsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Partner Vidar Nesse supplerte. 
 
Økonomisjef Mikal Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.2 «Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon» til orientering. 
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Vestby KU-13/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
OS 19/18 Notat fra FKT Fagkonferanse 2018 

Lars Johan Rustad deltok på FKT Fagkonferanse 29.-30.mai 2018 og hadde 
ettersendt et notat fra konferansen til utvalgets medlemmer. 

 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:00 
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1.  INNLEDNING   
 
Tertialrapport nr. 1 2018 legges med dette frem for politisk behandling. Rapporten følger 
tidligere mal, og bygger på vedtakene i handlingsprogrammet.  

 
 
2.  ØKONOMI 
    

  
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år Avvik i kr 

Regnskap i  
% av rev. bud 

Revidert 
bud 

Opprinnelig 
bud 

Regnskap 
hittil i fjor 

Lønn 255 810 244 368 11 442 36,9 692 667 687 334 237 014 

Andre driftsutgifter 120 210 132 035 -11 825 29,4 408 967 410 767 126 252 

Finansutgifter 31 594 31 527 67 32,5 97 337 96 764 27 945 

Andre inntekter -79 884 -70 727 -9 157 31,0 -257 715 -256 414 -72 148 

Ref sykepenger -11 416 0 -11 416 - 0 0 -10 596 

Finansinntekter -3 045 -3 422 377 20,2 -15 056 -12 824 -2 367 

Skatt og ramme -315 387 -308 733 -6 654 34,1 -926 200 -926 200 -312 300 

I alt -2 118 25 048 -27 166   0 -573 -6 200 

 
 

Det gjøres oppmerksom på at denne tabellen inneholder sentrale utgifter og inntekter i 
tillegg til tall for resultatområdene. Avviket på lønnskostnadene må sees i sammenheng med 
refusjon sykepenger. For øvrige kommentarer vises det til det enkelte resultatområde og 
budsjettendringssaken. 
 

 

3. MEDARBEIDERE 

Tekst Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 886,2 940,6 937,7  
Sykefravær - totalt 10,7 % ≤ 8,3 % 10,4 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,8 % ≤ 2,0 % 4,0 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 6,8 % ≤ 6,3 % 6,5 %  
Medarbeidertilfredshet:    Måles høst 2018 
Deltakelse:     

 
 
Korttidsfravær 
Korttidsfraværet har hatt en økning fra 3,8 % per 30.4.2017 til 4,0 % per 30.4.2018. 
 
Dette er en marginal økning, idet korttidsfraværet for kommunen normalt varierer +/- 1 
prosentpoeng, og dette anses som normalvariasjon. Fra tidligere år har korttidsfraværet 
stort sett ligget opp mot 3 %, men foreliggende tall kan tolkes som en forventet 
langtidseffekt etter distribusjon av egenmeldingsfolderen høsten 2015. Som ledd i 
kommunens nærværsarbeid ble det utarbeidet en informasjonsfolder hvor de ansatte 
oppfordres til å fortrinnsvis bruke egenmelding for å melde fra om fravær med mindre 
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sykemelding åpenbart er nødvendig. På grunnlag av dette tiltaket har det vært økning i 
korttidsfraværet med tilsvarende reduksjon av langtidsfraværet. Da langtidsfraværet skaper 
vesentlig større ulemper for organisasjonen enn korttidsfravær, er denne effekten på 
korttidsfraværet akseptabel også selv om den er mindre enn forventet.  
 
Langtidsfravær 
Langtidsfraværet har hatt en reduksjon fra 6,8 % per 30.4.2017 til 6,5 % per 30.4.2018. 
Resultatområde Barnehage, Plan, Bygg og Geodata  (PBG) og Eiendom har hatt en økning av 
fraværet sammenlignet med fjorårets tall. Innenfor PBG er det konkrete tilfeller som følges 
opp, dog noe svangerskapsrelatert hvor de ansatte har gått over i foreldrepermisjon. 
Situasjonen innen Barnehage og Eiendom skal ses nærmere på i det kommende, og tiltak 
skal vurderes. Innen resultatområde Rehabilitering har det vært en reduksjon fra 15,3 til 
12,9. Sommeren 2017 ble tettere oppfølging av sykemeldte innført, og ytterligere resultater 
forventes i løpet av 2018. Personalavdelingen bistår ved behov for råd og veiledning. Øvrige 
resultatområder har hatt stabile eller reduserte tall innenfor sykefravær. 
 
Kommunens arbeid med fraværssituasjonen 
Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefraværet, og 
fraværssituasjonen på enheter med over 10 % fravær skal kartlegges både på organisatorisk 
og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet. 
 
Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har 
også i 2018 fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt 
funksjonsevne samt å veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. 
Totalt sett er lite av fraværet rapportert arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om 
arbeidsrelatert fravær, går leder i tett dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av 
arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende arbeid jamfør tilretteleggingsplikten hjemlet 
i AML §4-6 gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og 
behov. Personalavdelingen bistår etter rutinen også i denne typen saker. 
 
Medarbeiderundersøkelse 
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å 
foreligge i løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen. 
 
 
 
4. STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 

 
Vedtatte investeringer som skal finansieres: 

 K-16/18 Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken – økning av budsjett. 
Kommunestyret vedtok følgende den 23. april 2018: «Det bevilges ytterligere 
400 tusen til bygging av kiosk på Krokstrand. Finansieringen innarbeides i 
tertialrapport nr 1.». 
 

 F-25/18 Avslutning av investeringsprosjekt – Tilpasninger Bankgården. Enstemmig 
formannskap vedtok følgende den 14. mai 2018:  

1. Byggekomiteens arbeid avsluttes. 
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2. Prosjektet gis en tilleggsbevilgning som er 2,5 millioner kroner. En million 
kroner er til merforbruket, en halv million kroner til prosjekt- og byggeledelse i 
reklamasjonsperioden samt en million kroner til brukerønsker. 

3. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 1. I finansieringen forutsettes 400 
tusen kroner i tilskudd fra Enova 

Kommunestyret behandler saken den 28. mai 2018. 
 
I sak til kommunestyret i juni, vedrørende Årsregnskap 2017, er merforbruket i 2017 
på 746 tusen kroner foreslått inndekket ved bruk av gjenstående midler på prosjekter 
som avsluttes i 2017. Resterende behov på 1,754 millioner kroner foreslås finansiert 
her. Det er mottatt 500 tusen kroner i tilskudd fra Enova som inngår som en del av 
finansieringen. 

 
Utvidelse/forskuttering av eksisterende investeringsprosjekter: 

 Kulturhus 
Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet 2018-2021 400 millioner kroner til 
planlegging og bygging av kulturhus. Budsjettet er fordelt med 25 millioner kroner til 
prosjektering og regulering i 2019 samt 200 millioner kroner i 2020 og 
175 millioner kroner i 2021 til bygging. Det er tatt forbehold om salg av tomter i 
sentrum som er en del av finansieringen.  I 2018 er det planlagt arbeider med 
skisseprosjekt og detaljregulering. Rådmannen anbefaler at det forskutteres to 
millioner kroner av bevilgningen i 2019 til arbeidene som skal gjennomføres i 2018. 
Midlene kommer i tillegg til de to millioner kronene som kommunestyret bevilget til 
planlegging i 2017.  

 

 Grevlingen skole - Varmepumpe 
Varmepumpen på Grevlingen skole har defekte kompressorer. Det er ikke 
formålstjenlig å skifte ut kompressorene, og rådmannen anbefaler at det bevilges 
800 tusen kroner til ny varmepumpe. For å slippe bruk av mer kostnadskrevende 
oppvarming, som olje og elektrokjele, anbefaler rådmannen at ny varmepumpe 
installeres så snart som mulig.  Estimert kostnad for ny varmepumpe er 
800 tusen kroner. 

 
Justering av budsjett mellom prosjekter: 

 VA-ledninger Skoglundåsen i Son 
Rådmannen anbefaler at merforbruk på prosjektet «VA-lendinger på Skoglundåsen» 
på om lag 1 millioner kroner, finansiers ved å overføre budsjettmidler fra prosjektet 
«VA-prosjekter». 

 
Endret bruk av midler - eksisterende investeringsprosjekter: 

 Grevlingen skole - tilpasning universell utforming 
Hjelpemiddelsentralen har gjennomført akustiske målinger i et klasserom som er 
«Kjær-basen». Måleresultatene viser at etterklangstiden er for lang i forhold til 
dagens krav i byggeforskriften. Det er anbefalt lydabsorbenter på vegg, og det er i 
tillegg ønskelig med en skillevegg. Tiltakene er helt nødvendige for en elev med 
redusert hørsel som skal begynne på skolen i august 2018. Kostnaden er stipulert til 
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200 tusen kroner. Rådmannen anbefaler at tiltakene gjennomføres og at kostnaden 
dekkes av gjenstående budsjettmidler i prosjektet.   

 

 Hølen skole 
Plan- og miljøutvalget (PLM) vedtok i april 2018 å utsette saken om en mindre 
endring av reguleringsplan ved Hølen skole. PLM ba om en ny utredning i henhold til 
overlevert skisse. Kostnad for en slik utredning er stipulert til 200 tusen kroner. 
Beløpet er basert på honorar (140 tusen kroner) til ekstern rådgiver for tegninger 
som ble utarbeidet før møtet i PLM. Rådmannen anbefaler at tiltaket blir dekket av 
gjenstående budsjettmidler i prosjektet. 

 

 Utbygging av sykehjemmet  
Rådmannen anbefaler at 1,7 millioner kroner av gjenstående bevilgning, i forbindelse 
med utvidelsen/utbyggingen av Vestby sykehjem, omdisponeres til følgende tre 
formål:  
 
Carport for elektriske mopeder 
Sykehjemmet er bygget i to trinn. Byggetrinn en fra 2006 har 80 rom for beboere 
med stort behov for pleie. Byggetrinn to fra 2015 har 24 rom med beboere der 
enkelte er i stand til å bevege seg utendørs ved hjelp av en elektrisk moped med fire 
hjul. Det er ikke tillatt å lade el-mopedene inne på grunn av brannfare ved lading. 
Mopedene lades i dag på verandaer og uteområder som kommer i konflikt med 
planlagt bruk av områdene. Det er dessuten vanskelig å komme seg ut om vinteren. 
En løsning er en carport med ladepunkter ved inngangspartiet mot syd. Kostnad for 
tiltaket er stipulert til 200 tusen kroner. Rådmannen foreslår at tiltaket blir dekket av 
gjenstående budsjettmidler i prosjektet.   

 
Intern ombygging sykehjemmet 
Organiseringen og krav i driften gjør at sykehjemmet må gjennomføre bruksendringer 
av noe av arealet for å øke effektiviteten i hverdagen. Dette er areal til vaktrom, 
kontor til to nye ledere, lagre og medisinrom. Kostnad er beregnet til 
500 tusen kroner.  Rådmannen anbefaler at tiltaket blir dekket av gjenstående 
budsjettmidler i prosjektet.  
 
Digitalt medisinkabinett på sykehjemmet 
Det er meldt avvik på medisinrommene og oppbevaring av medisiner. Flere sykehjem 
har nå gått over til digitale medisinkabinett og elektroniske medisintraller som gir 
sikrere medikamenthåndtering.  Istedenfor å bygge om medisinrommene anbefales 
det innkjøp av kabinett og traller. Dette krever også en omlegging av 
medikamenthåndtering til bruk av multidose. Det vil si at apoteket pakker doser av 
den enkelte pasients ordinerte medisiner i små poser som sendes på rull til 
sykehjemmene, ferdig dosert og kontrollert. Dette frigir tid for sykepleierne til mer 
pasientrettet arbeid. Kostnad for medikamentkabinett og traller er anslått til en 
million kroner. Rådmannen anbefaler at tiltaket blir dekket av gjenstående 
budsjettmidler i prosjektet. 
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5.  FORVALTNING AV LIKVIDITET OG GJELDSPORTEFØLJE 

 
I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig 
likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer. 
 
 
Likviditet 
Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 30. april: 
 

 
 
Kommunen har bankavtale med DNB, dog slik at kommunen står fritt til å plassere ledig 
likviditet hos andre. Dagens bankavtale gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders 
niborrente pluss en margin på 0,25 prosentpoeng. Vi har plassert 50 millioner kroner i 
Sparebank 1 til tre måneders niborrente pluss en margin på 0,68 med en betingelsen om 31 
dagers varsel ved uttak. Det er ikke mulig å plassere mer enn 50 millioner kroner i Sparebank 
1 til denne rentebetingelsen.   
 
Gjeldsportefølje 
Hittil i 2018 er det ikke tatt opp nye lån bortsett fra årets startlån på 20 millioner kroner. Det 
har ikke vært konverteringer av gamle lån i 2018. Pr. 30. april er gjeldssammensetningen slik: 
 
 

 
 
Renten på lånet i KLP er bundet frem til august 2022, og utgjør 16,8 % av lånemassen 
eksklusiv startlån. Fratrukket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånet 22,2 % av 
netto lånemasse. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på lånemassen er om lag 30 år.  
 
Langsiktige finansielle plasseringer 
Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at 
storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet. 
 

Beløp i 1000 kr Rente

DNB Konsernkonto 528 168 1,36

Sparebank1 Østfold-Akershus 725 0,30

Sparebank1 Østfold-Akershus 50 000 1,79

Sum 578 893

Låneportefølje Beløp i 1000 Rente 

Startlån i Husbanken 105 178 1,58

Startlån i Kommunalbanken 8 1,70

Lån til særvilkår i Husbanken 1 220 0,58

Andre lån i Husbanken 1 065 1,58

Kommunalbanken - p.t. rente 709 245 1,70

Kommunalbanken - nibor rente 450 631 1,71

KLP - fast rente 254 553 2,01

KLP - nibor rente 100 589 1,64

Sum 1 622 489
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6. RÅDMANNENS KONKLUSJON 
 
Det er stor aktivitet i kommunen og derfor behov for å øke budsjettramme både på drift og 
investering. Det er avsatt reservepost i driftsbudsjettet til å dekke økte utgifter.  
 
Rentenivået ligger nå om lag 0,25 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for 
budsjett 2018. Dersom dette nivået holder seg resten av året, vil det gi en netto renteutgift 
rundt 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette kan dekkes av kommunens 
rentefond som er over 40 millioner kroner. Låneopptak for 2017 er utsatt som følge av 
fortsatt høyt nivå på kommunens likvide midler, jf. k-sak 78/17. De fleste renteprognoser 
tilsier et høyere rentenivå framover enn det som har vært de siste årene. Dersom 
låneopptak for 2017 gjennomføres i løpet av 2. tertial, vil en vurdere om lånet skal tas opp 
som en fastrentelån.  
 
Prognose for skatt og rammetilskudd for 2018 er fortsatt usikker. Tall basert på KS’ 
beregning etter kommuneproposisjonen tilsier en netto reduksjon på 5 millioner kroner i 
forhold til budsjett 2018 (11,4 millioner kroner lavere for skatt og 6,4 millioner kroner 
høyere for rammetilskudd). I kommuneproposisjonen blir det pekt på at skatteinntektene 
for 2017 må ses i sammenheng med uventede store uttak av utbytte til personlige 
skatteytere, og at disse ekstra skatteinntektene ikke er videreført i inntektsanslagene for 
2018. Anslaget til kemneren etter første tertial gir om lag samme tall. 
 
I budsjett 2018 er netto driftsresultat 9,7 millioner kroner. Ovennevnte forhold kan medføre 
at netto driftsresultat kan komme ned mot 2 millioner kroner, dvs. rundt 0,2 prosent av 
driftsinntektene. Rådmannen vil avvente til tertialrapport nr. 2 for eventuelt å fremme 
budsjettendringer for renteutgifter, skatt og rammetilskudd.  
 
Befolkningen i Vestby kommune økte med 10 personer i løpet første kvartal 2018. Selv om 
dette kan skyldes tilfeldigheter styrker den svake veksten en tendens de siste kvartalene om 
at den sterke befolkningsveksten som har vært de siste årene er over – i alle fall for en 
periode. Dersom befolkningsveksten ikke blir så sterk for 2018 som tidligere antatt, vil det 
trolig medføre en lavere inntektsvekst enn de foregående årene. Lavere vekst vil medføre at 
sammenstillingen av første års budsjett i kommende handlingsprogram blir mer krevende 
enn det som har vært de siste årene. I tillegg ser befolkningsveksten i 2018 for hele landet 
som helhet også ut til å bli lavere enn tidligere antatt. Dette vil trolig få betydning for hvor 
mye man fra statlig hold mener at inntektene i kommunesektoren bør øke fra 2018 til 2019. I 
statsbudsjett 2019 blir det trolig korrigert for at de demografiske kostnadene fra 2017 til 
2018 blir lavere enn det man la til grunn i statsbudsjett 2018, dvs. at man kommer til å 
redusere inntektsveksten fra 2018 til 2019 som følge av dette.  
 
Rådmannen mener at økonomien for 2018 er under kontroll, men at økt sannsynlighet for 
høyere rentenivå og lavere vekst i skatteinntekter og rammetilskudd enn tidligere lagt til 
grunn, vil medføre at neste års budsjett vil bli mer krevende å saldere enn det som har vært 
situasjonen de siste årene. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, og gjøre nødvendige 
forberedelser dersom man får en situasjon at det må gjøres kutt i rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2019-2022.  
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SENTRALADMINISTRASJONEN 

 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 11 432 11 098 334 37,53 30 460 29 830 11 114 

Andre driftsutgifter 6 538 6 640 -102 23,00 28 424 28 424 10 049 

Andre inntekter -266 -521 255 5,48 -4 863 -4 863 -1 220 

Refusjon sykelønn -373 0 -373 0,00 0 0 -337 

  I alt 17 330 17 217 113 32,08 54 021 53 391 19 605 

 
Lønn inkl. refusjon sykelønn er i henhold til budsjett. Andre driftsutgifter og Andre inntekter 
er også i rute.  
 
Konklusjon: Forventes å gå i balanse.  
 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 40,8 40,1 40,8  
Sykefravær – totalt 8,3 % ≤ 7,0 % 7,2 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,1 %  2,6 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 5,2 %  4,6 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,2  Måles høst 2018 
Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

30.04.18 

Kommentarer 

Fornøyde 

brukere 

 

Behandlingstid for 

henvendelser til 

servicekontoret 

To dager Innfridd  

Behandlingstid for 

søknader startlån 

Fire uker etter 

komplett 

søknad 

Innfridd  

Ny og mer 

brukervennlig 

møteprotokoll 

I løpet av første 

tertial 2018 

Gjennomført  

Gjøre dokumenter 

tilgjengelig på offentlig 

journal 

I løpet av 2018 Prosjektet har 

starte opp 

 

Andel av utgående 

faktura som er 

elektroniske 

Over 75 % Ikke oppnådd Må reetablere 

Vipps som 

betalingsform 

for å få økt 

andelen av 

elektroniske 

fakturaer.  

 

 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
Ny personopplysningslov skulle opprinnelig tre i kraft fra 25. mai, men ikrafttredelsen er blitt 

utsatt til juli i år. I forhold til personloven fra 2001 gir den nye loven blant annet personer 

rett til å vite hva andre vet om en, krav om personvernombud i offentlige virksomheter samt 

kraftigere virkemidler overfor virksomheter som ikke følger den nye loven. En arbeidsgruppe 

bestående av medarbeidere fra hele organisasjonen har vært i arbeid for å gjøre de 

nødvendige forberedelser slik at Vestby kommune er godt forberedt på den nye 

lovgivningen.  
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RESULTATOMRÅDE SKOLE 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 96 149 89 577 6 572 39,19 245 360 242 871 88 195 

Andre driftsutgifter 6 841 7 247 -407 21,53 31 775 31 102 7 132 

Andre inntekter -9 012 -8 797 -215 28,55 -31 569 -29 257 -13 131 

Refusjon sykelønn -4 786 0 -4 786 0,00 0 0 -3 647 

  I alt 89 192 88 028 1 164 36,32 245 565 244 716 78 548 

 
Lønn og sosiale utgifter sees i sammenheng med sykelønnsrefusjon. Merforbruket på 
1,786 millioner kroner skyldes at;  

 Kommunen har så langt ikke blitt tilført midlene fra staten som skal dekke opp for 
personell som er i videreutdanningen «kompetanse for kvalitet». 

 Det er noe merforbruk på Grevlingen ungdomsskole og Vestby barneskole knyttet til 
vikarer. Det er iverksatt tiltak for å håndtere merforbruket. 

For de andre postene er det mindre avvik. Det forventes ikke avvik ved årsslutt. 
 
Mindreforbruk på andre driftsutgifter på 407 tusen kroner skyldes at skolene gjør sine store 
innkjøp i juni/juli. Ekstra inntekter skyldes overføring fra fylkeskommunen til PPT og bruk av 
tidligere avsatt fondsmidler for å finansiere midlertidig IT-stilling ved skole. 
 
Nye behov fra skolestart 2018: 

 Avtalefestede tillegg mangler i budsjettet til Hølen skole. Dette utgjør 240 tusen kroner i 
2018.  

 Husleie og strøm Rokker gård/Vestby skole: 145 tusen kroner i 2018. Må legges inn i HP i 
2019 og 2020. 

 Utstyr ny 1. klasse Vestby skole: 85 tusen kroner eks mva. 
I tillegg er det et stort behov for pedagog og assistent på nye elever med fulldekning i skole 
og sfo på Son skole fra høsten 2018. Det er vanskelig å se nå hvor mye av det økte behovet vi 
klarer å dekke av eget budsjett i 2018. Dette vil være mer oversiktlig i august (2. tertial). 
Behovet må legges inn i HP fra 2019. 
 
Konklusjon: Per 1. tertial er det estimert et merforbruk på 470 tusen kroner ved årets slutt. 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

30.04.17 

Mål   

31.12.18 

Resultat 

30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 300,6 320 314,3  

Sykefravær – totalt 8,4 % ≤ 7,5 % 9,2 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,6 %  2,9 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 4,8 %  6,3 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,4  Måles høst 2018 

Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator 
 

Ambisjonsnivå Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

 
 
 
Elever med 
gode 
grunnleggende 
ferdigheter 

Nasjonale prøver Bedre enn 

nasjonalt nivå 
 Alle 

styringsindikatorer 

måles høst 2018, 

kommer først i 

årsmelding. 

 

Regning  
 
 

 << 

Lesing på norsk  
 

 << 

Lesing på engelsk  
 

 << 

 Elevundersøkelsen    

Elever som er 
motiverte for 
læring 

Læringskultur 
 

Bedre enn 

nasjonalt nivå 
 << 

Vurdering for læring  << 

Elever som 
trives på skolen 

Trivsel Bedre enn 

nasjonalt nivå 
 << 

Ingen mobbing Mobbing Ingen mobbing  << 

Andel elever som har 
blitt mobbet av andre 
elever på skolen 2-3 
ganger i måneden eller 
oftere 

 << 

 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
 
Alle skolene i Vestby har blitt med i prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 
Dette er et prosjekt initiert av Fylkesmannen. Prosjektet startet i januar 2018 med 
prosjektbeskrivelser fra skolene. Det blir kick-off med alle ansatte i august. 
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RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE  
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 34 208 32 265 1 944 37,15 92 091 91 742 32 118 

Andre driftsutgifter 27 976 27 989 -13 31,91 87 666 87 008 27 638 

Andre inntekter -7 505 -7 104 -401 33,13 -22 652 -21 994 -6 950 

Refusjon sykelønn -1 618 0 -1 618 0,00 0 0 -1 603 

  I alt 53 062 53 150 -88 33,77 157 105 156 756 51 202 

 
Økonomien per 30.04.2018 er under kontroll. 
Det er i midlertid flere usikkerhetsmomenter:  

 Ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager fra høsten, som 
påvirker foreldrebetaling, kommunalt tilskudd til private barnehager og 
lønnskostnader i kommunale barnehager. 

 Refusjonskrav til/ fra andre kommuner – antall barn fra andre kommuner i private 
barnehager er synkende. Barn fra Vestby kommune i andre kommuner er varierende. 

 Refusjon til private barnehager for inntektsgradert foreldrebetaling/ gratis kjernetid 
er med dagens vedtak for 2018 estimert med et merforbruk på 500 tusen kroneri 
2018. 

 
Konklusjon: Det er usikkerhet med hensyn til resultat for 2018. Per 30.08.2018 vil RO 
barnehage ha oversikt over antall barn i barnehagene for høsten, og det kan beregnes 
utgifter/ inntekter etter antall barn.  
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 158,5 156 157,8  

Sykefravær – totalt 11,5 % ≤ 10,0 % 13,5 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 5,4 %   5,6 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 6,1 %   7,9 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2018 

Deltakelse:      

 
Bemanningsnorm i barnehagene kan bli vedtatt våren 2018. Økning i antall årsverk i 
grunnbemanning/ forventet nedgang barn med spesielle behov. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

30.04.18 
Kommentarer 

Barnehagen 
legger til rette 
for at barn 
utvikler gode 
sosiale 
ferdigheter  

Foresattes opplevelse 
av at barnet trives i 
barnehagen 

4,7  Måles høsten 
2018 

Barnehagen bidrar til 
barnets sosiale 
utvikling 

4,7  Måles høsten 
2018 

Barnehagen 
skal bidra til at 
barn utvikler 

gode språklige 

og 

kommunikative 
ferdigheter  
 

Deltakelse fra 
barnehagene på 
Nettverk for språk og 
atferd 
 

90 % deltakelse  40 % deltakelse Det har vært høyt 
sykefravær i 
enkelte 
barnehager i de 
tre første 
månedene 

Oppfølging av barn 
med forsinket 
språkutvikling eller  
-vansker 

100 %  100 %  

Barn utvikler 
evne til å delta i 
og påvirke egen 
hverdag  

Trivselsevaluering 
med 5- åringene en 
gang i året  

100 %  
 

43 % Det er planlagt 
samtaler i mai 
2018 

Foreldre 
opplever godt 
samarbeid og 
medvirkning i 
barnehagen  

Andel foreldre som 
får tilbud om to 
samtaler  

100 % 
 
 

45 % Tilbud høsten 
2018 

Brukertilfredshet 4,5 Sist måling i 
2016: 4,4 

Foreldreundersøk
else november 
2018 

 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 

Samordnet opptak 
Ved hovedopptak kom det inn totalt 274 søknader mot 272 i 2017. 16 søkere trakk seg før 
tildeling. På opptaksmøtet var det 258 søkere. Det ble sendt ut 225 tilbud. Alle barn med rett 
til barnehageplass fikk barnehagetilbud. De resterende 33 søkerne hadde enten ikke rett til 
plass og/ eller ønsket plass fra januar 2019.  
På ventelista per 30.04.2018 er det 27 barn uten plass. Utfordringen er at flere av søkerne 
søker kun en barnehage og den barnehagen har ikke ledig kapasitet. Ti søkere ønsker 
oppstart etter 31.12.2018. Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er ledige 
barnehageplasser både i Vestby Nord og Syd. 
 
Spesialpedagogisk arbeid og barn med særskilt behov for hjelp og støtte 
Det var 45 barn med særskilt behov for hjelp og støtte per 30.04.2018 en økning på fire fra 
31.12.2017. 33 av barna har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19e 
og enkeltvedtak, Flere av barna har store hjelpebehov, det i tillegg til enkeltvedtak etter 
barnehageloven er gitt ressurser til barnehagene grunnet barn og dets helsemessige behov. 
Barna med utvidet hjelpebehov er fordelt mellom kommunale og private barnehager. 
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Bemanning/ kompetanseutviklingstiltak 
Andelen kvalifiserte styrere og barnehagelærere i Vestby har ifølge KOSTRA - tall hatt en 
liten økning fra 15.12.2016 til 15.12.2017 på 1,5 prosentpoeng fra 93,6 % til 95,1%. Det er en 
utfordring å få tilsatt kvalifiserte barnehagelærere, særlig i vikariater. Noen barnehager har 
større utfordringer enn andre.  
Andel menn per 15.12.2017 er 14,2%. Det er en økning på 3,6 prosentpoeng fra samme dato 
i 2016.  
 
Seks assistenter som er i gang arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved høgskolen i 
Oslo og Akershus samtidig som de jobber i barnehager i Vestby.  
22 assistenter tar i løpet av sommeren/ høsten 2018 fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeiderfag.  
 
Fra januar 2018 er barnehage og skole med i en nasjonal satsning Inkluderende barnehage- 
og skolemiljø - kompetanseutvikling for barnehager, skoler, myndighet og eiere om mobbing 
og andre krenkelser. Satsningen styres av Utdanningsdirektoratet og er to-årig. 
 
Foreldrebetaling/ redusert betaling og gratis kjernetid 
Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 533 500 kroner kan søke om 
inntektsgradert foreldrebetaling. Husstander som har lavere inntekt enn 450 000 kroner har 
krav på 20 timer gratis kjernetid. For barnehageåret 2017 – 2018 er det per 30.04.2018 
fattet 112 vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling inklusiv 67 vedtak om gratis kjernetid. 
Private barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune. 
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RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 8 294 9 213 -920 32,84 25 251 25 147 9 180 

Andre driftsutgifter 7 045 8 973 -1 927 26,17 26 919 26 919 6 615 

Andre inntekter -606 -1 465 859 13,80 -4 394 -4 394 -873 

Refusjon sykelønn -319 0 -319 0,00 0 0 -487 

  I alt 14 414 16 721 -2 307 30,17 47 776 47 671 14 436 

 
Det er noe underforbruk på lønn til fosterhjem. Dette vil reguleres i løpet av året. Follo 
barnevernvakt har tilbakebetalt 650 tusen kroner fra årene 2015-17. Dette er med bakgrunn 
i for mye betalt i tilsvarende periode, og en avregning ut fra innbyggertall og bruk. 
Resterende underforbruk gjelder i all hovedsak periodiseringer på kommunale legetjenester, 
da det er variasjon i når vi mottar fakturaer.  
 
Konklusjon: Økonomien er under kontroll. 
 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 27,75 26,05 26,05  
Sykefravær – totalt 9,6 % ≤ 4,0 % 6,8 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,1 %  3,2 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 7,5 %  3,6 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2018 
Deltakelse:     

 
I tillegg er det 1,65 årsverk med tilskudd fra stat, helse. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

30.04.18 
Kommentarer 

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

Andel klasser som har 
fått informasjon 

100 % 100 % Barn født i 
2007. 

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. 

 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
Helse og barnevern arbeider målrettet med de andre tjenestene i kommunen for et best 
mulig samarbeid rundt barn og unge. Målet er å gi riktig hjelp, tidligst mulig. Det innebærer 
arbeid på systemnivå med samarbeidsavtaler og felles kompetanseheving på tvers av 
faggrupper i kommunen. Dette skal bidra til tilpasset hjelp og effektiv oppgaveløsning. 
 
Forebyggende team er i kontakt med mange barn og deres familier på individnivå, samt 
foreldre i grupper med Circle of Security (COS veiledning). 
 
Barneverntjenesten ruster seg for de statlige føringer via barnevernsreformen «bedre hjelp 
der barna bor», og jobber aktivt med kartleggingsverktøy og kompetanseheving. Arbeidet 
med fosterhjem skal etterhvert bli en fullverdig kommunal oppgave, både faglig og 
økonomisk. Barneverntjenesten har positiv erfaring med plassering i slekt og nettverk. 
Arbeidet er ressurskrevende da kommunen er ansvarlig for hele prosessen fra vedtak om 
omsorgsovertakelse, godkjenningsprosesser av fosterhjem, til endelig plassering i 
fosterhjem. 
 
Helsestasjonen har fått økte stillingsressurser, men har over tid opplevd utfordringer med 
rekruttering. Det har vært økninger i rammen til helsesøstertjenesten fra statlig hold, som 
har medført at mange kommuner har rekruttert både helsesøster og jordmor. Dette har 
medført en utfordring ved rekruttering.  Tjenesten har per tiden vakanser med bakgrunn i 
dette, men det arbeides aktivt for å få folk på plass. I tillegg til midler til jordmor og 
helsesøster har helsestasjonen nå også fått tilskudd til 0,65 årsverk knyttet til ungdomshelse 
fra Helsedirektoratet.  
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RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 27 242 26 136 1 105 35,77 76 168 75 883 22 912 

Andre driftsutgifter 12 539 11 573 966 40,36 31 066 31 066 11 446 

Andre inntekter -673 -494 -179 4,95 -13 577 -13 577 -1 260 

Refusjon sykelønn -1 279 0 -1 279 0,00 0 0 -1 336 

  I alt 37 828 37 216 612 40,39 93 657 93 372 31 762 

 
Merforbruk lønn sees i sammenheng med sykelønnsrefusjon. Avvik innen inntektsområdet 
vil lukkes da de gjelder periodiseringer av driftstilskudd fysioterapi. 
 
Et nytt enkelttiltak for en person utskrevet fra sykehus til hjemmet med krav om minimum 
2:1-bemanning hele døgnet utløser et alvorlig merforbruk. Tiltak er iverksatt for 
kvalitetssikring, kostnadseffektivisering og å sikre økonomistyring innen resultatområdet.  
 
Konklusjon: det forventes et merforbruk på 4,5 millioner kroner ved årets slutt.  
Merforbruket er i hovedsak knyttet opp mot en person utskrevet fra sykehus, med alvorlig 
voldsrisiko og krav om 2:1 bemanning i hjemmet hele døgnet for å kunne ivareta hensynet til 
sikkerhet. 

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 80,0 98,9 98,9  
Sykefravær – totalt 14,3 % ≤ 9,0 % 12,9 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,6 %  4,6 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 10,6 %  8,3 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,4  Måles høst 2017 
Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

1) Styrket 
mulighet for 
gjenvinning 
tapt 
funksjonsnivå 
2) Økt 
egenmestring 
3) Opprettholdt 
funksjonsnivå 

1) Antall pasienter med 
vedtaksreduksjon/ 
avsluttet tjeneste 
2) Antall vedtak 

1) Reduksjon 
 
2) Reduksjon 

Rapportering 
2.tertial  

Reduksjon i 
tjenester og 
enkeltvedtak  
kan først 
registreres i 
2.tertial på 
grunnlag av data 
fra 1.tertial 

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 %  

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 % 

1,74 % 
2,87 % 
18,57 % 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 

Rehabiliteringsavdelingen er svært tilfreds med nye og sentrumsnære lokaler. Noen behov 
for tilpasninger og brukerønsker skal til politisk behandling før sommeren.   
 
Generelt oppleves en økning i etterspørsel av tjenester som krever samordning og 
koordinering av ressurser for å sikre helhetlige pasientforløp. Som følge av 
Samhandlingsreformen overføres ansvar og mer komplekse oppgaver fra sykehus til 
kommune.  
 
I februar ble en pasient med alvorlig voldsrisiko ferdigbehandlet og utskrevet fra sykehus til 
hjemmet med krav om minimum 2:1-bemanning hele døgnet for å forebygge fare for liv og 
helse, både for brukeren selv og de ansatte. I dette tilfellet anser spesialisttjenesten 
miljøterapi i kommunen som eneste behandlingstilbud. Kostnaden i 2018 er 
5,5 millioner kroner for dette nye enkelttiltaket. 
 
ACT-team er en modell for å gi oppsøkende helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser, ofte også rusproblemer. ACT Østfold har vedtatt å tidligst kunne gi Vestby 
kommune tilbud om tjenester til innbyggerne fra og med januar 2019. Manglende 
overlapping av ACT-tilbud i overgangen fra A-hus til Kalnes og Helse Sør Øst har gitt behov 
for å lage særavtaler for enkelte personer med store oppfølgingsbehov i år. Avtalen mellom 
helseforetak og kommune forberedes til behandling i kommunestyret i juni. 
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Kommunen har, sammen med de andre Follo-kommunene og staten ved Barne- og 
likestillingsdepartementet, inngått avtale om driftstilskudd til Alternativ Til Vold. ATV Follo 
ble etablert høsten 2017. Organisasjonen er et behandlings- og kompetansesenter for vold i 
nære relasjoner og har mandat til å gi et helhetlig behandlingstilbud til både den som utøver 
vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner.  
 
Avlastere for familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har oppdragsavtaler med 
kommunen. Etter en Høyesterettsdom i 2017 skal avlaster som klar hovedregel anses som 
arbeidstaker, og kommunen har startet arbeidet med tilrettelegging for dette. 
 
Fysioterapitjenesten innfører ny egenandel for fysioterapi. Flere skal betale egenandel for 
behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for 
egenandel. Det er etablert treningsgrupper «Sterk og stødig» i samarbeid med 
hjemmetjenestens Seniorkontakt, og det planlegges ytterligere treningsgrupper til høsten 
som vil øke behandlingskapasiteten innen fysioterapitjenesten. 
 
Forskrift om adgang til å kreve refusjon mellom kommuner er opphørt fra januar 2018. 
Reguleringen medfører at oppholdsprinsippet nå er gjeldende. Kommunen har nå ansvar for 
å yte helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg her, som videre kan medføre 
økonomisk uforutsigbarhet for kommunen. 
 
Avdelingen har iverksatt forbedringsarbeid knyttet opp mot økonomisk styring og kontroll, 
og prioriterer arbeidet med samhandling internt i avdelingen og i kommunen for å sikre 
effektiv ressursutnyttelse og samordnede tjenester for innbyggerne.  
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RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 15 591 14 787 804 36,14 43 139 43 406 14 701 

Andre driftsutgifter 3 805 5 114 -1 309 33,88 11 231 10 807 4 217 

Andre inntekter -773 -608 -166 42,41 -1 823 -1 823 -1 071 

Refusjon sykelønn -783 0 -783 0,00 0 0 -582 

  I alt 17 839 19 293 -1 454 33,95 52 546 52 390 17 265 

 
Merforbruk på lønn må sees i sammenheng med refusjon sykelønn.  
Mindreforbruk andre driftsutgifter skyldes at en faktura for brukerstyrt personlig assistanse 
for 1. kvartal 2018 ble regnskapsført i 2017.  
 
En økning i antall pasienter og flere pasienter med behov for å være to i stellesituasjon, 
medfører økt behov for å leie inn ekstravakter. Dette sammen med en økning i private BPA 
brukere, vil gi merutgifter i 2018.  
 
Konklusjon: Nærmere prognose om eventuelt merforbruk vil bli lagt frem i forbindelse med 
2. tertial. 
 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål   
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 58,33 58,33 58,33  
Sykefravær – totalt 9,2 % ≤ 9,0 % 12,9 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,5 %  4,5 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 6,7 %  8,3 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2018 
Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Fornøyde 
brukere 

Lokal 
brukerundersøkelse: 

   

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

5,5 
 
 
 
 

Måles juli-2018  

I hvilken grad 
etterkommer 
hjemmetjenesten 
avtaler? 

5,5 
 
 
 

Måles juli-2018  

Hvor fornøyd er du 
totalt sett med 
hjemmetjenesten? 

5,5 Måles juli-2018  

Sikre at 
hjemme-
tjenestens 
pasienter får 
tilpasset 
ernæring 

Antall risikopasienter 
med individuell 
oppfølging/ernærings-
plan 
 
 
 

100 % Rapporteres i 
årsmelding 

 

Sikre at rett 
pasient får rett 
medisin til rett 
tid 

Antall avvik. 
 
Antall avvik med 
alvorlig konsekvens 

Under 100 pr år 
 
0 

61 
 
0 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
Sykepleietjeneste: Antall pasienter i sykepleietjenesten viser en økning på 45 pasienter 
sammenlignet med samme tidsrom 2016. Per april 2018 er det 231 pasienter totalt. 
 
Praktisk bistand: Antall brukere viser en økning på 29 sammenlignet med samme tidsrom 
2016. Per april 2018 er det 146 pasienter totalt. 
 
I tillegg til økt antall pasienter opplever tjenesten økt pleietyngde der flere av pasientene 
krever to ansatte i stellesituasjon. Det er derfor nødvendig å sette inn ett ekstra personale 
på kveld og helg. Dette gjelder både sone nord og syd. 
Pasientbelegget i hjemmetjenesten har endret seg som følge av samhandlingsreformen, 
med mottak av svært behandlingskrevende pasienter i alle aldersgrupper.  
 
Avdelingsledelsen har store utfordringer med å skaffe nok vikarer i forbindelse med 
sykefravær og ferier. I tillegg opplever tjenesten merkbart lavere tilsøkning ved utlysning av 
sykepleierstillinger.  Hjemmetjenesten har derfor leid inn sykepleier fra vikarbyrå for å dekke 
ubesatt sykepleierstilling. 
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RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 26 251 23 860 2 391 36,14 72 646 72 467 25 234 

Andre driftsutgifter 5 136 5 018 118 34,12 15 053 15 053 5 244 

Andre inntekter -3 787 -3 292 -495 29,90 -12 666 -12 666 -6 277 

Refusjon sykelønn -1 161 0 -1 161 0,00 0 0 -1 857 

  I alt 26 439 25 586 853 35,24 75 033 74 855 22 345 

 

Merforbruket på lønn skyldes blant annet økt aktivitetsnivå som følge av hurtig utskrivning 
av pasienter fra sykehus med krav om mer behandling, rehabilitering og oppfølging i 
kommunehelsetjenesten. Dette gir økt behov for personell. Det er vanskelig å rekruttere 
sykepleiere, slik at det ved behov må leies inn sykepleiere fra vikarbyrå. I tillegg er 
lønnsbudsjettet per i dag noe lavt til å kunne opprettholde nødvendig bemanningsfaktor på 
sykehjemmet. 
 
Konklusjon: Det er forventet merforbruk på lønnsbudsjettet ved utgangen av 2018 på om lag 
1,9 millioner kroner. 
 
Det er også økende behov for mer ressurser til pasienter med demens (eksempelvis 1-1 
bemanning, sykehjemmet har ikke forsterket demensenhet). Dette er en uforutsigbar 
kostnad, og behovet er knyttet til reduksjon av risiko for til dels alvorlige avvik i tjenesten. 
Nærere prognose om merforbruk vil bli meldt i forbindelse med 2. tertialrapport. 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 92,08 97,96 101,03  
Sykefravær – totalt 14,8 % ≤ 12,0 % 16,8 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,3 %  4,8 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 11,5 %  12,0 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Meldes høst 2018 
Deltakelse:     

 
Økning i antall årsverk er inkludert utvidelsen fra 1. mai 2018. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 30.04.18 Kommentarer 

Alle innbyggere 
med rett til 
sykehjemsplass 
skal få et tilbud 
 
 
 

Venteliste for plass i 
sykehjem 

Ingen venteliste 0  

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

< 25 14  

Antall døgn leie av 
plasser for 
korttidsopphold 

< 25 14  

Alle pasienter 
ved 
sykehjemmet 
skal få tildelt 
egen 
pårørende- 
kontakt 
 

Brukerundersøkelse. 
Pårørendesamtale.  

En gang pr år Alle har 
pårørendekontakt 

 

Pasientene skal 
ha et godt 
ernæringstilbud 
 

Avvik i forhold til 
ernæringsplan 

Ingen avvik Ingen avvik  

 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
Første kvartal har vært krevende og preget av høy aktivitet og svært dårlige og 
ressurskrevende pasienter. Det har vært behov for mye innleie av sykepleiere fra vikarbyrå 
for å kunne gjennomføre en forsvarlig pleie og omsorg.  
Vestby kjøper 3 forsterkede sykehjemsplasser og har fortsatt ekstra fastvakter til en hver tid 
for mellom 3-5 pasienter. Dette kommer til å fortsette.  
 
I mars fikk sykehjemmet lekkasje i tak og vegger på avdeling Hagestua, og hele avdelingen, 8 
pasienter, måtte flytte til den ledige avdelingen. Det ble også lekkasje i taket i garasjen. 
Dette skjedde i forbindelse med siste befaring, slik at garantien fortsatt gjelder.  
 
På grunn av lav ledelse- og administrasjonskapasitet, er det blitt et etterslep av oppgaver. 
Det er nå omorganisert, og ny RO-leder er på plass. Det kommer til å bli jobbet for å få rettet 
opp etterslepet til utover høsten.  
 
Sykefraværet er høyt. Det er opprettet et samarbeid mellom sykehjemmet og NAV. NAV-
rådgiver er til stede på sykehjemmet, og sammen med leder og den enkelte sykmeldte 
jobbes det målrettet for å finne løsninger i prosessen for å komme tilbake til jobb. 
Sykehjemmet har forholdsvis høy gjennomsnittsalder på sine ansatte.  Sykmeldingen kan 
ikke sees i relasjon til jobb, annet enn at arbeidsoppgavene er tunge. 
 
Til tross for høy aktivitet og tungt belegg er det mye positivt som skjer med god hjelp av 
Gledessprederen. De ansatte står på hver eneste dag, stemningen er god og lun, som er 
viktig for pasientene våre. 
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KOMMUNALT NAV  

 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 3 563 3 827 -265 33,15 10 748 10 145 4 063 

Andre driftsutgifter 6 025 5 502 523 38,46 15 665 15 665 6 216 

Andre inntekter -176 -229 53 25,67 -687 -124 -185 

Refusjon sykelønn -32 0 -32 0,00 0 0 -166 

  I alt 9 379 9 100 279 36,46 25 726 25 686 9 928 

 
Kommunalt NAV har et overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Kontoret har tradisjonelt hatt 
et lite overforbruk i 1. tertial og forventer refusjoner fra staten i løpet av 2018.  
 
Konklusjon: Forventes å gå i balanse.  
 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 16,0 16,0 16,0  
Sykefravær – totalt 5,3 % ≤ 10,0 % 5,4 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 4,6 %  3,4 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 0,7 %  2,0 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2018 
Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

30.04.18 

Kommentarer 

Flere blir 

økonomisk 

selvhjulpne 

Antall måneder på 

økonomisk 

sosialhjelp 

Under 3 

måneder 

2,66  

Ingen ungdom 

som mottar 

økonomisk 

sosialhjelp skal 

være uten en 

meningsfull 

aktivitet 

 

Andel ungdom med 

vilkår i vedtak om 

økonomisk 

sosialhjelp 

100 % 100%  

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 

NAV har hatt mange søknader om økonomisk sosialhjelp i første tertial. Kommunens 

befolkning vokser og vi opplever press på tjenesten. Kontoret har iverksatt tiltak for å hjelpe 

flere til økonomisk selvhjulpenhet. Det jobber i dag tre jobbespesialister på Huset i 

Støttumveien med prioriterte grupper som står langt unna arbeidslivet. Hver veileder har 

tett oppfølging av brukere, god kontakt med arbeidsgivere i regionen og leverer gode 

resultater. 

 
NAV har for tiden tre bostedsløse som NAV betaler midlertidig bosted for. Dette er en 
krevende brukergruppe med rus- og psykiatriske utfordringer. Kommunen har ikke et 
tilfredsstillende botilbud til denne brukergruppen. 
 
Kontoret har for tiden seks deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Alle deltakere som kan ha 
nytte av programmet får tilbud om dette. 
 
I forbindelse med digitalisering i NAV og utfasing av tynnklienter, må kontoret investere i nye 
dataskjermer tilpasset bærbare enheter. Dette dekkes innenfor budsjett. 
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RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 9 942 10 275 -333 33,86 29 364 29 124 8 891 

Andre driftsutgifter 7 387 7 516 -129 33,92 21 778 21 778 7 364 

Andre inntekter -4 535 -6 065 1 529 15,15 -29 936 -29 936 -8 902 

Refusjon sykelønn -51 0 -51 0,00 0 0 -88 

  I alt 12 742 11 726 1 016 60,09 21 206 20 965 7 267 

 
 
Lønn og sosiale utgifter: Avviket er i hovedsak knyttet til mindre utbetaling av kvalifiserings-
/introduksjonsstønad på flyktningtjenesten. Andre inntekter: Avviket er i all hovedsak 
knyttet til Flyktningtjenesten. Det er ikke bosatt personer første tertial og det er et etterslep 
i overføringene fra Integrerings- og mangfolds-direktoratet (IMDi). Det er søkt om flere 
tilskudd som ennå ikke er utbetalt. Det er en omlegging av ordningen med per capita-
tilskudd til at kommunene. Kommunene får nå kun tilskudd for dem som får 
norskundervisning, og det kan medføre at tilskuddet blir mindre enn budsjettert.  
 
Det blir trolig færre bosettinger i år enn de siste årene, jf. k-sak 5/18. Inntektene som har 
vært ført på dette området har vært større enn utgiftene. Som følge av færre bosettinger 
ligger flyktningetjenesten an til en reduksjon i nettoinntektene med om lag 
450 tusen kroner.  
 
Konklusjon: Flyktningetjenesten ligger an til reduksjon i nettoinntektene med om lag 
450 tusen kroner. Resten av resultatområde kultur forventes å gå i balanse.  
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål 
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 27,02 29,84 26,88  
Sykefravær – totalt 5,0 % ≤ 4,0 % 3,0 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,0 %  1,3 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 3,0 %  1,7 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,2  Måles høst 2018 
Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  
Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat  

30.04.18 

Kommentarer 

Flyktninger skal 

bosettes i 

henhold til 

bosettingsvedtak 

og integreres i 

arbeidsliv og 

lokalsamfunn 

Antall bosatte 

flyktninger i henhold til 

bosettingsvedtak 

25 personer.  

 

 

Ingen nybosatte.  

2 familie-

gjenforente. 

I k-sak 5/18 ble det 

vedtatt å bosettes 10-

25 flyktninger per år 

fra og med 2018. 

IMDi signaliserer 

minimum 10 

bosettinger + 

familiegjenforeninger 

Andel deltakere i 

arbeid og utdanning 

ett år etter 

introduksjonsprogram 

70 % 

 

Ikke relevant tall 

grunnet få 

personer. 

2 personer avsluttet 

første 4 mnd i 2017. 1 

i fødselsperm, 1 

gr.skole for voksne. 

Alle innbyggere 

skal ha tilgang til 

allsidige og 

synlige 

bibliotektjenester 

Besøk per innbygger 3,8 1,0 17 913 besøk, en 

nedgang på 1 443 fra 

tilsvarende periode i 

2017. 

Utlån per innbygger 3,8 

 

1,1 19 690 utlån, en 

oppgang på 446 fra 

tilsvarende periode 

2017. 

Antall publikum på 

arrangement 

2 000 962 175 færre enn 

tilsvarende periode 

2017. Eksterne 

aktørers arrangement 

er ikke inkludert. 

Kulturskolen skal 

være ettertraktet 

og levere kvalitet 

Andel barn i 

grunnskolealder som 

deltar på aktivitet. (GSI 

tall 1.10 hvert år) 

≥ 12 % 

 

15,5 %  GSI tall måles én gang 

årlig. Siste måletall er 

fra 1.10.2017 

Alle innbyggere 

skal gis gode 

muligheter for 

kulturopplevelser 

og for å drive 

aktivitet i 

nærmiljøet 

Arrangement totalt ≥ 140 52  

Arrangement bibliotek ≥ 50  23 1 arrangement 

mindre enn 

tilsvarende periode 

2017. 

Arrangement 

Kulturskolen 

≥ 40 10  

Arrangement Klubb og 

fritid 

≥ 10 13  

Arrangement 

Spaserstokken 

≥ 15 6  

Felles arrangement/ 

folkehelseuken 

5/20 -/- Folkehelseuken, 

høsten 2018. 

Besøkstall Grevlingen 

svømmehall 

6 500 2 121  
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KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 

 Nye tilskuddsmidler til kulturprosjekter/festivaler ble lagt inn i HP 2018-2021. Som følge 
av dette er det innvilget tilskudd til festivalene Sånafest, Prestivalen og Hvitsten Salong 
som arrangeres i løpet av sommeren. 

 Det har vært seks arrangementer gjennom Den kulturelle Spaserstokken hittil i år. Gode 
tilbakemeldinger fra publikum. I tillegg har det vært pilotvisning av Den virtuelle 
spaserstokken hos et testpanel på sykehjemmet – delte tilbakemeldinger, men mange så 
verdien i teknologien. 

 Det er lagt inn 300 tusen kroner til Liv i sentrum prosjektet. Vestby fotoklubb har hatt 
fotoutstilling og Follo folkehøyskole markerte dansens dag, barnehager har vært med å 
pynte sentrum og Vestby kommune har startet El-sykkelbibliotek. Kommunen låner nå ut 
seks el-sykler til Vestbys innbyggere. 

 Et stort samarbeidsprosjekt med kulturskole, skole, klubb & fritid og Follo Folkehøyskole 
ble gjennomført i Vestby Arena. Over 700 elever fikk oppleve bandet Philco Fiction 
sammen med dansere fra Brevik Danseverksted/Follo folkehøyskole og elever ved 
kulturskolen.  

 Konserthåndtering A til Å: Elevene ved valgfaget sal og scene produserte 2 konserter 
med Hkeem og Ezzari, hvorav den ene en skolekonsert med hele kommunens 10. trinn. 

 Ungdommens kulturmøte (UKM) måtte avlyses på grunn av for få påmeldte deltagere. 

 Teten ungdomsklubb har et gjennomsnittlig besøk på 25 pr. gang, det samme har 
Juniorklubben og Klubb for funksjonshemmede har et gjennomsnittlig besøk 30 pr. gang. 

 Vestby skateklubb har benyttet skaterampa på søndager gjennom deler av vinteren. 

 Åpen hall-tilbudet er brukt av 25-50 ungdommer pr. gang. Brevik danseverksted har ca. 
90 elever, ni av disse er instruktører. 

 Bayaz ungdomsklubb har endret noe på åpningstidene sine og har nå åpent hver fredag i 
stedet for annenhver fredag. Bayaz ungdomsklubb har hatt et gjennomsnittlig besøk på 
30 pr. gang. 

 Pepperstad grendehus har vært stengt på grunn av brann-/vannskader fra 2.2.18 til og 
med 21.5.18. De faste leietakerne ble omplassert i andre lokaler.  

 Nærmiljøtilskuddet er vedtatt og fordelt. Forslag til fordeling av Kulturmidler til idretts- 
og friluftslivsorganisasjoner er utarbeidet. Det har kommet inn seks søknader til 
friluftstilskuddet, fire av disse er utbetalt. Det utgjør omtrent 130 tusen kroner 
tilsammen. For de resterende to søknadene avventer vi ytterligere informasjon før 
behandling. 

 Kommunen deltar i Program for folkehelse, som er en statlig satsing på psykisk helse i 
det lokale folkehelsearbeidet, med fokus på barn og unge.  

 Det er ikke bosatt nye flyktninger så langt i 2018, kun to familiegjenforente.  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har forespurt om to familier hvor det ikke 
har vært tilgjengelig bolig i aktuell bosettingsperiode.  

 Arbeidet med Meråpent bibliotek er påbegynt i perioden. Familieforestillinger samt 
arrangementer som holdes i samarbeid med frivillige aktører er godt besøkt. Faste tilbud 
som advokatvakt, slektsforskning og språkkafe har jevnt god oppslutning. Utlånet har 
hatt en liten oppgang i Vestby i perioden, og holdt seg stabilt i Son. Besøkstallene på 
begge enheter viser svak nedgang sammenlignet med samme periode i 2017. Prosjekt 
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for arenautvikling har mottatt støtte til videreføring gjennom 2018. Midlene brukes på 
arrangementer, hvorav ett i samarbeid med Vestby ungdomsskole. 

 Kulturskolen startet et tilbud i visuell kunst og animasjonsfilm fra og med 1.1.2018. Fra 
31.12.2017 til 30.4.2018 har antall elevplasser økt fra om lag 470 til om lag 490, mens 
andel ledige elevplasser ligger stabilt på 10-11 %. Ventelisten er på ca 190 personer. En 
stor andel de som står på venteliste er for unge til å få plass eller ønsker undervisning på 
tid og sted hvor det ikke er tilgjengelig undervisning. Det er noe vakante 
stillingsressurser, men disse innfases f.o.m. 1.8.2018 med utvidede tilbud i kunstfag og 
opprettelse av skriveverksted. Nye tilbud, og nye stillinger, er planlagt oppfylt innen 
1.1.2019. 
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RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA 

 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 5 982 5 264 718 41,39 14 452 14 009 4 250 

Andre driftsutgifter 613 1 329 -716 15,23 4 025 4 025 636 

Andre inntekter -6 830 -3 320 -3 510 51,98 -13 141 -13 141 -4 009 

Refusjon sykelønn -458 0 -458 0,00 0 0 -22 

  I alt -694 3 273 -3 967 -13,01 5 336 4 894 854 

 
Inntekter hittil utgjør 52 % av budsjetterte årsinntekter, hvilket er en større andel enn på 
samme tid i 2017. Det er foreløpig innkommet ca 675 tusen kroner mer enn årsbudsjett i 
planavdelingen, ca 56 % av årsbudsjett i bygningsavdelingen og ca 69 % av årsbudsjett i 
geodata-avdelingen. Inntektene lar seg vanskelig periodisere korrekt, da de kommer som 
resultat av utførte/gjennomførte tjenester innen arbeidsområdene. 
Utgifter hittil utgjør ca 36 % av regulert årsbudsjett for PBG totalt. Innenfor hver avdeling er 
det mindre avvik på ulike områder, og har sammenheng med periodisering. 
Regnskapet for plan, bygg og geodata viser ikke eksakt og korrekt bilde i det ovenstående 
oppsett på grunn av selvkostberegninger som medfører endringer ved årsslutt. 
 
Konklusjon: Utgifter og inntekter for avdelingene og resultatområdet som helhet er under 
kontroll. Eventuell korrigering knyttet til selvkostberegninger foretas etter 2. tertial. 
 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 16,0 18 18  
Sykefravær – totalt 2,9 % ≤ 3,0 % 9,3 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,9 %  2,9 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 1,0 %  6,4 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,4  Måles høst 2018 
Deltakelse:     

 
Antall årsverk ble øket med 2 årsverk fra 16 til 18 årsverk etter 1. tertial 2017. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat  

30.04.18  

Kommentarer 

Søknader skal 

behandles 

innenfor 

tidsfrister 

fastsatt i Plan- 

og 

bygningsloven 

med tilhørende 

forskrifter 

 

Lovbestemt saks-

behandlingstid for 

søknadspliktige tiltak 

(byggesak) etter at 

komplett søknad er 

mottatt 

 

Nasjonale krav 

overholdes 
7 saker hvor 

frist for 

saksbehandling 

er overskredet 

Antall saker 

hvor frist for 

saksbehandling 

er overskredet 

forventes å øke 

i løpet av året 

Byggetiltak det 

er søkt om 

utføres/bygges 

som godkjent i 

tillatelse 

Antall gjennomførte 

tilsyn på byggeplass 

eller av dokumenter 

kommunen har 

mottatt i en byggesak 

 

Gjennomføre 10 

tilsyn årlig  

1 tilsyn er 

gjennomført 

Det påregnes 

at årets 

ambisjonsnivå 

nås i løpet av 

året  

Saksbehandling

skal gjennom-

føres i henhold 

til gjeldende lov 

og forskrift 

samt lokale 

bestemmelser 

Antall klager i plan- 

og byggesaker som er 

sendt Fylkesmannen 

for endelig avgjørelse 

Ingen saker sendt 

til FM for endelig 

avgjørelse  

5 saker er 

sendt til FM for 

endelig 

avgjørelse 

Sakene gjelder 

klager som ikke 

er tatt til følge 

av kommunen 

 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
RO plan, bygg og geodata opplever et stadig og økende press på gjennomføring av oppgaver 
innenfor tidsfrister bestemt i lov og forskrift og med bakgrunn i god forvaltningsskikk. 
Personellendringer i alle tre avdelinger har gitt utfordringer knyttet til rekrutteringsarbeid, 
opplæring og gjennomføring av oppgaver. 
 
Planavdelingen 
På vedtatt liste over prioriterte planoppgaver har mange planer fått høyeste prioritet. Dette 
medfører et høyt arbeidspress for ansatte i planavdelingen. Et antall planer er ferdig 
behandlet og godkjent av kommunestyret hittil i 2018, hvilket også har sammenheng med 
inntektene i avdelingen. Utarbeidelse av de første detaljreguleringsplaner i Vestby sentrum 
er i gang, og arbeid med flere detaljreguleringsplaner i sentrum forventes ut over 2018. 
 
Bygningsavdelingen 
Langvarig sykefravær og opplæring av ansatte har medvirket til at behandlingstiden for 
søknader har blitt lengre enn forventet og ønsket i enkelte tilfeller. Midlertidige tiltak har 
blitt iverksatt for å styrke gjennomføring av saksbehandling og oppfølging av kommunens 
informasjons- og veiledningsplikt. Det er fremdeles etterslep av saker og det vil være 
nødvendig å styrke saksbehandlingsressursene fortsatt i en tid fremover, både på kort og 
lang sikt. 
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Geodata-avdelingen  
Avdelingen har et stort etterslep av utsatte oppmålingsforretninger som må gjennomføres i 
2018, og opplever samtidig et økt arbeidspress som følge av et stort antall ordinære saker 
samt flere større prosjekter som er under planlegging og/eller gjennomføring.  
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RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 4 733 5 228 -495 32,75 14 451 14 302 5 047 

Andre driftsutgifter 16 658 19 332 -2 674 27,44 60 713 60 713 19 520 

Andre inntekter -19 874 -18 255 -1 619 30,36 -65 463 -65 463 -17 958 

Refusjon sykelønn -76 0 -76 0,00 0 0 -250 

  I alt 1 441 6 305 -4 864 14,85 9 702 9 553 6 359 

 
Mindre forbruket innen lønn skyldes i hovedsak vakante stillinger innen Vann og avløp. 
Innen andre driftsutgifter er det mindre forbruk på innkjøp av vann. Dette skyldes færre 
lekkasjer og generelt mindre forbruk.  
 
Det er et mindre forbruk på andre driftsutgifter innen kommunale veier og park og idrett.  På 
veisiden kommer det flere utgifter på brøyting, mens det på park og idrett er et mindre 
forbruk som skyldes årstids variasjoner.  Det er et merforbruk innen drift av avløp, maskin og 
gatelys men de er samlet mye mindre enn mindre forbruket samlet. 
 
Ordinære gebyrinntekter innen vann og avløp, slam, renovasjon og gravmeldinger er mindre 
enn budsjettert. Tilknytningsgebyrene innen vann og avløp er høyere enn budsjettert. 
Tilknytningsgebyrene vil variere i takt med hvor stor byggeaktivitet som det er i kommunen.  
Det er mindreinntekter på utslippstillatelser på separate avløpsanlegg. Det forventes 
mindreinntekter vedrørende utslippstillatelser ved utgangen året. Prognose for 
mindreinntekten vil bli utarbeidet til 2. tertial. 
 
Konklusjon: Økonomien er i rute og forventes å være i balanse ved årets slutt. 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 21,5 24 24  
Sykefravær – totalt 12,0 % ≤ 6,0 % 9,2 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 4,2 %  7,6 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 7,8 %  1,6 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,1  Måles høst 2018 
Deltakelse:     

 
Det er to nye stillinger på prosjektavdelingen og en stilling i forvaltningsavdelingen.  To 
avdelingsledere og to fagarbeidere har sagt opp stillingen sin. Ansettelsesprosess er 
igangsatt. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

30.04.18 

Kommentarer 

Tilstrekkelig og 

stabil 

vannforsyning 

Antall områder der 

vannledningen er 

renovert  

3 områder I rute Utblokking  av 

hovedledning, 

strømping og 

sanering 

Trygge 

skoleveier langs 

kommunale 

veier 

Gjennomførte tiltak 

etter varsel 

 

50  I rute Gjennomføres 

fortløpende på 

sommeren 

/høsten 

Ivareta 

kommunens 

veikapital 

Antall meter grøftet 3 000 meter I rute Utføres høsten 

2018 

Minske 

vanntapet fra 

kommunale 

vannledninger 

Lekkasjeprosenten på 

vannettet   

Ned 1 % I rute Måles høsten 

2018 

Begrense 

forurensning i 

grunn- og 

overflatevann 

 

Antall løpemeter 

avløpsnett kontrollert 

 

5 000 meter I rute  Gjennomføres 

sommer og 

høst 

Antall vedtak om 

utslippstillatelser 

 

100 5 Er ikke rute og 

vil ikke nå 

målet.  

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
Det har vært en vinter med utfordringer innen brøyting og strøing på kommunale veier.  
Kommunalteknikk vil i mai 2018 evaluere gjennomføringen av vintervedlikeholdet. Vi vil da 
se på interne rutiner og ha en gjennomgang sammen med ekstern brøyteentreprenør. 
 
Ny kommunal feiemaskin ble levert før feiesesongen startet. Enkelte steder ble det innleid 
eksterne feiemaskiner for å rekke over alle veiene før 17 mai.  
 
Vestby kommune har deltatt i forberedelsene til strandryddeaksjonen i Oslofjorden. 
På vann og avløpsiden har det vært færre vannlekkasjer enn vanlig. Dette har blant annet 
medført mindre forbruk av vann og lavere kostnader på kjøp av vann. 
 
Investering 
Det er flere VA –prosjekter som er igangsatt: VA – sanering og omkoblinger på Deør, VA- 
ledninger på Skoglundkollen, VA – saneringer på Kjenn, Va saneringer på Randem Høgda, 
Utskifting er på hovedvannledningen Son – Pepperstad og VA sanering Nord for grusbanen 
på Hvitsten.  Det prosjekteres flere steder, men særlig fokus på infrastruktur i Vestby 
sentrum. 
 
Merforbruk på prosjektet «VA-lendinger på Skoglundåsen» på om lag 1 millioner kroner, 
forslås finansiers ved å overføre budsjettmidler fra prosjektet «VA-prosjekter». 
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RESULTATOMRÅDE EIENDOM 
 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 
hittil i år 

Budsjett 
hittil i år 

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
hiå i fjor 

Lønn og sosiale utgifter 9 959 10 057 -99 35,71 27 891 27 760 9 142 

Andre driftsutgifter 17 647 15 980 1 667 36,81 47 940 47 940 17 704 

Andre inntekter -6 017 -3 924 -2 093 51,12 -11 772 -11 772 -4 020 

Refusjon sykelønn -450 0 -450 0,00 0 0 -171 

  I alt 21 139 22 114 -975 33,00 64 059 63 928 22 655 

 
Andre driftsutgifter og Andre inntekter må sees i sammenheng. Dette er økte utgifter og 
økte inntekter i forbindelse med drift av Fjernvarmeselskapet.  
 
Ser vi bort fra dette vil vi få et merforbruk på energi og uforutsette driftsprosjekter som 
fordeler seg slik: 
 

 Energi 1,5 million kroner 

 Tegningsarkiv formålsbygg 300 tusen kroner 

 Nye kjøkken Østbydammen barnehage og Grevlingen barnehage 200 tusen kroner 

 Flytting av sandkasse Risil barnehage 100 tusen kroner 
 

Konklusjon: Det er forventet et merforbruk ved utgangen av 2018 på om lag 
2,1 millioner kroner. 
 
 
 
MEDARBEIDERE 

Tekst 
 

Resultat 
30.04.17 

Mål  
31.12.18 

Resultat 
30.04.18 

Kommentarer 

Antall årsverk 47,6 55 54 
Sykefravær – totalt 6,4 % ≤ 7,5 % 7,8 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,1 %  3,4 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 3,3 %  4,3 %  
Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,3  Måles høst 2018 
Deltakelse:     
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

30.04.18 

Kommentarer 

Energieffektive 

bygg 

Energibruk i 

kommunale bygg 

 

15 % samlet 

energi 

besparelse fra 

oppstart 2015 

til 2018 

14%  Det foregår et kontinuerlig arbeid med å 

redusere energiforbruket.  

Verdibevarende 

vedlikehold av 

kommunale 

bygg 

Lukkede avvik på 

planlagte tiltak i 

vedlikeholdsplanen 

80 % lukkede 

avvik 

 

40% Vedlikeholdsplanen følges og tiltak 

utføres fortløpende. Mange tiltak blir 

utført i sommerferien 2018 

Fornøyde 

brukere av 

kommunale 

bygg 

Antall luftmålinger i 

formålsbygg 

 

100 % 

 

100% I rute 

Antall brukermøter i 

virksomhetene 

 

100 %  40% Det avholdes fortløpende brukermøter 

med virksomhetene. Utarbeidelse av 

vedlikeholdsplanen er i gang og 

sluttføres i juni, og driftssjef og 

renholdsleder vil høsten 2018 

gjennomføre møter med alle RO ledere. 

 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL 
 
Drift og vedlikehold: 
Driftsteknikere er i gang med årlig tilstandsregistrering av alle bygg for å avdekke fremtidige 

vedlikeholdsbehov. Tilstandsregistreringen i kombinasjon med tilbakemeldinger fra 

virksomhetene danner grunnlag for Vedlikeholdsplanen 2019-2022. Forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV) systemet «Lydia» er tatt i bruk til registrering og utkvittering av 

vedlikeholdsplanen. Gjennomføring av vedlikeholdstiltakene for 2018 er godt i gang.  

I forbindelse med sluttfasen på Brevik skole har Drift vært involvert i for-befaring, ytelses 

tester, integrerte tester, fullskalatester og utarbeidelse av prøvedrift. Dette sørger for økt 

kompetanse hos driftstekniker, og vi får godt driftede bygg. 

Drift har brukt mye tid på oppfølging av hærverk og skadesanering på skoler første tertial.  

Renhold: 
Utover gjennomføring av planlagt renhold, har tjenesten overtatt renholdet av 
personalbasene i Friggsvei, Kvartsveien og Solerunden.  
 
Ny gulvvasker (sittemaskin) er kjøpt inn og tatt i bruk i Vestbyhallen. 
Deltagelse i prosjektfasen på Bjørlien og Brevik har blant annet bidratt til rett kvalitet på 
gulvbeleggene, noe som igjen reduserer driftskostnadene. 
 
Bolig:  
Innen boligforvaltningen, har det i 1.tertial vært ett spesielt fokus på videreutvikling av en 
mest mulig hensiktsmessig organisering av eiendomsavdelingens arbeid tilknyttet til de 
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kommunal boligene. Rutinene for drift, forvaltning og vedlikehold av boligmassen knyttes nå 
i stor grad opp mot implementeringen av FDV-systemet «Lydia». Som følge av økte 
personalressurser muliggjøres en nødvendig oppgradering av utvendig vedlikehold, og av 
bomiljøet til de kommunale leietakerne.  
 
Det har ikke vært store endringer i boligmassen hittil i år, utover at noen fremleieforhold er 
erstattet med kontrakter i tilvisningsboliger, og en kommunal bolig er klargjort for salg i 
henhold til tidligere politisk vedtak. Som følge av fleksibilitet og dialog hos tildelende 
resultatområde og eiendomsavdelingen, har det vært en smidig utnyttelse av utleieboligene 
med lite tomgang.  
 
Prosjekt:  
Investeringsprosjekter 

 
 
0219 - Grevlingen skole - Tilpasning Universell Utforming 
Hjelpemiddelsentralen har gjennomført akustiske målinger i et klasserom som er «Kjær-
basen». Måleresultatene viser at etterklangstiden er for lang i forhold til dagens krav i 
byggeforskriften. Det er anbefalt lydabsorbenter på vegg. Resultatområde Skole ønsker i 
tillegg en skillevegg. Tiltakene er bra for alle elevene som skal bruke arealene og er helt 
nødvendig for en elev med redusert hørsel som skal begynne på skolen i august 2018.  
Kostnad er stipulert til 200 tusen kroner. Tiltaket vil bli dekket av gjenstående budsjettmidler 
i prosjektet.   
 
0225 Hølen skole 
Plan- og miljøutvalget (PLM) vedtok i april 2018 å utsette saken om en mindre endring av 
reguleringsplan ved Hølen skole. PLM ba om en ny utredning i henhold til overlevert skisse. 

Prosjekt: 
Status: 
(pr mai 2018) 

Budsjett 
(i tusen): Ferdigstillelse: 

0119 Toppsystem SD-anlegg Planlegging 2 000 Juni 2019 

0227 Brevik skole Bygging 287 000 August 2018 

0235 Bjørlien skole Bygging 213 000 Januar 2019 

0237 Bjørlien gamle skole Planlegging 300 Juni 2019 

0310 Sykehjemmet – Nødstrøm Bygging 3 700 2018 

0329 Solhøy omsorgsboliger Planlegging 383 000 August 2022 

0331 Randem - Bolig Bygging 25 000 Mars 2019 

0419 Rådhusgata 2 - Bankgården Planlegging 2 500 2018 

0422 Kulturkvartalet Planlegging 400 000  

0503 Vestby Arena - Nødstrøm  Planlegging 2 500 2018 

0528 Grevlingen idrettshall Planlegging 75 000 Mars 2019 

NY Grevlingen skole – Varmepumpe Planlegging 800 2018 

Garantioppfølging og etterarbeid: 

Vestby ungdomsskole, Vestby sykehjem, Grevlingen skole, G/S veg Vestby Arena, Vestby 
Arena, Solerunden barnehage, Bolig for funksjonshemmede Sole skog, Hølen skole, Elverhøy, 
Pepperstad barnehage, Rådhusgata 2, Festiviteten, NAV.  
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Kostnad for en slik utredning er stipulert til 200 tusen kroner. Beløpet er basert på honorar 
(140 tusen kroner) til ekstern rådgiver for tegninger som ble utarbeidet før møtet i PLM.  
Tiltaket vil bli dekket av gjenstående budsjettmidler. 
 
0303 Sykehjemmet - Carport for elektriske mopeder 
Sykehjemmet er bygget i to trinn. Byggetrinn en fra 2006 har 80 rom for beboere med stort 
behov for pleie. Byggetrinn to fra 2015 har 24 rom med beboere der enkelte er i stand til å 
bevege seg utendørs ved hjelp av en elektrisk moped med fire hjul. Det er ikke tillatt å lade 
el-mopedene inne på grunn av brannfare ved lading. Mopedene lades i dag på verandaer og 
uteområder som kommer i konflikt med planlagt bruk av områdene. Det er dessuten 
vanskelig å komme seg ut om vinteren. En løsning er en carport med ladepunkter ved 
inngangspartiet mot syd. Kostnaden for tiltaket er stipulert til 200 tusen kroner. Tiltaket vil 
bli dekket av gjenstående budsjettmidler i prosjektet.   
 
0303 Sykehjemmet – Intern ombygging 
Organiseringen og krav i driften gjør at sykehjemmet må gjennomføre bruksendringer på 
noe av arealet for å øke effektiviteten i hverdagen. Dette er areal til vaktrom, kontor til to 
nye ledere med lederspenn på cirka 40 ansatte hver, lagre og medisinrom. Det innebærer 
maling, elektrisk arbeid, kabling for IKT og inventar. Kostnad er beregnet til 
500 tusen kroner. Tiltaket vil bli dekket av gjenstående budsjettmidler i prosjektet.  
 
0303 Sykehjemmet - Digitalt medisinkabinett 
Det er meldt avvik på medisinrommene og oppbevaring av medisiner. Flere sykehjem har nå 
gått over til digitale medisinkabinett og elektroniske medisintraller som gir sikrere 
medikamenthåndtering.  Istedenfor å bygge om medisinrommene anbefales det innkjøp av 
kabinett og traller. Dette krever også en omlegging av medikamenthåndtering til bruk av 
multidose. Det vil si at apoteket pakker doser av den enkelte pasients ordinerte medisiner i 
små poser som sendes på rull til sykehjemmene, ferdig dosert og kontrollert. Dette frigir tid 
for sykepleierne til mer pasientrettet arbeid. Kostnad for medikamentkabinett og traller er 
anslått til en million kroner. Tiltaket vil bli dekket av gjenstående budsjettmidler i prosjektet 
 
0331 Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem 
Budsjettet er på 25 millioner kroner. Tilskuddet fra Husbanken er forventet å bli 11 millioner 
kroner. Refusjon av merverdiavgiften ser ut til å bli 6 millioner kroner slik at netto kostnad 
blir 8 millioner kroner. Bygging startet i april 2018 med å rive eksisterende bygg som er 
Randem barnehage. Innflytting er planlagt i mars 2019. Økonomisk prognose viser at 
prosjektet sannsynligvis har behov for en tilleggsbevilgning som vil bli tallfestet i 
tertialrapport 2.  
 
Rådhusgata 2 - Bankgården 
Formannskapet 14.05.18 vedtok at prosjektet «Tilpasninger av Bankgården» gis en 
tilleggsbevilgning som er 2,5 millioner kroner. En million kroner er til merforbruket, en halv 
million kroner til prosjekt- og byggeledelse i reklamasjonsperioden samt en million kroner til 
brukerønsker. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 1. I finansieringen forutsettes 
400 tusen kroner i tilskudd fra Enova. Saken skal behandles i Kommunestyret 28.05.18.  
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0422 Kulturkvartalet 
Prosjektet ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2017. Budsjettet er 
400 millioner kroner fordelt på 25 millioner kroner i 2019, 200 i 2020 og 175 millioner kroner 
i 2021. Det er tatt forbehold om salg av tomter i sentrum som er en del av finansieringen.  
Aktivitetene i 2018 er skisseprosjekt og detaljregulering. Estimert kostnad for 
skisseprosjektet og reguleringsplanen forutsetter at to millioner kroner av bevilgningen i 
2019 flyttes til 2018. Midlene kommer i tillegg til de to millionene som Kommunestyret 
vedtok i desember 2016 til planlegging i 2017.  
 
Grevlingen skole - Varmepumpe 
Varmepumpen på Grevlingen skole har defekte kompressorer. Det er ikke formålstjenlig å 
skifte ut kompressorene, og ny varmepumpe (VP) bør anskaffes.  
Ny VP bør installeres så snart som mulig slik at alternativ oppvarming, som olje og 
elektrokjele, ikke blir nødvendig. Alternativ oppvarming som elektrokjele og oljekjele vil gi 
økte energikostnader. Estimert kostnad for ny VP 800 tusen kroner. 
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KOMMUNESTYRESAKER 1.TERTIAL 

 

 

Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

12.02.2018 1/18 Vurdering av frivillig vern av 

kommunens eiendom - Ødemørk

Vestby kommune er positive ti at det jobbes videre med prosessen rundt frivillig vern av kommunens eiendom gnr/bnr 

130/1, Ødemørk.

Følges opp av Fylkesmannen.

12.02.2018 2/18 Vestby mot 2030 – Strategi og tiltak 

for utvikling av reiseliv og handel i 

Vestby kommune

Strategiplanen "Vestby mot 2030 - Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune" vedtas. Kostnadene 

for 2018 innarbeides i tertialrapport 1, og kostnadene for 2019 innarbeides i HP 2019-2022.

Gjennomføres.

12.02.2018 3/18 Andregangsbehandling av 

Kommunedelplan for klima- og 

energi

Kommunedelplan for klima og energi med tilhørende handlingsdel, begge datert 19.12.2017, vedtas jf. Plan- og 

bygningsloven § 11-15 med følgende tillegg:                                        

1. Tiltak med økonomiske konsekvenser behandles i forbindelse med handlingsplanen.  2. Planen revideres våren 2020.

Ok

12.02.2018 4/18 Forvaltningsrevisjonsrapport om 

samhandlingsreformen i Vestby

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalingen (s42) og ber rådmannen melde tilbake om resultatene av sin 

oppfølging til kontrollutvalget innen tolv måneder.

Særutskrift er sendt på epost 

til FIKS v/ Kjell Tore Wirum.

12.02.2018 5/18 Bosetting av flyktninger fra og med 

2018

Vestby kommune bosetter 10-25 flyktninger per år fra og med 2018. Familiegjenforening kommer i tillegg. Bosetting 

forutsetter tilgang på boliger og tilstrekkelige ressurser.

Ok

12.02.2018 6/18 Temaplan vannforsyning Temaplan for vann desember 2017 vedtas. Ok

12.02.2018 7/18 Barnerepresentasjon ved plan- og 

byggesaker - nyvalg

Jørgen Bakke Wasenius ble valgt som barnerepresentant i plan- og miljøutvalget. Vedtak og retningslinger for 

barnerepresentanten er 

sendt Jørgen B. Wasenius.

12.02.2018 8/18 Korrigering av protokoll K-86/15 Protokoll for K-86/15 korrigeres til å omfatte Tore Hem som medlem til takstnemnd i Vestby kommune for perioden 2015 - 

2019, og Stian Thorvaldsen som personlig varamedlem for Tore Hem.

Sendt vedtak til berørte 

parter og lagt inn i 360.

19.03.2018 9/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 Saken sendes tilbake til kontrollutvalget for vurdering av tidligere revisjoner ble fulgt opp og har medført 

endringer/forbedringer av tjenestetilbudet.

Vedtak sendt på e-post til 

FIKS v/ sekreteriatet.

19.03.2018 10/18 Strategiplan for havna - eventuell 

avhending av brygger og 

rettigheter

Administrasjonen bes starte arbeidet med taksering. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å gå i forhandlinger med Sonskilen 

Båthavn om salg etter retningslinjene i notat fra Advokatfirmaet Haavind datert 29. januar 2018. Resultatet av forhandlingene 

fremmes som sak til havnestyret og kommunestyret.

Under arbeid.

19.03.2018 11/18 Samarbeid og evt. utvidelse av 

plasser på Næringstjenester AS

Saken tas til orientering. Det fremmes en analyse av økonomi- og nytte basert på alternativ 2. Saken fremmes i forbindelse 

med HP 2019-2022.

Vedtak følges opp av leder.

19.03.2018 12/18 Deltakelse i sykkelbyordning Vestby kommune søker om å bli en sykkelby, gjennom sykkelbyordningen i samarbeid med Statens vegvesen og Akershus 

fylkeskommune

Tatt til orientering. Søknad 

sendes til Statens vegvesen.

19.03.2018 13/18 Overskjøting av festekontrakt gnr 

160 bnr 26 - Son Kystkultursenter 

til Museene i Akershus

Vestby kommune godkjenner at festekontrakt av 25.08.1998 overskjøtes fra konkursboet til Stiftelsen Follo Museum til 

Stiftelsen Museene i Akershus (MIA)

Vedtak sendt ut med signert 

skjøte og lagt til arkiv.

19.03.2018 14/18 Arkeologisk utgravning av 

steinalderboplass R2 - Gnr 144 Bnr 

32 - Bruerveien 30 - 

Kostnadsdekning av utgifter

Vestby kommune dekker 20 % av kostnadene for den arkeologiske utgravningen av området R2, begrenset opp til kr. 200.000,- 

Det forutsettes at resterende beløp dekkes av tiltakshavere for potesielle tiltak etter plan- og bygningsloven innenfor 

byggeområde Bb6 i reguleringsplanen begrenset til gnr 144 bnr 3 og gnr 144 bnr 32, eventuelt av staten dersom det vedtas av 

Riksantikvaren. Bestilling av arkeoligisk utgravning foretas av tiltakshaver. Vestby kommunes andel av kostnadene utbetales 

når steinalderlokaliteten R2 oppgis fritatt fra Riksantikvaren.
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Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

19.03.2018 15/18 Opprettelse av byggekomite for 

kulturkvartalet og rådhusparken

Det opprettes en byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken bestående av følgende fem medlemmer:                                        

Leder: Tom Anders Ludvigsen (Ap)                          Nestleder: Eirin S. Bolle (BYGDL)                              Medlem: Tone Skretting (Sp)                                     

Medlem: Pål Engeseth (H)                                          Medlem: Tore Hem (Frp)

Vedtak er sendt berørte 

parter. Og opprettet i 360 som 

medlemmer i 

byggekomitéen.

19.03.2018 16/18 Høringsuttalelse - Forslag til 

regional plan for handel, service 

og senterstruktur i Akershus - 

Akershus fylkeskommune

1. Vestby kommune støtter hovedformålet med regional plan for handel, service og senterstruktur, men savner en tydeligere 

presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og analysene som ligger til grunn for planens valg av virkemidler og tiltak.                               

2. Vestby kommune mener planen mangler en sammenligning med øvrige fylker i regionen slik at man sikrer et samordnet 

regelverk innenfor samme region. Dette gjelder spesilet hvilke varegrupper som tillates i B-områder, slik at man unngår å 

tilrettelegge for regional grensehandel av hage. og plantevarer, men eventuelt også møbler og hvitevarer. 

 3. Vestby kommune støtter utarbeidelse av regionale handelsanalyser og mener dette kan være et nyttig verktøy for 

kommunene. vestby kommune anbefaler at delregionale handelsanalyser legges inn som nytt tiltak i planens 

handlingsprogram.                                                 

 4. Vestby kommune støtter fylkesutvalgets vedtak om å ikke stille et spesifikt krav om utabeidelse av handelsanalyser ved 

virksomhetsetableringer på over 1000 kvm i eksterne handelssentra. De (del)regionale analysene bør være detaljerte nok til 

at vurdering av nyetableringer/lokalisering av denne type virksomhet kan baseres på disse analysene.                                                                  

5.Vestby kommune mener planen mangler en redegjørelse på hvordan retningslinjen  om parkeringsdekning (5.2.7) skal 

bidra til styrking av by-og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Retningslinjen åpner for et 

parkeringstilbud i sentrum som skal konkurrere med eksterne handelssentra og en veilende parkeringsnorm ved etablering i 

eksterne handelssentra for biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Det må foreligge en analyse 

av hvordan disse virkemidlene vil virke før planen vedtats. I analysen må det ligge inne en samornding mot en større region 

inklusive Oslo, slik at det ikke oppstår utilsiktete forskjeller i vilkår for etableringer innenfor det samme markedsområdet.

6. Vestby kommune mener at den regionale planbestemmelsen knyttet til sentrumsformål i gjeldende kommuneplans 

arealdel mangler en tilstrekkelig begrunnelse og vurdering av konsekvenser. De fleste kommuner bruker ulike formål 

innenfor sentrumsområdene sine for å differensiere mer enn sentrumsformålet gjør (bolig, næring, offentlig/privat 

tjenesteyting etc). Planbestemmelsen vil slik den er koblet til sentrumsformålet i gjeldende kommuneplan kunne svekke 

kommuneplanen og kommunedelplaner som kommunens overordnede styringsdokument.

7. Vestby kommune støtter tiltak som kan inspirere til nye modeller og virkemidler for vitalisering av sentrumsområder og 

anbefaler at handlingsprogrammet suppleres med gjennomføring av pilotprosjekter for byer og tettsteder i Akershus.

8. Indikatorene i planen bør omformes for å gi bedre indikasjon på måloppnåelse. Resultatindikator 1 Andelen av 

befolkningen som bor i gangavstand fra nærmeste dagligvarebutikk bør knyttes til delmål 2 miljøvennlige transportvalg. 

Resultatindikator 2 bør måle befolkningens tilfredshet med handels og servicetilbud i sentrum.

Høringsuttalelsen er 

innsendt.

19.03.2018 17/18 Klage - refusjonsavslag - Gnr 8 Bnr 

552 - Vestby storsenter

Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 84/17 vedtatt i møte 11.12.2017 opprettholdes. Underretning og vedtak sendt 

saksparter. Saken er 

oversendt Fylkesmannen i 

Akershus til avgjørelse som 

har gitt melding om fire 

måneders saksbehandling.
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Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

19.03.2018 18/18 Søknad om fritak - Erik Såheim Erik Såheim gis fritak for politiske verv i Vestby kommune. Som nytt medlem ble Wenche Pettersen valg. Vedtak sendt berørte parter.

23.04.2018 14/18 Rapport om selskapskontroll - 

Søndre Follo Renseanlegg IKS

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 reprsentantskapet melde tilbake til kommunestyret om 

oppfølging av anbefalingene under pinkt 1 innen seks måneder.                                                                            

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for å sette i verk følgende tiltak:                                        

a. Avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestby kommune og Søndre Follo Renseanlegg IKS når det gjelder 

adminsitrative oppgaver.                                                                             

4. Kommunestyret ber rådmann rapportere om Vestby kommunes oppfølging av anbefalingene under punkt 3 til 

kontrollutvalget innen seks måneder.                                     

Vedtak sendt pr. e-post til 

FIKS v/ Kjell Tore Wirum.

23.04.2018 15/18 Gang- og sykkelvei over 

Hølenviadukten - Avklaringer

Rådmannen bes jobbe videre med å finne en løsning for etablering av gang- og sykkelvei over Hølenviadukten. Dette 

inkluderer å avklare eierskap og vedlikeholdsansvar.

Behandles videre i henhold 

til kommunestyrets vedtak. 

23.04.2018 16/18 Krokstrand friområde - 

oppgradering av kiosken - økning 

av budsjett

Det bevilges ytterligere 400 tusen til bygging av kiosk på Krokstrand. Finansiering innarbeides i tertialrapport nr. 1. Gjennomføres.

23.04.2018 17/18 Program for folkehelse 2017-2027 - 

Vedtak om deltakelse

Vestby kommune deltar i "Program for folkehelsearbeid for kommunene i 2017 - 2027. Planlegging gjennomføres.
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Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

23.04.2018 18/18 Retningslinjer for tilskuddsordning 

- Vannområde Morsa

Vedlagte retnningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13. mars 2018, vedtas. Ok

23.04.2018 19/18 Høringsuttalelse til regional plan 

for klima og energi

Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende handlingsprogram oversendes til Akershus 

fylkeskommune.                                                              

1. Vestby kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for klima og energi i Akershus (RP-KE) 

datert 6.2.2018, med tilhørende handlingsprogram for perioden 2019-2022.         

2. Endelig vedtatt PR-KE vil være et godt grunnlag for fremtidig rullering av kommunens klima og energiplan.                           

3. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mor Regional plan for areal og transport (RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for 

å få ned utslipp fra transportsektoren bør også omtales med mål i PR-KE, og gjenspeiles i handlingsprogrammet. RP_KE bør 

være et grunnlag for neste rullering av RP-ATP for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.                                        

4. RP-KE bør ha me ambisiøse mål for utslippsreduksjoner for de enkelte satsningsområdene. Det bør vurderes å gjøre 

hovedmålet tilsvarende mer ambisiøst. Delmålene bør i større gra være konkrete. Der det er mulig børønske om reduksjon 

eller økning være tallfestet. Konkrete forslag til justeringer og i tillegg i mål er angitt og begrunnet i saksutredningen.                                   

5. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan kommunene kan bruke planen som grunnlag for 

lokale klima- og energiplaner og hvor kommunene kan bidra til at fylket som helhet skal nå målene planen setter.                                                  

6. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og enkle verktøy for oppfølging og rapportering er 

avgjørende for kommunenes mulighet for å følge opp klimarabeidet i regionen, og for å bygge opp felles statistikk på 

området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer det anbefales at kommunene rapporterer på.         

7. I handlingsprogrammet bør noen tiltak justeres eller legges til, slik det fremgår av saksfremlegget.                                                               

8. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak og for å nå målene i planen.                                       

9. Kommunene bør oppfordres til å opprette egne lokale klimafond for gjennomføring av lokale tiltak og som grunnlag for å 

utløse midler fra det fylkeskommunale miljøfondet.   

10. Forslag til justeringer og suppleringer av planteksten, med flere eksempler, faktainformasjon med mer, er omtalt i 

saksfremlegget.

Følges opp ihht. planen

23.04.2018 20/18 Tredje 2. gangs behandling - 

Detaljregulering Vestby pukkverk

Detaljregulering for Vestby pukkverk, med reguleringskart datert 16.04.2018 og reguleringsbestemmelser datert 09.02.2019, 

vedtas jf. Plan- og bygningsloven §12-12.

Vedtak kunngjort. Klagefrist 

ikke utløpt pr. d.d.

23.04.2018 21/18 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester ASUtpeking av styrets leder, for valg på selskapets generalforsamling, ble Tor Skaflestad (Ap). Vedtak sendt valgte personer 

og til Næringtjenester på e-

post.
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Saksutskrift 
 
 

Budsjettendring tertial 1 2018 
 
Arkivsak-dok. 18/01658-1 
Saksbehandler Mikal Johansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 11.06.2018 34/18 

2 Kommunestyret 25.06.2018 36/18 

 
Kommunestyrets behandling 25.06.2018: 
 
 
Votering: 
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.06.2018: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.  
2. Driftsbudsjettet 2018 endres slik:  

a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 260 tusen kroner 
b. Rammen til RO skole økes med 470 tusen kroner 
c. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 650 tusen kroner 
d. Rammen til RO rehabilitering økes med 4,5 millioner kroner 
e. Rammen til RO sykehjem økes med 1,9 millioner kroner 
f. Rammen til RO kultur økes med 477 tusen kroner 
g. Rammet til RO eiendom økes med 2,1 millioner kroner.  
h. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 9,057 millioner kroner. 

 
3. Investeringsbudsjettet i 2018 endres slik:   

a. Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken økes med 0,4 millioner kroner 
b. Tilpasninger Bankgården økes med 2,5 millioner, hvorav 1,754 millioner kroner 

finansieres i denne saken 
c. Kulturhus økes med 2 millioner kroner. Bevilgningen i 2019 reduseres 

tilsvarende.  
d. Grevlingen skole – varmepumpe, gis bevilgning på 800 tusen kroner 
e. VA-ledninger på Skoglundåsen økes med 1 million kroner 
f. VA-prosjekter reduseres med 1 million kroner 
g. Endret bruk av budsjettmidler på prosjektene; Grevlingen skole, Hølen skole og 

Vestby sykehjem godkjennes 
h. Tilskudd fra Enova budsjetteres med 500 tusen kroner 
i. Bruks av disposisjonsfond økes med 5,2 millioner kroner.  
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Tidligere behandlinger 
 
 
 
Formannskapets behandling 11.06.2018: 
Rådmannen endret sin innstilling i møtet: 
 
Pkt 3 d) Grevlingen skole – varmepumpe, gis bevilgning på 800 tusen kroner. 
 
 
Votering: 
Rådmannens endredes innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets vedtak 11.06.2018: 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.  
5. Driftsbudsjettet 2018 endres slik:  

a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 260 tusen kroner 
b. Rammen til RO skole økes med 470 tusen kroner 
c. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 650 tusen kroner 
d. Rammen til RO rehabilitering økes med 4,5 millioner kroner 
e. Rammen til RO sykehjem økes med 1,9 millioner kroner 
f. Rammen til RO kultur økes med 477 tusen kroner 
g. Rammet til RO eiendom økes med 2,1 millioner kroner.  
h. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 9,057 millioner kroner. 

 
6. Investeringsbudsjettet i 2018 endres slik:   

a. Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken økes med 0,4 millioner kroner 
b. Tilpasninger Bankgården økes med 2,5 millioner, hvorav 1,754 millioner kroner 

finansieres i denne saken 
c. Kulturhus økes med 2 millioner kroner. Bevilgningen i 2019 reduseres tilsvarende.  
d. Grevlingen skole – varmepumpe, gis bevilgning på 800 tusen kroner 
e. VA-ledninger på Skoglundåsen økes med 1 million kroner 
f. VA-prosjekter reduseres med 1 million kroner 
g. Endret bruk av budsjettmidler på prosjektene; Grevlingen skole, Hølen skole og 

Vestby sykehjem godkjennes 
h. Tilskudd fra Enova budsjetteres med 500 tusen kroner 
i. Bruks av disposisjonsfond økes med 5,2 millioner kroner.  
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.  
8. Driftsbudsjettet 2018 endres slik:  

a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 260 tusen kroner 
b. Rammen til RO skole økes med 470 tusen kroner 
c. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 650 tusen kroner 
d. Rammen til RO rehabilitering økes med 4,5 millioner kroner 
e. Rammen til RO sykehjem økes med 1,9 millioner kroner 
f. Rammen til RO kultur økes med 477 tusen kroner 
g. Rammet til RO eiendom økes med 2,1 millioner kroner.  
h. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 9,057 millioner kroner. 

 
9. Investeringsbudsjettet i 2018 endres slik:   

a. Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken økes med 0,4 millioner kroner 
b. Tilpasninger Bankgården økes med 2,5 millioner, hvorav 1,754 millioner kroner 

finansieres i denne saken 
c. Kulturhus økes med 2 millioner kroner. Bevilgningen i 2019 reduseres 

tilsvarende.  
d. Grevlingen skole – varmepumpe, gis bevilgning på 2 millioner kroner 
e. VA-ledninger på Skoglundåsen økes med 1 million kroner 
f. VA-prosjekter reduseres med 1 million kroner 
g. Endret bruk av budsjettmidler på prosjektene; Grevlingen skole, Hølen skole og 

Vestby sykehjem godkjennes 
h. Tilskudd fra Enova budsjetteres med 500 tusen kroner 
i. Bruks av disposisjonsfond økes med 5,2 millioner kroner.  
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer for 2017, jf. tertialrapporten. De fleste 
budsjettendringene omtales i grove trekk i denne saken og det henvises til tertialrapporten for 
ytterligere detaljer. I denne saken fremmes det tilleggsbevilgninger under drift med til sammen 
9,057 millioner kroner og under investering med 5,7 millioner kroner. 
  
Vurdering: 
 
1. DRIFT 
 
Lønnsoppgjør 
Lønnsoppgjøret for hovedtyngden av de ansatte i kommunal sektor er ferdigforhandlet. De 
sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. mai, mens det er ikke avsatt midler til lokale 
lønnsforhandlinger i kapittel 4. Dersom fordeling av lønnsreserven mellom resultatområdene 
skal vente til behandlingen av tertialrapport nr. 2 vil dette vanskeliggjøre økonomistyringen. 
Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom 
resultatområdene.  
 
Sentraladministrasjonen 
Kommunestyret vedtok i k-sak 2/18 at kostnadene på 260 tusen kroner for 2018 for 
Strategiplanen «Vestby mot 2030 –  Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby 
kommune» skulle innarbeides i tertialrapport 1.  
 
RO Skole 
Rammen til RO Skole foreslås økt med 470 tusen kroner. Etter en gjennomgang av 
lønnsbudsjettet til Hølen skole er det behov for å justere opp budsjett for avtalefestet tillegg 
med 240 tusen kroner. Det nye alternative skoletiltaket til Vestby skole på Rokker gård 
medfører utgifter til husleie og strøm på 145 tusen kroner i 2018. Det er også behov for utstyr 
til ny 1. klasse på Vestby skole på om lag 85 tusen kroner. 
 
I tillegg er det et stort behov for pedagog og assistent på nye elever med fulldekning i skole og 
sfo på Son skole fra høsten 2018. Per 1. tertial er det vanskelig å estimere hvor mye av det økte 
behovet som kan dekkes av egen ramme. Dette vil være mer oversiktlig i august, og et 
eventuelt merforbruk vil bli meldt i forbindelse med 2. tertialrapport.  
 
RO Helse og barnevern 
Follo barnevernvakt har tilbakebetalt 650 tusen kroner fra årene 2015-17. Dette er med 
bakgrunn i for mye betalt i tilsvarende periode, og en avregning ut fra innbyggertall og bruk.  
 
RO Rehabilitering 
Rammen til RO Rehabilitering foreslås økt med 4,5 millioner kroner. I februar ble en pasient 
med alvorlig voldsrisiko ferdigbehandlet og utskrevet fra sykehus til hjemmet med krav om 
minimum 2:1-bemanning hele døgnet for å forebygge fare for liv og helse, både for brukeren 
selv og de ansatte. I dette tilfellet anser spesialisttjenesten miljøterapi i kommunen som eneste 
behandlingstilbud. Kostnaden i 2018 er 5,5 millioner kroner for dette nye enkelttiltaket. 
Tjenesten antar å kunne dekke en million kroner av merutgiften innenfor eksiterende ramme. 
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RO Sykehjem 
Rammen til RO Sykehjem foreslås økt med 1,9 millioner kroner. Økningen kommer som følge av 
økt aktivitetsnivå på grunn av hurtig utskriving av pasienter fra sykehus med krav om mer 
behandling, rehabilitering og oppfølging, samt at lønnsbudsjettet per i dag er noe for lavt til å 
kunne opprettholde nødvendig bemanningsfaktor.  
 
Det er også økende behov for mer ressurser til pasienter med demens (eksempelvis 1-1 
bemanning, sykehjemmet har ikke forsterket demensenhet). Dette er en uforutsigbar kostnad, 
og nærere prognose om merforbruk vil bli meldt i forbindelse med 2. tertialrapport. 
 
RO Kultur 
Rammen til RO Kultur foreslås økt som følge av færre flyktninger. Det blir trolig færre 
bosettinger i år enn de siste årene, jf. k-sak 5/18. Inntektene som har vært ført på dette 
området har vært større enn utgiftene. Som følge av færre bosettinger ligger 
flyktningetjenesten an til en reduksjon i nettoinntektene med om lag 450 tusen kroner.  
 
Frivillighetssentralen har tatt opp med kommunen at de mener at tilskuddet til dem skulle vært 
større enn det som er blitt bevilget ut fra hva kommunen har fått i form av økt rammetilskudd. 
Tilskuddet som er blitt utbetalt til Frivillighetssentralen er på 1,215 millioner kroner for 2018. 
Kommunen har i brev av 20.03.18 redegjort hvordan man er kommet fra til nevnte bevilging for 
2018, og at en økning på ytterligere 29 tusen kroner må behandles politisk. Rådmannen tilrår at 
bevilgningen til Frivillighetssentralen økes fra 1,215 til 1,244 millioner kroner for 2018.  
 
Hvitsten vel har i brev av 26.02.18 søkt kommunen om tilskudd på 225 tusen kroner til 
vedlikehold Hvitsten Grendehus. Tilskuddet er tenkt å gå til vask og maling av ytterkledning 
samt reparasjon av skader på søyler som støtter svalgangen i andre etasje. Anbud er innhentet 
og er på 250 tusen kroner. Styret i Hvitsten vel har mottatt en privat gave på 25 tusen kroner til 
vedlikeholdsarbeidet. Rådmannen har ikke funnet grunn til å tilrå en søknad om 
225 tusen kroner.  
 
RO Eiendom 
Rammen til RO eiendom foreslås økt med 2,1 millioner kroner. 
 
 Som følge av en kald vinter med både økt strømforbruk og økte priser, er det forventet et 
merkostnad til energi på om lag 1,5 millioner kroner.  
 
Kommunens elektroniske tegningsarkiv er ufullstendig og må oppdateres. Eiendomsavdelingen 
har igangsatt et prosjekt som skal sørge for at tegningsarkivet blir komplett. Det vil skje i 
kombinasjon av å lage tegningslister og be eksterne rådgivere sende tegninger som vi mangler. 
Eksterne rådgivere er arkitekter og rådgivende ingeniører i privat næringsliv som har utarbeidet 
tegningene. Kostnad til eksterne rådgivere er stipulert til 300 tusen kroner.  
 
For å ivareta krav til miljørettet helsevern i Østbydammen og Grevlingen barnehage er det 
behov for storkjøkken. I Østbydammen barnehage vil det i tillegg påløpe merkostnader i 
forbindelse med flytting av vegger for etablering av nytt grupperom der dagens kjøkken er 
plassert. Løsningene vil ivareta gode kildesorteringsløsninger slik at barnehagene opprettholder 
krav til HMS, Grønt flagg mm. Kostnaden er estimert til 200 tusen kroner. 
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Sandkassen i Risil barnehage er plassert nederst i en skråning. Når snøen smelter blir 
sandkassen fylt igjen med vann opptil en halv meter. Det er fare for liv og helse og det er derfor 
behov for å etablere en sandkasse et annet sted i barnehagens uteareal. Kostnaden er estimert 
til 100 tusen kroner. 
 
 
Forslag til finansiering av økninger på drift: 

 
Reservert tilleggsbevilgning 
Det er i budsjettet for 2018 satt av 10 millioner kroner til reserverte tilleggsbevilgninger. 
Rådmannen foreslår at det brukes i underkant av 9,1 millioner kroner til å finansiere 
ovennevnte tilleggsbevilgninger. Om lag halvparten av dette beløpet er knyttet til én ny bruker 
under RO Rehabilitering.  
 
Renter, skatt og rammetilskudd 
Rentenivået ligger nå om lag 0,25 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for 
budsjett 2018. Dersom dette nivået holder seg resten av året, vil det gi en netto renteutgift 
rundt 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette kan dekkes av kommunens rentefond 
som er over 40 millioner kroner. 
 
Prognose for skatt og rammetilskudd for 2018 er fortsatt usikker. Tall basert på KS’ beregning 
etter kommuneproposisjonen tilsier en netto reduksjon på 5 millioner kroner i forhold til 
budsjett 2018 (11,4 millioner kroner lavere for skatt og 6,4 millioner kroner høyere for 
rammetilskudd). I kommuneproposisjonen blir det pekt på at skatteinntektene for 2017 må ses 
i sammenheng med uventede store uttak av utbytte til personlige skatteytere, og at disse 
ekstra skatteinntektene ikke er videreført i inntektsanslagene for 2018. Anslaget til kemneren 
etter første tertial gir om lag samme tall. 
 
I budsjett 2018 er netto driftsresultat 9,7 millioner kroner. Ovennevnte forhold kan medføre at 
netto driftsresultat kan komme ned mot 2 millioner kroner, dvs. rundt 0,2 prosent av 
driftsinntektene. Rådmannen vil avvente til tertialrapport nr. 2 for eventuelt å fremme 
budsjettendringer for renteutgifter, skatt og rammetilskudd.  
 
 
2. INVESTERINGER 

 
2.1 Vedtatte investeringer som skal finansieres: 

 K-16/18 Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken – økning av budsjett. 
Kommunestyret vedtok følgende den 23. april 2018: «Det bevilges ytterligere 400 tusen 
til bygging av kiosk på Krokstrand. Finansieringen innarbeides i tertialrapport nr 1.». 
 

 F-25/18 Avslutning av investeringsprosjekt – Tilpasninger Bankgården. Enstemmig 
formannskap vedtok følgende den 14. mai 2018:  

1. Byggekomiteens arbeid avsluttes. 
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2. Prosjektet gis en tilleggsbevilgning som er 2,5 millioner kroner. En million kroner 
er til merforbruket, en halv million kroner til prosjekt- og byggeledelse i 
reklamasjonsperioden samt en million kroner til brukerønsker. 

3. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 1. I finansieringen forutsettes 400 
tusen kroner i tilskudd fra Enova 

Kommunestyret behandler saken den 28. mai 2018. 
 
I sak til kommunestyret i juni, vedrørende Årsregnskap 2017, er merforbruket i 2017 på 
746 tusen kroner foreslått inndekket ved bruk av gjenstående midler på prosjekter som 
avsluttes i 2017. Resterende behov på 1,754 millioner kroner foreslås finansiert her. Det 
er mottatt 500 tusen kroner i tilskudd fra Enova som inngår som en del av 
finansieringen. 

 
2.2 Utvidelse/forskuttering av eksisterende investeringsprosjekter: 

 Kulturhus 
Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet 2018-2021 400 millioner kroner til 
planlegging og bygging av kulturhus. Budsjettet er fordelt med 25 millioner kroner til 
prosjektering og regulering i 2019 samt 200 millioner kroner i 2020 og 
175 millioner kroner i 2021 til bygging. Det er tatt forbehold om salg av tomter i 
sentrum som er en del av finansieringen.  I 2018 er det planlagt arbeider med 
skisseprosjekt og detaljregulering. Rådmannen anbefaler at det forskutteres to millioner 
kroner av bevilgningen i 2019 til arbeidene som skal gjennomføres i 2018. Midlene 
kommer i tillegg til de to millioner kronene som kommunestyret bevilget til planlegging i 
2017.  

 

 Grevlingen skole - Varmepumpe 
Varmepumpen på Grevlingen skole har defekte kompressorer. Det er ikke formålstjenlig 
å skifte ut kompressorene, og rådmannen anbefaler at det bevilges 800 tusen kroner til 
ny varmepumpe. For å slippe bruk av mer kostnadskrevende oppvarming, som olje og 
elektrokjele, bør ny varmepumpe installeres så snart som mulig.  Estimert kostnad for ny 
varmepumpe er 800 tusen kroner. 

 
2.3 Justering av budsjett mellom prosjekter: 

 VA-ledninger Skoglundåsen i Son 
Rådmannen anbefaler at merforbruk på prosjektet «VA-lendinger på Skoglundåsen» på 
om lag 1 millioner kroner, finansiers ved å overføre budsjettmidler fra prosjektet «VA-
prosjekter». 

 
2.4 Endret bruk av midler - eksisterende investeringsprosjekter: 

 Grevlingen skole - tilpasning universell utforming 
Hjelpemiddelsentralen har gjennomført akustiske målinger i et klasserom som er «Kjær-
basen». Måleresultatene viser at etterklangstiden er for lang i forhold til dagens krav i 
byggeforskriften. Det er anbefalt lydabsorbenter på vegg, og det er i tillegg ønskelig med 
en skillevegg. Tiltakene er helt nødvendige for en elev med redusert hørsel som skal 
begynne på skolen i august 2018. Kostnaden er stipulert til 200 tusen kroner. 
Rådmannen anbefaler at tiltakene gjennomføres og at kostnaden dekkes av gjenstående 
budsjettmidler i prosjektet.   
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 Hølen skole 
Plan- og miljøutvalget (PLM) vedtok i april 2018 å utsette saken om en mindre endring 
av reguleringsplan ved Hølen skole. PLM ba om en ny utredning i henhold til overlevert 
skisse. Kostnad for en slik utredning er stipulert til 200 tusen kroner. Beløpet er basert 
på honorar (140 tusen kroner) til ekstern rådgiver for tegninger som ble utarbeidet før 
møtet i PLM. Rådmannen anbefaler at tiltaket blir dekket av gjenstående budsjettmidler 
i prosjektet. 

 

 Utbygging av sykehjemmet  
Rådmannen anbefaler at 1,7 millioner kroner av gjenstående bevilgning, i forbindelse 
med utvidelsen/utbyggingen av Vestby sykehjem, omdisponeres til følgende tre formål:  
 
Carport for elektriske mopeder 
Sykehjemmet er bygget i to trinn. Byggetrinn en fra 2006 har 80 rom for beboere med 
stort behov for pleie. Byggetrinn to fra 2015 har 24 rom med beboere der enkelte er i 
stand til å bevege seg utendørs ved hjelp av en elektrisk moped med fire hjul. Det er 
ikke tillatt å lade el-mopedene inne på grunn av brannfare ved lading. Mopedene lades i 
dag på verandaer og uteområder som kommer i konflikt med planlagt bruk av 
områdene. Det er dessuten vanskelig å komme seg ut om vinteren. En løsning er en 
carport med ladepunkter ved inngangspartiet mot syd. Kostnad for tiltaket er stipulert 
til 200 tusen kroner. Rådmannen foreslår at tiltaket blir dekket av gjenstående 
budsjettmidler i prosjektet.   

 
Intern ombygging sykehjemmet 
Organiseringen og krav i driften gjør at sykehjemmet må gjennomføre bruksendringer av 
noe av arealet for å øke effektiviteten i hverdagen. Dette er areal til vaktrom, kontor til 
to nye ledere, lagre og medisinrom. Kostnad er beregnet til 500 tusen kroner.  
Rådmannen anbefaler at tiltaket blir dekket av gjenstående budsjettmidler i prosjektet.  
 
Digitalt medisinkabinett på sykehjemmet 
Det er meldt avvik på medisinrommene og oppbevaring av medisiner. Flere sykehjem 
har nå gått over til digitale medisinkabinett og elektroniske medisintraller som gir 
sikrere medikamenthåndtering.  Istedenfor å bygge om medisinrommene anbefales det 
innkjøp av kabinett og traller. Dette krever også en omlegging av 
medikamenthåndtering til bruk av multidose. Det vil si at apoteket pakker doser av den 
enkelte pasients ordinerte medisiner i små poser som sendes på rull til sykehjemmene, 
ferdig dosert og kontrollert. Dette frigir tid for sykepleierne til mer pasientrettet arbeid. 
Kostnad for medikamentkabinett og traller er anslått til en million kroner. Rådmannen 
anbefaler at tiltaket blir dekket av gjenstående budsjettmidler i prosjektet. 

 
Forslag til finansiering av økninger på investering: 
Økning av investeringsprosjekter er på 5,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at økt 
bevilgning på investeringsprosjektene finansieres ved bruk av Enova tilskudd på 
500 tusen kroner, og bruk av disposisjonsfond på 5,2 millioner kroner. 
 
Alternativer: 
Ingen utredet. 
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Vestby kommune  
Vår ref.: 18/01658 

 
Side 10 av 10 

 

Konklusjon: 
Økonomien er under økende press. I første kvartal øke befolkningen med 10 innbyggere, noe er 
ekstremt lavt for Vestby kommunes vedkommende. Rentenivået er høyere enn budsjettert, og 
skatteanslagene fra KS og kemneren i Follo tyder på en inntektssvikt på om lag fem millioner i 
forhold til budsjett. Selv om de største utfordringene vil komme i forbindelse med rulleringen 
av handlingsprogrammet, er det likevel slik at det kan bli nødvendig å bruke fond for å unngå 
regnskapsmessig underskudd i 2018. Rådmannen vil likevel avvente til tertialrapport nr. 2 til å 
eventuelt å fremme budsjettendringer for renteutgifter, skatt og rammetilskudd, da det fortsatt 
er stor usikkerhet rundt skatteinngangen. 
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Vestby kommune  

  

 

Side 1 av 3 

   

 

Tertialrapport 1 2018 - Vestby havn 

 
Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 18/01663-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Havnestyret 06.06.2018 
Formannskapet 11.06.2018 
Kommunestyret 25.06.2018 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tertialrapport 1 2018 – Vestby havn tas til orientering.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold og 

eventuelt bortfall av leieinntekter fra gjestehavna. Havnestyret skal holdes 
orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.  
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SAKSUTREDNING: 
 
1. SAKSOPPLYSNINGER 
 

  Regnskap Bud hittil Reg. bud 2018 

Lønnsutgifter 499 698 388 426 1 263 205 

Andre utgifter 1 303 467 1 715 587 6 946 761 

Inntekter -6 739 623 -7 255 767 -8 147 100 

Sum småbåthavna -4 936 458 -5 151 754 62 866 

      

Lønnsutgifter 106 329 258 950 842 134 

Andre utgifter 151 691 301 667 1 145 000 

Inntekter -20 959 -105 000 -2 100 000 

Sum gjestehavn 237 061 455 616 -112 866 

      

Andre utgifter 9 042 16 667 50 000 

Sum Vestby havnedistrikt 9 042 16 667 50 000 

      

Sum Havna -4 690 355 -4 679 471 0 

 
 
1.1 Økonomi 
Lønns- og driftskostnadene totalt for Vestby havn er i henhold til budsjett.  
 
Årets vinter var lang og hard. Det førte til behov for utbedringer av vinterskader på flere 
brygger og vannforsyningsanlegg. Mangeårig vedlikeholdsetterslep er tatt igjen i løpet av 
våren. Flytting til midlertidige kontorlokaler og is i havna til april har ført til innleid bistand. 
Alle fakturaer er ikke mottatt. Det legges opp til at vedlikeholdskostnader utover ordinær 
sesongklargjøring dekkes av vedlikeholdsfondet. 
 
Leieinntekter for småbåthavn er lavere enn budsjett. Listene for det som er grunnlaget for 
utfaktureringen vil bli gjennomgått for å sikre at alt er blitt utfakturert. Leieinntekter for 
gjestehavna er lavere enn budsjett. Det skyldes at våren kom sent.  
 
Konklusjon: Gitt at ikkebudsjetterte vedlikeholdskostnader dekkes av fond er økonomien 
under kontroll.  
 
 
1.2 Medarbeidere 
Havneadministrasjonen består av havnesjef og havnebetjent (fast 100 % stilling). I tillegg er 
det gjort avtale med sesongansatte gjestehavnverter helger og kvelder i høysesong 
(tilsvarende 0,6 % stilling) samt skoleungdommer for å dele ut aviser og rundstykker i 
gjestehavna i juli.  
 
1.3 Kort oppsummering av første tertial 
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Ordningen med vinterfortøyning i gjestehavna har fungert greit. 25 båter hvorav mange 
store. Flere har brukt båten som «hytte» i helgene og lagt igjen mange penger hos lokale 
næringsdrivende. 
 
Flere plasser foran blokkene i Havnegata er for grunne til ordinær utleie. Plasser stilt ledig av 
fast leietager til fremleie for hele eller gjenværende del av sesongen er lite attraktive og 
vanskelig å få leid ut. For å bøte på dette har man også denne sesongen leid ut til 
utenbygdsboende kunder.  
Enkelte leietagere betalte ikke årets leie og kravene har gått til inkasso. Misligholdte 
leieavtaler blir sagt opp med virkning fra sesongslutt.  
 
Fisking fra bryggene i Son havn syd er fortsatt et stort problem. Skilt respekteres ikke. Flere 
leietagere har meldt om ubehaglige hendelser med trusler og skadeverk på deres båter etter 
å ha forsøkt å bortvise fiskere. Havnekontorets ansatte og innleid vekter har kun virkning der 
og da.  
 
Havnekontorets lokaler var ikke i bruk pga fuktskade og muggsopp siden desember 2016 til 
desember 2017. Januar 2018 måtte de fraflyttes igjen på grunn av inneklimaproblemer. 
Midlertidig kontorlokale i Sagaveien ble tatt i bruk i april.  
 
Også i år er flere av havneadministrasjonens oppgaver forsinket som følge av improviserte 
og midlertidige kontorforhold. Det jobbes med å hente inn etterslepet.  
 
2. KONKLUSJON 
Det tilrås at rådmannen gis fullmakt til å dekke vedlikeholdskostnader og eventuelt bortfall 
av leieinntekter fra gjestehavna. Det forutsettes av havnestyret holdes orientert om 
vedlikeholdskostnader. 
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1 Grunnlaget for FIKS  
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at  

 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20, tredje ledd:  

 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som 

utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  

Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 

   
 Enebakk 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård  

 Ski  

 Vestby 

 Ås  

 

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 

deltakende kommuner.  

 

Vedtektenes Kap. 3 gir formålet:  

 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

2 Styret 

2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 

Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 

Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 

Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 

Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 

Medlem Odd Harald Røst Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Chr. Bilet Ski Roar Thun 
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Medlem Håkon L. Henriksen Ås Einride Berg 

 

I 2017 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 32 saker. Møtene ble som hovedregel holdt 

i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert styremøte og 

avslutning for kontrollsjef Jan T. Løkken som gikk av med pensjon.   

Pga. forfall har følgende varamedlemmer møtt i ett eller flere møter i 2017: Lars Johan 

Rustad, Jørn Bertelsen og Roar Thun. 

 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 

gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  

Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 

sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

3 Sekretariatet 

3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2017 hatt følgende ansatte: 

 

 Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 

 Kjell Tore Wirum, nyansatt kontrollsjef/daglig leder (fra og med 1.november 2017) 

 Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling  

 

Lilleheier sa opp sin stilling 7.desember og vil fratre 7.mars 2018. Stillingen som rådgiver 60 

% ble utlyst før jul med søknadsfrist 12.januar 2018. En ser for seg tilsetting i stillingen 

vinter/vår 2018. 

 

3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.17-31.10.17 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I forbindelse med 

tiltredelse av ny kontrollsjef/daglig leder var sekretariatet i perioden 1.11.17-31.12.17 

bemannet med 2 menn og en kvinne.  

3.3 Arbeidsfordeling  
Etter det første møtet i henholdsvis Ski og Ås byttet de to ansatte sekretæransvaret for de to 

utvalgene. Etter dette hadde Jan T. Løkken ansvaret for fire av kontrollutvalgene: 

Nesodden, Oppegård, Vestby og Ski. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde 

ansvaret for arbeidet med selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: 

Enebakk, Frogn og Ås. Hun hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og 

spisskompetanse på saksbehandlingssystemet Public 3600.   
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3.4 Kurs og opplæring 
Begge ansatte deltok på NKRF kontrollutvalgskonferansen 2017 på Gardermoen i februar.  

Lene H. Lilleheier deltok på FKT årsmøte og fagkonferanse 2017 i Tromsø i juni.  Lilleheier 

deltok på FKT Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo i mars og på ett NKRF kurs om spesiell 

forvaltningsrett i desember.   

 

Lilleheier deltok på Oslofjord-samlingen for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2017.  Løkken, Lilleheier og nyansatt 

kontrollsjef Kjell Tore Wirum deltok på Oslofjord-samlingen høsten 2017. 

 

3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 

utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 

og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 

informasjon fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og 

kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir 

formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og 

protokoller fra utvalgene på kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine 

hjemmesider, er en viktig del av informasjonsarbeidet.    

 

FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 

arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 

3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  

I 2017 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  

Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 

til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som, med ett unntak, legger 

dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Oppegård 

kommune har isteden en link til FIKS på sine nettsider.   Når varamedlemmer innkalles til 

møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 

 

FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 

kommune «Public 3600».  Ordningene fungerer godt. I 2017 fullførte FIKS klargjøring og 

bortsetting på fjernarkiv av papirutgaver av innkallinger, protokoller og annet arkivverdig 

materiale til og med 2013.   

 

3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  

Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 

bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 

IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 

journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
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Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 

avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien.  FIKS fikk 

høsten 2017 varsel om at det kan bli nødvendig for kommunen å tilby andre lokaler i løpet 

av 2018.  

 

3.5.3 Selskapskontrollen 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 

kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 

2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  

 

3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 

Kommunene i Follo hadde i 2017 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 

har medlemskap i Follo distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 

Vestby byttet fra 1. mai fra KPMG AS til Deloitte AS som regnskapsrevisor.  Både Vestby og 

Frogn setter forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 

revisor, og avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Ved 

konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for kontrollutvalgene.  

 

FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 

 

3.5.5 Informasjon om FIKS 

Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 

kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 

Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 

forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 

på sidene.  

 

3.5.6 Fortsatt drift 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) vurderes som solid og fremdeles 

godt i stand til å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. 

 

Resultatet av kommunesammenslåingsprosessen mellom Oppegård kommune og Ski 

kommune til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020, vil kunne gi utfordringer for 

sekretariatets arbeid. Dette er en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de 

neste årene. 

 

4 Virksomhet i 2017   

4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 

2017. Utvalgene har behandlet til sammen 256 saker.  
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2017 2016 2015 

Utvalg Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 

Enebakk 6 34 6 48 7 57 

Frogn 7 38 6 43 7 51 

Nesodden 7 41 7 59 7 47 

Oppegård 6 29 7 43 7 40 

Ski 8 49 7 59 7 46 

Vestby 7 31 6 42 8 38 

Ås 7 34 7 48 8 43 

       SUM 48 256 46 342 51 322 

 

I tillegg har det vært avholdt ett fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 

hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-

prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 

4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2017 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  2017 2016 

Sak Beskrivelse Antall Antall 

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat  

7 7 

Årsregnskap fra kommunale foretak (KF) Revisjonsberetning  
m/-evt. revisjonsnotat 

- - 

Årsregnskap fra foretak (Vestby havn) Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat 

1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 6 5 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016   7 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017  7 - 

Revisjonens rapport pr 31.12.15   2 

Revisjonens rapport pr 30.4.16   6 

Revisjonens rapport pr 31.10.16  2 6 

Revisjonens rapport pr 30.4.17  6  

Revisjonens rapport pr 31.10.17  4  

Prosjektplan – Overordnet analyse  - 7 

Overordnet analyse 2017-2020  - 7 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  17 12 

Forvaltningsrevisjonsrapporter   12 13 

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - 3 

Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - 

Utredninger/undersøkelser  - 2 

Kundebrev  - - 

Nummerert brev  3 3 

Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  

Østfold kommunerevisjon IKS 

  4 

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 

2017: Vestby 

1 2 

Valg av forvaltningsrevisor  2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 

revisor 

2017: Oppegård 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 1 - 

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  6 - 

SUM  76 89 
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4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Årets faglige forum fant sted 26. oktober i kommunestyresalen i Ås. Møtet samlet 29 

medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i år 

var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet ved Gjertrud Strand 

Sanderød fra KS. Odd Harald Røst orienterte om kommunesammenslåingen mellom Ski og 

Oppegård. Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  

 

4.4 Fusjon med andre sekretariat  
Med bakgrunn i ønsket om å lage et mer robust selskap kom styrene i Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og FIKS fram til enighet om å fusjonere de to 

selskapene. 

ROKUS informerte den 14. februar om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk 

imot fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  

 

Etter dette vedtok styret i FIKS den 2. mars å rette en forespørsel til Østfold 

kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) om å innlede drøftinger for å avklare om en 

sammenslåing kunne være hensiktsmessig.  Styret understreket at av hensyn til at FIKS sin 

daglige leder går av med pensjon fra førstkommende årsskifte, ville det være en fordel med 

en rask avklaring i begge selskap. FIKS opplevde at ØKUS var positive til en fusjon, men 

selskapet hadde et lengre tidsperspektiv på en eventuell fusjon og ønsket også å trekke et 

annet selskap inn i diskusjonen.  Styret i FIKS konkluderte i møtet 20. april med at FIKS 

videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef i FIKS utlyses.    

 

4.5 Ny kontrollsjef/daglig leder 
Jan Løkken sa opp sin stilling som kontrollsjef/daglig leder for å bli pensjonist fra 1.1 2018.   

Styret besluttet 20. april utlysning av stillingen med ønsket tiltredelse fra 1. november.  

Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen ble valgt til å intervjue søkere og innstille 

overfor styret om tilsetting. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ås, Eli Stokkebø, ble 

invitert og tiltrådte utvalget. Sekretariatets ansatte tiltrådte utvalget uten stemmerett.  

Styret vedtok tilsetting av ny kontrollsjef 15. juni.  

 

Kjell Tore Wirum begynte i FIKS 1. november og overtar det formelle ansvaret som 

kontrollsjef/daglig leder fra 1. januar 2018.  

5 Økonomi 

5.1 Sekretariatets drift i 2017 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at  
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Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 

driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen 1 823 000 kroner i 2017 (1 813 000 i 

2016). Lønn- og sosiale utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

 

Styret vedtok i møte den 15. juni budsjettet for 2018. Budsjettet ble senere vedtatt av 

kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsberetning. 

6 Sammendrag 
Selv med endringer i bemanningen i sekretariatet, må 2017 kunne anses for å ha vært et 

normalt driftsår for sekretariatet. 

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2017 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 

Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 

har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 

at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  

 

Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 

å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 

 

Det er en kjensgjerning at kommunesammenslåingen Nordre Follo også vil kunne få 

konsekvenser for sekretariatet. Dette er noe som en vil måtte bruke tid for å avklare, frem til 

kommunesammenslåingen skal trå i kraft. 

  

Ås, 14.juni 2018 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 

Styreleder  Nestleder 

   

   

   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Odd Harald Røst/s./ 

   

   

   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

 
BEHANDLEDE SAKER 2017 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

2.3.17    
 1/17 Årsberetning for 2016 A 
 2/17 Regnskapsrapport per 31.12.2016 A 
 3/17 Status for fusjonsprosessen med ROKUS A 
 4/17 Regnskapsrapport per 15.februar 2017 A 
 5/17 Rapport fra sekretariatet A 
 6/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 7/17 Tema for faglig forum 2017 A 
 8/17 Orienteringssaker A 
20.4.17    
 9/17 Fusjonsprosessen og framtidig organisering av FIKS A 
 10/17 Tilsetting av ny kontrollsjef A 
15.6.17    
 11/17 Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder A 
 12/17 Regnskapet for FIKS 2016 A 
 13/17 Regnskapsrapport per juni 2017 A 
 14/17 Rapport fra sekretariatet A 
 15/17 Budsjett 2018 A 
 16/17 Fastsetting av tema for faglig forum 2017 A 
 17/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 18/17 Orienteringssaker A 
14.9.17    
 19/17 Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS A 
 20/17 Rapport fra sekretariatet A 
 21/17 Regnskapsrapport per september 2017 A 
 22/17 Budsjettendringer 2017 A 
 23/17 Lønnsoppgjøret i FIKS A 
 24/17 Faglig forum 26.oktober  A 
 25/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 26/17 Orienteringssaker  A 
14.12.17    
 27/17 Regnskapsrapport per desember 2017 A 
 28/17 Rapport fra sekretariatet O 
 29/17 Evaluering av faglig forum 2017 A 
 30/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 31/17 Møteplan 2018 A 
 32/17 Orienteringssaker A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 
B Under behandling 
O Til videre oppfølging 
U Saken går ut 
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FIKS ÅRSREGNSKAP 2017 31.12.17/
19.2.18

Konto Konto (T) Regnskap Rev.budsjett Forbruk i % Avvik i kr Bud.reguleringer Oppr.budsjett  
101000 Lønn faste stillinger 979 405,93 1 014 000,00 96,59 34 594,07 136 000,00 878 000,00
101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 130 450,25 122 000,00 106,93 -8 450,25 17 000,00 105 000,00
108020 Godtgjørelse folkevalgte 49 634,00 40 000,00 124,09 -9 634,00 0,00 40 000,00
109000 Pensjon fellesordning 195 855,60 204 000,00 96,01 8 144,40 27 000,00 177 000,00
109900 Arbeidsgiveravgift 192 445,28 195 000,00 98,69 2 554,72 26 000,00 169 000,00
0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 547 791,06 1 575 000,00 522,30 27 208,94 206 000,00 1 369 000,00
110000 Kontorrekvisita 9 924,40 5 000,00 198,49 -4 924,40 -3 000,00 8 000,00
110010 Abonnementer 9 487,39 10 000,00 94,87 512,61 3 000,00 7 000,00
110040 Kopieringsmateriell 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00
111500 Matvarer 1 397,50 0,00 0,00 -1 397,50 0,00 0,00
111510 Bevertning ved møter/utvalg 13 300,75 10 000,00 133,01 -3 300,75 5 000,00 5 000,00
112020 Diverse utgiftsdekning 1 143,00 17 000,00 6,72 15 857,00 -3 000,00 20 000,00
112040 Velferdstiltak/gaver ansatte 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00
113000 Portoutgifter 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 -8 000,00 10 000,00
113010 Telefonutgifter 3 873,18 5 000,00 77,46 1 126,82 0,00 5 000,00
113030 Linje- og sambandsutgifter 547,00 1 000,00 54,70 453,00 0,00 1 000,00
114000 Stillingsannonser 36 824,80 28 000,00 131,52 -8 824,80 28 000,00 0,00
115000 Kurs og opplæring 43 923,50 40 000,00 109,81 -3 923,50 0,00 40 000,00
115030 Kompetanseutviklingstiltak 3 359,00 7 000,00 47,99 3 641,00 -34 000,00 41 000,00
116000 Kjøregodtgjørelse 24 858,00 24 000,00 103,58 -858,00 0,00 24 000,00
116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 3 571,80 0,00 0,00 -3 571,80 0,00 0,00
117040 Utlegg i følge bilag til reise 5 609,09 2 000,00 280,45 -3 609,09 -2 000,00 4 000,00
118500 Personforsikringer 2 345,88 2 000,00 117,29 -345,88 -3 000,00 5 000,00
119000 Husleie 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 -2 000,00 105 000,00
119090 Andre leieutgifter 9 024,75 17 000,00 53,09 7 975,25 1 000,00 16 000,00
119510 Kontigenter 22 897,00 23 000,00 99,55 103,00 0,00 23 000,00
119530 Kopieringsavtale 7 617,85 10 000,00 76,18 2 382,15 -12 000,00 22 000,00
120000 Inventar 3 456,80 30 000,00 11,52 26 543,20 15 000,00 15 000,00
120010 Utstyr 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00
142900 Moms 18 638,59 10 000,00 186,39 -8 638,59 0,00 10 000,00
1-2 1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 326 800,28 370 000,00 1 882,62 43 199,72 6 000,00 364 000,00
135000 Kjøp fra kommuner 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
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3 3 Kjøp fra andre 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
154000 Avsetning til generelt disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155000 Avsetninger til bundne driftsfond 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00
5 5 Finansutgifter 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 823 000,00 -1 823 000,00 100,00 0,00 0,00 -1 823 000,00
177000 Refusjon fra andre 0,00 -82 000,00 0,00 -82 000,00 -82 000,00 0,00
7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -1 823 000,00 -1 905 000,00 100,00 -82 000,00 -82 000,00 -1 823 000,00
172900 Momskompensasjon -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00
72 72 Moms.komp.inntekter -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00
195000 Bruk av bundet driftsfond -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00
9 9 Finansinntekter -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00
4400 FIKS 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
440 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
4 Andre 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
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Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  
Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  
Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 
Mobil:  

 

 

FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

Dato: 25.oktober 2018 
Tid: kl. 18:00 – kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
 

Tidsrom Tema Foredragsholder Ansvar 
    
17.30-18.00 Registrering  FIKS 
    
18.00-18.05 Åpning FIKS 

v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 

    
18.10-18.55 Ny kommunelov 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
18.55-19.15 Pause   
    
19.15-19.35 Ny kommunelov (forts.) 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
19.35-20.15 GDPR / Ny personopplysningslov 

-betydning for kommunen, kontrollutvalg 
og sekretariat 

FIKS 
 

 

    
 Personvernombud 

-rolle og oppgaver 
Ski kommune v/personvernombud 
Pascal G. E. Lhote 

 

    
 FKTs tanker om den nye lovens 

konsekvenser for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
20.15-20.30 Oppsummering og avslutning FIKS 

v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
 
Fredag 12.oktober 2018 
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  

 
 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 1000 - 1100 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1110 – 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

   

   

   

   

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0815 – 1015 Follo Ren IKS 

 1015 – 1115 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 1115 – 1145 LUNSJ 

 1145 – 1230 Follo Brannvesen IKS 

 1230 – 1315  Follo Barnevernvakt 

 1315 – 1400 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1400 – 1415 Pause 

 1415 – 1500 Kemneren i Follo 

 1500 – 1545 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 1545 -  Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 

 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
   

   

   

Onsdag 19. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 1230 – 1330 Follo Futura AS 

 1330 – 1500  Selskaper som har behov for møte 

   

   

   

 

 

 

 

Oppdatert 04.09.2018 

KMSW 
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KONTROLLUTVALGET I  

VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 05.09.18 

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 

26.9 - Formannskapssalen, Vestby rådhus 

24.10 – Møterom 107, Vestby rådhus 

5.12 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Avlyst 

Gjennomført 

Avlyst 

 

6. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2017    Rådmann KU 06.6.18 KST 25.6.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte KU 06.6.18 KST 25.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 06.6.18 KST 25.6.18 

7. Vestby Havn årsregnskap     

 Vestby Havn årsregnskap for 2017  Kommunen KU 06.6.18 KST 25.6.18 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 Deloitte KU 06.6.18 med forbehold 

KU 20.6.18 – pr e-post 

KST 25.6.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  FIKS KU 06.6.18 – Utsatt 

KU 20.6.18 – pr e-post 

KST 25.6.18 

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 KU 06.6.18  

 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 KST 23.4.18 

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 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker  Rådmann  KST 13.2.17 

 7. Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-

2015 

5.9.18 

 

FIKS 

 

Frist for tilbakemelding fra rådmann 

15.10.18 til KU-møte 24.10.18 

 

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 høsten 2018 
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