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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 14/19 Dialog med rådmann 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00082-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Sjernåsen- jornalføring-mai 19 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet 24.04.19 under Eventuelt følgende: 

Spørsmål til rådmannen 
John Arne Kjenn tok opp saken. 

Det var enighet om at rådmannen inviteres til neste møte for å svare på spørsmål fra kontrollutvalgets 
medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer vil komme med innspill til spørsmål til sekretariatet, som 
oversender disse til rådmannen før kontrollutvalgets møte.  

VURDERING 
John Arne Kjenn har i e-post, datert 14.05.19, oversendt innspill på 
spørsmål/problemstillinger han ønsker å ta opp. Notatet følger vedlagt. 

Notatet er også oversendt rådmann pr e-post, datert 22.05.19. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 08.05.19, bekreftet at han vil møte i kontrollutvalgets 
møte. 

Ås, 22.05.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Spørsmål vedrørende vedtatte retningslinjer for saksbehandlere i forhold til politisk 

behandling av innkomne merknader, mailer fra berørte parter. 

Kontrollutvalget drøftet i møtet 24.04.2019 en henvendelse vedrørende manglende 

journalføring i plansak,- Stjernåsen (PS 10/19 ) på bakgrunn av tilbakemelding 

fra rådmannen datert 23.01.2019. 

I tilbakemeldingen fra rådmannen er det påpekt at mailer som sendes direkte til 

saksbehandlere kan unngå å bli journalført . I tillegg vil saksbehandler i enkelte 

tilfelle vurdere at « mailen ikke er relevant for saken» og kan da velge å ikke informere 

det politiske beslutningsorgan om innholdet. Det synes som om mailen fra 

Lunde datert 07.06.18 er vurdert i forhold til dette og ikke vurdert som relevant for 

politisk behandling etter at den først ble arkivert 17.09.18. 

I tilfelle der politiske vedtak medfører sterkt engasjement fra innbyggere med merknader 

og protester til den prosessen det legges opp til, er det viktig at politiske utvalgs- 

 medlemmer får bred kjennskap til innspillene. Det forhindrer selvfølgelig ikke at det kan 

forsvares at en saksbehandler i untaksttilfelle egenhendig kan fastslå  at nye innspill fra 

samme person etter gjentatte korrespondanser, kontakter og mailer, ikke tilfører saken 

noe nytt. 

I Kontrollutvalget ble det stilt spørsmål  om det ikke er riktig, så og si uten unntak, 

i plansaker at saksbehandler informerer politikerne om de innspill som er innkommet. 

I alle tilfelle i det minste orientere leder av utvalget. Da er det en politiker som trekker 

konklusjonen om innspillet er relevant og om en orientering  for utvalget er nødvendig. 

Det kommer ikke klart fram i fremstillingen fra rådmannens tilbakemelding til sak PS 10/19 

hvilke retningslinjer som gjelder for saksbehandlere i plansaker i forhold til fremlegging 

av kommentarer, mailer og merknader mot politikere i utvalget. 

Derfor kunne det være greit om rådmannen i møtet 29.05 ble invitert til å gi en redegjørelse 

for retningslinjer og praksis på dette området. 

Kjenn, 14. mars 2019 

John Arne Kjenn 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 15/19 Vestby kommune - Årsmelding 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00054-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsberetning og årsmelding 2018 Vestby kommune - 1.0 

SAKSUTREDNING: 
Vestby kommunes Årsberetning og årsmelding følger vedlagt 

Sammendrag: 

Sykefravær 
Totalt sykefravær er på 8,9% i 2018. Korttidsfraværet for kommunen totalt har vært 
på samme nivå som for 2017, men litt høyere enn for 2016. Langtidsfraværet har hatt 
en marginal nedgang fra 5,9 5 i 2017 til 5,8 % i 2018. Det er resultatområdene 
Barnehage, Rehabilitering og Sykehjem som står for det høyeste langtidsfraværet.  

Det er igangsatt tiltak for å redusere kommunens totale sykefravær gjennom økt bruk 
av egenmelding for å redusere antall sykemeldinger, nærværsamtaler og tetter 
oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne på den enkelte 
enhet.  Fra høst 2018 ble også samtlige ansatte tilbudt gratis influensavaksine som 
fraværsforebyggende tiltak.  

Likestilling 
Vestby kommune arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering. Per 01.12.2018 
har kommunen 1105 ansatte, hvorav 873 er kvinner og 232 er menn. Det er en skjev 
kjønnsfordeling i de fleste sektorer. Vestby kommune har spesielt en utfordring med 
å øke andelen menn i barnehager og grunnskole, samt sektor helse/sosial.  

Stillingsstørrelse 
Ca. 42 % av kvinnelige ansatte og ca. 32 % av mannlige ansatte har deltidsstillinger. 
Det er viktig å skille mellom ønsket og uønsket deltid. Kommunen forsøker så langt 
det er mulig å tilby økt stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid.  Både andel 
kvinner og menn med heltidsstillinger har økt noe sammenlignet med tall fra 2017.  

Internkontroll 
Nytt elektronisk kvalitetssystem ble anskaffet i 2018, og opplæring startet våren 
2018. Systemet gir kommunen adgang til en operativ kvalitetshåndbok med 
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dokumenter, oppdaterte lover, forskrifter og veiledere, i tillegg til en rekke 
kvalitetsindikatorer, prosedyremaler og prosessveiledere. Flere RO-er har lagt inn 
rutiner og prosesser i systemet i løpet av 2018, og arbeidet med dette vil fortsette i 
2019.  
 
Sekretariatets vurdering: 
I årsberetningen for 2018 savner sekretariatet en oversikt over befolkningsutviklingen 
i Vestby kommune i løpet av 2018. I 2017 ga rådmannen en kort oversikt i sin 
innledning til årsberetningen og årsmeldingen.  
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og orientere i saken 
samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
 
Ås, 22.05.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

Det økonomiske regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat på 74 millioner. I forhold til 
budsjett ble regnskapet 40 millioner bedre enn antatt. Dette er vi godt fornøyd med. For en 
vekstkommune, med høy gjeld, er det viktig å ha økonomisk kontroll. Det sikrer handlingsro 
og handlingsrom. Kommunens økonomiske reserver er gode, noe som skjermer oss fra 
kuttprosesser underveis i året. 
 
De gode økonomiske resultatene skyldes i hovedsak tre forhold. For det første vedtar 
kommunestyret realistiske budsjetter. Det er et krav i kommuneloven at budsjettene skal ha 
forsiktige inntektsanslag, og realistiske utgiftsanslag. Dette følger Vestby kommunestyre, og 
det gir de ansatte et budsjett det går an å forholde seg til.  
 
For det andre har ansatte i Vestby kommune en høy grad av lojalitet mot kommunestyrets 
vedtak. Når man i tillegg er flinke til å få mye ut av de budsjettmidlene man har er resultatet 
at man i all hovedsak holder budsjettet. 
 
Det tredje forholdet er at skatteinngangen ble vesentlig bedre enn hva regjeringen anslo for 
2018. Vestby kommune har lenge hatt tradisjon for ikke å bruke merinntekt på skatt til å 
saldere budsjettet gjennom året, og det klarte vi også i 2018. 
 
Rentenivået er på vei opp, etter Norges Banks prognoser. Rentenivået har stor betydning for 
Vestby kommune, da lånegjelden er svært høy. Ved årsskiftet var langsiktig gjeld på 1,75 
milliarder kroner, noe som gjør kommunen svært utsatt for renteøkninger. Kommunen har i 
sine langtidsbudsjetter lagt inn de renteøkningene som er varslet fra Norges Bank, men 
nivået på gjelden gjør at vi fortsatt må oppføre oss som en «fattig» kommune. 
 
Selv om vi oppfører oss som en fattig kommune, er min oppfatning at kommunen har et 
godt tjenestetilbud i gode og hensiktsmessige lokaler. Dette bekreftes også av eksterne 
målinger og «barometere». 
 
Vi er nå 999,8 årsverk i kommunen, fordelt på om lag 1300 ansatte. Alle disse er delaktige i 
at Vestby kommune er en god kommune å bo og jobbe i. Jeg takker alle dedikerte ansatte 
for stå på vilje og innsats i året som har gått.  
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VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING 
 
REGNSKAPSANALYSE 
 
Innledning 
Vestby kommune hadde i 2018 1.279 millioner kroner i driftsinntekter, og driftsutgifter 
inkludert avskrivninger på 1.205 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg 
til 71,5 millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 70,7 millioner kroner ga dette et netto 
driftsresultat på 73,7 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i forhold 
til budsjett) ble på 40,3 millioner kroner. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2018 ble på 73,7 millioner kroner. Netto driftsresultat er det 
kommunen «sitter igjen med» etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et 
positivt netto driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens 
inntekter. Dersom man følger utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe 
om kommunens evne til å møte fremtidige forpliktelser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 3 % av brutto driftsinntekter. Netto 
driftsresultat i 2018 utgjorde 5,8 % av driftsinntektene. Snittet i perioden 2003-2018 har 
vært på 5,2 %. 
 
Regnskapsmessig resultat 
Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap. 
Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettert. 
For 2018 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 
40,3 millioner kroner.  
 
Det regnskapsmessige overskuddet og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene har 
utviklet seg på følgende måte de siste årene:  
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Disponering av netto driftsresultat 
Av netto driftsresultat på 73,7 millioner kroner er deler allerede disponert. 
 

 
 
Differansen mellom «til disponering» og «sum disponert» er på om lag 40,3 millioner kroner, 
og kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet 
ta stilling til disponering av dette overskuddet. 
 
Inntekter og utgifter 
Driftsinntektene til Vestby kommune består av følgende elementer: 

 
 
Skatteinntektene var i 2018 på 101,5 % av landsgjennomsnittet. Dette nivået er 
1,6 prosentpoeng høyere enn i 2017.  

Tall i 1000 kroner Regnskap

Revidert 

Budsjett

Netto driftsresultat -73 700 -5 835

Bruk av tidligere års overskudd -35 424 -35 424

Bruk av disposisjonsfond -848 -3 153

Bruk av bundne fond -2 284 -3 836

Til diponering -112 256 -48 248

Overført til investering 400 400

Avsatt til disposisjonsfond 56 579 47 848

Avsatt til bundne fond 14 985 0

Sum disponert 71 964 48 248

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018

Revidert

Budsjett

2018

Skatt på inntekt og formue -425 126 -481 457 -511 136 -544 775 -531 100

Rammetilskudd -354 188 -356 611 -376 376 -396 019 -395 100

Andre driftsinntekter -284 810 -303 400 -314 581 -338 606 -297 862

Sum driftsinntekter -1 064 124 -1 141 468 -1 202 093 -1 279 400 -1 224 062
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Driftsutgiftene til Vestby kommune har denne sammensetningen:  
 

 
 
Lønnsutgiftene gikk opp med 6 % fra 2017 til 2018. Dette skyldes både lønnsøkning for 
ansatte i kommunesektoren og aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 1,8 %, 
overføringer med 5,9 %, og avskrivninger med 6,5 %. 
 
Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik: 
 
 

 

     
 
 

 
Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper har forandret seg marginalt det siste året. 
Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største 
innsatsfaktoren. 
 
På inntektssiden er skatt på inntekt og formue den største inntektskilden. Under posten 
andre inntekter, ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner, samt 
eiendomsskatt på verk og bruk. 
 
 
  

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018

Revidert

Budsjett

2018

Lønn og sosiale utgifter 607 928 656 366 697 151 739 289 747 835         

Andre driftsutgifter 291 630 322 671 331 603 337 457 357 905         

Overføringer 51 087 52 048 54 225 57 418 38 074           

Avskrivninger 49 889 63 274 66 431 70 744 70 747           

Sum driftsutgifter 1 000 534 1 094 359 1 149 410 1 204 908 1 214 561
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Renter og avdrag 
En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har dette 
utviklet seg slik: 
 

 
 
Det har vært en stor økning i netto finansutgifter, fra i overkant av 20 millioner kroner i 
2005, til i overkant av 71 millioner kroner i 2018. Det er viktig å være klar over denne økte 
belastningen til tross for et historisk lavt rentenivå.  
 
Diagrammet nedenfor viser renter og avdrag i % av driftsinntektene for perioden 2005-2018:  
 

 
 
Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsregnskap for 2018 viser netto investeringsutgifter på 
291,1 millioner kroner.  
 

 
 
Som oversikten viser er det investert 325,7 millioner kroner brutto i anleggsmidler.  

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018

Revidert

Budsjett

2018

Renteinntekter -16 783 -10 164 -9 882 -9 223 -7 265

Renteutgifter 29 986 26 407 28 651 27 793 28 365

Mottatte avdrag/utlån 66 -124 -150 -326 20

Avdrag på lån 42 758 46 822 51 521 53 293 53 293

Netto rente og avdrag 56 027 62 941 70 140 71 537 74 413

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018

Revidert

Budsjett

2018

Brutto investeringsutgifter 257 962 185 944 392 087 325 700 742 229

Utlån/avdrag 23 855 14 458 16 663 42 441 25 000

Avsetninger 1 888 9 635 6 237 3 454 0

Inntekter vedrørende investeringer -84 701 -50 551 -82 222 -80 482 -79 895

Netto investeringsutgifter 199 004 159 486 332 765 291 113 687 334
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Finansiering av investeringer 
Investeringene i kommunen kan finansieres ved hjelp av fremmedkapital (bruk av lån, 
mottatte avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføringer fra drift eller 
bruk av fond). 
 
De siste årene har utviklingen vært slik: 
 

 
 
I 2018 var 65,8 % lånefinansiert, mot 77 % for perioden 2015-2017.  
 
 
Eiendeler 
Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte 
eiendeler har økt vesentlig. 
 

 
 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens omløpsmidler har utviklet seg i perioden.  
 

 
 
 
  

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018

Revidert

Budsjett

2018

Bruk av lån -169 284 -148 768 -214 613 -191 604 -441 821

Salg av fast eiendom -7 955 -1 000 -112 115 -77 116 -149 295

Mottatte avdrag -7 627 -9 658 -6 037 -10 416 0

Bruk av avsetninger -13 478 -60 0 -11 577 -95 817

Bruk av driftsmidler -660 0 0 -400 -400

Sum finansiering -199 004 -159 486 -332 765 -291 113 -687 334

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018

Aksjer 17 200 18 687 20 548 59 942 62 100

Pensjonsmidler 736 360 796 373 814 869 875 719 956 143

Langsiktig utlån 67 351 67 677 68 248 74 523 96 083

Maskiner og transportmidler 30 818 50 936 56 967 62 692 87 773

Faste eiendommer 1 700 349 1 880 975 1 985 981 2 221 016 2 361 979

Sum anleggsmidler 2 552 078 2 814 648 2 946 613 3 293 892 3 564 078

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018

Kasse og bank 569 628 597 066 761 648 622 895 639 185

Fordringer 82 267 61 190 80 146 77 908 173 945

Premieavvik 47 186 44 877 44 045 41 960 48 629

Sum omløpsmidler 699 081 703 133 885 839 742 763 861 759
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Gjeld 
Som vist tidligere er kommunen investeringer i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag 
i langsiktig gjeld. 
 

 
 
 
Langsiktig lånegjeld er over 1,7 milliard kroner. Selv om deler av denne gjelden forrentes og 
avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig.  
 
Utviklingen til lånegjeld og pensjonsforpliktelser de siste årene kan fremstilles slik: 
 

 
 
 
Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2018 138 % av netto driftsinntekter. Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus sin anbefaling er lånegjelden ikke bør utgjøre mer enn 50 % av netto 
driftsinntekter. 
 
  

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018

Kortsiktig gjeld 137 497 145 248 199 556 205 883 221 267

Lånegjeld 1 424 774 1 486 427 1 655 649 1 608 536 1 766 519

Pensjonsforpliktelse 960 636 985 336 1 039 247 1 089 170 1 126 187

Sum gjeld 2 522 907 2 617 011 2 894 452 2 903 589 3 113 973
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Likviditet 
Det viktigste målet på en kommunes likviditet er størrelsen på arbeidskapitalen. 
Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad kommunen evner å møte sine kortsiktige 
forpliktelser, og regnes ut ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. De siste årene 
har arbeidskapitalen utviklet seg slik:  
 

 
 
Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 222,6 millioner kroner. 
Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 146,5 millioner kroner. 
  

Tall i 1000 kroner 2014 2015 2016 2017 2018

Omløpsmidler 1. januar 574 303 699 082 703 133 885 839 742 763

Omløpsmidler 31. desember 699 082 703 133 885 839 742 763 861 759

Endring i omløpsmidler 127 779 4 051 182 706 -143 076 118 996

Kortsiktig gjeld 1. januar 132 597 137 497 145 248 199 556 205 883

Kortsiktig gjeld 31. desember 137 497 145 248 199 556 205 883 221 267

Endring i kortsiktig gjeld 4 900 7 751 54 308 6 327 15 384

Endring i arbeidskapital 119 879 -3 700 128 398 -149 403 103 612

Arbeidskapital 31. desember 561 585 557 885 686 283 536 880 640 492

Ubrukte lånemidler 247 465 198 565 269 945 65 332 103 765

Disponerte fond 134 295 160 600 163 539 157 451 167 605

Arbeidskapitalens frie del 179 825 198 720 252 799 314 097 369 122
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RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI 
Tabellene nedenfor viser regnskapsskjema 1A, 1B, 2A og 2B i henhold til forskrift om 
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). I tabellene er imidlertid 
kolonne for opprinnelig budsjett 2018, byttet ut med en avvikskolonne mellom budsjett og 
regnskap. 

 
Driftsregnskapet 

 
 
Frie disponible inntekter viser merinntekter utover budsjett på 19,8 millioner kroner. 
Merinntekter på skatt utgjør det største avviket og er i underkant av 13,7 millioner kroner. I 
forhold til faktisk skatteinngang for 2017 var veksten på 6 prosent. Tilsvarende vekst for 
landet var på 3,8 prosent.  
 
Netto finans viser mindreutgifter på om lag 2,5 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak 
høyere renteinntekter på bankinnskudd enn budsjettert. I tillegg ble renteutgiftene på 
kommunens lån noe lavere enn budsjettert. Lavere renteutgifter skyldes at nye låneopptak i 
2018 først ble gjennomført i desember. 
 
Netto avsetninger viser avvik på 27,5 millioner kroner i forhold til budsjett. 16,5 millioner 
kroner av avviket gjelder bruk/avsetninger vedrørende budne fond hvor det er bestemte 
føringer for bruk av midlene. Resterende avvik på om lag 11 millioner kroner gjelder 
bruk/avsetninger til disposisjonsfond i henhold til rådmannens fullmakt, herav blant annet 
avsetning til pensjonsfond og rentefond.  
 
  

Tall i 1000 kroner Regnskap 

Revidert 

Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 1A 2018 2018 Avvik 2017

Skatt på inntekt og formue -544 775 -531 100 -13 675 -511 136

Ordinært rammetilskudd -396 019 -395 100 -919 -376 376

Skatt på eiendom -28 708 -27 500 -1 208 -27 104

Andre generelle statstilskudd -35 447 -31 458 -3 989 -41 749

Sum frie disponible inntekter -1 004 949 -985 158 -19 792 -956 365

Renteinntekter og utbytte -9 223 -7 265 -1 958 -9 882

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 27 793 28 365 -572 28 651

Avdrag på lån 53 293 53 293 0 51 521

Netto finansinntekter/-utgifter 71 863 74 393 -2 530 70 290

Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 56 579 47 848 8 731 52 786

Til bundne avsetninger 14 985 0 14 985 5 513

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -35 424 -35 424 0 -31 062

Bruk av ubundne avsetninger -848 -3 153 2 305 -1 511

Bruk av bundne avsetninger -2 284 -3 836 1 552 -12 177

Netto avsetninger 33 009 5 435 27 573 13 549

Overført til investeringsregnskapet 400 400 0 0

Til fordeling drift -899 678 -904 929 5 251 -872 526

Sum fordelt til drift 859 387 904 929 -45 542 837 101

Regnskapsmessig mindreforbruk -40 291 0 -40 291 -35 425
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Tabellen nedenfor viser regnskapsskjema 1B, det vil si «Sum fordelt til drift» fra 
regnskapsskjema 1A, fordelt på resultatområder. Tallene i regnskapsskjema 1B inneholder 
ikke bruk/avsetning til fond, og er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene for det 
enkelte resultatområde i årsmeldingen.   
 

 
 
Avvik mellom regnskap og justert budsjett er kommentert i årsmeldingen på det enkelte 
resultatområde under overskriften økonomi.  
 
 

Investeringer 

 

Tall i 1000 kroner Regnskap

Revidert 

Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 1B - resultatområder 2018 2018 Avvik 2017

Politisk styring 6 338 8 034 -1 696 7 504

Sentraladministrasjonen 59 109 60 515 -1 406 57 209

Fellesutgifter 5 735 12 016 -6 281 8 548

Skole 250 990 254 073 -3 083 233 368

Barnehage 154 652 157 102 -2 450 149 802

Helse og barnevern 48 011 49 461 -1 450 46 187

Rehabilitering 95 470 99 239 -3 769 83 132

Hjemmetjenesten 53 631 54 346 -714 50 936

Sykehjemmet 82 982 82 626 356 75 822

Kommunalt NAV 26 484 26 312 172 25 953

Kultur 46 226 45 051 1 175 45 467

Plan, bygg og geodata 1 757 8 915 -7 159 3 876

Kommunalteknikk 16 364 28 802 -12 437 33 294

Eiendom 103 213 109 185 -5 972 101 959

Sentrale inntekter og utgifter -91 576 -90 747 -828 -85 954

Sum drift resultatområder 859 387 904 929 -45 542 837 103

Tall i 1000 kroner Regnskap 

Revidert 

Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 2A 2018 2018 Avvik 2017

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler 325 700 742 229 -416 530 392 087

Utlån og forskutteringer 24 094 25 000 -906 12 461

Avdrag på lån 18 347 0 18 347 4 202

Avsetninger 3 454 0 3 454 6 237

Årets finansieringsbehov 371 595 767 229 -395 635 414 987

Finansiering

Bruk av lånemidler -191 604 -441 821 250 217 -214 613

Inntekter fra salg av anleggsmidler -77 116 -149 295 72 179 -112 115

Tilskudd til investeringer -6 809 -15 614 8 805 -20 446

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -83 905 -64 281 -19 624 -67 694

Andre inntekter -183 0 -183 -119

Sum ekstern finansiering -359 617 -671 012 311 395 -414 987

Overført fra driftsregnskapet -400 -400 0 0

Bruk av avsetninger -11 578 -95 818 84 240 0

Sum finansiering -371 595 -767 229 395 635 -414 987

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Regnskapsskjema 2B viser oversikt over utvalgte investeringsprosjekter. Oversikten viser 
brutto utgifter per prosjekt inkludert merverdiavgift. De utvalgte prosjektene kommenteres 
kort nedenfor.  
 
Brevik skole 
Skolen ble tatt i bruk ved skolestart høsten 2018. Mindreforbruket i 2018 skyldes en 
kombinasjon av at mye av usikkerhetsmarginene er ubrukt, og at størstedelen av utgifter 
knyttet til utførelsen av nærmiljøanlegget først vil påløpe i 2019. 
 
Nye Bjørlien skole 
Skolen ble tatt i bruk fra årsskiftet 2018/2019. Mindreforbruket i 2018 skyldes både at det 
ble utført en delovertagelse på utomhus, noe som medførte at sluttoppgjør først vil komme i 
2019. I tillegg har prosjektet et generelt mindreforbruk da det ikke har vært nødvendig å 
benytte mye av usikkerhetsmarginene. 
 
Infrastruktur næringspark 
Merforbruket i 2018 skyldes i hovedsak at i forbindelse med salg av en bestemt tomt på 
næringsområdet er opparbeidingskostnaden av denne tomten belastet 
prosjektet. Kostnaden på om lag 20,5 millioner kroner er ikke budsjettert. Tilsvarende beløp 
er inntektsført på prosjektet og fremkommer som refusjoner i regnskapsskjema 2A. Ser en 
bort i fra opparbeidelseskostnaden viser prosjektet et mindreforbruk på om lag 
2,5 millioner kroner i 2018.  
 
Infrastruktur Vestby sentrum 
Det er i 2018 hovedsakelig brukt midler til prosjektering av ny kollektivbru, sentrumsveien og 
delvis kroerveien, samt midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående 
skole. I tillegg kommer erstatningsbeløp til Grøstad gård. I 2019 vil det bli oppstart av arbeid 
i Sentrumsveien og etablering av midlertidig parkeringsplass. Det er utarbeidet flere 
forprosjekter – renovasjon, parkering, estetisk plan med videre. Forarbeidene i 2018 vil 
utløse større utbetalinger i 2019 og framover. 
 
  

Tall i 1000 kroner Regnskap 

Revidert 

Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 2B - Utvalgte prosjekter 2018 2018 Avvik 2017

Brevik skole 41 667          127 993        -86 326 131 339         

Nye Bjørlien skole 98 882          131 792        -32 910 68 931           

Infrastruktur næringspark 42 042          20 169          21 872 2 267             

Infrastruktur Vestby sentrum 11 356          187 492        -176 136 8                     

Ny idrettshall Grevlingen 2 975             28 522          -25 546 1 478             

VA-saneringsarbeider Kjenn 13 655          12 104          1 551 1 321             

VA-sannering Støttumveien -                 5 500             -5 500 -                  

Utskifting hovedvann Son Pepperstad 14 539          11 448          3 092 1 940             

Veilys - oppgradering/installering av målere 3 613             15 288          -11 676 2 790             

Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei -                 5 040             -5 040 -                  

Sum andre prosjekter 96 971          196 881        -99 910 182 013         

Sum alle prosjekter 325 700        742 229        -416 530 392 087        
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Ny idrettshall Grevlingen 
Det ble i 2018 avholdt tilbudskonkurranse for ny idrettshall Grevlingen. Entreprisekostnaden 
i de mottatte tilbudene var vesentlig høyere enn budsjettert, og første tilbudsrunde ble 
derfor avlyst. Ny tilbudskonkurranse vil bli gjennomført i 2019. 
 
VA-saneringsarbeider Kjenn. 
Merforbruket i 2018 skyldes i hovedsak at det var mer fjell i området enn forventet. Dette ga 
en stor merkostnad til sprenging av fjell som det ikke var med i opprinnelig budsjett.   
 
Utskifting av hovedvann Son Pepperstad 
Investeringen gjelder en etappevis utskifting/utblokking av hovedvannledningen fra Son mot 
Vestby nord.  Merforbruket i 2018 skyldes forsering av utbyggingstempoet i forhold til 2019 
planene. Ledningen er dårlig, og det hastet med å få gjennomført denne delen. 
 
Veilys – oppgradering/installering av målere 
Det ble byttet ut omlag 400 armaturer med LED lys i 2018. I alt er skiftet ut 1 004 av totalt 
ca 2 700 armaturer. Arbeidene er på etterskudd og vil fortsette noen år til. Det gjenstår i 
tillegg utskifting av mange tennskap. Arbeidet er tidskrevende og vil fortsette i flere år 
fremover.   
 
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei 
På grunn av mangel på prosjektleder ble ikke prosjektering eller arbeider igangsatt i 2018. 
Prosjektet skal ferdigstilles i 2019. Ferdigstillelse gjelder både busskur og arbeider på veien. 
 
VA – sanering Støttumveien 
Som følge av at arbeider med prosjektering av vann og avløp i Vestby sentrum ble prioritert i 
2018, ble ikke oppstart av prosjektering og utbygging i Støttumveien gjennomført i 2018. 
Prosjektet bør avventes og gjøres sammen med arbeider i sentrum. 
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MEDARBEIDERE 
 

Tekst Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Antall årsverk 918,2 973,3 999,8 995,6 
Sykefravær - totalt 8,1 % 8,9 % 8,9 % ≤ 8,3 % 
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,7 % 3,0 % 3,0 % ≤ 2,0 % 
Sykefravær - lang > 16 dg 5,4 % 5,9 % 5,8 % ≤ 6,3 % 

 
 
Korttidsfravær  
Korttidsfraværet for kommunen totalt har vært på samme nivå i 2018 som i 2017, men litt 
høyere enn i 2016. Resultatområdene Barnehage, Sykehjem og NAV trekker opp statistikken 
med et korttidsfravær på over 4,3, mens dette kun var tilfellet for RO Barnehage i 2017. RO 
Barnehage har imidlertid hatt en reduksjon av korttidsfraværet i perioden fra 4,7 i 2017 til 
4,3 i 2018. Ingen resultatområder hadde en fraværsprosent over 4 i 2016, og totalt 
korttidsfravær for kommunen var da 2,7 prosent.  
 
 
Langtidsfravær 
Langtidsfraværet har hatt en marginal reduksjon fra 5,9 (2017) til 5,8 (2018). 
Resultatområdene Barnehage, Rehabilitering og Sykehjemmet står for det høyeste 
langtidsfraværet hvor Barnehage og Sykehjemmet har henholdsvis 8,2 prosent og 
8,3 prosent. Resultatområde Barnehage hadde etter flere år med høyt fravær en total 
fraværsprosent på under 10 i 2017, men har i 2018 igjen hatt en økning opp til 12,5. 
Sykehjemmet har økt total fraværsprosent fra 11,4 (2017) til 12,5 (2018).  
 
RO Rehabilitering har hatt en reduksjon av fraværet fra 11,2 (2017) til 7,4 (2018), og det 
jobbes kontinuerlig på enhetene for å redusere fraværet ytterligere. 
Det er også en tydelig reduksjon av fraværet for Sentraladministrasjonen, RO Helse og 
Barnevern og RO Kommunalteknikk. 
 
Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen 
Det er igangsatt tiltak for å redusere kommunens totale fravær gjennom økt bruk av 
egenmelding for å redusere antall sykemeldinger, nærværssamtaler og tettere oppfølging og 
tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne på den enkelte enhet. Fra høst 2018 ble 
også samtlige ansatte tilbudt gratis influensavaksine som fraværsforebyggende tiltak. 
343 ansatte benyttet seg av dette tilbudet. 
 
Tiltak som gjelder for hele kommunen er koordinert fra personalavdelingen. 
For øvrig har kommunen tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og 
tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6, og det vil i 2019 settes ekstra fokus på 
den del av kommunens IA-arbeid som omhandler attføring og omstilling/ omplassering. 
 
I lys av ny IA-avtale vil kommunens regler for bruk av egenmeldinger ses nærmere på og 
eventuelt justeres i 2019 med formål å redusere korttidsfraværet.   
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Nasjonale tall er for perioden 4. kvartal 2017 – 3. kvartal 2018. De nasjonale tallene er ikke direkte 
sammenlignbare med kommunens egne tall. Nasjonale tall for Vestby kommune ligger høyere enn kommunens 
egne tall. Alle tall i tabellen er målt i prosent.  

 
 
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse 
Undersøkelsen hadde i 2018 en svarprosent på 73,4. Denne svarprosenten ligger godt over 
landsgjennomsnittet som ligger på 67 for 2018, men er likevel en reduksjon sett opp mot 
kommunens svarprosent i 2017 som lå på 79.  

For kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune ligger på gjennomsnittet i 
forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt resultat for 2018 
er 4,2 for Vestby kommune. 

Kommunen ser seg fornøyd med resultatene for 2018, og det vil i 2019 rettes et ytterligere 
fokus på etterarbeidet som kommer i kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål 
å oppnå økte resultater for 2019-undersøkelsen. 
 

Område

Nasjonale 

tall 

kommune-

sektor

2017/18

Egne 

tall

Vestby 

kommune

2016

Egne 

tall

Vestby 

kommune

2017

Egne 

tall

Vestby 

kommune

2018

Egne 

tall 

Ambisjons-

nivå

2018

Sentraladministrasjonen 7,2 8,2 7,0 5,8 ≤ 7,0

Skole 8,5 6,5 7,6 7,8 ≤ 7,5

Barnehage 12,3 11,6 10,0 12,5 ≤ 10,0

Helse og barnevern 11,1 3,7 7,2 4,0 ≤ 4,0

Rehabilitering 11,1 9,7 14,9 10,9 ≤ 9,0

Hjemmetjenesten 11,1 7,5 10,1 9,9 ≤ 9,0

Sykehjemmet 11,1 13,0 11,4 12,5 ≤ 12,0

Kommunalt NAV 8,7 12,9 5,5 8,2 ≤ 10,0

Kultur 8,7 2,5 4,3 3,9 ≤ 4,0

Plan, bygg, geodata 6,8 1,1 5,6 5,1 ≤ 3,0

Kommunalteknikk 6,8 4,4 9,8 7,1 ≤ 6,0

Eiendom 6,8 7,3 4,9 6,3 ≤ 7,5

Totalt 9,8 8,1 8,9 8,9 ≤ 8,3
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Likestilling 

Vestby kommune arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering. Vestby kommune har 
en vedtatt likestillingspolitikk, og kommunen skal tilstrebe en jevn fordeling mellom kvinner 
og menn innen alle yrkesgrupper.   
 
Kjønnsbalanse 
Vestby kommune har per 1.12.2018 1105 ansatte, hvorav 873 er kvinner og 232 er menn. 
Statistikken teller kun hovedstillinger, noe som betyr at en ansatt med flere stillinger kun 
telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Alle vikarer, 
tilfeldig timelønte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor. 
 
Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2018 basert på PAI-registeret. Tabellen 
inneholder bare hovedstillinger: 
 

 Antall   
 
Sektor 

 
Kvinner 

 
Menn 

Andel 
kvinner i % 

Andel 
menn i % 

Sentraladministrasjonen 28 14 67 33 
Oppvekst 524 111 83 17 
Helse/ Sosial 257 50 84 16 
Kultur 13 11 54 46 
Teknisk sektor 51 46 53 47 

Samlet  873 232 79 21 

 
Det er en skjev kjønnsfordeling i de fleste sektorer. Vestby kommune har spesielt en 
utfordring i å øke andelen menn i barnehage og grunnskole samt sektor helse/sosial. 
Resultatområdet barnehage jobber aktivt med å øke andelen menn i barnehage gjennom 
prosjektet «MIB - Menn i barnehage». Vestby kommune ønsker å gjenspeile befolkningen 
for øvrig og være en mangfoldig organisasjon.  
 

Område

Skala 1-5

Nasjonale

 tall 2018

Vestby 

komune

2016

Vestby 

komune

2017

Vestby 

komune

2018

Ambisjons-

nivå

Sentraladministrasjonen 4,3 4,0 4,1 4,1 ≥ 4,2

Skole 4,2 4,2 4,3 4,2 ≥ 4,4

Barnehage 4,4 4,4 4,2 4,4 ≥ 4,5

Helse og barnevern 4,2 4,3 4,4 4,6 ≥ 4,5

Rehabilitering 4,3 4,2 4,2 4,2 ≥ 4,4

Hjemmetjenesten 4,2 4,4 4,4 4,3 ≥ 4,5

Sykehjemmet 4,2 4,2 4,3 4,1 ≥ 4,5

Kommunalt NAV 4,3 4,5 4,5 4,3 ≥ 4,5

Kultur 4,3 4,2 4,2 4,2 ≥ 4,2

Plan, bygg, geodata 4,1 4,2 4,1 3,7 ≥ 4,4

Kommunalteknikk 4,1 3,8 3,3 3,9 ≥ 4,1

Eiendom 4,4 4,3 4,5 4,1 ≥ 4,3

Totalt 4,2 4,3 4,3 4,2 ≥ 4,4

MEDARBEIDERTILFREDSHET
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Vestby kommune tilbyr også så langt det er praktisk mulig arbeidspraksis i regi av NAV eller 
andre tiltaksarrangører.  
 
 
Likelønn 
I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen nedenfor har 
menn noe høyere inntekt enn kvinner, noe som i stor grad skyldes at menn velger andre 
typer stillinger. Tabellen tar ikke hensyn til ulike forhold som påvirker lønnsdannelsen.  
 
Tabell 2. Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Vestby kommune. Tall per 
1.12.2017 og 1.12.2018 basert på KS’ PAI-register: 
 

Kjønn Månedsfortjeneste 
2018 

Grunnlønn 2018 Endring i måneds-
fortjeneste 2017-2018 

Endring i grunnlønn 
2017-2018 

Kvinner 41 691 40 002 2,5% 2,0% 
Menn 43 099 41 717 1,0% 0,8% 

 

 
I 2018 hadde kvinner en prosentvis høyere endring i grunnlønn enn menn. Grunnet store 
rekrutteringsutfordringer er det i 2018 iverksatt lønnspolitiske virkemidler for å stimulere 
rekruttering til enkelte yrkesgrupper som har stor andel kvinnelige ansatte. Dette kan ha 
påvirket forskjeller i utvikling av månedsfortjenesten.  
 
Stillingsstørrelse 
Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille 
mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie 
o.a. og jobber deltid etter eget ønske. Det er for tiden et pågående heltidsprosjekt i Vestby 
kommune. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt stillingsprosent til ansatte 
med uønsket deltid. I 2014 ble det i samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene utarbeidet 
nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. 
 
Tabell 3. Stillingsprosent: 
 

   
  2016 2017 2018 

Stillingsprosent Kjønn Antall 
ansatte 

Prosent Antall 
ansatte 

Prosent Antall 
ansatte 

Prosent 

Deltidsstillinger Kvinner 413 43,4 360 43,2 360 41,9 
Menn 90 40,2 79 36,2 73 31,9 

Fulltidsstilling 
 

Kvinner 478 53,6 474 56,8 499 58,1 
Menn 134 59,8 139 63,8 156 68,1 

  
Både andel kvinner og menn med heltidsstillinger har økt noe sammenlignet med tall fra 
2017. Sterkt fokus på heltidskultur har gitt resultater, men vi ser at det er vanskelig å oppnå 
ytterligere økning. Årsaken til dette er i stor grad hensyn til turnus, samt at flere er tilsatt i 
deltid etter eget ønske.   
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Etisk standard 
Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og 
samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har 
avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det 
enkelte menneske.  En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for 
omverdenens tillit til Vestby kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker 
skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.  
 
Vestby kommunestyre vedtok 9. desember 2016 (K-115/16) reviderte etiske retningslinjer. 
De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende verdier som skal prege den 
virksomheten vi driver: 
 

 Lojalitet  
 Integritet  
 Tillit  
 Stolthet  
 Åpenhet  
 Ærlighet 

 
 
Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen har kontinuerlig 
fokus på etikk og dilemmasituasjoner. 
 
 
Internkontroll 
I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er 
iverksatt og som planlegges for betryggende kontroll.  
 
Nytt elektronisk kvalitetssystem ble anskaffet i 2018, og opplæring startet våren 2018. 
Systemet gir kommunen adgang til en operativ kvalitetshåndbok med dokumenter, 
oppdaterte lover, forskrifter og veiledere i tillegg til en rekke kvalitetsindikatorer, 
prosedyremaler og prosessveiledere. Flere RO-er har lagt inn rutiner og prosesser i systemet 
i løpet av 2018, og arbeidet med dette vil fortsette i 2019.  
 
Systemet har avviksbehandling – både innen HMS og kvalitet, og risikostyring med mulighet 
for å utarbeide og ajourføre ROS-analyser. Årshjulsmodul med mulighet for oppfølging av 
aktiviteter og tiltak i organisasjonen er inkludert.  
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VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING 
 
NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER 
 

Under følger en sammenligning for 2018 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt 
for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk 
Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med. 
Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave 
kostnader per innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 30 
kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Nesodden og Ås. 
 
Alle tall baserer seg på foreløpige kostratall fra 15.3.2019. Tall fra SSB for pleie- og omsorg 
forelå ikke på dette tidspunktet. Disse er ikke oppdatert og merket med rødt. 
Regnskapstallene for 2017 er regnet om til 2018-priser. Reviderte tall kommer i juni. Det 
vises for øvrig til kostratall under det enkelte resultatområdet der også regnskapstall for 
2016 er regnet om til 2018-priser.  
 
 
Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden 
 

 
 
Netto driftsresultat er det mest sentrale 
begrepet for kommunens økonomiske 
handlefrihet. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus anbefaler at netto driftsresultat 
bør være minst 3 % av brutto 
driftsinntekter. For Vestby kommune økte 
tallet fra 4,7 % i 2017 til 5,5 % i 2018. Til 
sammenligning er tilsvarende nøkkeltall 
1,4 % for kostragruppe 7 mens 
gjennomsnittet for Akershus er 2,5 %.  

 
 
Ordinære renter og avdrag på lån skal 
finansieres av driftsinntektene. 
Indikatoren viser langsiktig gjelds-
belastning i forhold til driftsinntektene. 
Netto lånegjeld har økt fra 98,3 % av 
brutto driftsinntekter i 2011 til 125,4 % i 
2018 og er godt over gjennomsnittet i 
sammenlignings-gruppene. 
Fylkesmannens normtall for gjeld er at den 
ikke skal overstige 50 % av brutto 
driftsinntekter.
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Frie inntekter er skatt og rammetilskudd 
og kan disponeres fritt uten andre 
bindinger enn gjeldende lover og 
forskrifter. I 2018 ligger frie inntekter på 
52.782 kroner per innbygger. Dette er litt 
høyere enn gruppe 7, men noe lavere enn 
både for gjennomsnittet av Akershus og 
for landet uten Oslo.  

 
 
Netto lånegjeld er på 91.989 kroner per 
innbygger, og ligger over gjennomsnitts-
gruppene. Til sammenligning ligger 
gruppe 7 på 73.298 kroner per innbygger, 
mens gjennomsnittet i Akershus er 64.214 
kroner per innbygger.  
 
 
 

Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter per innbygger innenfor 
brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringer
 

 
 
Netto driftsutgifter til barnehager per 
innbygger 1-5 år har gått fra 137 tusen 
kroner i 2017 til 144 tusen kroner i 2018. 
Vestby kommune ligger noe under 
sammenlignbare kommuner, og også 
under gjennomsnittet i Akershus og landet 
uten Oslo.

 

 
 
Netto driftsutgifter til grunnskole per elev 
ligger nå 116 tusen kroner. I disse tallene 
ligger driftsutgifter til grunnskole, 
skolefritidstilbud, skolelokaler og 
skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere 
enn sammenlignbare kommuner, 
gjennomsnittet i Akershus og landet uten 
Oslo.    
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Vestby kommune har lave netto 
driftsutgifter sammenlignet med 
gjennomsnittsgruppene. Tidlig 
intervensjon med forebyggende team og 
et generelt godt forebyggende arbeid i 
kommunen gjenspeiler seg i tallene. 
Andelen plasserte barn er lavere enn i 
sammenlignbare kommuner. 
 
 
 
 

 
 
Utgifter til sosialtjenesten per innbygger 
20-66 år har gått litt ned fra 2017 til 2018. 
Resultatet er lavere enn gruppe 7, og også 
under gjennomsnittet i Akershus og landet 
uten Oslo. 

 
 
Netto driftsutgifter til kommunehelse- 
tjenesten per innbygger ligger på samme 
nivå i 2018 som for 2017. Samtidig ligger 
kommunen under gjennomsnittene vi 
sammenligner oss med. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 
2018 er om lag 93 89 tusen kroner per 
innbygger som er 67 år eller eldre. 
Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene 
i sammenligningsgruppene. For 
gruppe 7 er nøkkeltallet i underkant av 
111 tusen kroner per innbygger.
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Netto driftsutgifter til kultursektoren i 
Vestby ligger litt lavere i 2018 enn i 2017. 
Vestby ligger over gjennomsnittet i gruppe 
7, men under gjennomsnittet i Akershus 
og landet uten Oslo. 

 
 
Vestby kommune ligger lavere enn 
gruppene vi sammenligner oss med når 
det gjelder netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring. Forskjellen 
mellom landet og Vestby kommune er 
1.176 kroner per innbygger. Dette tilsvarer 
i underkant av 21 millioner kroner.  
 
 

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

 
 
Ikke oppdatert: Vestby kommune bruker 
mindre ressurser per bruker som får tilbud 
i hjemmetjenesten enn gjennomsnittene 
vi sammenligner oss med.

 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter per 
institusjonsplass har gått noe opp, og er i 
underkant av 1,1 million kroner per plass. 
Vestby kommune ligger under 
gjennomsnittene til de andre gruppene.  
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Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte 
områder 
 

 
 
Andel barn i barnehage har gått noe opp 
fra 2017 og ligger på 94 % for 2018.  
Vestby ligger over de kommunene-
gruppene vi sammenligner oss med.  
 
 
 
 

 
 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse i 
grunnskolen var i 2018 på 13,2 noe som er 
omtrent uendret fra 2017. Tallet er lavere 
enn gjennomsnittene for gruppe 7 og 
Akershus. Gruppestørrelsene varierte med 
12,4 for 1.-4 trinn, 12,9 for 5.-7. trinn og 
14,4 for 8.-10. trinn. 

 

 
 
13,1 % av barn i alderen 6-15 år var elever 
ved kulturskolen i Vestby i 2018. Dette er 
omtrent uendret fra 2017, og lavere enn 
gruppe 7 som er 14,0 %. Gjennomsnittet 
for Akershus er 11,6 %. 
 
 
 

 
 
I 2018 fikk 7,4 % av elevene i grunnskolen 
spesialundervisning. Tilsvarende tall for 
2017 var 7,2 %. Tallet for 2018 er høyere 
enn for gjennomsnittene for gruppe 7 og 
Akershus. Fordelingen på klassetrinn var 
4,6 % for 1.-4. trinn, 7,8 % for 5.-7. trinn og 
10,9 % for 8.-10. trinn. 
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Antall legeårsverk per 10.000 innbyggere 
er på 7,8. Gruppe 7 og Akershus har noe 
tilsvarende tall.   
 
 
 
 
 

 
 
Ikke oppdatert. 29,9 % av innbyggere over 
80 år fikk hjemmetjenester i 2017. I 2016 
var andelen 28,9 %. Andelen er lavere enn 
sammenligningsgruppene hvor 
nøkkeltallet for gruppe 7 er 31,3 %. Vestby 
kommune har relativt mange over 80 år 
som er i aldersgruppen 80-89 år og relativt 
få i aldersgruppen over 90 år 
sammenlignet med andre kommuner. 
Dette diagrammet og neste diagram må 
ses i lys av dette.  
 

 
 
Ikke oppdatert. 7,1 % av innbyggere i 
aldersgruppen 67-79 år fikk 
hjemmetjenester i 2017. Vestby kommune 
har både lavere andel brukere og lavere 
kostnad per bruker enn de vi 
sammenligner oss med. (Se tilhørende 
nøkkeltall.) 
 

 
 
Ikke oppdatert. Andelen av innbyggere 
over 80 år som er beboere på institusjon 
er på 11,5 % i 2017. Dette er lavere enn 
for 2016, men her er trolig også beboere 
fra andre kommuner som hadde 
institusjonsplass i Vestby kommune også 
med.  Vestby kommune ligger om lag på 
samme nivå som sammenlignings-
gruppene.  
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 31 832 31 966 -134 99,58 29 830 30 578 

Andre driftsutgifter 36 900 34 031 2 869 108,43 28 424 33 750 

Andre inntekter -7 450 -4 863 -2 587 153,2 -4 863 -5 751 

Ref.sykelønn -1 151 -1 076 -74 106,9 0 -1 134 

  I alt 60 132 60 058 74 100,12 53 391 57 443 

 
Tabellen viser at Sentraladministrasjonen har holdt rammen for nettoutgift i 2018.  
 
 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 Vestby 

2016 

Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Kostra-

gruppe 07 

2018 

Akershus 

2018 

Landet 

uten 

Oslo 

2018 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 
administrasjon (funksjon 120) 2 770  2 822 2 745 3 436 3 225 3 649 

 
   
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

Fornøyde 
brukere 
 

Behandlingstid for 
henvendelser til 
servicekontoret 

Alle henvendelser 
besvares innen to dager 

Innfridd 

Behandlingstid for søknader 
startlån 

Fire uker etter komplett 
søknad 

Innfridd 

Ny og mer brukervennlig 
møteprotokoll 

I løpet av 1. tertial 2018 Innfridd  

Gjøre dokumenter tilgjengelig 
på offentlig journal 

I løpet av 2018 Innfridd 

Andel av utgående faktura som 
er elektroniske 

Over 75 % Ikke innfridd. Andelen 
ble 72 %   

 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Sentraladministrasjonen har i 2018 i tillegg til vanlig drift brukt tid på gjennomføring av 
sentrumsplanen samt digitalisering av interne og eksterne prosesser. 
Sentraladministrasjonen hadde 40,1 årsverk per 31.12.18  
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RESULTATOMRÅDE SKOLE 
 
ØKONOMI  

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 269 170 266 838 2 331 100,87 242 871  249 005 

Andre driftsutgifter 41 206 35 583 5 623  115,80 31 102 44 583 

Andre inntekter -43 524 -37 109 -6 415 117,29 -29 257 -42 800 

Ref.sykelønn -15 763 -13 206 -2 556 119,36 0 -13 235 

  I alt 251 088 252 105 -1 017 99,60 244 716 237 553 

 
Lønnsutgifter og sosiale utgifter må ses i sammenheng med refusjon sykelønn. Merforbruket 
på andre driftsutgifter skyldes at vi betaler mer i grunnskolesats og spesialundervisning for 
elever fra Vestby som er fosterhjemsplassert i andre kommuner og spesialundervisning for 
elever på private skoler enn det som er budsjettert. 
 
Merinntekter skyldes at vi fakturerer mer for grunnskolesats og spesialundervisning for 
elever fra andre kommuner som bor i fosterhjem eller institusjon i Vestby kommune enn det 
som er budsjettert. 
 
AKTIVITETER/FAKTA 

Faktaopplysninger Skole 2016 2017 2018 

Antall elever:    
Antall elever 1.-7. trinn 1 616 1 662 1 716 
Antall elever 8.-10. trinn 677 702 685 

Antall elever totalt 2 293 2 364 2 401 

Antall elever i kommunal SFO 745 662 747 

 
 
KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby 
2016 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Kostra-
gruppe 07 

2018 

Akershus 
2018 

Landet 
uten Oslo 

2018 

Netto drift grunnskole pr.  innbygger 6-15 år 117 874 114 359 116 051 107 787 100 211 112 161 
Andel elever med spesialundervisning 7,4 % 7,2 % 7,4 % 7,1 % 6,4 % 7,9 % 
Gruppestørrelse 1        13,2 13,3 13,2 14,1 14,8 13,1 
Gruppestørrelse 2 16,8 16,6 16,0 16,9 17,7 16,0 

 
  



15/19 Vestby kommune - Årsmelding 2018 - 19/00054-3 Vestby kommune - Årsmelding 2018 : Årsberetning og årsmelding 2018 Vestby kommune - 1.0

28 

 

 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.18 

Elever med gode 
grunnleggende 
ferdigheter 

Nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen: 

Bedre enn 
nasjonalt nivå 
 
 
 
 
 
 
 

Nasjonalt Vestby kommune 

Regning 
 
 

5. trinn: 50 
 
8. trinn: 50 
 
9. trinn: 54 
 

5.trinn: 50 
 
8. trinn: 50 
 
9.trinn :56 

Lesing på norsk 
 

5. trinn: 50 
 
8. trinn: 50 
 
9. trinn: 53 
 

5. trinn: 50 
 
8. trinn: 50 
 
9. trinn: 56 
 

Lesing på engelsk 
 

5. trinn: 50 
 
8. trinn: 50 
 

5. trinn: 50 
 
8. trinn: 51 
 

Elever som er 
motiverte for 
læring 
 
 
 
 
 

Læringskultur 
 
 
 

Bedre enn 
nasjonalt nivå 

7.trinn: 4,0 
 
10. trinn: 3,8 
 

7. trinn: 4,1 
 
10. trinn: 3,8 
 

Vurdering for læring 7. trinn: 3,9 
 
10. trinn: 3,3 
 

7. trinn: 3,9 
 
10. trinn: 3,4 
 

Elever som trives 
på skolen 

Trivsel Bedre enn 
nasjonalt nivå 

7. trinn: 4,3 
 
10. trinn: 4,1 
 

7. trinn: 4,4 
 
10. trinn: 4,3 
 

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

Ingen mobbing 
 
 

7. trinn: 6,9 
 
10. trinn: 7,0 
 

7. trinn: 4,2 
 
10. trinn: 6,4 

Skalaen til elevundersøkelsen går til 5. 
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Resultatområde skole hadde 375,39 årsverk høsten 2018. Høsten 2017 var antall årsverk 
372,48. 
 
Elevtallet er fortsatt i vekst. Våren 2018 var det 2 349 elever i Vestbyskolen. Høsten 2018 var 
det 2 403 elever. Hølen skole har for første gang to klasser på 1. trinn.  Garder skole hadde 
fra oktober 2018 to elever. Disse elevene ble overført til Vestby skole fra 1. januar 2019. 
 
I august 2018 startet skolene i Vestby et opplegg som heter «Lek og Ansvar» (LA). Dette er et 
tiltak for å aktivisere elevene i enkelte friminutt, og sørge for at alle har noen å gjøre noe 
sammen med. 
 
Skole har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. På 5. trinn er vi i år på nasjonalt snitt i 
alle tre fagene. Lesing på engelsk har dermed også kommet opp på nasjonalt snitt, i 
motsetning til i fjor hvor resultatet var litt under nasjonalt snitt. Vestbyskolen har fortsatt 
noe å gå på for å komme over nasjonalt nivå. Resultatene på 8. trinn kan krediteres 
barnetrinnet da disse prøvene tas tidlig på høsten. Elevene på ungdomstrinnet ligger likt og 
over nasjonalt nivå på 8. og 9. trinn. 
 
Resultatene på elevundersøkelsen viser at skolene ligger omtrent på nasjonalt nivå på 
læringskultur, vurdering for læring og trivsel. Når det gjelder andel elever som har opplevd 
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, skårer elevene i Vestby 2,7 prosentpoeng bedre 
enn nasjonalt nivå på 5. trinn. For Vestby er det en nedgang på 30 prosent fra i fjor. På 10. 
trinn skårer elevene i Vestby 0,6 prosentpoeng bedre enn nasjonalt nivå. For Vestby er dette 
en nedgang på 40 prosent fra i fjor. 
 
Videreutdanning for lærer hadde 24 deltakere våren 2018. Høsten 2018 var det 18 lærere 
som startet på videreutdanning. Det var tre mellomledere som startet på rektorskolen 
høsten 2018. Fire rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste fullførte videreutdanning 
våren 2018. Alt dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og delvis finansiering 
ved kommunale midler til kompetanseutvikling.  
 
Intern lederopplæring i samarbeid med utviklingsveileder i Akershus er videreført i 2018. Fra 
høsten 2018 er også SFO-lederne med på denne opplæringen.  
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RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE  
 
ØKONOMI 

   Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 96 041 96 901 -860 99,11 91 742 91 988 

Andre driftsutgifter 89 454 87 417 2 037 102,33 87 008 87 038 

Andre inntekter -23 471 -22 777 -694 103,05 -21 994 -24 037 

Ref.sykelønn -7 491 -5 097 -2 393 146,95 0 -4 887 

  I alt 154 534 156 444 -1 910 98,78 156 756 150 103 

 

Lønnsutgifter og refusjon sykepenger må sees i sammenheng. Mindreforbruket på lønn 
skyldes reduksjon i antall ansatte som jobbet med barn med spesielle behov på høsten. Fra 
1. august hadde kommunale barnehager færre barn, og vi hadde seks årsverk vakante. Fram 
mot desember ble det ved sykemeldinger ikke satt inn vikar i disse seks stillingene. Det var 
heller ikke nødvendig å sette inn vikar i alle sykemeldinger i forhold til barn med spesielle 
behov. Vakante stillinger utgjør om lag 1,65 millioner kroner. Resterende beløp på 750 tusen 
er at ny bemanningsnorm ble innført etter hvert som barna startet på høsten og at 
barnehagene har en utfordring med å skaffe vikarer.  
 
Merforbruket på andre utgifter er i hovedsak kommunalt tilskudd og refusjon til private 
barnehager for barn med spesielle behov. Positivt resultat på andre inntekter er øremerkede 
tilskudd fra stat og fylke til blant annet kompetanseutvikling. 
 
 
AKTIVITETER/FAKTA 

Faktaopplysninger Barnehage 2016 2017 2018 

Antall barn:    
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager 349 377 366 
Antall barn under 3 år i kommunale barnehager 170 156 188 
Antall barn over 3 år totalt i barnehager 
Antall barn under 3 år totalt i barnehager 

700 
359 

723 
350 

708 
364 
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KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby 
2016 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Kostra-
gruppe 07 

2018 

Akershus 
2018 

Landet 
uten 
Oslo 
2018 

Netto driftsutgifter pr.  innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager (kr) 141 369 136 624 144 263 145 700 150 030 153 291 
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) 
Styrket tilbud til førskolebarn, pr. 
innbygger  600 688 606 513 554 568 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-2 år (prosent) 85,6 83,7 86,0 83,2 85,2 

 
84,0 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år (prosent)  98,3 98,8 98,8 97,4 97,0 97,3 
Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-
5 år (prosent)  77,3 89,6 89,9 85,2 88,0 84,6 

 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.18 

Barnehagen legger til rette 
for at barn utvikler gode 
sosiale ferdigheter 

Foreldreundersøkelsen 
(score mellom 1-5) 
Foresattes opplevelse av at barnet 
trives i barnehagen 

4,7 
 

4,7 

Foreldreundersøkelsen 
(score mellom 1-5) 
Barnehagen bidrar til barnets sosiale 
utvikling 

4,7 4,6 

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

Deltakelse fra barnehagene på 
Nettverk for språk og atferd 

90 % deltakelse  
 

95 % deltakelse 

Oppfølging av barn med forsinket 
språkutvikling eller –vansker 

100 %  
 

100 % 

Barn utvikler evne til å delta 
i og påvirke egen hverdag 

Antall trivselsevalueringer med 5-
åringer en gang i året * 

100 %  
 

85,1 % 

Foreldre opplever godt 
samarbeid og medvirkning i 
barnehagen 

Andel foreldre som får tilbud om to 
samtaler 

100 % 100 %  

Foreldreundersøkelsen 
(score mellom 1-5) 
Brukertilfredshet 

 
 
4,5 

 
 
4,3 

* Ikke alle barn tilstede når evalueringen ble gjennomført eller evalueringen ble ikke gjennomført grunnet fravær hos 

pedagogisk personale.  
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Resultatområde barnehage hadde per 31.12.2018 154,1 årsverk. Antall årsverk per 
31.12.2017 var 152,4. 
 

Ved hovedopptak kom det inn totalt 274 søknader mot 268 søknader i 2017. Alle barn med 
rett til plass fikk tilbud. Mange søkerne, uten rett, fikk tildelt plass både ved hovedopptaket 
og ved løpende opptak gjennom året. Barnehagekontoret fikk én klage etter opptak som ble 
tatt til følge. 
 
Per 31.12.2018 var det fem søkere uten barnehageplass som søker oppstart innen utgangen 
av januar 2019.  
 
Det var totalt 29 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak etter § 19 g i 
barnehageloven Barn med nedsatt funksjonsevne og vedtak om spesialpedagogisk hjelp per 
31.12.2018 i barnehagene i Vestby. Vedtakene varierer i størrelse fra tre timer per uke til 40 
timer per uke. Barna er fordelt mellom kommunale og private barnehager. Dette er en 
nedgang på tolv vedtak fra året før.  
 
Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 533 500 kroner kan søke om 
inntektsgradert foreldrebetaling. Det innvilges også gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i 
familier som innvilges inntektsgradert foreldrebetaling. Det ble i 2018 fattet vedtak om 
inntektsgradert foreldrebetaling for 176 familier. 151 barn har eller har hatt gratis kjernetid. 
Åtte familier er innvilget gratis barnehage. Private barnehager med barn med vedtak om 
inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra 
Vestby kommune. 
 
Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 87,8 prosent i Vestby 
kommune. Dette er en nedgang fra 95,2 prosent i 2017. I forbindelse med innføring av 
pedagognorm i barnehagene, har antall dispensasjoner økt. Vikariater får ikke kvalifiserte 
søkere og det søkes om dispensasjon fra utdanningskravet. Andel menn er 14,1 prosent, en 
liten nedgang fra 2017 på 0,1 prosentpoeng fra 14,2 prosent.  
 
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 varer i to år. 
 
Høsten 2018 startet et kompetansehevingstiltak i samarbeid med Glenne regionale senter 
for autisme, hvor målet er å sette barnehager og skoler bedre i stand til å legge til rette for 
barn innenfor autismespekteret. Prosjektet har mottatt 100 tusen kroner i 
Innovasjonsmidler fra Helsedirektoratet. 
 
Barnehagekontoret tilbyr veiledning til nyutdannede barnehagelærere uansett arbeidssted. 
22 assistenter startet på fagbrev høsten 2017.  De aller fleste tok fagprøven høsten 2018, 
noen tar prøven vinter 2019.  Vestby kommune fortsetter samarbeidet med OsloMet og har 
fem studenter på Arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning, ABLU, to studenter i 
private barnehager og tre studenter i kommunal barnehage. RO barnehage stiller med 
koordinator for studentene.  
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RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 
 

ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 24 405  26 450 -2 045 97,20 25 147 25 084 

Andre driftsutgifter 30 100 26 269 3 832 114,59 26 919 26 697 

Andre inntekter -7 346 -4 394 -2952 167,18 -4 394 -7 026 

Ref.sykelønn -796 -628 -169 126,84 0 -1 904 

  I alt 46 363 47 697 -1 334 97,20 47 671 42 852 

 
Underforbruket skyldes mindre kjøp av konsulenter og redusert lønn til fosterhjem på 
barnevern.  Det er også underforbruk på enslige mindreårige flyktninger. 
 
KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby 
2016 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Kostra-
gruppe 

07 
2018 

Akershus 
2018 

Landet 
uten 
Oslo 
2018 

Netto driftsutgifter til barneverntjenester pr.  
innbygger 0-17 år (kr) 3 698 3 955 3786 9555 9588 10828 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 
(funksjon 244)  47,9 48,9 40,3 29,8 31,2 29,8 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er 
plassert av barnevernet (funksjon 251)  18,2  10,9 12,6 11,4 12 11,4 

Andel netto driftsutgifter til barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252)  34,0 40,2 47,1 58,9 56,9 59,6 

Gjennomsnittlig listelengde 1 249 1 207 1 124 1 111 1 207 1 063 
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- 
og skolehelsetjenesten pr.  innbygger 0-20 år 1 564 1 889 2 121 2 662 2 481 2 716 

 

 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

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

Antall klasser som har fått informasjon 100 % 100 % 

Barn skal ha best mulig 
helse 
 
 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse på 9. trinn  
(Skala 1-6) 

80 % elever  
80 % foreldre/ 
foresatte 

83,33 % 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse på 1-årskontroll 
(Skala 1-6) 

90 % 88,33 % 
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Helse og barnevern er opptatt av tidlig innsats til barn og unge i kommunen. Tidlig innsats 
handler om å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst mulig, med sikte på å utvikle en 
robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling.  
 
Sammen med de andre tjenestene som arbeider med barn i kommunen er tjenesten opptatt 
av et godt samarbeid rundt familiene og godt koordinerte tjenester. Helse og barnevern 
favner bredt i befolkningen med kommunale legetjenester og helsesykepleier og 
jordmortjenesten, samt tiltak fra barneverntjenesten. 
 
Resultatområde har 26,4 årsverk per 31.12.18. Tilvarende tall var 25,9 året før. I tillegg 
kommer 1,65 årsverk på tilskuddsmidler for helse. I desember 2018 mottok Vestby 
kommune tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) til systematisk 
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Dette arbeidet vil innebære ytterligere 
kompetanse i kommunen på å få til tidlig innsats og koordinerte tjenester.  
 
I 2018 har det vært utfordringer i helsetjenesten med vakanser og sykefravær. De lovpålagte 
oppgavene ble ivaretatt, men redusert tjeneste gjenspeiler seg i brukertilfredshet på 
helsestasjonen som dette året viser noe nedgang fra tidligere år. Økning av ressurs til 
jordmor har bidratt til at retningslinjene for hjemmebesøk følges, det er tilbud om 
foreldreforberedende/ammekurs, og at spørsmål knyttet til barseltid er godt ivaretatt. 
Skolehelsetjenesten på barneskolene opplever stor pågang med samtaler og behov for 
tverrfaglig samarbeid. 
 
Foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security eller Trygghetssirkelen (COS) har vært gitt 
i tre grupper gjennom året. Dette programmet, i tillegg til åpen helsestasjon og 
barselgrupper er verdifulle forebyggende tiltak. Det gir gevinst når det gjelder effektiv 
oppgaveløsning, samt er verdifullt når det gjelder innbyggeres behov for å etablere nettverk. 
 
Da kommunen har lavterskeltilbud som fungerer godt blir de mest kompliserte sakene igjen 
til barneverntjenesten. Antall meldinger om bekymring på barn er på nivå med 2017. Det er 
fortsatt en god andel familier som flytter til kommunen, og som blir meldt fra andre 
barneverntjenester.  
 
Tjenesten har sterkt fokus på kompetanseheving for å bistå i de komplekse sakene, samt 
kravene i barnevernsreformen som er bygget rundt fire hovedtemaer: tidlig innsats, 
familiestøtte og hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse. Det som er svært positivt for 
kommunen er at andelen barn i aldergruppen 0-6 år er den største gruppen som ble meldt til 
barneverntjenesten i 2018. Det innebærer en mulighet til å hjelpe barn og deres foreldre 
tidlig.  
 
En ansatt på helsestasjonen er ferdig med master i psykososialt arbeid med barn og unge. 
To ansatte på barnevern er i videreutdanning innenfor veiledning til foreldre på 
programmene Circle of Security eller Trygghetssirkelen på norsk; COS familiemodell, samt 
COS Gruppemodell. Samt en ansatt har påbegynt juss i barnevernfaglig arbeid. 
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RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 2018 Rev.bud 2018 Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 2018 Regnskap 2017 

Lønnsutgifter og sos. 80 285 80 881 -596 99,26 75 883 73 949 

Andre driftsutgifter 35 651 35 573 78 100,22 31 066 29 925 

Andre inntekter -14 259 -13 577 -682 105,03 -13 577 -14 078 

Ref.sykelønn -4 683 -3 637 -1 046 128,75 0 -5 914 

  I alt 96 993 99 239 -2 246 97,74 93 372 83 881 

 
Rehabiliteringsavdelingen hadde et mindreforbruk på 2 millioner 246 tusen kroner. Økt 
tilskudd for ressurskrevende tjenester og revisjonens krav om ny måte å bokføre refusjonen 
på er årsak til halvparten av mindreforbruket. Øvrig mindreforbruk sees i sammenheng med 
betydelig lavere sykefravær og redusert vikarbruk på slutten av året. 
 
 
 
KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby Vestby Vestby 
Kostra- 

gruppe 07 
Akershus 

Landet 
uten Oslo 

 2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Utgifter kommunale helse- og 
omsorgstjenester pr innbygger 16 895 16 769 17 449 22 770 22 489 27 206 

Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innb 183,3 175,7 176,2 266,0 244,8 311,5 

Andel netto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer (%) 8,5 8,9 7,0 9,7 12,0 12,5 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 

innb (h/o) antall 1,2 2,1 2,4 3,7 3,7 4,9 

Årsverk av personer med vid.utd rusarbeid pr 

10000 innb (h/o) antall 0,9 1,2 1,1 2,1 1,7 3,0 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 12,2  9,1  8,6  8,6  9,7  9,5  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

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

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

1) Reduksjon 
 
 
2) Reduksjon 

Ikke målbart i 2018 

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 % 

Pri 1:  2,03 % 
Pri 2:  4,29 % 
Pri 3: 26,5 % 

 
 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Rehabiliteringsavdelingen gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer hverdag og 
lever meningsfulle liv til tross for sykdom, skade eller funksjonssvikt. Avdelingen har 
102 årsverk fordelt på ca 140 personer, hvorav 70 prosent har en faglært bakgrunn, ved fem 
turnussteder og tre enheter med dagdrift. 
 
Krav om overføring av ansvar og oppgaver fra sykehus til kommune, mer forebygging og 
bedre samhandling er styrende for utvikling av tjenestene til innbyggerne. Etterspørsel etter 
rus- og psykisk helsetjenester er preget av tidligere utskrivning fra sykehus. Dette skaper 
behov for høyere kompetanse og behandlingsnivå i kommunen. Tidligere utskrivning av 
pasienter med alvorlige diagnoser, herunder selvmordsrisiko, voldstendens og utfordrende 
adferd har skapt alvorlige utfordringer knyttet til de ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet. 
Avdelingen har satt vold og trusler høyt på dagsorden og arbeider aktivt med forebygging og 
håndtering. På grunn av økt sikkerhetsrisiko for brukere og ansatte, ble et lavterskeltilbud 
om vektertjeneste iverksatt ved Rådhusgata 6 og psykisk helse- og rustjenesten. Fire 
tjenestemottakere har vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven som skal 
forebygge og begrense vesentlig skade.  
 
Avdelingen har deltatt i forhandlinger med spesialisttjenesten om tilrettelegging for 
betalingsplikt for overliggende pasienter i sykehus, og innføring av pakkeforløp for psykisk 
helse- og rustjenester. I desember mottok Vestby kommune tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet til kommunal psykolog. Psykologen skal styrke kvaliteten innen psykisk 
helse og rus, vold- og traumefeltet. Utvidet tverrfaglig samhandling i og på tvers av 
resultatområder har som mål å sikre samordnede og koordinerte tjenester, som 
Veteranplanen, ACT-team og utredning av et interkommunalt rus- og psykiatriteam i 
Mosseregionen. Tjenesten har jobbet med å kartlegge fremtidige tjenestebehov og vurdert 
hvordan best imøtekomme dette innen dagens rammer. Ved kraftig funksjonsnedsettelse 
hos tjenestemottakere er ikke boliger tilknyttet personalbaser egnet for å gi tyngre pleie, og 
da flere i brukergruppen vil være i behov av institusjons- eller sykehjemsplasser er det 
inngått samarbeid med Vestby Sykehjem om dette. 
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Fysioterapidekningen er 9,1 per 10 tusen innbyggere. Tjenesten når ikke mål i forhold til 
vedtatt prioriteringsnøkkel. Ventelistene har økt, samtidig har fjerning av diagnoselisten 
medført noe lavere etterspørsel etter fysioterapi da flere pasienter nå betaler egenandel. 
Antall behandlede pasienter er lavere enn foregående år da ett institutt har hatt lange 
ventelister, og det har vært redusert bemanning i påvente av rekruttering. Tjenesten 
analyserer ventelistene, og ser på muligheten for å bedre rutiner for å oppnå raskere 
pasientforløp. 
 

Andel ansatte med tradisjonell utdanning i psykisk helsetjeneste og rusarbeid har ligget 
under snittet i sin Kostragruppe. Tjenesten har derimot høy andel faglærte innen andre 
profesjoner. Det legges til rette for videreutdanning, herunder lederutvikling, relevante 
bachelorutdanninger, samt fagområdene psykisk helse og rusavhengighet, vergeteknikker og 
utviklingshemmede og aldring /demens/ psykiske lidelse. Ansatte har tilgang til e-lærings 
kurs. For å framheve behovet for å se den kommunale helse- og omsorgstjenesten som 
helhet, startet tjenesten arbeidet med å systematisere fakta om kompetanse og behov og 
utarbeide en strategisk kompetanseplan. I brukerundersøkelsen oppga brukerne en generell 
tilfredshet med avdelingen på 5,0 (skala 1-6). 
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RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 2018 Rev.bud 2018 Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 2018 Regnskap 2017 

Lønnsutgifter og sos. 46 927 47 125 -198 99,16 43 406 44 957 

Andre driftsutgifter 12 410 11 792 618 105,24 10 807 11 964 

Andre inntekter -2 659 -2 199 -460 120,93 -1 823 -2 730 

Ref.sykelønn -2 788 -2 372 -416 117,53 0 -2 666 

  I alt 53 889 54 346 -457 99,16 52 390 51 525 

 
Mindreforbruket på lønn sees i sammenheng med andre driftsutgifter til vikarbyrå.  
 

AKTIVITETER/FAKTA 

Aktiviteter / resultater 2016 2017 2018 

Antall pasienter hjemmesykepleie per uke 191 219 231 
Antall vedtakstimer per uke 684 653 726 
Antall mottagere av hjemmesykepleie og praktisk bistand totalt per uke 252 277 282 
Antall mottagere rehabiliteringsteam 86 98 103 
Antall vedtak totalt 534 553 811 
Antall nye søknader omsorgsbolig 38 34 43 
Antall godkjente søkere til  omsorgsbolig på venteliste   26 
Antall trygghetsalarmer 199 223 237 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 7 8 9 

 
 
 

KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby Vestby Vestby 
Kostra- 

gruppe 07 
Akershus 

Landet 
uten Oslo 

  2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 
0-66 år 20 19 - - - - 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 
67-79 år. 54 58 - - - - 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 
80 år og over 289 299 - - - - 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) 176 360 182 725 - - - - 

SSB har foreløpig ikke publisert KOSTRA-tallene i tabellen for 2018 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.18 

Fornøyde brukere Lokal 
Brukerundersøkelse: 

  

I hvilken grad blir du behandlet 
med høflighet og respekt av 
hjemmetjenesten? 
(skala 1-6) 

5,5 
 
 
 
 

5,4 

I hvilken grad etterkommer 
hjemmetjenesten avtaler? 
(skala 1-6) 

5,5 
 
 
 

5,1 

Hvor fornøyd er du totalt sett 
med hjemmetjenesten? 
(skala 1-6) 

5,5 5,5 

Sikre at hjemme-tjenestens 
pasienter får tilpasset ernæring 

Antall risikopasienter med 
individuell oppfølging/ernærings-
plan 

100 % Alle pasienter er 
kartlagt 

Sikre at rett pasient får rett 
medisin til rett tid 

Antall avvik Under 100 per år 180 

Antall avvik med alvorlig 
konsekvens 

0 0 

 
 
 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Hjemmetjenesten opplever økt press på sine tjenester som følge av demografi og 
samhandlingsreformen. Utskrivning fra sykehusene skjer stadig raskere, og øker i omfang.  
Pasientene blir flere, de er sykere og de er yngre. Kommunen får ansvar for stadig mer, og 
oppgavene er mer komplekse og krever mer og høyere kompetanse.  
 

Flere brukere med mer omfattende behov gir større press på hjemmetjenesten. Det er 

behov for å øke bemanningen/ekstra innleie ved "topper" og ved krevende tilfeller som 

f.eks. terminal-pleie i hjemmet. Hjemmetjenesten har etablert en organisasjonsstruktur som 

gir stor fleksibilitet inn mot utførelse av tjenesteoppgaver og ressursstyring, gjennom 

fordeling og forskyving av oppgavetyngde/personalressurser mellom sone nord og syd. Dette 

for å utnytte ressursene best mulig og redusere merforbruk. 

 

Utfordringene knyttet til rekruttering av helsepersonell har til tross for målrettet arbeidet 

økt i løpet av 2018. Tilgangen på sykepleiere er særlig utfordrende og sett i forhold til 

økningen i antallet oppgaver, vil problemet øke i fremtiden. Fokus på Heltidskultur med sikte 

på å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse har vært en viktig del av aktiviteten i 2018. 

Arbeidsgruppe bestående av ledere og tillitsvalgte fra hjemmetjenesten har deltatt på 

samlinger i regi av KS. Hjemmetjenesten Antall årsverk per 31.12.2018 var 58,33 hvilket er i 

overenstemmelse med målet for 2018. 
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Seniorkontakten gir tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Av de som fikk tilbud er det 

ca 50 prosent som valgte å takke ja. Hjemmebesøkene foregår som en ressursfokusert 

samtale, hvor det legges stor vekt på hvordan en kan være en ressurs for seg selv og for 

andre. Etablering og ukentlig drift av Sterk og Stødig treningsgrupper sammen med frivillige 

instruktører er eksempel på annet forebyggende helsefremmende arbeid i 2018.  

 
Kreftkoordinator har jobbet tett opp mot kreftpasienter og deres pårørende, samt interne 
og eksterne samarbeidspartnere. Spesielt pasienter i livets sluttfase krever god koordinering 
og tett oppfølging for å få til et godt forløp. Hjemmetjenesten ser at pasientene som er 
hjemme i dag, har et mye mer komplekst sykdomsbilde som krever høy kompetanse og mye 
ressurser. Antall døende pasienter som valgte å være hjemme den siste tiden av livet, økte 
med ca 50 prosent fra året før. Tjenesten tror at dette vil fortsette å øke i tiden fremover. 
Pasienter som forventes å bli frisk av sin kreftsykdom og som ønsker oppfølging eller råd, har 
også vært økende fra tidligere år. I desember ble det startet temakafé for personer rammet 
av kreft. Kaféen ble startet i samarbeid med frivillige fra kreftforeningen, og Vestby 
frivillighetssentral.  
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RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 
 
ØKONOMI  

  Beskrivelse Regnskap 2018 Rev.bud 2018 Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 2018 Regnskap 2017 

Lønnsutgifter og sos. 82 513 80 988 1 525 101,88 72 467 77 893 

Andre driftsutgifter 21 013 20 162 851 104,22 15 053 19 571 

Andre inntekter -15 841 -14 966 -875 105,85 -12 666 -17 353 

Ref.sykelønn -4 725 -3 558 -1 167 132,80 0 -4 450 

  I alt 82 961 82 626 335 100,41 74 855 75 661 

 
Merforbruk på lønn- og sosiale utgifter må sees i sammenheng med refusjon av sykepenger.  
 

AKTIVITETER/FAKTA 

Faktaopplysninger Vestby sykehjem Høst 2016 Høst 2017 Høst 2018 

Plasser 
Langtidsopphold 

 
53 57 60 

Plasser til korttids-/rehabiliterings- og avlastningsopphold 15 15 20 

Demensplasser 21 16 16 

Utleieplasser 8 2 0 

Sum antall plasser 97 90 96 

Leie av spesialplasser i andre kommuner 4 3 3 

Sum egne plasser og utleieplasser, samt leide spesialplasser   for 
langtidsopphold 

 
101 93 99 

Kapasitet: en avdeling i nybygget (Blå)  8 8 

 

KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby 
2016 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Kostra-
gruppe 07 

2018 

Akershus 
2018 

Landet 
uten Oslo 

2018 

Korrigert brutto driftsutgifter institusjon 
pr. kommunal plass 1 065 959 1 049 688 1 092 423 1 219 032 1 182 308 1 210 805 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/helsefagutdanning 
(prosent) (alle tjenester) 71,7 73,9 73,7 74,1 71,4 74,8 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboer på sykehjem (prosent) 13,1 11,5 - - - - 

Utgifter pr.  oppholdsdøgn i institusjon (kr) 2 864 2 944 - - - - 

Legetimer pr.  uke pr.  beboer (timer) 0,21 0,30 - - - - 

SSB har foreløpig ikke publisert manglende KOSTRA-tall i tabellen for 2018 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

Alle innbyggere med rett til 
sykehjemsplass skal få et 
tilbud 
 
 
 

Venteliste for plass i 
sykehjem 

Ingen venteliste Ingen venteliste 

Antall døgn med 
utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus 
man må betale for 

< 25 75 

Antall døgn leieplasser 
for utskrivningsklare 
pasienter 

< 25 109 

Alle pasienter ved 
sykehjemmet skal få tildelt 
egen pårørende- kontakt 

Brukerundersøkelse 
 
Pårørendesamtale 

En gang per år Utsatt til 2019 
 

Pasientene skal ha et godt 
ernæringstilbud 

Avvik i forhold til 
ernæringsplan 

Ingen avvik Ingen avvik 

 
 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Våren 2018 gjennomførte sykehjemmet en analyse av de siste års aktivitetsnivå i forhold til 
behov og ressurser. Analysen ble videre brukt til vurdering av effektiviseringstiltak og 
nødvendig fornyelse.  
 
I 2018 oppsto det vannlekkasjer på demensavdelingen Hagestua, i administrasjonsfløyen, og 
i garasjen. Som følge av vannlekkasjen måtte Hagestua flyttet til den tomme avdelingen i 
nybygget.  Avstanden mellom demensavdelingene medførte at det måtte leies inn ekstra 
personell på natt, fra mai og frem til tilbakeflyttingen i november. 
 
1. september byttet Vestby kommune sykehustilhørighet til Sykehuset Østfold (SØ). SØ har 
en gjennomsnitts liggetid på tre døgn per pasient. Behov for lengre behandlings- og liggetid 
er dermed overført kommunen. Kompleksiteten i sykdomsbildene og stadig yngre pasienter 
gjør at tilbudet må økes, endres, og tilpasses til befolkningens behov. Sykehjemmet 
opplevde en vesentlig aktivitetsøkning i 2018. Fra slutten av oktober ble det kjøpt plasser i 
andre kommuner i 109 døgn. Dette er betydelig økning fra tidligere. 
 

Vestby kommune har 16 plasser til personer som trenger skjerming på grunn av sin kognitive 
svikt/demens sykdom. Det er et økende behov skjermede plasser. Pasienter med kognitive 
svikt/demens sykdom som ikke har skjermingsplass, forblir i somatiske langtidsavdelinger. 
Somatisk langtidsavdeling blir for stor og forvirrende for denne pasientgruppen.  
 
På grunn av behov for flere langtidsplasser, ble 10 korttidsplasser omgjort til langtidsplasser. 
Antall korttidsplasser ble dermed redusert til 10. Målet om 20 korttidsplasser, 50 
langtidsplasser og 16 plasser for personer med demens ble derfor ikke opprettholdes. 
 
Sykehjemmet har 101,03 årsverk. Det er imidlertid mange ledige stillinger, og ved siste 
utlysning fikk en ikke rekruttert sykepleiere. Sykehjemmet startet omlegging av turnusene i 
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oktober. Ny turnus medførte endring av arbeid fra hver fjerde til hver tredje helg for den 
enkelte ansatte. Endringen var helt nødvendig for å få dekket noe av de vakante 
helgevaktene med fast, kjent personell. Det jobbes videre med rekruttering i hard 
konkurranse med kommunene i Follo og Østfold, i et merkbart redusert arbeidsmarked. 
 
«Leve hele livet» er den siste reformen fra statlig hold. Sykehjemmet innfrir når det gjelder 
ernæring, og har et godt institusjonskjøkken som lager næringsrik mat både til sykehjemmet 
dagsentra og hjemmeboende. Eldremeldingen innehar de fem satsningsområdene fra 
reformen.  
 
I høst har helse- og omsorgstjenestene gjennomført forberedelsene til anbud på 
velferdsteknologi. For sykehjemmet betyr dette nytt felles sykesignalanlegg inkludert 
brannvarsling og muligheter for å koble til teknologiske løsninger for tilsyn, sporing og andre 
effektive varslingsløsninger. Implementeringen vil skje i 2019. 
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KOMMUNALT NAV  
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 10 516 10 704 -187 98,25 10 145 10 612 

Andre driftsutgifter 17 863 16 915 948 105,60 15 665 17 863 

Andre inntekter -1 997 -1 602 -395 124,66 -124 -1 468 

Ref.sykelønn -262 -137 -125 190,82 0 -559 

  I alt 26 120 25 880 240 100,93 25 686 26 448 

 
NAV har hatt et overforbruk på økonomisk sosialhjelp i 2018. Dette har sammenheng med 
økende befolkning og en økning i familier med sammensatt problematikk. 
 
 

KOSTRA 

Tall per 15.03.2019 

Vestby 

2016 

Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Kostra-

gruppe 

07 

2018 

Akershus 

2018 

Landet 

uten 

Oslo 

2018 

Andel netto driftsutgift til råd, veiledning og 

sosialt forebyggende arbeid 27,7 26,4 26,9 25,8 24,8 26,0 

Netto driftsutgift pr. innbygger – økonomisk 

sosialhjelp 880 1 011 980 946 1 016 1 163 

Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 

som hovedinntektskilde 36,4 25,2 27,5 39,1 43,0 42,0 

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 

år av innbyggere 20-66 år 3,2 3,0 3,1 3,4 3,3 4,4 

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 

år av innbyggere 18-24 år 4,4 4,6 3,9 5,1 3,9 5,9 

 

 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

Flere blir økonomisk 
selvhjulpne. 

Antall måneder på økonomisk 
sosialhjelp. 

Under 3 måneder 4,6 måneder 

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

Andel ungdom med vilkår i 
vedtak om økonomisk 
sosialhjelp. 

100 % 100 % 
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

NAV opplever en økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Dette har sammenheng 
med økning i befolkningen i kommunen, økte husleier og dyr strøm. Videre har kommunen 
enkelte barnerike familier som genererer store utbetalinger grunnet sammensatt 
problematikk som språkproblemer, psykiske og fysiske helseplager og manglende utdanning. 
Få familier kan stå for store utbetalinger alene. NAV har også noen få brukere med 
rusutfordringer som har generert store utbetalinger til midlertidig bolig og etablering i bolig. 
 
Kommunen har en gruppe mennesker som mottar statlig trygd som er for liten til at de er 
økonomisk selvhjulpne. Enkelte har også arbeid hvor de ikke tjener nok til å at greier seg 
selv. Dette drar opp snitt-tiden på økonomisk sosialhjelp fordi de blir avhengig av økonomisk 
supplering over lang tid. Dette kan dreie seg om sporadisk hjelp til enkelte regninger, til 
kontinuerlige økonomiske bidrag over lang tid.  
 
NAV har de to siste årene mottatt prosjektmidler til utvikling av sosiale tjenester. Kontoret 
har jobbet godt med brukere som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde eller 
som står i fare for å bli avhengige av økonomisk sosialhjelp. I 2018 fulgte NAV opp 156 
brukere i målgruppen og 66 fikk jobb som følge av tett oppfølging av godt samarbeid med 
arbeidsgivere i regionen. De brukerne som ikke fikk jobb ble avklart mot andre ytelser, 
benyttet seg av utdanningstiltak, arbeidsrettede tiltak og arbeidstrening.  
 
NAV hadde 15 årsverk per 31.12.18, og står overfor stor endringer med hensyn til 
digitalisering og effektivisering av drift og utføring av arbeidsoppgaver. Veiledere i kontoret 
opplever store endringer i måten de må utføre råd, veiledning og saksbehandling på, og i 
2018 er det jobbet mye med arbeidsmiljø, opplæring og kompetanseheving. 
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RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 

ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 28 310 28 846 -536 98,14 29 124 27 061 

  Lønn og sosiale utgifter 20 293 20 037 -453 97,82 19 524 18 770 

  Kvalifisering/introduksjon 8 016 8 100 -84 98,96 9 600 8 291 

Andre driftsutgifter 23 151 20 037 3 115 115,54 21 778 23 334 

Andre inntekter -30 624 -28 904  -1 720 105,95 -29 936 -34 745 

Ref.sykelønn -546 -348 -198 156,95 0 -447 

  I alt 20 291 19 631 661 103,36 20 965 15 204 

 
Avviket på lønn og sosiale utgifter skyldes i all hovedsak vakanser på kulturskolen gjennom 
året og vakanser/ekstrahjelp på utleiekontoret. Avviket på andre driftsutgifter skyldes i all 
hovedsak en for stor justering av budsjettet til Flyktningtjenesten ved tertial 2. I tillegg er det 
overført 182 tusen mer enn budsjettert til tros- og livssynsorganisasjoner. Avviket på andre 
inntekter er primært knyttet til statlige overføringer og refusjoner til flyktningtjenesten, 
samt øremerkede tilskudd/inntekter jevnt fordelt mellom flere ansvarsområder.  
 

KOSTRA 

KOSTRA Vestby Vestby Vestby 

Kostra- 

gruppe 

07 

Akershus 

Landet 

uten 

Oslo 

 Tall per 15.03.2019 2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til kultursektoren 
pr.  innbygger (kr) 

1 877 1 855 1 783 1 697 2 239 2 331 

Netto driftsutgifter til kommunale 
idrettsbygg og idrettsanlegg pr.  
innbygger (F 381) 

537 606 591 344 725 557 

Netto driftsutgifter til kommunale 
kulturbygg pr.  innbygger (F 386) 

223 173 148 148 258 278 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 

barn og unge pr.  innbygger 6-18 år 

(F 231) 

1 151 1 083 914 952 1 210 1 070 

Netto driftsutgifter til 

kunstformidling pr.  innbygger (F 

377) 

8 10 17 24 55 117 

Netto driftsutgifter til andre 

kulturaktiviteter og tilskudd til 

andres kulturbygg pr.  innbygger  

(F 385) 

189 169 157 230 239 307 

Netto driftsutgifter til bibliotek pr.  

innbygger  

(F 370) 

244 241 248 267 288 297 

Netto driftsutgifter til kulturskole pr.  

innbygger 6-15 år (F 383) 
2 283 2 287 2 486 2 246 2 132 2 522 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

Flyktninger skal bosettes i 
henhold til 
bosettingsvedtak og 
integreres i arbeidsliv og 
lokalsamfunn 
 

Antall bosatte flyktninger i henhold til 

bosettingsvedtak 

10 - 25 personer 10 

Andel deltakere i arbeid og utdanning ett 

år etter introduksjonsprogram 

70 % 
 

74,9 % 

Alle innbyggere skal ha 
tilgang til allsidige og 
synlige bibliotektjenester 

Besøk per innbygger 3,8 3,3 

Utlån per innbygger 3,8 3,4 

Antall publikum på arrangement. 2 000 2 461 

Kulturskolen skal være 
ettertraktet og levere 
kvalitet 

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

≥ 12 % 
 

12,5 % 

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

Arrangement totalt ≥ 140 186 

Arrangement Bibliotek ≥ 50 74 

Arrangement Kulturskolen ≥ 40 39 

Arrangement Klubb og fritid ≥ 10 27 

Arrangement Spaserstokken ≥ 15 23 

Felles arrangement/ folkehelseuken 5/20 26 

Besøkstall Grevlingen svømmehall. 6 500 4 988 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Nye tilskuddsmidler til kulturprosjekter/festivaler bidro til festivalene Sånafest, Prestivalen, 
Hvitsten Salong og Kulturdøgn Soon. I februar ble det arrangert et stort samarbeidsprosjekt i 
Vestby Arena, mellom RO-kultur, RO-skole, og Follo Folkehøyskole. I juni ble det avholdt 
felles programslipp for festivalene i Vestby sentrum, med blant annet street art, 
performance, musikk og matkultur. Vestby kommune la til rette for fotball-VM på storskjerm 
i Rådhusparken. Folkehelseuken ble arrangert i september og i den forbindelse ble det 
arrangert festdag i Vestby sentrum, i samarbeid med eksterne aktører. 
 
Idrett/friluft/folkehelse: Friluftslivskonsulenten ble ansatt våren 2019. Vestby kommune fikk 
til sammen tildelt 4 097 tusen på spillemiddelsøknader. Det ble sendt inn fem søknader 
gjennom tilskuddsordningen til Bufdir; «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom». To 
søknader fikk tildelt tilskudd på til sammen 230 tusen kroner, hvorav 150 tusen av disse ble 
benyttet til sommerferieaktiviteter for ungdom i samarbeid med RO-skole. 
 
Utleiekontoret har økende pågang og økt arbeidsmengde. Det er anskaffet nytt 
bookingsystem. Færre voksne leietakere, som trener eller øver, gir mindre husleieinntekter. 
4 988 besøk i folkebadet er det laveste besøkstallet siden RO-kultur startet å registrere antall 
besøk i 2009. Årsaken er uviss og teoriene er mange, men det antas at det gode været våren 
og sommeren, samt mange fridager i perioden 26. mars og ut mai, er medvirkende årsaker.  
 
Flyktningtjenesten bosatte 10 personer, to familier, begge overføringsflyktninger. Det var tre 
familiegjenforeninger. I henhold til vedtak i kommunestyret ble det foretatt innkjøp av 
eiendom med tre boenheter til flyktningboliger. Flyktningtjenesten hadde stort fokus på 
oppfølging av alle de som ble bosatt i 2016 og 2017. 
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Bibliotekene gjennomførte en stor omlegging av samling og lokaler innførte meråpent 
bibliotek i Son. Besøks- og utlånstall hadde en positiv utvikling. Økt utlån kom først og fremst 
hos barn. Antall deltakere i den nasjonale, digitale lesekampanjen Sommerles økte fra 17 
prosent til 22 prosent av kommunens skolebarn. Medier som DVD, og lydbøker på CD, 
fortsatte nedgangen. Bibliotekets lokaler er en populær arena for frivilligheten, med både 
faste tilbud og enkeltarrangementer som utfyller bibliotekets eget tilbud. Slektsforskning, 
språkkafe, lesesirkel og advokatvakt er godt brukte aktiviteter som er drevet av frivillige.  
 
Ungdomsklubbene har et besøkstall omtrent som foregående år. Gjennomsnittlig besøk på 
31 per gang på Bayaz, 25 per gang på Teten ungdomsklubb og 30 per gang på Positiviteten. 
Brevik danseverksted hadde høsten 2018 ca. 70 elever. Dette er en liten nedgang fra 2017, 
og skyldes at flere instruktører sluttet til sommerferien. UKM lokalmønstring måtte avlyses 
da det meldte seg for få deltagere til å kunne gjennomføre. Det ble allikevel sendt bidrag 
videre til fylkesmønstring. Ett av bidragene gikk videre til landsmønstring. 
 
Kulturskolen har opprettet nye tilbud i gitarkurs, bandundervisning, musikklab, søm og 
design, visuell kunst, skriveverksted og animasjonsfilm. Eksisterende tilbud innen fiolin, sang 
og nysirkus-/ teater har fått flere elevplasser. Antall elevplasser i perioden har økt fra om lag 
400 til om lag 500. Ventelisten er på om lag 160 elever. Det er ventet at dette tallet vil bli 
lavere etter hvert som de nye tilbudene får etablert seg. 
 
Kultur hadde 30,2 årsverk per 31.12.18.  
 

 

  



15/19 Vestby kommune - Årsmelding 2018 - 19/00054-3 Vestby kommune - Årsmelding 2018 : Årsberetning og årsmelding 2018 Vestby kommune - 1.0

49 

 

 

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA 
 
ØKONOMI  

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 17 545 16 067 1 479 109,2 14 009 13 352 

Andre driftsutgifter 3 367 4 045 -679 83,22  4 025 3 821 

Andre inntekter -16 577 -12 361 -4 216 134,11 -13 141 -12 204 

Ref.sykelønn -1 388 -1 236 -152 112,31 0 -298 

  I alt 2 947 6 515 -3 568 45,23 4 894 4 671 

 
Merforbruk på lønn og sosiale utgifter skyldes bruk av overtid og ekstrahjelp knyttet til 
sykefravær, permisjoner, ordinær saksbehandling og for å redusere opparbeidet etterslep i 
saksbehandling. Merinntekter skyldes høyt aktivitetsnivå i alle tre avdelingene. Samlet 
resultatet viser et positivt avvik på over 3,5 millioner kroner.  
 
I bygningsavdelingen har tidligere underskudd på selvkostfondet for byggesak på 
696 tusen kroner blitt endret til et positivt selvkostfond på 1,5 millioner kroner. 
I geodataavdelingen har tidligere underskudd på selvkostfondet for geodata på 
607 tusen kroner blitt endret til et negativt selvkostfond på en million kroner. 
 
 
 
KOSTRA 

KOSTRA 
Tall per 15.03.2019 

Vestby Vestby Vestby 
Kostra- 

gruppe 07 
Akershus 

Landet 
uten 
Oslo 

  2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med tre ukers frist – kalenderdager* 14 19 23 18 20 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist – kalenderdager* 43 21 44 36 33 34 

Selvkostgrad i byggesaker (%)  100 100 100 91 90 81 

Andel av innvilgede byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (%) 24 10 15 17 16 20 

*. Kommunen har bruk egne innrapporterte tall for 2018. SSB har ikke rapportert riktig tall på KOSTRA. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.18 

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 

Søknader med 3 uker (21 
dager) frist: Krav ikke 
innfridd - To dager over krav 
(i gjennomsnitt) 
 
Søknader med 12 uker(84 
dager) frist: Krav innfridd 

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  

Innfridd - 15 tilsyn er 
gjennomført 

Saksbehandling skal 

gjennomføres 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  

Ikke innfridd – 17 saker er 
sendt til FM for endelig 
avgjørelse 

 
29 av 287 søknader behandlet av bygningsavdelingen har saksbehandlingstid over lovpålagt 
frist. Fire tilsyn er gjennomført i omsøkte byggesaker, og elleve i forbindelse med 
ulovlighetsoppfølginger. Ni av sakene har blitt avgjort av Fylkesmannen. Fire vedtak ble 
stadfestet, ett vedtak ble omgjort og fire vedtak ble opphevet og sendt tilbake til kommunen 
for ny behandling. 
 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Planavdelingen har i 2018 medvirket til sluttbehandling av den første detaljreguleringsplan 
innenfor grensene av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum. Planen som omfatter 
områdene S3 og S4 er egengodkjent av kommunestyret, men har fortsatt uløste innsigelser.  
Avdelingens aktivitet knyttet til planinitiativ for private detaljreguleringsplaner i Vestby 
sentrum er høy og forventes å øke. Avdelingens arbeid har i tillegg omfattet private forslag 
til reguleringsplaner andre steder i kommunen, samt flere forslag til mindre endringer av 
eksisterende reguleringsplaner.  
 
Planavdelingen har seks årsverk. En ansatt har sluttet og har blitt erstattet. Ingen ansatte har 
gjennomført særskilt kompetansehevende utdanning i 2018. 
 
Bygningsavdelingen har i 2018 hatt utfordringer knyttet til personellressurser. For å løse 
utfordringene har det vært benyttet ekstra personell. Saksbehandlingstiden har i perioder, 
og i enkelte tilfeller, vært lengre enn ønsket og forventet. Tilgjengeligheten for innbyggere 
og utbyggere har vært preget av dette. En økning av saksbehandlingstiden fører til økt antall 
og hyppighet av forespørsler knyttet til hver sak. For å sikre en mest mulig forsvarlig 
gjennomføring av saksbehandlingen ble saksbehandling prioritert høyest. 
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Bygningsavdelingen har åtte årsverk, og er økt med to årsverk fra 2017. Ett av årsverkene ble 
mot slutten av 2018 opprettet for å sikre gjennomføring av ulovlighetsoppfølging i 
byggesaker. To ansatte har sluttet, og en av disse er erstattet i 2018. I perioder gjennom året 
er det benyttet ekstra personellressurser i vikariater og engasjementer av ulik varighet.  
Tre ansatte har gjennomført kompetansehevende utdanning i 2018. 
 
Geodataavdelingen har i 2018 i tillegg til oppmålingsoppgaver knyttet til områder innenfor 
områdereguleringsplanen for Vestby sentrum, gjennomført oppgaver i boligområder og på 
eksisterende og nye eiendommer. Aktiviteten utendørs har vært høy i de perioder av året 
hvor slik aktivitet er mulig. 
 
Geodataavdelingen har fem årsverk. To ansatte har sluttet og har blitt erstattet i 2018. 
To ansatte har gjennomført kompetansehevende utdanning i 2018. 
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RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 

2017 

Lønnsutgifter og sos. 13 410 15 096 -1 686 88,83 14 302 13 021 

Andre driftsutgifter 72 443 77 791 -5 348 93,13 60 713 71 691 

Andre inntekter -62 923 -65 463 2 539 96,12 -65 463 -62 519 

Ref.sykelønn -540 -465 -75 116,17 0 -630 

  I alt 22 390 26 960 -4 570 83,05 9 553 21 563 

 

Mindreforbruk på lønnsutgifter skyldes i hovedsak at flere stillinger var ubesatt i 2018.  

Lavere driftsutgifter enn budsjettert vedrører flere forhold. I hovedsak gjelder det avløp, og 

skyldes en stor tilbakebetaling av tidligere overskudd fra Søndre Follo Renseanlegg (SFR). I 

tillegg er utgifter til kjøp av vann fra MOVAR er litt lavere enn budsjettet. Dette skyldes 

lavere kostnad og bedre ledningsnett. Mindreforbruk innen park og idrett gjelder i hovedsak 

et bestilt lampeskift på kunstgressbaner som ikke ble gjennomført som planlagt. 

 

Inntekter på avløp ble lavere enn budsjettert, og skyldes både mindre inntekt fra gebyrer og 

tilkoblingsavgifter. Det er i tillegg noe lavere inntekter innen gravemeldinger som skyldes 

færre behandlede gravemeldinger.  

 

Ved utgangen av 2018 var det et negativt vannfond på 5,132 millioner kroner. Dette er en 

forbedring fra 2017 på 1,6 millioner kroner. Avløpsfondet var ved utgangen av 2018 positivt 

på 12,840 millioner kroner. Fondet økte med 6,2 millioner kroner fra 2017. Økningen i 

avløpsfondet skyldes tilbakebetalingen fra SFR som kom så sent på året at en ikke fikk justert 

ordinære gebyrer.  

 

KOSTRA 

KOSTRA 

Tall per 15.03.2019 

Vestby 

2016 

Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Kostra-

gruppe 07 

2018 

Akershus 

2018 

Landet 

uten 

Oslo 

2018 

Driftsutgifter pr.  tilknyttet innbygger 

vann(kr/tilkn.innb) 1 299 1 229 1 194 - - - 

Driftsutgifter pr.  tilknyttet innbygger 

avløp(kr/tilkn.innb) 1 083 1 292 770 - - - 

Bruttodriftsutgifter til samferdsel pr. innbygger (kr) 991 1 024 1072 1 074  1 063 1 743 

Brutto driftsutgifter i kr pr. lyspunkt, kommunal vei 

og gate 596 575 668 708 590 841 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.18 

Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning 

Antall områder der 
vannledningen er 
renovert 

Tre områder 3 områder 

Trygge skoleveier langs 
kommunale veier 

Gjennomførte tiltak 

etter varsel 

 

50  0 

Ivareta kommunens 
veikapital 

Antall meter grøftet 3 000 meter 2 500 meter 

Minske vanntapet fra 
kommunale vannledninger 

Lekkasjeprosenten på 

vann-nettet   

Ned 1 % Ikke oppnådd 

Begrense forurensning i 
grunn- og overflatevann 
 
 
 
 
 

Antall løpemeter 

avløpsnett kontrollert 

 

5 000 meter 2 000 meter 

Antall vedtak om 

utslippstillatelser 

 

100 8 

 
Målet om trygge skoleveier og antall vedtak om utslippstillatelser ble ikke nådd fordi man 
store deler av året var for lavt bemannet. Målet om å minske vanntapet ble ikke nådd. 
Dagsforbruket av vann gikk ikke ned, og det var like mange vannlekkasjer i 2018 som i 2017.  
 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

Ved utgangen av 2018 hadde kommunalteknikk 24,5 årsverk. I 2017 var det 22,5 årsverk. 
Kommunalteknikk hadde i 2018 mange ansatte som sluttet og deretter mange nyansettelser. 
Det ble i alt ansatt ti nye medarbeidere. Rekruttering og nyansettelse av om lag 40 prosent 
av antall ansatte i avdelingen tok mye tid, og har samtidig medført at en del arbeider måtte 
utsettes.  
 
I driftsavdelingen sluttet en avdelingsleder og to fagarbeidere. Stillingene ble besatt i løpet 
av året. 2018 var et utfordrende år med mye snø og strøing etterfulgt av en tørkesommer.  
Det ble innført vanningsforbud som følge av at det ble brukt for mye vann i forhold til hva 
som det beredskapsmessig var forsvarlig å ha som reserve i vanntårnene.  Det var 12 
lekkasjer på vann-nettet, og er det samme antallet som i 2017. Et tre falt over deler av taket 
på pumpestasjonen i Hvitsten. Bygget ble ødelagt, men ikke pumpene. Pumpestasjonen i 
Glenneparken røk, og medførte utslipp i Oslofjorden. Utslippet ble meldt til Fylkesmannen 
etter gjeldende rutiner. Tørken førte til lite gressklipping, men mer innsats på strendene ved 
økt bruk av disse.    
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I 2018 ble det asfaltert flere veier. På Hauerveien ble 2 400 meter asfaltert. Andre veier som 
fikk asfalt var Gjølstadveien, Deørvei, Hasselveien, Rogneveien og Brevikmyra. 
I 2018 ble det kjøpt inn en ny selvgående feiemaskin, en ny varebil og isskrape til Wille 
redskapsbærer.  
 
I forvaltningsavdelingen sluttet en avdelingsleder og to saksbehandlere. Stillingene ble 
besatt i løpet av året. Det ble i tillegg opprettet en ny stilling som saksbehandler innen 
industri påslipp. Denne stillingen ble tiltrådt i juli 2018. 
 
Mangel på saksbehandlere medførte en økning av etterslep og saksbehandlingstid særlig 
innen spredt avløp. Tiltak for å ta igjen etterslepet ble satt i gang sent på høsten. Avdelingen 
hadde perioder problemer med å yte rettledning og bistand til innbyggere, tiltakshavere og 
ansvarlige søkere. 
 
Senhøst var Fylkesmannens miljøvernavdeling på tilsyn i forbindelse med forurenset grunn. 
Dette medførte tre avvik og en anmerkning. Frist for gjennomføring er 01.04.2019. 
 
I prosjektavdelingen sluttet en prosjektleder i 2018. Stillingen ble besatt i 2018. Det ble i 
tillegg opprettet to nye stillinger som prosjektledere. En tiltrådte i mars 2018, og en tiltrådte 
januar 2019. 
 
Det ble igangsatt mange prosjekter i 2018, særlig innen vann og avløp. Mye av tiden på 
prosjektavdelingen ble brukt i forbindelse med gjennomføringen av sentrumsplanen.  Det 
var både på vann, avløp, veier og ny bro.  
 
 

INVESTERING 

Kommunalteknikk har mange investeringsprosjekter særlig innen vann og avløp. Det er flere 
anlegg innen VA hvor det er stor usikker når blir ferdigstilt. Dette går både på tid og 
kompleksitet. Eks: VA Vestby sentrum. 
 
Flere VA investeringer bygges ut i etapper over flere år, hvor man ikke kan sette en endelig 
sluttdato. Eks: utskifting hovedvann Son Pepperstad.  
 
Det er flere VA investeringer i utkanten av Vestby sentrum som er avhengig av rekkefølgen 
på utbyggingen i Vestby sentrum, før de er aktuelle å gjennomføre. Eks: Fremmedvann 
Vestby sentrum mot Kroer. 
 
Noen investeringer er årlige og det er ikke mulig å sette en sluttdato på disse: Eks 
Maskininvesteringer og trafikksikkerhetsmidler. Det er flere investeringsprosjekter som vil bli 
avsluttet eller sammenslått. 
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Tall i tusen kroner

Status pr 31.12.2018 Ferdigstillelse

 Regnskap 

2018 

 Justert 

budsj. 2018 

0412 Infrastruktur næringspark Utførelse årlige etapper 42 042          20 169           

0421 Infrastruktur Vestby sentrum Utredning oppstart 2019 11 356          187 492        

0610 VA-prosjekter Utredning årlig 5 499            5 783             

0611 Strømaggregater Uavklart -                300                

0618 VA-sanering og omkobling Deør Utførelse aug.19 2 160            2 196             

0619 VA-sanering i Vestby sentrum Utredning oppstart 2019 1 962            10 927           

0620 Hovedplan avløp Ferdig mar.19 859                1 085             

0621 VA-saneringsarbeider Kjenn Utførelse jul.19 13 655          12 104           

0622 Vannledning Vestby/Deli Uavklart -                400                

0623 VA-sanering Randem/Høgda Utførelse 2022 7 780            15 115           

0624 VA-sanering Soleveien del 2 uavklart Uavklart 905                2 805             

0628 VA-ledninger  Skoglundåsen i Son Ferdig des.18 2 015            2 015             

0630 Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer Utredning 2024 -                2 000             

0632 Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken Utredning 2023 -                350                

0634 Spillvann Søndre Brevik Utredning 2020 438                1 000             

0636 SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten Utførelse 2022 3 378            4 000             

0637 Utskifting hovedvann Son Pepperstad Utførelse 2024 14 539          11 448           

0638 Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien Utredning 2020 821                2 000             

0639 VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten Utførelse des.19 2 006            2 681             

0643 Helhetlig prosjektering av Vestby vannverk Ferdig 2018 81                  241                

0646 Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer Utredning 2020 -                703                

0647 Parkeringsplasser i Son Avklares -                575                

0648 Hovedvannledning Rykkin/Liabråten Utredning 2022 334                1 000             

0649 Pumpestasjon på Risil Utredning 2022 85                  1 500             

0653 Trafikksikkerhetstiltak Årlig -                              1 684 

0655 Veilys - oppgradering/installering av målere Utredning 2024 3 613            15 288           

0656 Spuntvegg Son havn nord Avklares -                267                

0657 Hauerveien bro (kulvert) oppgradering Utredning 2021 -                280                

0664 Gang- og sykkelvei Hobølveien Utredning Uavklart 462                1 480             

0669 Rehab. og forskjønning Vestby sentrum Avklares -                5 434             

0671 Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. Avklares -                296                

0672 Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei Utredning okt.19 -                5 040             

0674 Ringveien/Støaveien Ferdig 2018 30                  43                   

0675 VA-sannering Støttumveien Utredning 2022 -                5 500             

0676 Måling av avløpsmengder Utførelse 2020 604                3 500             

0679 Fortau Hølen Ferdig okt.18 362                362                

0681 Mæro bru Hølen reparasjon Utredes 2021 -                850                

0685 Skatepark Risil Avklares 250                250                

0686 Krokstrand friområde - universell utforming Ferdig jun.18 1 593            1 593             

0687 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken Utførelse mai.19 46                  1 546             

0688 Friområder - informasjonsskilt Utredning 2020 -                500                

0689 Turbro over Såna ved Hølen Utredning 2022 36                  2 000             

1601 VA - nytt overvåkningssystem Ferdig des.18 1 326            1 327             

1820 Maskin-/bilfornyelse Utførelse årlig 2 658            5 495             

120 892        340 624        

Prosjekt

Sum
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RESULTATOMRÅDE EIENDOM 
 

ØKONOMI 

  Beskrivelse Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Avvik i kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2018 
Regnskap 2017 

Lønnsutgifter og sos. 27 810 25 547 -1 737 94,12 27 760 25 415 

Andre driftsutgifter 97 162 92 380 4 782 105,18 47 940 92 124 

Andre inntekter -19 193 -11 772 -7 421 163,04 -11 772 -15 240 

Ref.sykelønn -1 269 -971 -299 130,79 0 -659 

  I alt 104 509 109 185 -4 675 95,72 63 928 101 640 

 
Mindreforbruk på lønn skyldes stillinger som ikke var besatt. Fjernvarme er ikke budsjettert, 
og vil gi et avvik på både driftsinntekter og driftsutgifter. Merinntektene på fjernvarme er 
avsatt til fond knyttet til videreutvikling av fjernvarme. Positivt avvik på andre inntekter 
skyldes økte husleieinntekter og forsikringsutbetaling tilhørende utgifter i 2017. 
 

KOSTRA 

KOSTRA 

Tall per 15.03.2019 

Vestby 

2016 

Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Kostra-

gruppe 07 

2018 

Akershus 

2018 

Landet 

uten Oslo 

2018 

Eiendom       

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning pr.  kvadratmeter 191 119 129 75 125 103 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning pr.  kvadratmeter 1 152 1 083 1 131 1 106 1 168 1 039 

Energikostnader pr.  kvadratmeter 85 87 119 133 132 126 

Bolig       

Kommunalt disponerte boliger pr.  1000 
innbyggere 7 7 7 16 14 21 

Kommunalt eide boliger som andel av totalt 
antall kommunalt disponerte boliger (%) 67 69 70 74 91 75 

 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.18 

Energieffektive bygg Energibruk i kommunale bygg 

 

15 % samlet energi 

besparelse fra oppstart 

2015 til 2018 

15 % 

Verdibevarende 
vedlikehold av 
kommunale bygg 

Lukkede avvik på planlagte tiltak i 

vedlikeholdsplanen 

80 % lukkede avvik 

 

100 % 

Fornøyde brukere av 
kommunale bygg 

Antall luftmålinger i formålsbygg 

 

100 % 

 

100 % 

Antall brukermøter i 

virksomhetene 

100 %  100 %  
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2018 

I tillegg til ordinær drift har alle tiltak for 2018 i Vedlikeholdsplanen 2018-2021 blitt 
gjennomført.  
 
Prosjekt «Organisering av Drift» er avsluttet og ny områdefordeling er gjennomført basert på 
målene:  

 Drift er organisert hensiktsmessig med rett kompetanse til rett bygg 

 Drift er organisert med rett kompetanse på tekniske anlegg 

 Drift er organisert hensiktsmessig basert på geografisk områdefordeling 
 
Det er etter vedtak i Handlingsprogrammet 2018-2021 ansatt en driftsmedarbeider til 
ivaretagelse av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens uteområder rundt de 
kommunale boligene. Dette har muliggjort økt fokus på det ytre bomiljøet, og spesielt 
omsorgsboligene i Speiderveien og Friggsvei ble i første omgang prioritert. 
 
Brevik skole og grendesenter ble ferdigstilt og tatt i bruk i august 2018. 
 
Det ble gjennomført godt daglig- og periodisk renhold, og det ble også gjennomført 
vindusvask på mange utfordrende fasader. En del lokaler med helårsdrift fikk ekstra renhold 
i løpet av sommeren. Renholdsavdelingen har innført månedlige samlinger med alle 
renholderne som øker fagkunnskapen og fremmer samhold. 
 
Det har vært noen endringer i den kommunale boligmassen i løpet av 2018. På nyåret ble 
det foretatt en omgjøring i Speiderveien 19 som innebar bygging av en ny boenhet i 
fellesområdet slik at vi fikk en ny omsorgsleilighet. Kommunen solgte en enebolig 
(renoveringsobjekt) i henhold til tidligere salgsvedtak. En bolig med tre boenheter ble 
innkjøpt til flyktningeboliger og oppgradert.  Bygging av to hybler i tilknytning til den nye 
barneboligen i Randemlia ble igangsatt, med planlagt ferdigstillelse januar 2019. 
 
Antall årsverk i resultatområde Eiendom er 54 per 31.12.2018. Mål for 2018 var 55. En 
vakant stilling ble lyst ut i desember 2018. 
 
Boligteamet har deltatt på Husbankens boligkonferanse og boligsosial konferanse i regi av 
Fylkesmannen. Det er gjennomført kompetanseheving innen bruk av Lydia som planleggings- 
og oppfølgingsverktøy. 
 
Alle driftsteknikere gjennomfører kontinuerlig «kvalitetshevende» kurs og sertifiseringer. I 
tillegg gjennomfører assisterende driftssjef utdanning for FDV fagskoleingeniør på teknisk 
fagskole. Alle renholdere har fått kurs i renhold, kjemi og smittevern. Alle nye renholds 
instrukser er gjennomgått i plenum. 
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INVESTERING 

 
 
 
  

Tall i tusen kroner

Status pr 31.12.2018 Ferdigstillelse

Regnskap 

2018

Justert 

budsj. 2018

0118 Adgangskontroll servicekontoret - rådhuset Garanti 2017 -             78                

0119 Toppsystem for SD-anlegg Planlegging 2019 105            2 000           

0202 Pepperstad barnehage Garanti jan.17 1 068         7 634           

0204 Ny barnehage Pepperstad tomt Utredning Uavklart -             1 500           

0205 Deør barnehage Planlegging 2020 -             1 000           

0219 Utbygging Grevlingen ungdomsskole Garanti des.14 288            1 288           

0220 Ny ungdomsskole Vestby nord Sole Garanti jun.15 276            4 435           

0225 Hølen skole Garanti/etterarbeid nov.15 171            3 254           

0227 Brevik skole Garanti aug.18 41 658       127 993      

0235 Nye Bjørlien skole Garanti jan.19 98 882       131 792      

0237 Utredning gamle Bjørlien skole Utredning 2019 105            300              

0238 Varmepumpe Garder skole Utsatt - -             250              

0303 Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 Garanti mar.15 504            4 838           

0310 Nødstrømaggregat Sykehjemmet Garanti 2018 823            1 304           

0323 Boliger for funksjonshemmede Garanti/etterarbeid 2016 46               1 948           

0329 Solhøy omsorgsboliger Planlegging aug.22 1 498         1 353           

0331 Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem Garanti jan.19 22 289       22 902        

0332 Kjøp av Flyktningebolig Ferdig jul.18 3 102         4 200           

0350 Prestegårdslåven Utredning 2019 -             1 700           

0419 Tilpasninger bankgården Garanti feb.17 183            1 754           

0422 Kulturhus Planlegging 2022/2023 1 973         3 478           

0425 Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2 Garanti aug.17 92               276              

0427 Vestby fjernvarme Utførelse 2019 2 811         4 607           

0501 Vestby Arena Utførelse 2019 90               99                

0503 Strømaggregat flerbrukshallen Garanti jun.18 2 487         3 074           

0504 Vestby Arena flerbruksrom Garanti jun.17 41               46                

0527 Utredning svømmehall - Vestby nord Planlegging 2022 102            421              

0528 Ny idrettshall Grevlingen Planlegging des.22 2 975         28 522        

181 569    362 046      

Prosjekt

Sum
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KOMMUNESTYRESAKER 
 

 

Tittel Vedtak Saksstatus

Møte 12.02.18

Sak 3/18 

2. gangs behandling 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.

Avsluttet

 Sak 2/18 

Vestby mot 2030 – Strategi og tiltak 

for utvikling av reiseliv og handel i 

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.

Avsluttet

Sak 1/18

Vurdering av frivillig vern av 

kommunens eiendom - Ødemørk

Vestby Kommune er positive til at det jobbes videre med prosessen rundt frivillig vern av kommunens 

eiendom gnr/bnr 130/1, Ødemørk.

Avsluttet

Sak 8/18

Korrigering av protokoll K-86/15 

vedrørende valg av medlemmer til 

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.

Avsluttet

Sak 7/18

Barnerepresentasjon ved plan- og 

Jørgen Bakke Wasenius ble valgt som barnerepresentant i plan og miljøutvalget. Avsluttet

Sak 6/18 

Temaplan vannforsyning

Temaplan for vann datert desember 2017 vedtas. Avsluttet

Sak 5/18

Bosetting av flyktninger fra og med 

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

tillegg. Bosetting forutsetter tilgang på boliger og tilstrekkelige ressurser.

Avsluttet

Sak 4/18 

Forvaltningsrevisjonsrapport om 

samhandlingsreformen i Vestby

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger (s. 42) og ber rådmannen melde tilbake om 

resultatene av sin oppfølging til kontrollutvalget innen tolv måneder.

Avsluttet

Møte 12.02.18

Sak 18/18

Søknad om fritak - Erik Såheim - Ap

Erik Såheim gis fritak for politiske verv i Vestby kommune.

Som nytt medlem og leder for Eldrerådet ble Wenche Pettersen valgt.

Avsluttet

Sak 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.

Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 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 spesielt 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 utarbeidelsen 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 utarbeidelse 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 for 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 kunne 

konkurrere med eksterne handelssentra og en veiledende 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 vedtas. I analysen må det ligge inne en 

samordning 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 

Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 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)

Avsluttet

Sak 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 

potensielle 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 arkeologisk utgravning foretas av tiltakshaver.  

Vestby kommunes andel av kostnadene utbetales når steinalderlokaliteten R2 oppgis fritatt fra 

Riksantikvaren.

Avsluttet

Sak 13/18

Overskjøting av festekontrakt Gnr 160 

Bnr 26 - Son Kystkultursenter til 

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

Follo Museum til Stiftelsen Museene i Akershus (MIA).

Avsluttet

Sak 12/18

Deltakelse i sykkelbyordning

Vestby kommune søker om å bli en sykkelby, gjennom sykkelbyordningen i samarbeid med Statens 

vegvesen og Akershus fylkeskommune

Avsluttet

Sak 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.

Avsluttet

Sak 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.

Pågående

Sak 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.

Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Møte 23.04.18

Sak 21/18

Valg av styremedlemmer - 

Utpeking av styrets leder, for valg på selskapets generalforsamling, ble Tor Skaflestad. Avsluttet

Sak 20/18

Tredje 2. gangs behandling - 

Detaljregulering Vestby pukkverk

Detaljregulering for Vestby pukkverk, med reguleringskart datert 16.04.2018 og 

reguleringsbestemmelser datert 09.02.2018, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Avsluttet

Sak 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 mot 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 mer ambisiøse mål for utslippsreduksjoner for de enkelte satsningsområdene. Det bør 

vurderes å gjøre hovedmålet tilsvarende mer ambisiøst. Delmålene bør i større grad være konkrete. 

Der det er mulig bør ønske om reduksjon eller økning være tallfestet. Konkrete forslag til justeringer 

og tillegg i mål er angikk 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 hvordan 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 til å følge opp klimaarbeidet 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.

Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 18/18

Retningslinjer for tilskuddsordning - 

Vannområde Morsa

Vedlagte retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.mars 2018, vedtas. Avsluttet

Sak 17/18

Program for folkehelse 2017-2027 - 

Vedtak om deltakelse

Vestby kommune deltar i «Program for folkehelsearbeid for kommunene 2017-2027» Avsluttet

Sak 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.

Avsluttet

Sak 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.

Avsluttet. Det 

arbeides

videre i henhold 

til

Sak 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 representantskapet melde tilbake til 

kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks måneder. 

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

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

når det gjelder administrative oppgaver. 

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

punkt 3 til kontrollutvalget innen seks måneder.

Avsluttet

Sak 31/18

Søndre Follo Renseanlegg IKS - valg

Audun Fiskvik som styremedlem, vara Nils Anders Søyland

Linn Hermansen Bolle som styremedlem, vara Cecilie Svarød.

Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 30/18

Valg av medlemmer til styret i 

stiftelsen Solås og Steinløkka for 

Som nestleder velges Anne Grethe Klæbo (BYGDL)

Som medlem velges Ruth Brochmann (FRP)

Som medlem velges Guro Randem Hensel (Sp)

Avsluttet

Sak 29/18

 2. gangs behandling - Stjernåsen - 

Saken trekkes fra sakskartet. Avsluttet

Sak 27/18

2. gangs behandling - Detaljregulering 

for Erikstadsveien 321

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Erikstadveien 

renmassemottak med plankart datert 17.09.2017 og planbestemmelser datert 12.04.2018.

Deponiet må årlig levere en rapport som viser at eksisterende og nye masser er rene.

Pågående

Sak 26/18

Evaluering økt lærertetthet ved 

Ordningen med økt lærertetthet på Vestby ungdomsskole fortsetter. Stillingene gjøres permanente i 

forbindelse med Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.

Avsluttet

Sak 25/18,

Avslutning av investeringsprosjekt - 

Tilpasninger Bankgården

1. Byggekomiteens arbeid avsluttes.

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.

Pågående

Sak 24/18

Leie til eie

Vestby kommune innfører Eie først som strategi for å hjelpe langvarig vanskeligstilte inn på 

boligmarkedet.

Retningslinjer for startlån revideres i henhold til vedlegg datert 26.april 2018, med følgende tillegg: 

Strekpunktene en til tre kan ikke fravikes.

Avsluttet

Sak 23/18

Søndre Follo Renseanlegg IKS – 

oppfyllelse av rensekrav.

1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge selskapet å 

gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme fylkesmannens krav. I første 

omgang bør dette være å etablere et ekstra sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt 

renseanlegg. Løsningen forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra 

sekundærrensekravet fra fylkesmannen.

2. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til 

kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld.

Avsluttet

Sak 22/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Møte 25.06.18

Sak 40/18

2.gangs behandling - Detaljregulering - 

Vestbyhagen

Detaljregulering for Vestbyhagen med reguleringskart datert 19.01.2018 og bestemmelser datert 

21.03.2018 egengodkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 med et slikt tillegg:

Det forutsetter at utbygger gjennom en ny utbyggingsavtale er med på betalingen av teknisk 

infrastruktur i Vestby sentrum på lik linje med andre utbyggere i sentrum. Det forutsettes at utbygger 

gjennom en ny utbyggingsavtale forplikter seg til å bygge leiligheter i Vestbyhagen til en rimeligere 

pris enn leiligheter i sentrum.

Avsluttet

Sak 39/18

Regulering av avgifter i 

gravplassdriften

Kommunestyret fastsetter følgende avgifter i kirkegårdsdriften:

1)

Tjenesteyting Ny avgift

Kistegravlegging av utenbygds boende 7 000

Urnegravlegging av utenbygds boende 1 500

Utlån av Strømbråten kapell inkl. bruk av kirketjener til

begravelse/bisettelse for utenbygds boende 2 500

Utlån av Strømbråten kapell inkl. bruk av kirketjener til vielse for

utenbygds boende 3 000

Avgift pr. år for feste av gravareal 300

2) Ikrafttredelsen er fra 1. juli 2018.

Avsluttet

Sak 38/18

Årsregnskap 2017 - Vestby kommune

1. Regnskap 2017 godkjennes.

2. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 277.803 kroner dekkes av bevilgning gitt i 

2018. Resterende merforbruk på 850.207 kroner dekkes inne ved hjelp av regnskapsmessig 

mindreforbruk på avsluttede prosjekter.

3. Bruk av ubundet investeringsfond til finansiering av investeringer nedjusteres med til sammen 

3.597.260 kroner. Nedjusteringen tilsvarer gjenstående midler på prosjekter avsluttet med 

mindreforbruk i 2017.

4. Følgende investeringsprosjekter slåes sammen:

a. 0608 VA-anlegg Hvitsten og 0639 VA-anlegg nord for grusbanen

Hvitsten.

b. 0637 Utskiftning hovedvann Son-Pepperstad og 0645 Trykkøknin vann Vestby-Hølen.

c. 0331 Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem, 1813 Inventar og utstyr – barneavlastning, 1814 

Takhei barneavlastning og 1815 Tilrettelegging for aktivitet ute.

5. Regnskapsmessig overskudd for 2017 på 35,424 millioner kroner avsettes på følgende fond:

a. Generelt disposisjonsfond med 35,185 millioner kroner hvorav 0,1 millioner kroner gjelder midler til 

Stiftelsen Elverhøy.

b. Disposisjonsfond knyttet til salgs- og skjenkemidler med 0,239 millioner kroner.

Avsluttet
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Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 37/18

Årsberetning og årsmelding 2017 - 

Årsberetning og årsmelding 2017 tas til orientering. Avsluttet

Sak 36/18

Budsjettendring tertial 1 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.

Avsluttet

Sak 35/18

Tertialrapport 1 2018

Tertialrapport nr. 1 tas til orientering. Avsluttet

Sak 34/18

Årsregnskap 2017 - Vestby havn

1. Årsregnskap 2017 for Vestby havn godkjennes.

2. Regnskapsmessig overskudd for 2017 på 1 016 tusen kroner avsettes til disposisjonsfond.

Avsluttet

Sak 33/18

Årsberetning og årsmelding 2017 - 

Årsberetning og årsmelding 2017 for Vestby havn tas til orientering. Avsluttet
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Sak 32/18

Tertialrapport 1 2018 - Vestby havn

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.

Avsluttet

Sak 40/18

2.gangs behandling - Detaljregulering - 

Saken utsettes. Avsluttet

Møte 10.09.18

Sak 49/18

Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune - 

Midlertidig løsning

1) Det anskaffes et flyttbart anlegg basert på gass som en midlertidig løsning for fjernvarmeanlegget. 

2) Økte inntekter og kostnader innarbeides i sak om budsjettendring etter andre tertial 2018.

Avsluttet

Sak 48/18

Utvidelse av grønnstruktur og nytt 

fortau basert på områderegulering for 

Vestby sentrum – Ekspropriasjon av 

grunn og rettigheter fra Gnr 9 Bnr 21 

(Grøstad gård)

1. Vestby kommune eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2, 1. ledd, nødvendig 

grunn og nødvendige rettigheter fra eiendommen gnr. 9 bnr. 21, Grøstad Gård, for gjennomføring av 

Områdereguleringsplan – Vestby sentrum, vedtatt av Vestby kommune 09.12.2016, sak 113/16. 

Ekspropriasjonen gjelder grunn til utvidelse av Sentrumsveien med nytt fortau, herunder midlertidig 

anleggsområde.

2. Rådmannen gis fullmakt til å søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det gis samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven   § 25, 1. ledd. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å begjære og gjennomføre skjønn for fastsettelse av 

ekspropriasjonserstatningen. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nye forhandlinger, herunder alternativet med makeskifte 

ved tilbudet om et tilsvarende areal syd for eiendommen, gjennom en mindre omregulering. 

Resultatet fremlegges for formannskapet.

Avsluttet

Sak 47/18

Avslutning av investeringsprosjektet 

for byggetrinn to ved Grevlingen 

skole

1.Byggekomiteens arbeid avsluttes med et underforbruk som er 488 tusen kroner. 

2.Følgende tiltak ved sandbaner finansieres av prosjektet: 

a.Sittebenker

b.Utebod for oppbevaring av utstyr

c.Utedusj og drikkefontene

Avsluttet
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Sak 46/18

Tilstandsrapport for grunnskolen i 

Vestby kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2017 godkjennes. Avsluttet

Sak 45/18

Tilskudd til systematisk identifikasjon 

og oppfølging av utsatte barn

Det søkes barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet om statlig tilskudd på kr. 1 000 000 til utvikling av 

en modell til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i Vestby kommune.

Avsluttet

Sak 44/18

Kulturkvartalet - Fremdrift

Mulighetsstudiets konsept B settes som utgangspunkt for videre regulering og prosjektering. 

Kulturkvartalets innhold skal til behandling i kommunestyret på overordnet nivå før bygging 

iverksettes.

Pågående

Sak 43/18

Renovasjonsløsning for Vestby 

sentrum - konseptvalg

1. Rådmannen utarbeider et forprosjekt vedrørende renovasjonsalternativer for Vestby sentrum

2. Forprosjektet skal avklare fordeler og ulemper ved alternativene i denne sak, herunder 

investeringskostnader, driftskostnader, fraksjonsmuligheter, kostnadsfordelingsprofiler mot 

renovasjonsgebyrer og eventuelle andre spesifikke forhold.

3. Rådmannen fremmer sak for kommunestyret med anbefalt renovasjonsløsning som bygger på 

Avsluttet

Sak 42/18

Økt ramme startlån

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 5 millioner kroner i lån i Husbanken til videreutlån. Avsluttet

Sak 41/18

Estetisk plan for Vestby sentrum

1.	Estetisk plan legges til grunn for det videre arbeid med utvikling av infrastruktur i Vestby sentrum. 

2.	Rådmannen utarbeider programmer under rammen av estetisk plan, som f.eks belysningsprogram, 

møbleringsprogram, grøntstrukturprogram. Programmene representerer de valg som Vestby 

kommune har gjort for sentrum. Det forutsettes medvirkning fra ulike brukergrupper for temaområder 

som berører brukere.

3.	Ved beplantning i området bør det ikke brukes fremmede arter. Ved valg av beplanting bør man 

bruke særnorske arter, helst rødlistede arter som er hjemmehørende til Akershus/ Follo. Masser som 

tilføres området må være fri for spredningsdyktige deler fra svartelistede arter.

4.	Planen er å anse som veiledende.

Avsluttet



15/19 Vestby kommune - Årsmelding 2018 - 19/00054-3 Vestby kommune - Årsmelding 2018 : Årsberetning og årsmelding 2018 Vestby kommune - 1.0

69 

 

 

 
  

Tittel Vedtak Saksstatus

Møte 15.10.18

Sak 62/18

Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune - 

Midlertidig løsning

Hvordan fjernvarmeanlegget utvikles som en permanent løsning fremmes i løpet av 2019.

Pkt a) Utredningen skal kvalitetssikres gjennom 3 parts kontroll. Dette for å sikre og sammenstille 

nyanser i anbefalingene fra AF.

Pkt b) Rådmannen skal utrede konsekvensen ved å gi fra seg konsesjonen, avvikle eller selge 

fjernvarmeanlegget.

Pkt c) Rådmannen skal utrede hvordan fjernvarmeanlegget utvikles og/eller driftes som eget selskap 

Pågående

Sak 61/18

Valg til Søndre Follo Renseanlegg IKS - 

Lovlighetsklage

Vedtak av 28.05.2018 i sak 31/18, om valg av medlemmer til styre i Søndre Follo Renseanlegg IKS, 970 

964 584, oppheves med bakgrunn i at Kommunestyret ikke hadde kompetanse til å velge medlemmer 

til dette styret.

Avsluttet

Sak 60/18

Konsesjonssøknad Sundby Nordre

Saken utsettes til neste kommunestyre. Avsluttet

Sak 59/18

Utredning om kommunepsykolog

Vestby kommune oppretter stilling som kommunepsykolog fra 2019. Tiltaket forutsetter statlig 

tilskudd.

Avsluttet

Sak 58/18

Ny 2. gangs behandling - Stjernåsen - 

detaljregulering

Detaljregulering for Stjernåsen med reguleringskart datert 27.03.2018 og

bestemmelser datert 29.06.2018 egengodkjennes i henhold til plan- og

bygningslovens § 12-12.

Avsluttet

Sak 57/18

Saksfremlegg - Mindre endring av 

reguleringsplan - Skoglundkollen

Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 12-14 vedtas en mindre endring av reguleringsplan for 

Skoglundkollen, med planbestemmelser og kart datert 27.8.2018.

Avsluttet

Sak 56/18

2. gangsbehandling - detaljregulering - 

Meierikvartalet

Detaljregulering for Meierikvartalet (Wessel park) med reguleringskart datert 27.08.2018 og 

bestemmelser datert 27.08.2018 egengodkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2.

Avsluttet

Sak 55/18

Utredning belysning 

Krusebyen/Krusebyveien

Utredning av belysning i Krusebyen/Krusebyveien utsettes og utføres sammen med prosjektering av 

Vann og Avløp i samme område.

Arbeidet forutsettes startet senest i 2020.

Avsluttet



15/19 Vestby kommune - Årsmelding 2018 - 19/00054-3 Vestby kommune - Årsmelding 2018 : Årsberetning og årsmelding 2018 Vestby kommune - 1.0

70 

 

 

 
  

Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 54/18

Hølendalen - grunnundersøkelse ny 

1.	Det bevilges to millioner, til fjerning av gangbro og grunnundersøkelser.

2.	Finansiering innarbeides i tertialrapport 2.

Avsluttet

Sak 53/18

Søknad om forhåndstilsagn om 

kommunalt tilskudd til ordinær 

barnehagedrift Hjertehagen 

barnehage

Det gis forhåndstilsagn for kommunalt tilskudd til ordinær drift Hjertehagen barnehage for inntil 12 

plasser over tre år, fra 24 plasser til 36 plasser.

Forhåndstilsagnet gis etter dagens system for kommunalt tilskudd til ordinær drift, det vil si til de 

barnehageplasser som til enhver tid er i bruk. Ledige plasser gis det ikke tilskudd til.

Forhåndstilsagnet gjelder i tre år fra vedtak i kommunestyret. Barnehageplassene må være i drift 

innen 01.11.2021

Avsluttet

Sak 52/18

Veteranplan for Vestby kommune

Vedlagte Veteranplan for Vestby kommune vedtas. Avsluttet

Sak 51/18

Follopiloten - Ny avtaleperiode

1.	Vestby kommune inngår samarbeidsavtale om videreføring av «Follo-piloten» med Norges 

musikkhøgskole, kulturskolen i Vestby deltar sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og 

kulturskoler fra andre Akershus-kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.01.2019 - 31.12.2022.  

2.	I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet 2019-2022 foreslår rådmannen videreføring av 

tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig, som utgjør Vestby kommunes forpliktende andel i 

henhold til samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019.

Avsluttet
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Sak 50/18

Ny forskrift om politivedtekter for 

Vestby kommune

Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune, Akershus vedtas med følgende endringer:

Kapittel 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.	Å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, plast, tyggegummi og tobakksprodukter.

Nytt punkt 6. Å la hunder gjøre fra seg uten å plukke opp etter dem. Hundeposer skal kastes i offentlig 

søppelkasse eller restavfall.

Nytt punkt 2-6: Det er forbudt med tomgangskjøring over ett minutt.

Forskriften legges ut til offentlig ettersyn i to måneder, og sendes til aktuelle høringsinstanser for 

uttalelse.

Samtidig som ny forskrift godkjennes av politidirektoratet oppheves forskrift om politivedtekt, Vestby 

kommune, Akershus av 27.03.2000.

Kommunal håndhevelse:

Rådmannen får fullmakt til å finne en egnet løsning for den administrative og den praktiske 

gjennomføringen, herunder å etablere konkrete rutiner og bestemmelser for håndhevelsen.

Avsluttet

Møte 12.11.18

Sak 63/18

Kommune- og fylkestingsvalg 2019. 

Fastsetting av valgdager

Ved kommune- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det også valg søndag 08.09.2019 med åpningstid fra 

kl. 16.00 – 20.00.

Valgtingsdagen 09.09.2019 vil ha åpningstid fra kl. 09.00 – 21.00.

Avsluttet

Sak 75/18

Nytt valgoppgjør - Julia Sandstø

Julia Sandstø fritas for sine politiske verv i kommunen. Avsluttet
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Sak 74/18

Budsjettendring tertial 2 2018

1.	Driftsbudsjettet 2018 endres slik:

a.	Rammen til Sentraladministrasjonen økes med én million kroner

b.	Rammen til RO Barnehage reduseres med to millioner kroner

c.	Rammen til RO Kultur reduseres med 2,7 millioner kroner

d.	Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med én million kroner

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

f.	Rammen til RO Kommunalteknikk reduseres med 2,718 millioner kroner

g.	Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 743 tusen kroner

h.	Rammen til Sentrale inntekter og utgifter økes med én million kroner

i.	Rammen for Reservert tilleggsbevilgning reduseres med 860 tusen kroner

j.	Rammen til politisk styring økes med 35 tusen for å legge til rette for streaming av 

kommunestyremøter.

2.	Investeringsbudsjettet 2018 endres slik:

a.	Prosjekt 0427 Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune: Utgiftene økes med 4,607 millioner kroner. 

Inntektene økes med 2,406 millioner kroner

b.	Nytt prosjekt – Gangbro Hølendalen økes med to millioner kroner 

c.	Prosjekt 0332 Kjøp av flyktningebolig økes med 0,4 million kroner gjennom overføring fra 

driftsbudsjettet 

d.	Prosjekt 0679 Fortau i Hølen økes med 246 tusen kroner. Økningen finansieres gjennom bruk av 

asfaltfond

e.	Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming økes med 470 tusen kroner

f.	Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming, budsjett for spillemidler økes tilsvarende 

tilsagn på 190 tusen kroner 

g.	Prosjekt 0626 Svartåshytta – budsjett for spillemidler økes med 224 tusen kroner

h.	Prosjekt 1902 Egenkapitalinnskudd KLP økes med 151 tusen kroner

i.	Prosjekt 1101 Ny telefonsentral rådhuset økes med 108 tusen kroner

Avsluttet

Sak 73/18 Tertialrapport 2 2018 Tertialrapport nr. 2 2018 tas til orientering Avsluttet

Sak 72/18 Tertialrapport 2 2018 - Tertialrapport 2 2018 – Vestby havn tas til orientering. Avsluttet
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Sak 71/18 Konsesjonssøknad Sundby 

Nordre

Kommunestyrets vedtak 12.11.2018:

Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og med henvisning til at loven åpner for å gi 

konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, gir Vestby kommune Sundby Gård AS 

konsesjon for erverv av eiendommen Sundby Nordre, gnr 1 bnr 1 i Vestby

Pågående

Sak 70/18 Strategiplan for Son havn Vedlagte strategiplan for Son havn vedtas.

Følgende oversendes Havnestyret:

1.	Kun utbygging og tilpasning som samsvarer med nåværende reguleringsplan. 

Dagens reguleringsplan utgjør vår «markagrense» i forhold til utbygging av 

vannspeilet i Sonskilen.

2.	Vestby kommune og Son havn må regne med mer våtere og villere vær. Det må vurderes hvordan 

havna og bygningene i havneområdet kan sikres på en best mulig måte mot fremtidig ekstremvær.

3.	På bakgrunn av de enorme mengdene av plast og søppel Skjærgårdstjenesten nylig har funnet i 

sivområdene i Sonskilen, må Son havn bidra aktivt for å hindre plast og annen forsøpling i et svært 

viktig område for fugl, fisk og andre dyr.

Avsluttet

Sak 69/18

Parkeringsalternativer Vestby 

sentrum

1.	Rådmannen utarbeider et forprosjekt vedrørende bygging av felles offentlig parkeringsanlegg under 

bakken for Vestby sentrum.

2.	Forprosjektet skal avklare risiko-områder, kostnader, tilgjengelighet til sentrum sett opp mot 

alternativet Gartneritomten. For et felles offentlig parkeringsanlegg under rådhusparken må det 

hensyntas krav til drenering samt at det blir tilstrekkelig høyde over p-anlegget til tilstrekkelig 

jordsmonn samt at det skal anlegges et vannspeil i parken. Anlegget forutsettes utformet slik at det 

blir universell tilgang via heis.

3.	Kostnader for et felles offentlig parkeringsanlegg framstilles basert på to alternativer: ett anlegg med 

kapasitet til 300 biler, og ett anlegg med kapasitet til 600 biler.

4.	Rådmannen vil komme tilbake til anbefalt organisering når det er klart i hvilket omfang det skal 

etableres parkeringsanlegg på kommunal grunn. 

5.	Rådmannen fremmer sak for kommunestyret med anbefalt parkeringsløsning som bygger på 

forprosjektet.

6.	Framlagte parkeringsstrategi skal ikke være førende for videre arbeid.

Pågående
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Sak 68/18

Etterbruk av Hølenviadukten

Vestby kommune overtar ansvaret for og eierskapet av Hølenviadukten. Kommunen aksepterer 

allerede tildelte og forespeilede tilskuddsmidler, og benytter de muligheter som finnes for å søke inn 

flere midler til videre tilrettelegging og utvikling av traseen som et friluftslivsområde.

Avsluttet

Sak 67/18

Eldreplan

Eldreplan Vestby kommune 2019 – 2039 godkjennes. Avsluttet

Sak 66/18

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019

1.	Det søkes om Aksjon skolevei midler for 2019 etter følgende prioritering:

Prioritet	Tiltak	Skolekrets	Kostnad

1	Solerunden; Innsnevring av innkjøring til Vestby Barne- og Ungdomsskole	Vestby	Kr 200 000

2	Vestby Barne- og Ungdomsskole; etablere fortau og droppsone	Vestby	Kr 200 000

3	Moldvikveien/Noras  hage; stenges med bom ved gangvei	Hølen	Kr 100 000

4	Stellas vei, frisikt og lampe i gang- og sykkelvei	Bjørlien	Kr 80 000

5	Myrsnipeveien/Dueveien, reasfaltere gang- og sykkelvei	Brevik

Son	Kr 300 000

6	Deør vei, reasfaltere og heve fortau	Son	Kr 600 000

7	Strandveien, oppstramming kryss mot Hvitstenveien	Bjørlien	Kr 80 000

8	Dronningveien, innsnevring av kjørebane og kryss, plattform ved bussholdeplass	Hølen	Kr 240 000

9	Strandveien; autovern	Bjørlien	Kr 450 000

10	Fartsvisningstavle; en uke ved hver barneskole	alle	0

11	Hobølveien, forenklet gang- og

sykkelvei	Hølen	Kr 3 300 000*

Pkt 3 

Molvikveien /Noras hage stenges med bom ved gangvei og gjennomgås av rådmannen i en helhetlig 

plan for gang/sykkelvei og biltrafikk rundt Hølen skole, og at revidert plan kommer til ny politisk 

behandling.

*Det søkes om overføring av tidligere gitt tilskudd.

2. Tiltakene gjennomføres dersom søknaden innvilges.

Avsluttet
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Sak 65/18

Avslutning av Byggekomiteens arbeid 

med investeringsprosjektet -Ny 

ungdomsskole Vestby nord

1. En million kroner overføres fra investeringsprosjektet «Ny ungdomsskole Vestby nord» til 

«Strømaggregat flerbrukshallen». 

2. Byggekomiteens arbeid med investeringsprosjektet «Ny ungdomsskole Vestby nord» avsluttes med 

et mindreforbruk som er 4,2 millioner kroner. 

3. Aktivitetspark og skilt ute gjennomføres av administrasjonen innenfor en ramme på en million 

kroner. 

4. Kjøling av ungdomsskolen utredes av administrasjonen.

Pågående

Sak 64/18

Kommune- og fylkestingsvalg 2019 - 

Fastsetting av stemmekretser og 

stemmesteder og bruk av elektronisk 

manntall

1.Det opprettholdes 4 kretser:

Krets 001 Bjørlien

Krets 002 Vestby 

Krets 006 Grevlingen

Krets 007 Brevik

2. Valglokaler:

     Nye Bjørlien skole

     Vestby rådhus

     Grevlingen Flerbrukshall

     Brevik skole/Grendesenter

3.Vestby kommune tar i bruk ordningen med elektronisk avkrysning i manntall ved Kommune- og 

fylkestingsvalget 2019

4.Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer.

Avsluttet
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Møte 10.12.18

Sak 80/18

Handlingsprogram 2019-2022

1. Handlingsprogram 2019 - 2022 datert 2. november 2018 vedtas, med følgende endringer:

a.	Budsjettforliket på stortinget innarbeides med en netto økt inntekt for Vestby kommune med 1.250 

tusen. 

b.	Eiendomsskatteanslaget økes med 1 million. 

c.	Anslaget på skatt og rammetilskudd økes med fire millioner. 

d.	Svømmehall Vestby nord budsjetteres med 3 millioner i 2019, 47 millioner i 2020, og 100 millioner i 

2021. Driftsutgifter på 5 millioner legges inn fra 2022. Renter og avdrag justeres tilsvarende. 

Investreringen I 2019 finansieres med 2,4 mill.med bruk av fond og 600 tusen med momsrefusjon.

e.	Det foretas ingen reduksjon av lærerårsverk som tilpasning til ny lærernorm. 

f.	Stillingen som hovedverneombud økes til 60%. 

2.Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1. januar 2019, og med 

følgende endring:

Fastavgift vann økes ikke.

Fastavgift avløp økes ikke.

Avgift pr m3 vann settes til kroner 24,05.

Avgift pr m3 avløp settes til kroner 26,86.

Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år. 

Det skal ikke tas betalt for kaffe til brukere på dagsenteret på rehab.

3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån I 2019.

4. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 

7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og

    oppmåling skal være i henhold til selvkost. 

8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er 195.860 kroner for små barn (0 - 2 år) og 92.274 

kroner for store barn (3 - 6 år). For kapitaltilskudd og tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære 

private barnehager, samt satser til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser. 

9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i hele kommunen, for 

Pågående
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Tittel Vedtak Saksstatus

Sak 79/18

Handlingsprogram og budsjett 2019-

2022 for Vestby havn

Vedlagte Handlingsprogram og budsjett 2019-2022 for Vestby havn, datert 6.11.2018 vedtas med 

følgende tillegg: 

•	Det investeres i plastoppsamlersystem lignende seabin, ocean cleanup eller lignende, rådmannen 

bes komme tilbake meget egen sak vedrørende dette, i løpet av andre kvartal

•	Rådmannen bes komme tilbake til havnestyret med en sak der ryddighet, lys, kveldsstøy og 

redningsmateriell vurderes i en helhet

•	Rådmannen bes å starte et arbeid der Birkelandgården, første etasje, benyttes som havnekontor 

•	Rådmannen bes komme til havnestyret med en sak der det vurderes å tilby septikløsning for brukere 

som ikke er kunder i småbåthavna, som et miljøtiltak

•	Rådmannen bes starte arbeidet med miljøsertifisering av Son havn, kostnadene innarbeides i 

driftsbudsjettet

•	Rådmann bes komme til havnestyret med en sak vedrørende lagring av materiell ifm 

sesongavslutning i løpet andre kvartal 2019

•	Kr 300 000 til adgangssystem for bryggene SA, SB, SD, SE og SF tas ut.

Pågående

Sak 78/18

Handlingsprogram for kulturarenaer 

Handlingsprogram for kulturarenaer 2019-2022 vedtas. Avsluttet

Sak 77/18

Handlingsprogram for idrett og fysisk 

aktivitet 2019-2022

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022 vedtas med følgende tillegg: 

Kommunestyret ber administrasjonen finne mer miljøvennlige alternativer enn gummigranulat når 

dekket på Grevlingen og Risil skal skiftes ut.

Avsluttet

Sak 76/18

Erverv av grunn til gang- og sykkelvei 

Gnr 135 Bnr 494 - Deør Skog

1.	Vestby kommune eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2, 1. ledd, nødvendig 

grunn og nødvendige rettigheter fra eiendommen gnr. 135 bnr. 494, Deør Skog, for gjennomføring av 

utbyggers plikter etter utbyggingsavtale av 15.04.2018, jf. detaljreguleringsplan for Nordre Labo av 

22.05.2017. Ekspropriasjonen gjelder erverv av grunn til opparbeidelse av gang- og sykkelvei.

2.	Rådmannen gis fullmakt til å søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det gis samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven   § 25, 1. ledd. 

3.	Rådmannen gis fullmakt til å begjære og gjennomføre skjønn for fastsettelse av 

ekspropriasjonserstatningen. 

4.	For det tilfellet at grunneier endrer mening under prosessen, gis Rådmannen fullmakt til å inngå en 

minnelig avtale om erverv, for utbyggers regning og risiko.

Pågående
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Tittel Vedtak Saksstatus

Møte 14.12.18

Sak 83/18

Oppsigelse av enkelte av kommunens 

interkommunale samarbeid

1)	Vestby kommune sier opp avtale og trer ut av Follo Kvalifiseringssenter IKS innen 31.12.18 med 

virkning fra 01.01.2020. 

2)	Rådmannen fremmer en sak til kommunestyret innen september 2019 med forslag til en ny løsning 

som skal erstatte de tjenestene som Follo Kvalifiseringssenter IKS utfører i dag. 

3)	Ordfører gis fullmakt til å si opp andre interkommunale avtaler dersom andre kommuner gjør 

tilsvarende innen 31.12.2018.

Pågående

Sak 82/18

Suppleringsvalg - Torill Cecilie 

Lynghaug - Styrer, råd og utvalg

Saken utsettes til neste møte. Avsluttet

Sak 81/18

Suppleringsvalg - Julia Sandstø

Som medlem i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget er Else Marie Aasen (Krf) valgt.	

Som 2.varamedlem for opposisjonen (H, Frp og MDG) i Formannskapet er Kenneth Lien Steen (Frp) 

valgt og Johanne D. Hauge (H) rykker opp som 4.varamedlem etter Kenneth Lien Steen.

Avsluttet
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 16/19 Vestby kommune - Årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00053-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 i sak xx/19 behandlet Vestby kommunes 
årsregnskap for 2018. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen datert 11/4-2019 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Vestby kommunes årsregnskap for 2018 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 40,3 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 73,7 mill. kroner.  

Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor de fleste områder. Innenfor 
områdene Sykehjemmet, Kommunalt NAV og Kultur forekommer det merforbruk. 
Avvikene er kommentert i årsmeldingen på det enkelte resultatområdet. 

Kontrollutvalget har merket seg at sum lånegjeld ved utgangen av 2018 utgjør 138 % 
av netto driftsinntekter, noe som er over 70 % høyere enn fylkesmannens 
anbefalinger.  

Ut over det ovennevnte og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11. april 2019, har kontrollutvalget ikke 
kommentarer til Vestby kommunes årsregnskap for 2018. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Revisors beretning Vestby kommune 2018, Vestby kommune årsregnskap 2018 
versjon 15.02.19 

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

SAKSUTREDNING: 

Hjemmel: 
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml) § 77 nr. 4, 1. punktum: 
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4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte.  
 

Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7: 
 
§ 6 Regnskapsrevisjon 
 Kontrollutvalget skal påse at kommunens og fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk 
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  
 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 
 Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet /kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 
tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.  

 
Fakta i saken: 
Driftsinntekter 
Skatteinntektene utgjør den største andelen av driftsinntekter for Vestby kommune. I 
2018 var skatteinntektene for Vestby på101,5 % av landsgjennomsnittet. Dette nivået 
er 1,6 prosentpoeng høyere enn i 2017. 
 
Driftsutgifter 
Lønn og sosiale utgifter utgjør den største andelen av driftsutgifter i Vestby 
kommune. Lønnsutgiftene gikk opp med 6 % fra 2017 til 2018.  Dette skyldes både 
lønnsøkning og aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 1,8%, overføringer med 
5.9 % og avskrivninger med 6,5 % 
 
Driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2018 ble på 73,7 mill. kroner. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus anbefaler at netto driftsresultat bør være minst 3 % av brutto driftsinntekter. 
Netto driftsresultat i 2018 utgjorde 5,8 % av driftsinntektene.  
 
Regnskapsmessig resultat 
Det regnskapsmessige resultatet viser et overskudd på om lag 40,3 mill. 
Det gode resultatet skyldes i hovedsak tre forhold: 

a) Kommunestyret vedtar realistiske budsjetter. 
b) Ansatte i Vestby kommune har en stor grad av lojalitet mot kommunestyrets 

vedtak. 
c) Skatteinngangen ble vesentlig bedre enn hva regjeringen anslo for 2018.  

 
Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet ta stilling til disponeringen av 
overskuddet.  
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Finansutgifter 
Det har vært en stor økning i netto finansutgifter, fra i overkant av 20 mill. kroner i 
2005 til i overkant av 71 mill. kroner i 2018. Det er viktig å være klar over denne økte 
belastningen på tross av et historisk lavt rentenivå. 
 
Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsregnskap for 2018 viser netto investeringsutgifter på 291,1 
mill. kroner. Det er investert 325,7 mill. kroner brutto i anleggsmidler.  
 
Gjeld 
Kommunens investeringer er i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag i 
langsiktig gjeld. Langsiktig lånegjeld er over 1,7 milliard kroner. Selv om deler av 
denne gjelden forrentes og avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig.  
 
Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2018 138% av netto driftsinntekter. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin anbefaling er at lånegjelden ikke bør utgjøre 
mer enn 50 % av netto driftsinntekter.  
 
Uavhengig revisors beretning 
Deloitte AS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 11. april 2019. 

 
Avslutning: 
Rådmannen eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer 
 
 
Ås, 22.05.2019 
 
 
 
Unni Westli,  
Rådgiver, FIKS 
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Deloitte. 
Deloitte AS 
Erik Børresens alle 2 
Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
Norway 

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

Til kommunestyret i Vestby kommune Kopi: 
Kontroll utva I get 
Formannskapet 
Rådmann 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Vestby kommunes årsregnskap som viser tkr 899 678 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på tkr 40 291. Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vestby kommune per 31. desember 2018, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

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

Øvrig informasjon 
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens 
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om 
øvrige lovmessige krav. 

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 DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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Rfldmannens ansvar for flrsregnskapet 
Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for 
at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 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 revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

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

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

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

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

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

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

Drammen, 11. april 2019 
Deloitte AS 

lrJML 
Vidar Nesse 

statsautorisert revisor 
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -544 775 -531 100 -531 100 -511 136
Ordinært rammetilskudd -396 019 -395 100 -395 100 -376 376
Skatt på eiendom -28 708 -27 500 -27 500 -27 104
Andre generelle statstilskudd -35 447 -31 458 -33 128 -41 749
Sum frie disponible inntekter -1 004 949 -985 158 -986 828 -956 365

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -9 223 -7 265 -7 265 -9 882
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 27 793 28 365 28 765 28 651
Avdrag på lån 53 293 53 293 53 293 51 521
Netto finansinntekter/-utgifter 71 863 74 393 74 793 70 291

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger 56 579 47 848 12 424 52 786
Til bundne avsetninger 14 985 0 2 755 5 513
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -35 424 -35 424 0 -31 062
Bruk av ubundne avsetninger -848 -3 153 -2 644 -1 511
Bruk av bundne avsetninger -2 284 -3 836 -2 835 -12 177
Netto avsetninger 33 009 5 435 9 700 13 549

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 400 400 0 0
Til fordeling drift -899 678 -904 929 -902 335 -872 526
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 859 387 904 929 902 335 837 101
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -40 291 0 0 -35 424

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Fordelt på Område

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

Driftsutgifter pr. Område

0 0 0 0
Politisk styring 6 338 8 034 8 015 7 504
Sentraladministrasjonen 59 109 60 515 53 848 57 209
Fellesutgifter 5 735 12 016 34 796 8 548
Skole 250 990 254 073 244 876 233 368
Barnehage 154 652 157 102 156 756 149 802
Helse og barnevern 48 011 49 461 49 435 46 187
Rehabilitering 95 470 99 239 93 372 83 132
Hjemmetjenesten 53 631 54 346 52 390 50 936
Sykehjemmet 82 982 82 626 74 855 75 822
Kommunalt NAV 26 484 26 312 25 686 25 953
Kultur 46 226 45 051 47 663 45 467
Plan, bygg og geodata 1 757 8 915 8 037 3 876
Kommunalteknikk 16 364 28 802 8 677 33 294
Eiendom 103 213 109 185 63 928 101 959
Sentrale inntekter og utgifter -91 576 -90 747 -20 000 -85 954
Sum fordelt 859 387 904 929 902 335 837 101
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Vedlegg 2

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 325 700 742 229 194 198 392 087
Utlån og forskutteringer 24 094 20 000 20 000 12 461
Avdrag på lån 18 347 0 0 4 202
Avsetninger 3 454 0 0 6 237
Årets finansieringsbehov 371 595 762 229 214 198 414 987

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -191 604 -436 821 -51 464 -214 613
Inntekter fra salg av anleggsmidler -77 116 -149 295 -124 000 -112 115
Tilskudd til investeringer -6 809 -15 614 -11 000 -20 446
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -83 905 -64 281 -24 234 -67 694
Andre inntekter -183 0 0 -119
Sum ekstern finansiering -359 617 -666 012 -210 698 -414 987

Overført fra driftsregnskapet -400 -400 0 0
Bruk av avsetninger -11 578 -95 818 -3 500 0
Sum finansiering -371 595 -762 229 -214 198 -414 987

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

Regnskapsskjema 2B

Investeringsregnskapet fordelt på prosjekt

Alle tall i 1000 kroner

 Regnskap 

2018 

 Regulert 

budsjett 2018 

 Opprinnelig 

budsjett 2018 

 Regnskap 

2017 

Fra budsjettskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 325 700         742 229           194 198             392 087          

Fordeling på Prosjekt1

Adgangskontroll servicekontoret - rådhuset -                78                   -                    372                
Toppsystem for SD-anlegg 105               2 000               2 000                -                 
Pepperstad barnehage 1 068            7 634               -                    8 132              
Ny barnehage Pepperstad tomt -                1 500               -                    -                 
Deør barnehage -                1 000               1 000                -                 
Solerunden barnehage -                -                  -                    250                
Utbygging Grevlingen ungdomsskole 288               1 288               -                    1 931              
Ny ungdomsskole Vestby nord Sole 276               4 435               -                    601                
Hølen skole (skolepakke) -                -                  -                    -                 
Hølen skole 171               3 254               -                    1 190              
Brevik skole 41 667          127 993           6 000                131 339          
Follo barne- og ungdomsskole 4 388            4 244               -                    7 772              
Nye Bjørlien skole 98 882          131 792           57 703              68 931            
Utredning gamle Bjørlien skole 105               300                 -                    -                 
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Alle tall i 1000 kroner

 Regnskap 

2018 

 Regulert 

budsjett 2018 

 Opprinnelig 

budsjett 2018 

 Regnskap 

2017 

Varmepumpe Garder skole -                250                 250                   -                 
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 504               4 838               -                    7                    
Nødstrømaggregat Sykehjemmet 823               1 304               -                    2 373              
Boliger for funksjonshemmede 46                 1 948               -                    604                
Solhøy omsorgsboliger 1 498            1 353               1 000                2 005              
Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem 22 289          22 902             5 000                2 289              
Kjøp av Flyktningebolig 6 280            6 400               6 000                -                 
Prestegårdslåven -                1 700               1 700                -                 
Personalbasen Friggsvei -                193                 -                    -                 
Kjøp/Salg eiendommer 52                 7 201               -                    1 531              
Infrastruktur næringspark 42 042          20 169             10 000              2 267              
Tilpasninger bankgården 183               1 754               -                    18 070            
Infrastruktur Vestby sentrum 11 356          187 492           -                    8                    
Kulturhus 1 973            3 478               -                    522                
Kjøp av rådhusgata 10-14 -                -                  -                    37 439            
Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2 92                 276                 -                    10 405            
Kjøp av parkeringsplasser - parkeringskjeller Rådhusgata -                -                  -                    234                
Vestby fjernvarme 2 811            4 607               -                    12 277            
Vestby Arena 90                 99                   -                    420                
Kunst Vestby Arena -                -                  -                    -                 
Strømaggregat flerbrukshallen 2 487            3 074               -                    157                
Vestby Arena flerbruksrom 41                 46                   -                    2 817              
Meråpent bibliotek, Vestby og Son 1 253            1 725               1 725                -                 
Utredning svømmehall - Vestby nord 102               421                 -                    1 158              
Ny idrettshall Grevlingen 2 975            28 522             28 000              1 478              
Hvitsten kirke: vask og maling av kirken -                -                  1 000                -                 
Ny varebil og klippemaskin 100               100                 100                   100                
Utvidelse Vestby gravplass, Kirkelig Fellesråd 2 000            2 000               2 000                -                 
VA-anlegg Hvitsten -                -                  -                    3 032              
VA-prosjekter 5 499            5 783               7 500                5 826              
Strømaggregater -                300                 -                    -                 
VA-sanering og omkobling Deør 2 160            2 196               -                    204                
VA-sanering i Vestby sentrum 1 962            10 927             10 000              73                  
Hovedplan avløp 859               1 085               -                    68                  
VA-saneringsarbeider Kjenn 13 655          12 104             3 000                1 321              
Vannledning Vestby/Deli -                400                 -                    137                
VA-sanering Randem/Høgda 7 780            15 115             14 000              11 844            
VA-sanering Soleveien del 2 905               2 805               -                    6 930              
Svartåshytta - godkjent renseanlegg -                -                  200                   899                
VA-ledninger  Skoglundåsen i Son 2 015            2 015               -                    8 808              
Fremmedvann Vestby sentrum mot Kroer -                2 000               -                    -                 
Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken -                350                 -                    -                 
Spillvann Søndre Brevik 438               1 000               1 000                -                 
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten 3 378            4 000               4 000                -                 
Utskifting hovedvann Son Pepperstad 14 539          11 448             5 000                1 940              
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Alle tall i 1000 kroner

 Regnskap 

2018 

 Regulert 

budsjett 2018 

 Opprinnelig 

budsjett 2018 

 Regnskap 

2017 

Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien 821               2 000               2 000                -                 
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten 2 006            2 681               -                    499                
Helhetlig prosjektering av Vestby vannverk 81                 241                 -                    692                
Trykkøkning av vann Hølen-Vestby -                -                  -                    1 339              
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer -                703                 -                    263                
Parkeringsplasser i Son -                575                 -                    -                 
Hovedvannledning Rykkin/Liabråten 334               1 000               1 000                -                 
Pumpestasjon på Risil 85                 1 500               1 500                -                 
Trafikksikkerhetstiltak -                1 684               600                   228                
Veilys - oppgradering/installering av målere 3 613            15 288             -                    2 790              
Spuntvegg Son havn nord -                267                 -                    -                 
Hauerveien bro (kulvert) oppgradering -                280                 280                   -                 
Gang- og sykkelvei Hobølveien 462               1 480               -                    520                
Rehab. og forskjønning Vestby sentrum -                5 434               -                    -                 
Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. -                296                 -                    -                 
Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei -                5 040               800                   -                 
Ringveien/Støaveien 30                 43                   -                    -                 
VA-sannering Støttumveien -                5 500               -                    -                 
Måling av avløpsmengder 604               3 500               -                    -                 
Fortau Hølen 362               362                 -                    -                 
Mæro bru Hølen reparasjon -                850                 -                    -                 
Emmerstadbrygga -                -                  -                    636                
Skatepark Risil 250               250                 -                    -                 
Krokstrand friområde - universell utforming 1 593            1 593               -                    877                
Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken 46                 1 546               -                    54                  
Friområder - informasjonsskilt -                500                 500                   -                 
Turbro over Såna ved Hølen 36                 2 000               -                    -                 
Follo Futura - kjøp av aksjer -                -                  -                    6                    
Justeringsavtale Mester Gruppen 60                 -                  -                    60                  
Justeringsavtale Son eiendom Bryggeanlegg 173               -                  -                    12 724            
Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg -7 -                  -                    929                
Politikerportalen -                370                 -                    -                 
Nytt kontorstøttesystem -                46                   -                    -                 
Velferdsteknologi 89                 5 000               5 000                -                 
Ny telefonsentral Rådhuset 921               921                 -                    187                
Digitalisering -                1 000               1 000                -                 
IKT-infrastruktur 3 759            4 212               3 780                2 063              
IT-Skole 3 324            3 422               3 500                1 259              
nytt administrasjonssystem 301               514                 -                    664                
Inventar Brevik -                2 700               -                    -                 
Trådløse sendere (wifi) skole 1 421            1 500               1 500                -                 
IT-barnehage -                -                  -                    98                  
VA - nytt overvåkningssystem 1 326            1 327               -                    3 510              
Maskin-/bilfornyelse 2 658            5 495               2 500                2 868              
Egenkapitalinnskudd KLP 2 219            2 211               2 060                2 059              
Sum fordelt 325 700       742 229         194 198           392 087        
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Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Regnskap 2018 Regnskap 2017

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 2 361 979 2 221 016
Utstyr, maskiner og transportmidler 87 773 62 692
Pensjonsmidler 956 143 875 719
Utlån 96 083 74 523
Aksjer og andeler 62 100 59 942
Sum anleggsmidler 3 564 079 3 293 891

B. OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 173 945 77 908
Kasse, postgiro, bankinnskudd 639 185 622 895
Premieavvik 48 629 41 960
Sum omløpsmidler 861 759 742 763

Sum eiendeler 4 425 838 4 036 654

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL

Disposisjonsfond -397 148 -345 062
Bundne driftsfond -51 868 -39 167
Ubundne investeringsfond -14 119 -14 119
Bundne investeringsfond -23 566 -28 043
Prinsippendringer -11 331 -11 331
Regnskapsmessig mindreforbruk -40 291 -35 424
Kapitalkonto -773 541 -659 917
Sum egenkapital -1 311 865 -1 133 065

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser -1 126 187 -1 089 170
Andre lån -1 766 519 -1 608 536
Sum langsiktig gjeld -2 892 706 -2 697 706

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld -214 689 -199 788
Premieavvik -6 578 -6 095
Sum kortsiktig gjeld -221 267 -205 883

Sum egenkapital og gjeld -4 425 838 -4 036 654

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 103 765 65 332
Andre memoriakonti 84 836 8 081
Motkonto for memoriakontiene -188 601 -73 414
Sum memoriakonti 0 0
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Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -55 212 -53 343 -51 240 -50 774
Andre salgs- og leieinntekter -98 212 -87 763 -87 407 -82 134
Overføringer med krav til motytelse -119 952 -97 798 -57 139 -111 999
Rammetilskudd -396 019 -395 100 -395 100 -376 376
Andre statlige overføringer -35 447 -31 458 -33 128 -41 749
Andre overføringer -1 074 0 0 -821
Inntekts- og formuesskatt -544 775 -531 100 -531 100 -511 136
Eiendomsskatt -28 708 -27 500 -27 500 -27 104
Sum driftsinntekter -1 279 400 -1 224 062 -1 182 614 -1 202 093

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 586 176 582 009 539 822 550 578
Sosiale utgifter 153 113 165 826 152 642 146 573
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 135 200 147 900 138 502 132 671
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 202 419 210 004 206 829 199 061
Overføringer 57 418 38 074 60 305 54 225
Avskrivninger 70 744 70 747 0 66 431
Fordelte utgifter -162 0 0 -130
Sum driftsutgifter 1 204 908 1 214 561 1 098 101 1 149 410

Brutto driftsresultat -74 493 -9 501 -84 513 -52 683

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -9 223 -7 265 -7 265 -9 882
Mottatte avdrag på lån -555 -80 -80 -321
Sum eksterne finansinntekter -9 778 -7 345 -7 345 -10 203

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 27 793 28 365 28 765 28 651
Avdrag på lån 53 293 53 293 53 293 51 521
Utlån 229 100 100 171
Sum eksterne finansutgifter 81 315 81 758 82 158 80 344

Resultat eksterne finanstransaksjoner 71 536 74 413 74 813 70 141

Motpost avskrivninger -70 744 -70 747 0 -66 431
Netto driftsresultat -73 700 -5 835 -9 700 -48 973

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -35 424 -35 424 0 -31 062
Bruk av disposisjonsfond -848 -3 153 -2 644 -1 511
Bruk av bundne fond -2 284 -3 836 -2 835 -12 177
Sum bruk av avsetninger -38 556 -42 413 -5 479 -44 750

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 400 400 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 56 579 47 848 12 424 52 786
Avsatt til bundne fond 14 985 0 2 755 5 513
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum avsetninger 71 964 48 248 15 179 58 299

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -40 291 0 0 -35 424
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Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -77 116 -149 295 -124 000 -112 115
Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse -73 489 -64 281 -24 234 -61 656
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0
Statlige overføringer -1 478 -15 200 -11 000 -300
Andre overføringer -5 331 -414 0 -20 146
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -183 0 0 -119
Sum inntekter -157 598 -229 190 -159 234 -194 337

UTGIFTER

Lønnsutgifter 6 282 0 0 4 985
Sosiale utgifter 1 741 0 0 1 538
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 269 272 737 918 189 038 290 791
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 0
Overføringer 46 186 2 100 3 100 55 053
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 326
Sum utgifter 323 481 740 018 192 138 352 693

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 18 347 0 0 4 202
Utlån 24 094 25 000 20 000 12 461
Kjøp av aksjer og andeler 2 219 2 211 2 060 39 394
Avsatt til bundne fond 3 454 0 0 6 237
Sum finansieringstransaksjoner 48 114 27 211 22 060 62 294

Finansieringsbehov 213 997 538 039 54 964 220 650

FINANSIERING

Bruk av lån -191 604 -441 821 -51 464 -214 613
Mottatte avdrag på utlån -10 416 0 0 -6 037
Overført fra driftsregnskapet -400 -400 0 0
Bruk av disposisjonsfond -3 646 -93 964 -3 500 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -1 853 0 0
Bruk av bundne fond -7 932 0 0 0
Sum finansiering -213 997 -538 039 -54 964 -220 650

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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NOTE 0 REGNSKAPSREGLER OG VURDERINGSPRINSIPPER 
 
Innledning 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i 
det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente 
utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens 
virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året – enten de er betalt eller 
ikke. 
 
Hovedfokuset i et kommuneregnskap er bevilgningskontroll. Regnskapet, sammen med 
årsmelding og årsberetning skal kunne gi opplysninger om administrasjonen har utført det 
kommunestyret har bestemt at kommunen skal gjøre. 
 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God 
Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Disse er 
fulgt i utarbeidelsen av regnskapet for Vestby kommune. 
 
Klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 
lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke  
forventes å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 
Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 
anbefalt løsning i KRS nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i 
anskaffelseskost. Også prosjekter under arbeid er aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. 
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene (”byggelånsrenter”) lagt til 
anskaffelseskostnad. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringsmassen er gjennom-
gått, og enkelte fordringer er avskrevet, da disse fordringene erfaringsmessig ikke lar seg 
inndrive. 
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Bankinnskudd 
Bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.  
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende. 
 
Skatter 
Kommuner er fritatt for skatteplikt. 
 

 
 
NOTE 1 SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 
 
 

 
 
Noten viser at de viktigste sammenhengene i regnskapet er på plass, da endring i 
arbeidskapital er den samme i bevilgningsregnskapet (drift og investering) som i balansen. 

 
  

Alle tall i 1000 kr

Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 742 763 861 759 118 996

Kortsiktig gjeld 205 883 221 267 15 384

Sum endring i balansen 103 612

Endring ubrukte lånemidler -38 437

Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet 65 175

FRA DRIFT- OG INVESTERINGSREGNSKAP:

Drift Investering

Sum inntekter 1 279 400 157 596

Sum utgifter 1 204 908 323 481

Avskrivninger 70 744

Eksterne finansieringsinntekter 9 778 202 020

Eksterne finansieringsutgifter 81 315 44 660

Sum differanse drifts- og investeringsregnskap 73 699 -8 524 65 175

DIFFERANSE -       
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NOTE 2 KOMMUNENS PENSJONSFORPLIKTELSER 
 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). 
 
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 
(AFP) etter bestemte regler. AFP for gruppen 62 til 64 år er ikke fullt ut forsikringsmessig 
dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP 
kostnader. Vestby kommune deltar i et eget fellesskap for AFP innen KLP hvor kostnadene 
for AFP blir utjevnet mellom deltakerne i fellesskapet. 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter §13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premie-
avvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 7 
årene.  
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 
oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet 
Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalings-
forpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen oppstår, dvs i dette tilfellet når den 
ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått ut i pensjon. Påløpt 
pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP 
fra fylte 62 og frem til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. 
Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med 
den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret. 
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Pensjon KLP 2018

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

• Nåverdi av årets pensjonsopptjening                               46 008

• Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                 33 433

• Forventet avkastning på pensjonsmidlene                   -38 957

• Administrasjonskostnader                                                   3 338

• Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 46 485

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler 31.12.18 782 453

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.18 856 630

Akkumulert premieavvik 31.12.18 36 752 5 190

Netto pensjonsforpliktelse 31.12.18 74 177 10 458

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

Økonomiske forutsetninger 2018

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %

Forventet avkastning 4,50 %

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D)

Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.18                                                                 708 390                  

+/- Estimatavvik per 01.01.18                                                                                            6 875                      

715 265                  

Estimert/bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.18                                                     825 586                  

+/- Estimatavvik per 01.01.18                                                                                         -23 084 

802 502                  

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.18                                     

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.18               

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):
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Pensjon SPK 2018

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

• Nåverdi av årets pensjonsopptjening                               14 600

• Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                 8 997

• Forventet avkastning på pensjonsmidlene                   -6 691

• Administrasjonskostnader                                                   -481

• Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 16 905

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler 31.12.18 173 688

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.18 248 544

Akkumulert premieavvik 31.12.18 45 8

Netto pensjonsforpliktelse 31.12.18 74 856 10 554

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

Økonomiske forutsetninger 2018

Diskonteringsrente 4,20 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %

Forventet avkastning 4,20 %

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D)

Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.18                                                                 168 107                  

+/- Estimatavvik per 01.01.18                                                                                            -16 441 

151 666                  

Estimert/bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.18                                                     238 199                  

+/- Estimatavvik per 01.01.18                                                                                         -13 252 

224 947                  

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.18                                     

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.18               
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NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR 
 

 
 
 

 
NOTE 4 FORDRINGER TIL VESTBY HAVN  
 
Kommunen har en langsiktig fordring mot Vestby Havn 7.279.456 kroner.  

 
  

Lånenr.

 Rest ansvar 

31.12.18  

Ansvar 

utløper år

Kommunalbanken

Stiftelsen Solås og Steinløkka 20000363 800 120                 2030
Stiftelsen Solås og Steinløkka 20040332 2 453 240              2034
Stiftelsen Solås og Steinløkka 20100636 4 971 932              2036
Stiftelsen Garder Grendesenter 20030845 561 700                 2028
Soon Idrettsforening 20070072 997 259                 2032
Soon Tennisklubb 20120289 4 590 549              2032
Næringstjenester AS 20120282 2 040 040              2042

KLP

Søndre Follo Renseanlegg IKS *) 83175191707 -                        Innfridd 2018
Stiftelsen LIV 83175193084 704 000                 2026
Søndre Follo Renseanlegg 83175191804 750 262                 2022

Husbanken

Vestby stiftelsesbarnehager 11756673 7 582 348                 2032
Vestby stiftelsesbarnehager 11756674 5 585 882                 2032

Movar IKS (20% andel)

Kommunalbanken 37 878 992            2019-2057
KLP Kommunekreditt 22 271 611            2019-2039
Nordea Bank ASA -                        Innfridd 2018
Kommunenes landspensjonskasse 2 000 000              2016-2021
Moss kom. Pensjonskasse 3 109 011              2016-2040

Sum rest garantiansvar 84 296 946            
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NOTE 5 AKSJER OG ANDELER 
 

 
 
 
 
NOTE 6 KAPITALKONTO 
 

  

Bokført verdi Bokført verdi Markeds-

Alle tall i 1000 kroner 2018 2017 verdi Eierandel

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

Aksjer i Follo Futurum AS 858 858 Omsettes ikke 11,65 %

Gardarheim *) 0 60 Omsettes ikke

KLP egenkapital 21 612 19 393 Omsettes ikke

Follo Barne- og ungdomsskole 402 402 Omsettes ikke

Aksjer i Vestby utvikling AS 37 328 37 328 100 %

Søndre Follo Renseanlegg 1 200 1 200 Omsettes ikke 38 %

Sum aksjer og andeler 62 100                        59 941

*) Stiftelser skal ikke tas med i aksjer/andeler

Alle tall i 1000 kr DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 659 917                    

Salg av fast eiendom og anlegg 59 902                            

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 58 910                            

Aktivering av fast eiendom og anlegg 259 776                    

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 11 833                            

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 36 914                      

Nedskriving av aksjer og andeler 60                                    

Kjøp av aksjer og andeler 2 219                        

Avdrag på kommunens utlån 10 700                            

Av- og nedskrivning på utlån

Utlån 32 437                      

Oppskrivning utlån 94                              

Bruk av midler fra eksterne lån 191 604                         

Minimumsavdrag

Avdrag på eksterne lån 71 787                      

Endring pensjonsforpliktelser 43 406                      

UTGÅENDE BALANSE 773 541                         

SUM 1 106 550                     1 106 550                
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NOTE 7 AVSETNING OG BRUK AV FOND  
 
 
 
 

 
 
 

Tall i 1000 kroner Regnskap 

2018

Regnskap 

2017

SAMLET AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER

Balanse pr 1.1 426 392 375 544

Avsetninger 75 018 64 536

Bruk av avsetninger -11 064 -13 688

Balanse pr 31.12 490 346 426 392

DISPOSISJONSFOND

Beholdning pr 1.1 345 063 293 788

Avsatt til driftsregnskapet 56 579 52 786

Bruk i investeringsregnskapet -3 646 0

Bruk i  driftsregnskapet -848 -1 511

Beholdning pr 31.12 397 148 345 063

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Beholdning pr 1.1 14 119 14 119

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0

Beholdning pr 31.12 14 119 14 119

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Beholdning pr 1.1 28 043 21 806

Avsatt til bundne investeringsfond 3 454 6 237

Bruk av bundne investeringsfond -7 932 0

Beholdning pr 31.12 23 565 28 043

BUNDNE DRIFTSFOND

Beholdning pr 1.1 39 167 45 831

Avsatt i driftsregnskapet 14 985 5 513

Bruk i driftsregnskapet -2 284 -12 177

Beholdning pr 31.12 51 868 39 167
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NOTE 8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 

 
 

Organisering av kommunens virksomhet

Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Vertskommune
Overføring 

2018

 Overføring 

2017 

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

Sekretariatet 
holder til i 
Oppegård

            194 030             202 674 

Alarmsentral Brann Øst AS

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

Moss                      -                        -   

Follo Futura AS

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

Ås                      -                        -   

Follo Kvalif iseringssenter IKS Frogn, Ski og Vestby Ski          7 666 228          6 850 318 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås Ås          1 740 794          1 682 300 

Mosseregionen Vann, Avløp og 
Renovasjon (MOVAR) Moss, Rygge, Råde, Vestby, Våler Rygge        25 488 670        25 515 759 

Søndre Follo Renseanlegg IKS
Ås, Vestby (Frogn og Nesodden 
samarbeidsavtale) Vestby          8 257 520          8 125 600 

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

Ski             857 000             822 000 

FIKS (Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat)

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby og Ås Ås             249 000             241 000 

Kemneren i Follo
Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås Oppegård          2 340 393          2 120 751 

Follo barne- og ungdomsskole
Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby og Ås Ski          4 557 174          5 918 667 

Kommunale Akutt Døgnplasser
Moss, Våler, Rygge, Råde og 
Vestby Moss          4 022 522          3 824 122 

Landbrukskontoret i Follo 
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås Ås          1 217 700          1 188 000 

Mosseregionens legevakt
Moss, Våler, Rygge, Råde og 
Vestby Moss          5 031 144          4 465 786 

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

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

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

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Interkommunale selskaper (IKS)

Aksjeselskaper
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Rådmannen

RO skole RO barnehage
RO Helse og 
barnevern

RO rehabilitering
RO 

hjemmetjenester
RO sykehjem Kommunalt NAV RO Kultur RO PBG

RO 
kommunalteknikk

RO Eiendom

Sad

Vestby havn

NOTE 9 KOMMUNENS ORGANISERING 
 
Kommunens administrative organisering består av ti resultatområder, samt sentral-administrasjonen og kommunalt NAV. 
Sentraladministrasjonen har Vestby havn som en egen avdeling i ordinær linje, selv om Vestby havn etter havneloven må avgi eget regnskap og 
årsmelding adskilt fra kommunens regnskaper. Innen resultatområde kommunalteknikk er det mange kommunale oppgaver som løses 
gjennom interkommunalt samarbeid. Blant de viktigste kan nevnes vann, avløp, feiing, brann og renovasjon gjennom Movar og Søndre Follo 
renseanlegg. 
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NOTE 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER 
 
Kortsiktige fordringer og gjeld. 
Alle tall i hele tusen 

 

 
 
 
 

 
 
  

2018 2017

Refusjon sykepenger 7 732                    5 126                          

Inngående mva 7 024                    

Inngående mva momskompensasjon 10 693                  15 892                       

Statstilskudd ressurskrevende brukere 13 380                  12 096                       

Refusjon mindreårige flyktninger -                        2 345                          

Fastlønnstilskudd fysioterapi (Helfo) 558                       

Husbanken 978                       

Spillemidler 1 350                    

Periodisering årsoppgjør 81 409                  18 872                       

Vestby havnekasse 18                          40                               

Kundefordringer Agresso 45 624                  13 880                       

Avsetning tap på krav -1 180                  

Erstatning bankgaranti strøm 5 285                    5 285                          

Kinnect Energy Group 495                       

Lønnslån 204                       209                             

Andre fordringer 375                       843                             

Sum kortsiktige fordringer 173 945               74 588                       

2018 2017

Forskuddsbetalt husleie NAV -2 750                  -3 250

Skyldig forskuddstrekk -21 975 -21 408

Skyldig påleggstrekk -19                        

Aga feriepenger -8 429 -7 944

Skyldig arbeidsgiveravgift -17 481                -2 183

Oppgjørskonto mva -4 030                  -475

Kortsiktig gjeld husbanken -324                      -333

Kortsiktig gjeld renter -4 991 -4 502

Periodisering årsoppgjør -14 275 -18 872

Avsatt lønn desember -6 892 -6 142

Diverse kortsiktig gjeld -66 -1 115

Utbetaling av feriepenger i ferieåret -59 771 -56 344

Leverandører -73 686 -77 219

Sum kortsiktig gjeld -214 689 -199 787                   
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NOTE 11 STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER 
 

 
 
 

 

NOTE 12 OVERSIKT OVER ANLEGGSMIDLER MED LEVETID OG AVSKRIVNING 
 

 
 
 
Årets anskaffelse omfatter også prosjekter som ikke er ferdige. Disse blir ikke avskrevet før 
året etter ferdigstillelse. Avskrivningene i kommunalt regnskap har ikke resultatvirkning, 
men føres for å vise det reelle kostnadsbilde på den enkelte funksjon.  
 

 

 
 
 
 
  

Prosjekt Navn

Antatt 

ferdig

Sum vedtatt 

prosjekt-

kostnad tom 

2018 

Vedtatt 

budsjett 

2018

Regnskap 

2018

 Regnskap 

til og med 

2017 

Sum 

regnskap

0227 Brevik skole 2 018 296 317 127 993 41 667 168 323 209 990

0229 Follo barne- og ungdomsskole 2 018 12 108 4 244 4 388 7 863 12 251

0235 Nye Bjørlien skole 2 018 210 563 54 000 98 882 78 772         177 654

0331 Boliger for tyngre funskjonshemmede Randem 2 019 25 650 22 902 22 289 2 748            25 037

Totalt 544 638 209 139 167 226 257 706 424 932

Alle tall i hele tusen IKT utstyr

Biler, 

inventar og 

utstyr

Tekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler, 

barnehager, 

veier m.m

Adm. bygg, 

sykehjem

 Ikke 

avskrivbare 

eiendeler Sum

Inngående balanse 18 075          44 617          33 606          1 878 912         244 319       64 179          2 283 708    

Årets avgang til kostpris 28 886          28 886          

Årets anskaffelse 8 999            27 916          9 001            250 775            296 691       

Årets oppskriving -                

Årets avskrivninger 5 933            5 900            1 924            50 817              6 169            70 743          

Avskrivninger avgang ved 

salg / utrangering 31 016              31 016          

Utgående balanse 21 141          66 633          40 683          2 047 854         238 150       35 293          2 449 754    

Økonomisk levetid 5 10 20 40 50 Tomt

Avskrivningsmåte Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Eiendom

Alle tall i 1000 kr Bokført verdi 1.1.2018 Salgsverdi Gevinst

Nedskriving/

utrangering

Bokført verdi 

per 31.12.2018

Salg av nærings tomter 57 772                                    28 886                  44 256           28 886                        

Gamle Brevik skole, revet 32 391                                    32 391                      -                              

Sum 90 163                                    28 886                  44 256           32 391                      28 886                        
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NOTE 13 OVERSIKT OVER LANGSIKTIG GJELD 
 

 
 
Kommunen avdrar sine lån etter minsteavdragsforskriften. Denne forskriften bestemmer 
minimum av hva kommunen skal avdra på sine lån. Utgangspunktet for denne beregningen 
er at avdragene skal gjenspeile gjenstående økonomisk levetid, slik at en eiendel er 
«gjeldfritt» når det er ferdig avskrevet.  
 
 
Minsteavdraget er beregnet på følgende måte:  
 

 
 
Minsteavdraget er beregnet til 47,1 millioner kroner. 
 
Kommunen har i 2018 utgiftsført 53,3 millioner kroner i avdrag. 
 

 
 
 
  

Lånetype 2018 2017 Rentebetingelser

Formidlingslån i Husbanken -93 791                                      -87 133                                 1,56 %

Andre lån i Husbanken -1 627                                        -2 942                                   1,56 %

Lån i Kommunalbanken -802 614                                   -711 372                               1,85 %

Lån i Kommunalbanken med Niborrente -446 663                                   -450 631                               2,01 %

Lån i Kommunalbanken med fastrente -78 785                                      2,34 %

Formidlingslån i Kommunalbanken -                                              -8                                           

Lån i KLP med fastrente -245 125                                   -254 553                               2,01 %

Lån i KLP lån med Nibor-rente -97 919                                      -101 479                               1,90 %

Sum -1 766 524                                -1 608 118                           

Sum langsiktig gjeld pr. 01.01.

Bokført verdi anleggsmidler pr. 01.01.
x årets avskrivninger = Minsteavdrag
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NOTE 14 YTELSER TIL RÅDMANN, ORDFØRER OG REVISOR OG UTVIKLING I 
ANTALL ÅRSVERK 
 
Det er i 2018 utbetalt 950.358 kroner i godtgjørelse til ordfører. Til rådmann er det utbetalt 
1.310.167 kroner i lønn og feriepenger. Verken ordfører eller rådmann har noen form for lån 
eller garantier stilt av Vestby kommune. 
 
Kommunen har i 2018 hatt DeLoitte som revisor. I 2018 har det blitt utbetalt  
497 tusen kroner i revisjonshonorar. Beløpet er eksklusiv mva. 
 
 
Årsverkene har utviklet seg slik de siste årene: 
 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antall årsverk 929 919 880 840 826 825 

 
 

 
   
 
 

NOTE 15 UAVKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT 

 
Vestby kommune har mottatt et erstatningskrav på 70 millioner kroner i forbindelse med 
foreslått omregulering av eiendom i kommuneplanen 2019-2032.  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 17/19 Oppsummering Revisjon 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 18/00124-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon, til orientering 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport nummer 4 - Årsoppgjørsrevisjon 2018 - Vestby kommune 

SAKSUTREDNING: 

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

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

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

§ 6 Regnskapsrevisjon

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

Det følger av koml. § 78 nr. 5 

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

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

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

Bakgrunn for saken 
I henhold til avtalen med Deloitte, jf. pkt 4 i kravspesifikasjonen, skal: 
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«revisor årlig utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunen, som 
stiles til kontrollutvalget. Rapporten skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de 
er utført.» 

 
Kontrollutvalget behandlet Deloitte AS sin rapport om interimrevisjon i møte 23.01.19 
i sak 3/19.  
 
Vedlagt er revisjonsrapport nr. 4 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen. 
Rapporten er en orientering, og må ikke forveksles med avtalte kontrollhandlinger 
eller attestasjoner etter ISRS 4400/SA 3000.  
 
Revisjonsplan 2018 
I revisjonsplan for 2018 har Deloitte angitt følgende fokusområder: 
 
Særskilte fokusområder: 

1. Drift og investeringer 
2. Selvkost 
3. Lønn og investeringer 

 
Normale fokusområder: 

4. Lønn/personal 
5. Vare-/tjenestekjøp (inkl. mva-behandling) 
6. Skatteinntekter/rammetilskudd 
7. Låneforhold 
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) 

 
Revisjonsplanen ble framlagt i kontrollutvalgets møte 26.09.18 sak 16/18. 
 
Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen: 
Deloitte AS har i rapporten påpekt/kommentert følgende forhold: 
 

 Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp: 
- Gamle poster og kreditposter i kundereskontroen. 
- Anslag fordring ressurskrevende tjenester. 
- Oppskrivning av tomteverdi. 
- Manglende kompetanse vedrørende pensjon. 
- Utskrifter fra regnskapssystemet Agresso. 
- Overholdelse av PBC liste i forbindelse med interimrevisjon og 

årsoppgjørsrevisjon.  

 Oppfølging av punkter fra revisjonsrapport nr. 2 

 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner 

 Selvkostfond. 

 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuell regulering i system.  
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 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg.  

 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp. 

 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser.  

 Gratispassasjer ved fakturering vann og avløp-tjenester. 

 Manglende sporbarhet og ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern 
kontroll lønnsutbetalinger.  

 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av strøm.  

 Formalia feil vedrørende reiseregninger.  

 Grensedragning mellom drift og investering.  

 Frekvensen av avstemningen av grunnlaget til aktuarberegningen. 

 Kompetanse vedrørende merverdiavgiftsproblematikk. 

 Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør. 

 Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående 
merverdiavgift.  

 Manglende internkontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar. 

 Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond. 

 Manglende arbeidsdeling ved sporadiske leieinntekter.  

 Brudd på lov om offentlige anskaffelser.  
 
Kommunens svar på de påpekte forhold er innarbeidet i rapporten.  
 
Revisor er av den oppfatning at kommunen har hatt en positiv utvikling siden 
årsoppgjøret 2017. Kommunen har fulgt opp mange av bemerkningene fra tidligere 
revisjonsrapporter, har tatt initiativ til forbedringer og er innstilt på å forbedre og 
effektivisere prosesser, kontroller og arbeidsmetoder.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonsrapport nr. 4 Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon er i henhold til kravspesifikasjonen for revisjonsoppdraget for 
Vestby kommune.  
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
 
Ås, 22.05.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver  
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Revisjonsrapport nr. 4 I Vestby kommune 

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 kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 

2 
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Revisjonsrapport nr. 4 I Vestby kommune 

1. Om arbeidsprosessen 

1.1 Planleggings- I interims fasen 

Arbeidet startet høsten 2018 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 fi..rsoppgjøret 

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 følgende internkontroller: 

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

• 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. 

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. 

3 
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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 i 
regnskapet), det bemerkes at dette kun er eksempler og at oppramsingen såldes ikke er uttømmende. 
Detaljtester foretatt av fokusområdene er gjengitt i avsnitt 1.4.4 Fokusområder. 

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 mot vedtak 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. 

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

gyldighet og tilhørighet. 
o Kartlegging og kontroll av implementering av attestasjonsrutinen i regnskapssystemet. 
o Stikkprøver av utgifter med fokus på skille mellom drift og investering (fokusområde). 
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 Vesentlige andre fordringer er revidert med hensyn til eksistens 
o På stikkprøvebasis kontrollert tilganger av anleggsmidler. 
o Det er kontrollert at avskrivningene er i henhold til kommuneloven. 
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. 
o Kommunens langsiktige gjeld er avstemt mot ekstern dokumentasjon. Låneopptaket er 

kontrollert mot kommuneloven. 

Egenkapital 
o Kommunen kan ikke redegjøre for om bruken av kommunens bundne fond er i henhold til 

tilskuddet formål eller politisk vedtak, se eget rapportpunkt 2.19. 
o Kapitalkonto, disposisjonsfondet og memoriakonto er avstemt. 

Budsjett 
o Det er kontrollert at vesentlige endringer fra opprinnelig til regulert budsjett er på 

bakgrunn av vedtak 

4 
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1.4.4 Fokusområder 

Det er valgt ut egne fokusområder på bakgrunn av vår risikovurdering fremlagt i revisjonsplanen for 2018. 
Gjennom interim og årsoppgjørsrevisjon har vi gjort følgende: 

Selvkost 

o Kartlagt hvilke områder kommunen har selvkost på 
o Kontroll av at kommunen har full 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), se rapportpunkt 2.4. 
o Vi har kontrollert benyttet rentesats. 
o Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar med regnskapet. 
o Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av fordelingsnøkler. 

Lønn/personal 
o Kartlagt kontroll for automatisk sperre for å utbetale lønn til personer som ikke er i 

personalmodulen. 
o Det er observert at kontrollen der enhetslederne signerer og godkjenner konteringslisten 

før utbetaling av lønn ikke er hensiktsmessig innrettet, se rapportpunkt 2.10 
o Kartlagt og testet kontroll for attestasjoner av timelister som sikrer gyldigheten av 

lønnskostnadene. 
o Vi har kontrollert et utvalg reiseregninger mot underdokumentasjon, se rapportpunkt 

2.12 
o For ansatte på timelønn er det foretatt kontroll mot underdokumentasjon, vedrørende 

timelister og kontrakter, på et representativt utvalg av ansatte. 
o Det er foretatt en analytisk substanshandling på virksomhetsnivå. 
o Helse og omsorg er revidert selvstendig ved hjelp av analytiske substanshandlinger. 

Drift/investering 
o Det er ikke etablert en formell sporbar kontroll i kommunen med hensyn til drift 

investering grensedragning, se rapportpunkt 2.13. 
o Det kontrolleres et høyt antall bilag gjennom året i forbindelse med attestasjon av 

kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Disse bilagene kontrolleres også for korrekt 
bokføring med tanke på grensedragning mellom drift og investering. 

o Det er foretatt stikkprøver med utgangspunkt i årets aktiveringer. 

Lønn/ pensjoner 
o Kartlagt kommunens bestandskontroll av grunnlag pensjon 
o Kontrollert kommunens aktuarberegning 
o Kontrollert kommunens pensjonsinnbetalinger mot aktuarens beregninger. 
o Det var tidligere rapport om manglende kompetanse vedrørende pensjon, dette er 

utbedret se rapportpunkt 2.1 

Merverdiavgift 
o Det kontrolleres bilag gjennom attestasjon av kompensasjonsoppgavene for 

merverdiavgift gjennom året. Disse kontrolleres for overholdelse av merverdiavgiftsloven 
og merverdiavgiftkompensasjonsloven. Se rapportpunkt 2.15 

o Det er forespurt avstemming av innrapportert ordinær merverdiavgift mot regnskapet per 
31.12.2018. Det er fremlagt en avstemming som er av en slik kvalitet at den ikke kan 
revideres, se rapportpunkt 2.16 

o Det er ingen overordnet helhetlig oversikt over vurderinger knyttet til nødvendigheten av 
fordelingsnøkler knyttet til fradrag for inngående avgift i kommunen, se rapportpunkt 
2.17 
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2. Funn og oppfølging fra tidligere rapporter 

I denne rapporten vil vi opplyse om nye funn og følge opp de bemerkninger vi tidligere har kommunisert 
i tidligere revisjonsrapporter og nummererte brev. 

2.1 Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp: 

o Gamle poster og kreditposter i kundereskontroen, første gang rapportert som punkt 2.1 i 
revisjonsrapport nr. 2, Det ble da rapportert at kundereskontroen fremstod som uoversiktlig med 
en rekke eldre poster og kreditsaldi, dette er ikke lenger tilfelle og punktet følges ikke videre opp. 

o Anslag fordring ressurskrevende tjenester, første gang rapportert som punkt 2.3 i revisjonsrapport 
nr.2, det ble da rapportert at avsetningen for ressurskrevende tjenester ikke ble endret gjennom 
året selv om det ble foretatt nye beregninger. Anbefalingen om å bokføre det mottatte beløpet mot 
fordringsposten, for deretter å foreta en aktiv vurdering vedrørende fordringens størrelse per 31.12 
er fulgt opp og kommunen har dermed endret på hvordan dette utføres i kommunen. Forholdet er 
utbedret og følges ikke videre opp. 

o Oppskrivning av tomteverdi, første gang rapportert som punkt 2. 7 i revisjonsrapport nr. 2 - 
Årsoppgjør 2017. Lignende forhold er ikke observert i forbindelse med revisjon av årets regnskap. 

o Manglende kompetanse vedrørende pensjon, første gang rapport som punkt 2.8 i revisjonsrapport 
nr. 2. Det er i forbindelse årets revisjon ikke observert de samme manglene som ble rapportert 
tidligere. 

o Utskrifter fra regnskapssystemet Agresso. Første gang rapportert som punkt 2. 9 i revisjonsrapport 
nr. 2 - årsoppgjør 2017. Det ble da rapportert at kommunen har problemer med å fremskaffe 
standardutskrifter fra sitt regnskapssystem. Det er erfart at kommunen har økt sin kompetanse på 
området betraktelig, dette vil således ikke følges opp videre. 

o Overholdelse av PBC liste i forbindelse med interimsrevisjon og årsoppgjørsrevisjon, rapportert 
som punkt 2.4 i revisjonsrapport nr. 2 -Årsoppgjør 2017. 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. Det er implementert 
et nytt system for oversendelse av etterspurt dokumentasjon mellom kommunen og revisor og 
kommunen har implementert Adra Balancer/ Task manager til avstemming og dokumentasjon av 
balanseposter. På generelt grunnlag har kommunen levert vesentlig bedre i henhold til PBC-listen 
i forbindelse med interimsrevisjon og årsoppgjørsrevisjon sammenlignet med årsoppgjøret 2017. 
Dette punktet følges dermed ikke videre opp. 

2.2 Oppfølging av punkter fra revisjonsrapport nummer 2 

Det er observert at kommunen ikke har implementert og fulgt opp punkter fra revisjonsrapport nummer 
1, 2 og 3 jamfør punkter nedenfor 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 i forkant av Mde interim og 
§rsoppgjørsrevisjon. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar det etterretning, og vil vurdere forbedringer der vi mener det er hensiktsmessig. 

2.3 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner 

Det er observert ved første halvdel av 2018, for flere attestasjoner for kommunen, at PBC-listen ikke 
overholdes av kommunen. Det er kun revidert 3 spillemiddelattestasjoner og et annet tilskudd i perioden 
etter dette. Det er dermed ikke nok grunnlag til å konkludere på om det er skjedd en endring med hensyn 
til nevnte forhold. 
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Vi har holdt kurs for kommunen om krav til dokumentasjon av attestasjoner og hvordan attestasjoner 
burde leveres til revisor. Det er utarbeidet en egen PBC-liste for attestasjoner. 

Vi anbefaler at kommunen sikrer at alle, som er ansvarlige for.§ levere en attestasjon, er kjent med revisors 
PBC-liste for attestasjoner og leverer dokumentasjon som er av en slik kvalitet at dette kan revideres. 
Dette kan gjøres ved .§ integrere PBC-listen for attestasjoner i kvalitetssystemet til kommunen, KF 
Kvalitetsstyring. 

Vi anbefaler at det innføres en kvalitetskontroll av de attestasjonene som utarbeides av enhetene. Dersom 
det er ønskelig, kan vi tilrettelegge for opplasting av dokumentasjon i forbindelse med attestasjoner i 
Deloitte Connect. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider en oversikt over hvilke attestasjoner som skal revideres av 
kommunens revisor, n.§r disse kan leveres til revisor og n.§r revisor har frist for rapportering. Dette vil mulig 
gjøre planlegging og forbedre effektiviteten i v.§rt arbeid med attestasjoner for kommunen. Det ble i forrige 
revisjonsrapport opplyst at kommunen arbeider med en slik oversikt. Denne er ikke fremlagt pc§ n.§værende 
tidspunkt. 

Kommunens svar: 

Kommunen ser at dette er en forbedringspunkt, men har behov for .§ høste erfaring i 2019 for .§ kunne 
etablere effektive rutiner og kontroll. 

2.4 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: 

Vestby kommune la opp til bruk av selvkostfond slam i forbindelse med HP 2018 - 2021. I store deler av 
2018 var det to vakante stillinger innen dette fagfeltet med det resultat at fondet ikke ble redusert se§ mye 
som forutsatt. I forbindelse med utarbeidelse av nye gebyrer for HP 2019 - 2022 ble det igjen lagt opp 
lavere gebyrer og til bruk av fond. 

Verktøyet Momentum benyttes til .§ beregne størrelsen pc§ gebyrene for slam. Det ble imidlertid gjort en 
feil ved utarbeidelsen av selve gebyrregulativet for 2019, og gebyrene for slam ble ikke satt ned slik som 
forutsatt. Det vil fremmes en sak til kommunestyret før sommeren tor B rette opp feilen i gebyrregulativet 
for slam. 

2.5 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuelle registrering i system 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.1 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.11. 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». Det 
er i 2018 etablert en sidemannskontroll og det er planlagt at kommunen fra 2019 skal fakturere direkte fra 
Komtek. 

Tilsvarende, har vi forstått det slik, at kommunen registrerer listen fra skattekontoret manuelt. Det er 
observert at kommunen ikke har en formell sidemannskontroll av manuelle registreringer. Mangelen på en 
slik kontroll er, etter vårt syn, en kilde til høyere risiko for både utilsiktede og tilsiktede feil. 
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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. 

Sidemannskontrollen har en svakhet i 2018 ved at det er den som fakturerer som velger ut hvilke fakturaer 
som skal kontrolleres. Etter vårt syn ville kontrollen vært mer treffsikker om det var kontrolløren, som på 
bakgrunn av faktureringsgrunnlaget, valgte ut de fakturaene som skal kontrolleres. Det er også en svakhet 
ved kontrollen at den kun er sporbar på de involvertes e-poster. 

De ovenfor nevnte rapporterte forhold gjelder for 2018, dog er vi kjent at kommunen har fulgt våre 
anbefalinger og justert kontrollen i 2019 slik at det per nå er kontrolløren som velger ut hvilke faktura som 
skal testes og ikke den som har fakturert det og at e-post-lenken, som dokumenterer at kontrollen er 
utført, lagres på eget området på server, slik at dette er sporbart. 

Vi anbefaler at kommunen gjennomfører overgang til direkte fakturering i Komtek, slik de har planlagt i 
2019. Dette vil redusere sannsynligheten for at feil oppstår som følge av manuelle arbeidsoppgaver og føre 
til en mer effektiv utføring av kommunens arbeidsoppgaver. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen har gjennomført overgang til direkte fakturering i Komtek, og vil bli fakturert fra Komtek 
f.o.m. 2019. Dette vil gi bedre mulighet til.§ avdekke og rette avvik i skattegrunnlaget mot matrikkelen i 
forhold til bebygd og ubebygd.» 

2.6 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.2, revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.12 og revisjonsrapport nummer 3, punkt 2.12. 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, 2 og 3: 

«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.» 
«Kommunen har fremdeles manuell registrering. Inntil videre vil vi ivareta sidemannskontroll med ekstra 
ressurs fra regnskapsseksjonen ved registrering av nye gebyrsatser. 
«Kommunen har gjennomført digital overføring fra Gerica til Agresso i 2018.» 

Det er, slik vi forstår det, fortsatt ikke implementert en sporbar sidemannskontroll. 

Kommunens svar: 

Kommunen har forbedret kontrollen ved at det ntl er digital overføing fra Gerica til Agresso. Vi mener at 
dette er tilstrekkelig pc§ ntlværende tidspunkt, men siden dette er et område som vokser, vil vi vurdere 
ytterligere kontrolltiltak pc§ et senere tidspunkt. 
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2.7 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.3 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.13. 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. 
Det er ved interimsrevisjonen i 2018 observert at det er etablert en kontroll på området. Slik vi forstår det, 
fungerer kontrollen for manuelle registrering av nye satser ved at en fag-person på vann og avløp 
oppdaterer satsene manuelt og hver enkelt endringsmelding gjennomgås av den som fakturerer i 
sentraladministrasjonen. 

Det er observert en svakhet i oppsettet av kontrollen ved at den ikke er sporbar utover e 
postkommunikasjon mellom de involverte. Vi anbefaler ate-postene lagres p§ et eget område p§ server i 
kommunen tor B sikre sporbarhet av kontrollen. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen vil lagre e-postene p§ egen mappe i 2019.» 

2.8 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.4 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.14. 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 og 2: 

«R&dmannen startet opp et internkontrollprosjekt høsten 2016 med form&!§ kartlegge status p§ gjeldende 
rutiner, identifisere hvilke rutiner som finnes, hvor de er lagret, og hvilke rutiner som resuttetomrsdene 
burde hatt p§ plass, men som ikke er utarbeidet. Resultetomrsdene skal deretter produsere manglende 
rutiner. Status medio januar 2018 at flere resuttetomrsder har produsert nye rutiner, samt at fokus p§ 
rutinebeskrive/ser i et interkontrollperspektiv er økt betraktelig. I tillegg vil kommunen i løpet av v&ren 
2018 ha anskaffet og implementert et elektronisk kvalitetssikringssystem som vil styrke og effektivisere 
internkontrollarbeidet i hele kommunen.» 
«Kommunen jobber fortløpende med dette og vil ha fokus p§ Resultomrsde Kommunalteknikk spesielt. 
Kommunen bruker verktøyet Momentum som kontrollerer gebyr, foretar etterkontroll av avgifter innen 
VA/Slam og Bygg. I løpet av 2016 har man utferdighet Driftsrutine-beskrivelse for vann «Aktivitetsstyrende 
h&ndbok» som sikrer beredskap, tjenestelevering og h&ndtering ved avvik/krise 

Revisor har observert at kommunen har anskaffet kvalitetssikringssystemet «KF Kvalitetsstyring». Slik vi 
har forstått det, har hver avdeling fått en ansatt opplært i programvaren og disse skal bistå avdelingene 
med åta i bruk KF kvalitetsstyring. 

Vi anbefaler at det, fra ledelsesnivå i kommunen, gjøres til en prioritert oppgave å implementere og 
anvende kvalitetssikringssystemet i alle kommunens avdelinger. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen fortsetter sitt arbeid med § implementere og anvende kvalitetssikringssystemet i alle 
kommunenes avdeling. Bl.a. er arbeidet med B legge ut økonomirutiner startet opp, bl.a. er revisors PBC 
liste for attestasjons-oppdrag lagt i portalen.» 
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2.9 Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp-tjenester. 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 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§ kartlegge omfanget av problemstillingen i kommunen. 
Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1 og 2: 

«Kommunen registrerer at krav til dokumentasjon for installering av nye anlegg i eldre boliqomrsder ikke 
alltid blir etterfulgt, og vil søke § f§ p§ plass rutine for dette n§r kommunen etter hvert skifter ut 
vennmetere. Kommunens rutiner for korrekte gebyr ved nye områder mener vi er ivaretatt b§de fra enhet 
som utarbeider satsene fra Kom tek som gir grunnlaget for fakturering.» 
«Kommunen søker § rette opp ved utskiftning av mslere. Praksis er at n§r det avdekkes manglende 
fakturering av kommunalt vannforbruk, kan kommunen fakturere 3 §r tilbake. Det er ønskelig med 
avstemming av eiendomsregisteret mot kommunens egne oversikter over installerte mstere. P§ grunn av 
stram ressurssituasjon i 2018 har ikke dette vært mulig. Kommunen mener dette utgjør f§ tilfeller i et 
begrenset område» 

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. Dette følges videre opp i årsoppgjøret. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Da kommunen anser dette som et begrenset problem, har det i 2018 ikke vært mulig§ prioritere dette 
utifra ressursmessige hensyn. Kommunen vil fortsette § arbeidet med § rette opp ved utskiftning av 
m§lere.» 

2.10 Manglende sporbarhet og ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern kontroll 

lønnsutbetaling 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3. 7 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.17. 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. 
Kommunen har, i 2018, etablert en kontroll der alle enhetslederne får konteringsliste for lønnskjøring til 
gjennomsyn og kontroll før lønnen utbetales. Enhetslederne skal så sende svar tilbake lønnsavdelingen 
dersom de oppdager feil. 

Dersom en enhetsleder uteglemmer å gjennomgå listen vil ikke dette oppdages da det ikke lagt opp til at 
alle enhetslederne skal gi en tilbakemelding enten listene inneholder feil eller ikke. 

Vi anbefaler kommunen § endre rutinen til at alle enhetsledere skal gi en positiv bekrefte/se p§ at 
konteringslisten er kontrollert før hver lønnskjøring. Vi anbefaler i den forbindelse at lønnsavdelingen i 
tillegg etablerer en rutine for § følge opp at alle enhetslederne har svart. Dette kan for eksempel gjøres 
ved at man har en excel-oversikt over alle enhetene for alle lønnskjøringene og s§ krysser ut for hver enhet 
ettersom at de sender e-post. P§ den m&ten vil ogs§ sporbarheten av kontrollen sikres. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Tilfeller der det har vært utbetalt for mye lønn er svært begrenset i forhold til den totale lønnsmassen, og 
kommunen ønsker derfor § måtrette kontrollen mer, ved at disse ledere skriftlig m§ bekrefte 
konteringslisten. Vi vil ogs§ vurdere s gjennomføre regelmessige kurs i lønn og bruk av konteringslisten.» 
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2.11 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av strøm 

Gjeldende punkt er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummerl punkt 3.9 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.19. 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 og 2: 

«Vestby kommune f§r filer tilsendt fra Kinnect Energy Group m§nedlig. Dette er omfattende excel-fifer og 
pdf-filer med kundetransaksjoner. Første føring er selve betalingen ved væring p§ overgangskonto 
(23250300). Vi fordeler utgiftene via excelrator, med føring mot overgangskontoen. Bilaget er kun en 
utskrift av denne fordelingen. Vi lagrer filene vi f§r tilsendt p§ K:/øknomi/Strøm - s§ det er disse som er 
underbilagene. Vi mener at dette gir en god sporbarhet men for § øke dem vil vi legge ved en utskrift av 
pdf-filen fra Kinnect Energy Group hvor totalbeløpet p§ føringen tremqsr.» 
«Vi har n§ lagt b§de rapportene og kundetransaksjonsoversiktene (som de blir sendt fra leverandør) som 
vedlegg til hovedboksbi/agene i Agresso.» 

Revisor anbefaler at kommunen løser situasjonen med leverandøren og minner om at fordelingsarket i 
excel ikke er tilstrekkelig dokumentasjon i henhold forskrift om bokføring FOl.12.2004 nummer 1558, § 5- 
1-1. Vi er gjort kjent med at kommunen har forsøkt å innhente dette fra leverandør uten hell. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endringer til revisjonsrapport nr.4: 

«Kommunen mener at en PDF-fil fra Kinnect Energy Group som bekrefter summene i Excel-filen gir 
tilstrekkelig dokumentasjon og sporbarhet.» 

2.12 Formalia feil vedrørende reiseregninger 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.10 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.20. 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 § øke bevisstheten om overholdelse av formafiakrav vedrørende reiseregninger for 
de som utarbeider reiseregninger. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 1 og 2: 
«Kommunen tar dette til etterretning» 
«Vi ser at i enkelte tilfeller kan utfyllingen være bedre. N§r vi ikke har valgt§ prioritere dette skyldes det 
blant annet arbeidet med innføring av ny rutine før lønnsutbetaling, jf. Pkt. 2.17 (revisjonsrapport nummer 
2). I tillegg arbeider man n§ med forberedelser til ny versjon av økonomi - og lønnsystemet (UBW ON). 
Planen er at det da skal tas i bruk en egen reisemodul i den nye versjonen. Denne vil stille krav til rett 
utfylle/se av reiseregning.» 

Det er observert tilsvarende forhold ved interimsrevisjonen 2018 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen vil innføre reiseregningsmodul i løpet av 2019, som vil stille krav til rett utfylle/se av 
reiseregning.» 
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2.13 Grensedragning mellom drift og investering 

Gjeldende punkt er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 1 punkt 3.11 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.21. 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 og 2: 

«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.» 
«Kommunen jobber med dette spesielt i budsjettfasen og har etablert rutiner i handlingsprogrammet for 
investeringer og prosjekter. Dette har ogs§ fokus i tertialrapporter og momskompensasjonskontroll 
gjennom &ret. Alle omposteringer er sporbart» 
Revisors anbefaling: 

Vi anbefaler at kommunen, helt fra budsjettfasen av, etablerer en rutine for om kostnaden skal belastes 
drift eller investeringsregnskapet og hvorledes GKRS 4 overholdes. Vi anbefaler at kommunen etablerer 
en rutine for m§nedlig gjennomgang og oppfølging av kostnader bokført som investeringskostnader, der 
brudd med GKRS 4 følges opp med den som har kontert. Vi har ikke observert at kommunen har innført 
en sporbar kontroll etter v§re anbefalinger fra forrige revisjonsrapport. 

Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen vurderer § innarbeide oppfølging av investeringsprosjekter i m§nedsrapporteringen, der 
prosjektledere bes om s bekrefte kostnadene bokført som investeringskostnader.» 

2.14 Frekvensen av avstemmingen av grunnlaget til aktuarberegningen 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.12 og revisjonsrapport 
nummer 2, punkt 2.22. Slik vi forstår det, avstemmer kommunen data i Agresso mot KLP og SPK. På 
tidspunktet for interimsrevisjon 2018 ble det også i år 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 og 2: 

«Kommunen tar dette til etterretning» 
«Vestby kommune sender filer over til SPK og KLP henholdsvis en gang per msned og hvert kvartal. I den 
forbindelse retter vi opp eventuelle feilmeldinger. I tillegg skal vi i løpet av §ret kjøre en egen rapport for 
§ sikre oss at alle som skal være innmeldt faktisk er det.» 

Vi er ikke kjent med at det er endret frekvens ved avstemmingen av grunnlaget som sendes til aktuar. 
Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen har nylig gjennomført en bestandskontroll, der man avstemmer innmeldte data hos KLP og 
SPK mot faktisk medlemstall og lønnsmasse i lønnsystemet. Kommunen har en m§lsetting om § 
gjennomføre bestandskontroll to ganger pr. §r, jfr anbefalinger fra KLP 
Den regnskapsmessige avstemmingen, der avsatt pensjon blir avstemt mot faktiske premiekostnad og 
aktuaroppgave blir gjort i forbindelse med &rsoppgjøret.» 
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2.15 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk 

Tilsvarende er kommunisert i revisjonsrapport nummer 1, punkt 3.13, revisjonsrapport nummer 2, punkt 
2.23, revisjonsrapport nummer 3, punkt 3.21, nummert brev nummer 2, datert 4. september 2018, samt 
nummerert brev nummer 1, datert 6 april 2017. 

Det er observert: 

• utfordringer knyttet til kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk ute i avdelingene i 
kommunen. 

• at det ikke er hensyntatt forskjellig merverdisats i faktura, 
• at det er søkt fradrag om kostnader som ikke er fradragsberettiget 
• at det bokført fradrag for merverdiavgift for faktura som ikke har merverdiavgift, 
• feil anvendelse av mva.-koder i bokføringssystemet, 
• at hovedbok ikke har vært stengt, slik at det har oppstått differanser mellom det bokførte 

merverdiavgiften og søknadsbeløpet. Dette har kommunen nå endret rutine på. 
• feil som kan bero på manglende kompetanse vedrørende regelverket for kompensasjon av 

merverdiavgift og kunnskap vedrørende merverdiavgiftsloven 
• at det bokført kr. 685 435, i kostnader, tilhørende fjernvarmeanlegget med merverdiavgiftskode 

for merverdiavgiftskompensasjon. Fjernvarmeanlegget fakturerer med utgående merverdiavgift og 
er, slik vi har forstått det, ikke omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon. Vi er kjent 
med at det er bokført korrigeringer i forbindelse med kostnadene knyttet til fjernvarmeanlegget. 

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 et høyt antall 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 har opplevd at kommunens egenkontroller har fungert bedre etter at det nummererte brevet ble sendt. 
Vi ser også at kommunen nå har etablert en rutine for å stenge hovedbok i forbindelse med rapporteringen 
for merverdiavgift. 

Vi er gjort kjent med at kommunen driver aktivt opplæringsarbeid ute i avdelingene med merverdiavgift. 
Dette kurset er, slik vi har sett det, godt egnet til å lære bort merverdiavgifts-regler til avdelingene. 

Kommunens svar som angitt i henholdsvis revisjonsrapport nummer 1 og 2: 

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

«Dette forslaget (sikter til forslag om preventiv kontroll ved bokføring av merverdiavgift, fremmet i 
revisjonsrapport nummer 2) vil kreve en helt annen ressursinnsats enn i dag p§ regnskap. Kommunen 
fortsetter med økt kompetanseheving p§ medarbeidere som skal kontere. VK ønsker at de som har nærhet 
til fakturaene ogs§ skal kontere dem.» 

Revisors anbefaling: 

Vi har tidligere, i revisjonsrapport nummer 2, anbefalt at kommunen kan vurdere om det burde innføres 
en kontroll i regnskapssystemet der en, med rett regnskapsfaglig kompetanse, godkjenner alle konteringer 
før de bokføres i regnskapet. Alternativt, innføre preventive sperrer for bruk av merverdiavgiftskoder der 
de ikke skal anvendes, innføre varsel dersom det forsøkes § bokføre en inng§ende faktura som er foreldet 
med hensyn til kompensasjon for merverdiavgift og lignende kontroller for§ forhindre at feil kan konteres. 

Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen med kurs og opplæring. Vi anbefaler at det vurderes om 
det er mer hensiktsmessig § utføre en hyppigere kontroll, enn kun ved terminrapportering, vedrørende 
merverdiavgift. Dette, slik at fei/kontering og andre hendelser kan følges opp tettere med den som 
konterer og s§!edes spre arbeidsmengden utover §ret. 
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Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3, ingen endring til revisjonsrapport nr. 4: 

«Kommunen ønsker.§ gjennomføre førkontroll av merverdiavgift i 2019, d. v.s. at ferdig attesterte/anviste 
fakturaer kontrolleres løpende før de bli bokført og betalt. Dette gir ogs.§ bedre mulighet til .§ gi daglig 
tilbakemelding til attestanter som har gjort feil, og det gir mindre arbeid i forbindelse med med 
terminrapportering. Dette vil vi kombinere med regelmessige kurs i merverdiavgift/regnskap. Vi vil ogs.§ 
innføre sperre pc§ de konti der dette er hensiktsmessig, f.eks. legge avgiftskode O som 1.§st kode pc§ 
velferdsmidler ansatte.» 

2.16 Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør 

Vi er forelagt en avstemming av ordinær merverdiavgift, som det ikke er mulig for oss å revidere på 
bakgrunn av avstemmingens kvalitet. Det er ingen samlet avstemming av hele året mot regnskap og 
terminoppgaver, men enkeltavstemminger av hver termin uten enkel sporbarhet til regnskapet. Det er ikke 
mulig å se sammenhengen mot regnskapet i avstemmingen og det er dermed ikke kontrollerbart på en 
enkel og oversiktlig måte. 

Vi anbefaler at kommunen sikrer seg kompetanse til å utarbeide avstemminger av nødvendig kvalitet og 
sikrer seg kontroll med ordinær merverdiavgift gjennom regnskapsåret. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar det til etterretning, og vil forbedre avstemmingen av ordinær merverdiavgift. 

2.17 Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående 

merverdiavgift 

Det er ingen overordnet helhetlig kontroll over fordelingsnøkler for fradrag av inngående merverdiavgift 
for kommunens bygninger som har bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet og innenfor og utenfor 
området for kompensasjon for merverdiavgift. Konsekvensen kan være at kommunen feilaktig tar fradrag 
for inngående merverdiavgift og søker kompensasjon for merverdiavgift for bruk som ikke oppfyller kravene 
i henhold til lovverket. 

Vi anbefaler at kommunen sikrer seg kompetanse til å utarbeide vurdering vedrørende fordelingsnøkler for 
kommunens områder. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar til det til etterretning, og vil gjøre en gjennomgang av behov for fordelingsnøkler i aktuelle 
bygg. 

2.18 Manglende intern kontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar 

Det er forespurt en sentral oversikt over hvilke tilskudd kommunen har søkt om og mottar tilskudd for, 
senest rapportert i revisjonsrapport nr. 3, punkt 3.6 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med 
attestasjoner. Alle enhetene i kommunen er selv ansvarlig for oppfølging av tilskudd som de søker om. Det 
er ingen sentral oversikt i kommunen over alle de tilskudd kommunen har søkt om. Det er observert at det 
ikke er etablert en intern kontroll i kommunen som sikrer god oppfølging av tilskudd. Det er ingen kontroll 
som sikrer mottatte tilskudd er fullstendig inntektsført i regnskapet ved å innhente dette fra kommunens 
tilskuddsgivere. Det er ikke etablert en sentral kvalitetssikring av de utarbeidede prosjektregnskap og det 
er ingen dedikerte ressurser til dette i kommunen. Det er heller ingen som sørger for at kommunens 
enheter søker om de tilskudd de burde søke om. Konsekvensen av dette kan i de mest alvorlige tilfeller 
medføre at kommunen ikke mottar tilskudd de egentlig oppfyller kravene for, men på grunn av manglende 
rapportering og oppfølging ikke oppfyller kravene for. 

14 



17/19 Oppsummering Revisjon 2018 - 18/00124-8 Oppsummering Revisjon 2018 : Revisjonsrapport nummer 4 - Årsoppgjørsrevisjon 2018 - Vestby kommune

Revisjonsrapport nr. 4 I Vestby kommune 

Vi anbefaler at kommunen øker sitt fokus på tilskudd, etablerer nødvendige kontroller og etablerer en 
sentral kontroll over området. Som et minimum burde kommunen etablere en intern kontroll for oppfølging 
av tilskudd kommunen har søkt om, med hensyn til frist for rapportering og krav til dokumentasjon av 
kostnader i forbindelse med rapportering. 

Se for øvrig rapportpunkt 2.3 for lignende anbefaling 

Kommunens svar: 

Se svar punkt 2.3. 

2.19 Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond 

Det foreligger ingen overordnet kontroll på om bruken av bundne fond er i henhold til formålet i form av 
tilsagnsbrev eller politisk vedtak. Dette er forespurt for bruken av de vesentligste bundne fondene, men 
ikke levert. Kommunen opplyser at det planlegges en opprydning av mulige gamle frie fond, som det kan 
være at har blitt bokført som bundne fond. 

Vi er kjent med at kommunen har planlagt å gjennomføre en opprydning av de bokførte fondene. Vi 
anbefaler at kommunen foretar den planlagte opprydning av fondene og etablerer en oppfølging med bruk 
av bundne fond. 

Kommunens svar: 

Kommunen mener at det er tilstrekkelig kontroll med bundne fond p§ et overordnet niv§. Kommunen har 
imidlertid fortsatt en intensjon om B gjennomg§ bundne fond i løpet av 2019 

2.20 Manglende arbeidsdeling ved sporadiske leieinntekter 

Det er observert at det for sporadiske leieinntekter, som for eksempel utleie av idrettshaller i kommunen, 
ikke er tilstrekkelig arbeidsdeling når det kommer til mottak av bestilling og utarbeidelse av 
faktureringsgrunnlag. Det er ikke vår vurdering at dette kan føre til vesentlig feil i regnskapet, men det er 
muligheter for utilsiktede og også bevisste feil og misligheter. 

Vi anbefaler at det utføres tiltak for å redusere muligheten for bevisste feil og misligheter på området. 

Kommunens svar: 

Kommunene planlegger en integrasjon mellom utleiesystemet Bookup og Agresso i 2019, slik at 
fakturagrunn/aget overføres digitalt. Dette vil redusere risikoen for feil. I forbindelse med dette vil det bli 
vurdert om ytterligere kontroll er hensiktsmessig. 

2.21 Brudd på lov om offentlige anskaffelser 

Det er observert at kommunen ikke har overholdt lov om offentlige anskaffelser ved at kommunen ikke 
har foretatt en anbudsprosess i forbindelse med innkjøp over grensen for offentlige anskaffelser. Bilaget 
det gjelder er trukket ut ved stikkprøvekontroll og tilsvarer kr. 2 210 761, forholdet kan dermed gjelde et 
større omfang enn det kontrollerte bilaget. Vi er kjent med at kommunen har vurdert innkjøpet, i dette 
enkelttilfelle, til å ha en vesentlig bedre pris enn de ellers hadde oppnådd i markedet. 

Vi anbefaler at kommunen utfører nødvendige tiltak for å sikre seg at lov om offentlige anskaffelser 
overholdes. 

Kommunens svar: 

Slik revisor p§peker ble innkjøpet vurdert, og flere forhold tilsa at det ikke var hensiktsmessig med en 
ordinær anbudsprosess. Kommunen anser at dette m§ betraktes som et særlig tilfelle. Vi vil likevel vurdere 
om det er nødvendig med tiltak tor B sikre at lov om offentlige anskaffelser overholdes. 
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3. 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 revisjonen. Det er vår oppfatning at 
kommunen har hatt en positiv utvikling siden årsoppgjøret for 2017. Vi opplever at kommunen har fulgt 
opp mange av våre bemerkninger fra tidligere revisjonsrapporter, har tatt initiativ til forbedringer og er 
innstilt på å forbedre og effektivisere prosesser, kontroller og arbeidsmetoder. 

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

Drammen 11. april 2019. 

~L 
Vidar Nesse 

statsautorisert revisor 

l),~n OJ.JA_. 
Ninv~~:~~ 
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Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Son havnekontors årsregnskap for 2018 

Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 i sak xx/19 behandlet Vestby havns årsregnskap for 
2018. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 
12.04.2019, og Vestby havns årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.  

Kontrollutvalget har merket seg at Vestby havns regnskap for 2019 viser et netto 
driftsresultat på 1.265.000 kroner.   

Budsjettdisiplinen har vært god i 2018. 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Vestby havns årsregnskap for 2018. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre. 

Vedlegg: 
Årsberetning og årsmelding 2018_Havna 1.0, Vestby Havn årsregnskap 2018 
15.02.19_revidert 10.4.19, Revisors beretning Son Havnekontor 

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

SAKSUTREDNING: 

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

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

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7: 
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§ 6. Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor. 
 
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 
 

Fakta i saken: 
Vestby havns årsmelding 
Særskilt om havna: 
Havna er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Den er i utgangspunktet 
en ordinær virksomhet i Vestby kommune, organisert under sentraladministrasjonen. 
På grunn av at havna tidligere har vært en nyttehavn er det likevel ett unntak. Det 
skal for Havnekassen settes opp egne budsjetter og regnskap som skal vedtas 
særskilt. Det skal være vanntette skott mellom havnas og kommunenes regnskaper. I 
tillegg til dette formalkravet, skillehavna seg ut ved at den driver i konkurranse med 
andre aktører i regionen i et relativt åpent marked. 
 
Hovedelementer i perioden: 
Den kommunale havna består av 4.100 bryggemeter fordelt på 23 brygger og 
jolleslipper på land. 2018 har vært preget av stor aktivitet, mange arrangementer, 
gode resultater og få uønskede hendelser.  
 
Bemanningen har bestått av fast tilsatt havnesjef, fast tilsatt havnebetjent, og fem 
deltidsansatte gjestehavnverter til kvelds- og helgevakter i sommerferien, samt 
skoleungdommer til å dele ut turistinformasjonsmateriell, aviser og rundstykker i 
fellesferien. Til sammen 7,5 årsverk.  
 
Administrasjonen har etterlevd reglementene fastsatt av kommunestyret, noe som 
har resultert i at ventetiden for kommunal båtplass er vesentlig redusert.  
 
Brannvesenet har hatt særlig fokus på verneverdig bebyggelse i Son, brannsikkerhet, 
evakueringsmuligheter og fremkommelighet for utrykningskjøretøyer. Slike hensyn er 
tatt inn i havnevirksomhetens planverk og etterkommet av ulike arrangører.  
 
Vestby havns årsberetning 
Innledning: 
Vestby havns driftsregnskap viste i 2018 inntekter på 9,73 millioner kroner og 
driftsutgifter inkludert avskrivninger på 8,03 millioner kroner.  
 
Netto driftsresultat: 
Netto driftsresultat for 2018 ble på 1 265 000 kroner. Netto driftsresultat i 2018 
utgjorde 13 % av driftsinntektene.  
Netto driftsresultat er ikke disponert. Disponeringen av dette beløpet må 
kommunestyret ta stilling til ved særskilt sak.  
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Investeringsutgifter: 
Havna hadde for 2018 investeringsutgifter på 6 000 kroner i form av innskudd av 
egenkapital i KLP. Det var budsjettert med 500 000 kroner til utskiftning av 20 år 
gamle strømkontakter på brygge NB. Utskiftningen vil bli tatt samtidig med skifte av 
bryggedekke for å unngå at strømstolpene må demonteres to ganger.   
 
Uavhengig revisors beretning 
Deloitte AS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 12.04.19.  
 
Vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at Vestby havn er en mangelfull betegnelse da 
havnevirksomheten i Vestby kommune er registrert i Brønnøysundregistrene som 
Son havnekontor, org. nr. 974 644 223. Mer info om selve havnevirksomheten kan 
en finne på nettsiden http://www.sonhavn.no/ 
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og presentere 
årsregnskapet samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsarbeidet for 2018 samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 22.05.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
 



18/19 Son Havnekontor - Årsregnskap 2018 - 19/00075-3 Son Havnekontor - Årsregnskap 2018 : Årsberetning og årsmelding 2018_Havna 1.0

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning og årsmelding 2018 
Vestby Havn 
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RÅDMANNENS INNLEDNING 

Havnas drift har i 2018 vært preget av å ta igjen vedlikeholdsetterslep, opprettholdelse av 

gjestehavnas gode resultater og utfordringer forbundet med fuktskader og rehabilitering av 

havnekontorets leide lokaler. De gode økonomiske resultatene fra de siste årene har blitt 

videreført. Arbeidskapitalen til havna er nå på 8,0 mill. kroner. Dette er meget 

tilfredsstillende.  

Likevel er det slik at økonomien fortsatt kan være sårbar. Venteliste på båtplasser er 

vesentlig redusert. Flere marinaer i nærområdet har blitt pusset opp, utvidet, samt at flere 

nye har kommet til. Det samme gjelder for gjestehavner i regionen. Dette gjør havna sårbar 

for konjunktursvingninger i privatøkonomien. Vedlikeholdsutgiftene i 2018 var betydelig. I 

tillegg er den langsiktige gjelden fortsatt høy. Kombinasjonen av disse faktorene tilsier at 

man fortsatt må ha et sterkt fokus på økonomistyring, og sørge for å ha tilfredsstillende 

størrelse på fondene. 
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VESTBY HAVNS ÅRSBERETNING 

REGNSKAPSANALYSE 
Innledning 
Vestby havns driftsregnskap viste i 2018 inntekter på 9,73 millioner kroner, og driftsutgifter 
inkludert avskrivninger på 8,03 millioner kroner. Med en netto rente og avdragsbelastning 
1,43 millioner kroner ga dette et netto driftsresultat på 1 265 tusen kroner når man 
korrigerer for kalkulatoriske avskrivninger. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2018 ble på 1 265 tusen kroner. Netto driftsresultat er det havna 
”sitter igjen med” etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et positivt netto 
driftsresultat viser at havnas inntekter er større enn havnas utgifter. Dersom man følger 
utviklingen i netto driftsresultat over tid vil man kunne si noe om havnas evne til å møte 
fremtidige forpliktelser.  
 
Netto driftsresultat i 2018 utgjorde 13,0 % og har utviklet seg på følgende måte de siste ti 
årene: 
 

 
 

 

Disponering av netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er ikke disponert. Disponeringen av dette beløpet må kommunestyret ta 
stilling til ved særskilt sak. 
 
Inntekter og utgifter 
Driftsinntektene til Vestby havn hadde denne sammensettingen (alle tall i hele tusen): 
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Netto drift i % av driftsinntekter

Driftsinntekter Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Leieinntekter og gebyrer -9 732                  -8 819                   -8 923
Andre inntekter -                       -                        0
Sum driftsinntekter -9 732 -8 819 -8 923                     
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Driftsutgiftene til Vestby havn hadde denne sammensetningen:  
 

 
 

    
    

Renter og avdrag 
En viktig faktor for havnas utgiftsside er renter og avdrag. Utbygginger en del år tilbake 
medførte en relativt sterk økning i lånegjelden. Fortsatt går en relativt stor del av inntektene 
med til å dekke renter og avdrag.  
 

 
 

Investeringsutgifter 
Havna hadde i 2018 investeringsutgifter på 6 tusen i form av innskudd av egenkapital i KLP.  
Det var budsjettert med 500 tusen kroner til utskiftning av 20 år gamle strømkontakter på 
brygge NB. Utskiftningen vil bli tatt samtidig med skifte av bryggedekk for å unngå at 
strømstolpene må demonteres to ganger.  
 

 
 

Eiendeler 
Havnas eiendeler fordeler seg slik:  

 
 

    
    

 
  

Driftsutgifter Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Lønn og sosiale utgifter 2 444                   2 114                    2 071                      
Andre driftsutgifter 5 591                   4 609                    5 476                      
Overføringer -7                         150                       0
Sum driftsutgifter 8 028                   6 873                    7 547                      

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Renteinntekter -160                     -77                        -109                        
Renteutgifter 355                      346                       364                         
Avdrag på lån 1 082                   1 191                    1 082                      
Netto rente og avdrag 1 277                   1 460                    1 336                      

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Investeringer i anleggsmidler 6                          505                       6                            
Utlån og forskutteringer 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0
Avsetninger 0 0 90
Sum investeringer 6 505 96

Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Pensjonsmidler 2 133                   1 994                    1 845                      
Aksjer og andeler 57                        51                         46                           
Ustyr, maskiner og transportmidler 10                        20                         110                         
Faste eiendommer og anlegg 22 630                  23 464                   24 298                    
Sum anleggsmidler 24 830                  25 529                   26 299                    
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Havnas omløpsmidler fordeler seg slik:  

 
 
Gjeld 
Den kortsiktige gjelden har gått noe ned de siste årene, og langsiktig gjeld har endret seg i 
takt med avdragsbetalingen. 

 
 

Likviditet 
Likviditetsevnen måles gjerne gjennom å vurdere arbeidskapitalen. Arbeidskapital er differansen 
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad man har evne til 
å møte sine kortsiktige forpliktelser. Dette er viktig da inntekter og utgifter påløper i ulik takt 
gjennom året. Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene:  

 

 
 
    

Som man ser av oversikten, har havna en arbeidskapital ved utgangen av 2018 på 8 millioner 
kroner. Rådmannens oppfatning er at dette begynner å bli meget tilfredsstillende, men det 
er viktig å være klar over at i denne arbeidskapitalen ligger også den ikke disponerte delen av 
årets netto driftsresultat. Det er også verdt å merke seg at i 2009 var arbeidskapitalen til 
havna negativ. 
 
  

Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kasse, bank, postgiro 9 153                   8 823                    6 650                      
Premieavvik 130                      131                       138                         
Kortsiktige fordringer 71                        142                       164                         
Sum omløpsmidler 9 354                   9 096                    6 952                      

Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Kortsiktig gjeld 1 326                   2 332                    1 203                      
Langsiktig gjeld 23 001                  24 006                   25 019                    
Sum gjeld 24 326                  26 338                   26 222                    

Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016

Omløpsmidler pr 31/12 9 354                   9 096                    6 952                      
Kortsiktig gjeld pr 31/12 -1 326                  -2 332                   -1 203                     
Arbeidskapital pr 31/12 8 028                   6 764                    5 748                      
Ubrukte lånemidler 0 0 0
Bundne fond 0 0 0
Arbeidskapitalens frie del 8 028 6 764 5 748
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RESULTATVURDERING  
 
ØKONOMI  
 

 
 

Tabellen viser resultatet fordelt på de ulike områdene. Inntektene i forbindelse med driften 
av småbåthavna er den viktigste inntektskilden, og står for over 70 % av inntektene.  
 
 

MEDARBEIDERE  
 
Årsverk 
I havna er det ett fast årsverk som havnesjef og ett fast årsverk som havnebetjent. I tillegg 
leies det inn ekstrahjelp som gjestehavnverter om sommeren tilsvarende 0,7 årsverk.  
 
Likestilling 
Av havnas faste bemanning er 100 % av de ansatte menn. 
 
Tilgjengelighet 
Vestby havn har universell utforming av havnekontor og serviceanlegg. Midlertidig 
havnekontor i Sagaveien 122 har ikke universelt utformet WC. En av bryggene tilrettelagt for 
rullestolbrukere, dog uten kran. 
 
Etisk standard 
Havna har, gjennom Vestby kommunes personalhåndbok, verdigrunnlag og retningslinjer for 
lederadferd som gir et godt grunnlag for en etisk god standard.    
  

Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017

Småbåthavn -677                     63                         -510                        
Gjestehavn -469                     -113                      -526                        
Vestby havnedistrikt -119                     50                         20                           
Totalt -1 265 0 -1 016                     
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VESTBY HAVNS ÅRSMELDING 
 

Særskilt om havna 
Havna er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Den er i utgangspunktet en 
ordinær virksomhet i Vestby kommune, organisert under sentraladministrasjonen. 
Rådmannen er øverste administrative leder. På grunn av at havna tidligere har vært en 
nyttehavn er det likevel ett unntak. Det skal for Havnekassen settes opp egne budsjetter og 
regnskap som skal vedtas særskilt. Det skal være vanntette skott mellom havnas og 
kommunens regnskaper. I tillegg til dette formalkravet skiller havna seg ut ved at den driver i 
konkurranse med andre aktører i regionen i et relativt åpent marked. Dette gjør at man må 
tenke noe mer bedriftsøkonomisk for havna enn for resten av kommunen. 
 
Hovedelementer i perioden 
Den kommunale delen av havna består av 4.100 bryggemeter fordelt på 23 brygger og 
jolleslipper på land. 2018 har vært preget av stor aktivitet, mange arrangementer, gode 
resultater og få uønskede hendelser.  
 
Det har stadig blitt avdekket vesentlige mangler ved bygget kommunen siden 2008 har leid 
til serviceanlegg og havnekontor. Havnas ansatte flyttet ut av lokalene høsten 2016 og tok 
lokalene i bruk desember 2017. Etter kort tid måtte lokalene igjen fraflyttes på grunn av nye 
fuktproblemer. Midlertidig kontorforhold og arbeid fra flere lokasjoner har naturlig nok 
preget havnedriften. 
  
Bemanningen har bestått av fast tilsatt havnesjef, fast tilsatt havnebetjent og fem 
deltidsansatte gjestehavnverter til kvelds- og helgevakter i sommerferien samt 
skoleungdommer til å dele ut turistinformasjonsmateriell, aviser og rundstykker i 
fellesferien. Til sammen 2,7 årsverk.  
 
Administrasjonen har etterlevd reglementene fastsatt av kommunestyret, noe som har 
resultert i at ventetiden for kommunal båtplass er vesentlig redusert. Flere kunder stilte 
båtplassen ledig til fremleie langt ut i sesongen, etter at de selv hadde brukt plassen og fått 
solgt båten. Det har ikke vært nok søkere på venteliste til å fylle alle plassene stilt ledige til 
fremleie. Det var også i 2018 mulig å få en fremleieplass ”på dagen”. Trenden med at søkere 
ønsker tilbud om plass tidlig på året for å kunne planlegge anskaffelse av båt fortsetter. De 
fleste søkere ønsker lengre leiekontrakt enn ut sesongen før de kjøper båt. Trenden med 
impulskjøp synes å ha avtatt.  
 
Trenden med at nybegynnere anskaffer vesentlig større båter enn det som var vanlig for kun 
få år siden fortsetter. Liten erfaring og stor/tung båt resulterer i skader og økt slitasje på 
brygger og fortøyningsmateriell. Havnekontoret mottar en del klager på ”nabobåter” som 
påfører skader pga uvettig kjøring, dårlig fortøyning, fendring eller tilsyn. Det ble spesielt 
synlig under sommerens to store stormer hvor det ble målt over 20 meter sekund vind i 
indre havn.  
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Brannvesenet har hatt særlig fokus på verneverdig bebyggelse i Son, brannsikkerhet, 
evakueringsmuligheter og fremkommelighet for utrykningskjøretøyer. Slike hensyn er tatt 
inn i havnevirksomhetens planverk og etterkommet av ulike arrangører. 
 
Vedlikehold, anlegg og installasjoner 
Vedlikehold av bryggeanlegg og installasjoner har i stor grad blitt utført av havnas egne 
ansatte. Anlegget består av et betydelig antall landganger, kjettinger, moringer, 
fortøyningsbommer, bolter, skruer og beslag, vannrør, vannkraner, vannslanger, skilt, 
strømposter og lyspærer etc. som må klargjøres og holdes i orden. Elva Såna har utløp midt i 
havna. Det øverste vannsjiktet er ferskvann og medfører spesielle utfordringer med is, 
slitasje og tæring på bryggekjettinger og annet metall.  
 
Det brukes mye ressurser på å fjerne trær, grener og rester av pålebrygger som kommer ut 
fra elva og fester seg innunder flytebryggene og blokkerer båtplasser. Såna er i ferd med å 
mudre igjen. Veltede trær oppover elva lager mudderbanker som igjen gjør at vannstanden 
stiger. Vannet finner nye veier og erosjonen eskalerer. Sammenholdt med nylig funn av 
kvikkleire ved E6/togbrua i Hølen er det på tide å sette inn tiltak som får rask effekt. Flere av 
båtplassene ved brygge NA er så grunne at de kun er egnet for joller. Seilbåter med større 
dypgang enn 1,7 meter går på grunn nord for moloen. Septik tømmestasjonen er kun 
tilgjengelig for gruntgående båter. 
 
Flere tilfeller med vindstyrke opp mot storm medførte stedvis skader på fortøyningsbommer 
og festebeslag. Ble utbedret fortløpende samtidig som tidligere års vedlikeholdsetterslep ble 
tatt inn. 
 
Oversikt båtplasser, brukere og søknader 2018 
Ventelisten for tildeling av kommunal båtplass er vesentlig redusert. Trenden med at mange 
med lang søkeransiennitet har takket nei til tilbud om fast plass fortsetter. I tillegg har 
mange søknader om internt bytte vist seg ikke å være reelle. Mange søker plass til langt 
større båter enn havna er dimensjonert for. Havna har kun et fåtall plasser for båter over 43 
fot. 
 
Antall søkere pr 1. januar 2018: 102. Antall brukere med fast plass og søknad om bytte: 21. 
Sum søknader: 143. Søkere ikke bosatt i kommunen har fått tilbud om tidsbegrensede 
leieavtaler.  
 
Gjestehavna 
Son Gjestehavn har siden 2016 vært CE-sertifisert og IMCI Blue Star sertifisert marina. IMCI 
(International Marine Certification Institute) er EU sitt sertifiseringsorgan. Gjestehavna har 
oppnådd fire av fem mulige internasjonale Blue Star Marina stjerner (sertifisering på lik linje 
med europeiske hoteller og campingplasser). CE-Sertifisering og fire stjerner eller høyere er 
vilkår for medlemskap i den europeiske sammenslutningen Marina Network Association. 
Gjennom MNA har Son fått bred markedsføring i Europa, noe som har ført til betydelig 
økning i internasjonale båtgjester som tidligere seilte forbi da de ikke hadde hørt om Son. 
Sertifiseringen utløper 2019.  
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Det er en fuktproblematikk knyttet til serviceanlegget. Som følge av dette ble det i samråd 
med IMCI og MNA ikke markedsført at Son hadde status som firestjerners marina. IMCI 
sertifikatet og stjerner ble tatt ned. På den måten unngikk Son inndragelse av sertifiseringen 
og omdømmetap ved en eventuell uanmeldt kontroll eller kundeklage. 
 
Trenden med at store båter (+40 fot) ligger i gjestehavna på dagtid har fortsatt. Dagbåtene 
benytter tømmestasjonen for septik, tømmer avfall, tanker ferskvann, bruker trådløst 
internett, serviceanlegg og lader batteriene ombord. Mange benyttet seg av Sons ulike 
servicetilbud. Særlig Kiwi og Vinmonopolet. Dagleie fungerer godt. Det er imidlertid en del 
arbeid forbundet med å kreve inn pengene, da mange ikke går uoppfordret til automat eller 
havnekontor. Inntekten fra dagleien dekker omtrent faktiske kostnader til ekstra bemanning, 
avfallshåndtering, vann- og strømforbruk samt ekstra renhold av serviceanlegg. Noen 
båtførere tok seg til rette uten å betale og opptok plasser for overnattingsbåter. 
Overnattingsbåter som ikke finner plass, reiser til andre steder og legger igjen pengene sine 
der. Innerst i havna foran Atlanticgården er en brygge skiltet «skal bare» og inntil to timer 
gratis fortøyning. Ordningen har fungert greit.  
 
Flere båtforeninger, vennegjenger og båtklubber har arrangert treff i gjestehavna. Slike 
arrangementer er ressurskrevende i forhold til forberedelser og tilrettelegging for en 
vellykket gjennomføring.  
 
Om lag 25% av gjestehavnas plasser kan reserveres på forhånd og betales med kredittkort på 
lik linje med hotellrom og flybilletter via www.dockspot.com. Ordningen er populær blant de 
som ønsker garantert plass. Over 700 båter benyttet tjenesten.  
 
Rekorden fra 2017 (13.200 gjestebåter) ble slått med om lag 200 båter. Trenden med økning 
av antallet internasjonale gjester fortsetter. Økningen i antall arrangementer og gjester har 
medført ekstra personal- og driftskostnader.  
 
Statistikk fra Transport Økonomisk Institutt og Visit Follo viser at fritidsbåter i Follos 
gjestehavner har gjennomsnittlig 3,4 personer pr overnattingsbåt og at hver person om bord 
bruker om lag 700 kroner pr dag. Det innebærer at gjestehavna hadde ca 46.000 besøkende 
som la igjen over 32 millioner kroner i lokal handel. Omregnet til hotellterminologi hadde 
Son Gjestehavn i løpet av noen hektiske sommermåneder i 2018 hele 46.000 utleide 
gjestesenger og 13.400 rom. Son Gjestehavn har med det blitt en betydelig 
overnattingsbedrift i regionen. 
 
I skolens sommerferie ble det delt ut gratis avis, turistinformasjon og rundstykker. Havnas 
ansatte klargjorde og tente havnegrillen på kveldsvaktene i skoleferien og ellers når været 
tillot det. Tiltakene har vært svært populære og gjort at mange gjester velger å bli ”en natt 
til”. Havnekontoret har delt ut turistinformasjon og gitt råd om turveier og aktivitetstilbud i 
området. Kystkultursenteret har også vært aktive gjennom sommeren. Flere gjester hadde 
hele helgen i Son, fremfor å dra videre til andre havner. Hyggelige havneverter, ordnede 
forhold, stjernestatus, grillplass og topp renhold tilbakemeldes som årsak til mange 
gjenbesøk.  
 



18/19 Son Havnekontor - Årsregnskap 2018 - 19/00075-3 Son Havnekontor - Årsregnskap 2018 : Årsberetning og årsmelding 2018_Havna 1.0

10 

 

Øvrig 
o Utleie av plasser til vinterfortøyning ved gjestebrygge 2 ble videreført. 40 båter i 

størrelsen 14 til 60 fot benyttet seg av tilbudet. Inntektene er høyere enn havnas 
kostnader. Flere bruker båtene som hytter på helgene og legger igjen betydelige beløp 
hos lokalt næringsliv i perioden oktober til mai. 

o Trenden med at utenlandske gjester lar båten ligge i Son mens de drar videre på 
leiebilferie eller bytter mannskap fortsetter.  

o Ruter AS har også i 2018 hatt anløp med ferge fra Oslo til Dampskipskaia lørdager og 
søndager i skolens sommerferie. To anløp pr dag. Korte stopp og kun baug mot 
Dampskipskaia. Ordningen har fungert greit. Mange båtgjester tok fergen til Oslo og lot 
båten ligge igjen i Son. 

o Nokas har utført vekteroppdrag i havna. De har ikke meldt om større uregelmessigheter.  
o Det er ikke meldt om noen alvorlige ulykker i Son havn.  
o Renovasjonsordningen har fungert tilfredsstillende. Høyt fokus på kildesortering og 

etterlevelse av krav til fire stjerners marinasertifisering. 
o Samarbeid med næringslivet har fungert greit.  
o Spa hotellet i Son har siden 2008 leid en av kommunens brygger for hotellgjester som 

kom med båt. Hotellet markedsfører imidlertid gjestehavn i konkurranse med 
kommunens egen.  

o Også i 2018 har det kommet mange skriftlige og muntlige klager fra beboere og 
leietagere i Son havn syd. Klagene går på sjenerende fisking fra bryggene, fiskere som 
gjør fra seg på og ved bryggene, fiskere som ferdes og støyer så lenge det er dagslys. 
Leietagere som har bedt fiskere om å respektere skiltet fiskeforbud har blitt utsatt for 
trusler og skader på sine båter.  
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Vedlegg 1

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

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

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -160 -77 -77 -109
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 355 346 346 364
Avdrag på lån 1 082 1 191 1 191 1 082
Netto finansinntekter/-utgifter 1 277 1 460 1 460 1 336

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 1 016 2 337 1 321 1 088
Til bundne avsetninger 0 0 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 016 -1 016 0 -1 178
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0
Netto avsetninger 0 1 321 1 321 -90

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 6 5 5 39
Til fordeling drift 1 283 2 786 2 786 1 285
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -2 548 -2 786 -2 786 -2 301
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 265 0 0 -1 016

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Fordelt på Enhet

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Budsjett-

justeringer 

2018

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Driftsutgifter pr. Enhet

Småbåthavn  (6000) -1 963 -2 573 0 -2 573 -1 623
Gjestehavn  (6100) -469 -263 0 -263 -702
Vestby havnedistrikt  (6200) -116 50 0 50 16
Andre inntekter Gjestehavn  (6400) 0 0 0 0 7

-2 548 -2 786 0 -2 786 -2 301
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Vedlegg 2

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018

Regnskap 

2017

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 6 505 505 6
Utlån og forskutteringer 0 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 90
Årets finansieringsbehov 6 505 505 96

FINANSIERING

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

Overført fra driftsregnskapet -6 -5 -5 -39
Bruk av avsetninger 0 -500 -500 0
Sum finansiering -6 -505 -505 -96

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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Vedlegg 3

Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 11 22 630 23 464
Utstyr, maskiner og transportmidler 11 10 20
Pensjonsmidler 2 2 133 1 994
Utlån 0 0
Aksjer og andeler 4 57 51
Sum anleggsmidler 24 830 25 529

B. OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 71 142
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 9 153 8 823
Premieavvik 130 130
Sum omløpsmidler 9 354 9 096

Sum eiendeler 34 185 34 624

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 5 -6 764 -5 748
Bundne driftsfond 0 0
Ubundne investeringsfond 0 0
Bundne investeringsfond 0 0
Prinsippendringer 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk 1 -1 265 -1 016
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i investeringsregnskapet 0 0
Udekket i investeringsregnskapet 0 0
Likviditetsreserve 0 0
Kapitalkonto 6 -1 829 -1 523
Sum egenkapital -9 858 -8 286

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 2 -2 541 -2 464
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 12 -20 460 -21 542
Sum langsiktig gjeld -23 001 -24 006

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1 132 -2 221
Premieavvik -194 -111
Sum kortsiktig gjeld -1 326 -2 332

Sum egenkapital og gjeld -34 185 -34 624

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto for memoriakontiene 0 0
Sum memoriakonti 0 0
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Regnskapsvedlegg 4

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 0 0 0 0
Andre salgs- og leieinntekter -9 677 -8 819 -8 819 -8 923
Overføringer med krav til motytelse -55 0 0 0
Rammetilskudd 0 0 0 0
Andre statlige overføringer 0 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0
Inntekts- og formuesskatt 0 0 0 0
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter -9 732 -8 819 -8 819 -8 923

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 1 903                   1 620 1 620 1 613
Sosiale utgifter 541 494 494 458
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 547 2 569 2 569 3 352
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 1 200 1 200 1 200 1 200
Overføringer -7 150 150 0
Avskrivninger 844 840 840 924
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 8 028 6 873 6 873 7 547

Brutto driftsresultat -1 704 -1 946 -1 946 -1 377

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -160 -77 -77 -109
Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter -160 -77 -77 -109

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 355 346 346 364
Avdrag på lån 1 082 1 191 1 191 1 082
Utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 1 437 1 537 1 537 1 446

Resultat eksterne finanstransaksjoner 1 277 1 460 1 460 1 336

Motpost avskrivninger -844 -840 -840 -924
Netto driftsresultat -1 271 -1 326 -1 326 -964

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 016 -1 016 0 -1 178
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0 0
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -1 016 -1 016 0 -1 178

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 6 5 5 39
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 1 016 2 337 1 321 1 088
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum avsetninger 1 022 2 342 1 326 1 126

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 265 0 0 -1 016
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NOTE 2 PENSJONSFORPLIKTELSER 
Generelt om pensjonsordningen 
Havna har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP). 
  
Ansatte som er i havnas tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) 
etter bestemte regler. AFP for gruppen 62 til 64 år er ikke fullt ut forsikringsmessig dekket, 
og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP kostnader. 
Vestby havn deltar i et eget fellesskap for AFP innen KLP hvor kostnadene for AFP blir 
utjevnet mellom deltakerne i fellesskapet. 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter §13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet, med tilbakeføring over de 
neste 7 årene. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 
oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld  
 
Etter gjeldende lov og forskrift skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres 
når forpliktelsen oppstår, dvs i dette tilfellet når den ansatte arbeider, og ikke på det 
tidspunkt den ansatte har gått ut i pensjon. 
 

NOTE 1 SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL  
 

 
Noten viser at de viktigste sammenhengene i regnskapet er på plass, da endring i arbeidskapital er den 
samme i bevilgningsregnskapet (drift og investering) som i balansen. 
 
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i hele tusen
Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

FRA BALANSEN

Omløpsmidler 2.1 9 096 9 354 259

Kortsiktig gjeld 2.3 2 332 1 326 -1 006 

SUM ENDRING I BALANSEN 1 265

Endring mem.konti ubrukte lånemidler 0 0

Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet 1 265

FRA DRIFT OG INVESTERING
Fra drift Fra investering

Sum inntekter 9 732 0

Sum utgifter 8 028              0

Avskrivninger 844

Eksterne finansieringsinnt. 160 0

Eksterne finansieringsutg. 1 437 6

Sum differanse drifts- og investeringsregnskap 1 271 -6 1 265

DIFFERANSE  -              
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Pensjon KLP 2018

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

Tall i hele tusen

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                               233 091

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                 97 722

Forventet avkastning på pensjonsmidlene                   -89 922

Administrasjonskostnader                                                   10 286

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 251 117

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler 31.12.18 2 133 174

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.18 2 490 536

Akkumulert premieavvik 31.12.18 -55 588

Netto pensjonsforpliktelse 31.12.18 357 362 5 039

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

Økonomiske forutsetninger 2018

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,9/2,20 %

Forventet avkastning 4,50 %

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D)

Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.18                                                                 1 993 531

+/- Estimatavvik per 01.01.18                                                                                            -40 244

1 953 287

Estimert/bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.18                                                     2 405 722

+/- Estimatavvik per 01.01.18                                                                                         -145 514

2 260 208

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.18                                     

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.18               
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NOTE 3 GJELD ELLER FORDRING TIL VESTBY KOMMUNE 
 
Havna har en langsiktig gjeld til Vestby kommune på 7,3 millioner kroner per 2018. Denne skal nedbetales 
med kr 154 000 hvert år. Vestby kommune har ytt Vestby havn et avdragsfritt lån uten nedbetalingstid på 
kr 4 500 000. 

 

 

NOTE 4 AKSJER OG ANDELER  
 

  

Tall i hele tusen   

 2018 2017 

KLP Egenkapital 57 52 

 
 

 

Oversikten viser pålydende verdi ved årets begynnelse og slutt. 
 

 

 

 

NOTE 5 AVSETNING OG BRUK AV FOND OG LIKVIDITETSRESERVE 
 

 
 

 

Det har de siste årene ikke vært bevegelser på bundne driftsfond, investeringsfond eller på konto for 
prinsippendringer. Disse vises altså ikke. Totalt er disposisjonsfondene til havna nå på 6,7 millioner kroner. 
 

  

Tall i hele tusen

Regnskap 

2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

SAMLET AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER

Balanse pr 1.1 5 747 4 659 4 433

Avsetninger 1 016 1 088 226

Bruk av avsetninger -                  -              -               

Balanse pr 31.12 6 763 5 747 4 659

DISPOSISJONSFOND

Beholdning pr 1.1 5 747 4 659 4 433

Avsatt i driftsregnskapet 1 016 1 088 226

Bruk i driftsregnskapet -                   -               -                 

Bruk i investeringsregnskapet -                   -               -                 

Beholdning pr 31.12 6 763 5 747 4 659
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NOTE 6 KAPITALKONTO 
 

Tall i hele tusen 

 
 

 

 

NOTE 7 OVERFØRING TIL VESTBY KOMMUNE 
 

Havna overførte i 2018 1,2 millioner til Vestby kommune for leie av grunn og bruk av kommunale 
ressurser. Skjematisk kan dette stilles opp slik: 
 
Tall i hele tusen 

 

 
 

 

 
 
 

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 1 522

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 834

Aktivering av fast eiendom og anlegg
Ekstraordinær nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Kjøp av fast eiendom
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 10

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer og andeler  6

Salg av andeler
Pensjonsmidler KLP  

Korrigering av gammel feil
Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån 1 082

Endring pensjonsforpliktelser 85 140

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 8

UTGÅENDE BALANSE 1 829

SUM 2 758 2 758

Tjeneste:

Renhold/vaktmester 81                  

Regnskap/lønn/fakturering 86                  

Regnskapssystem/lønnssystem 40                  

Bistand SAD for øvrig 87                  

Bistand Kommunalteknikk 112               

Politisk styring 31                  

Overordnet ledelse 45                  

Revisjon 18                  

Leie av kommunal grunn og rett 700               

Sum kommunale tjenester 1 200            
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NOTE 8 OPPLYSNINGER OM ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Havneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordnings-
prinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
løpet av året som vedrører havnas virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året – 
enten de er betalt eller ikke. 
 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal 
Regnskapsskikk (GKRS) gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS).  
 
 
Pensjoner 
Etter §13 i års regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet 
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt 
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7 årene. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler 
Vestby havns kontantbeholdning er plassert i bank, og således bokført med innestående beløp. Når det 
gjelder fordringer er fordringsmassen gjennomgått, og enkelte fordringer avskrevet regnskapsmessig, da 
det er usikkert om fordringen lar seg inndrive.  
 
Anskaffelseskost 
Havnas anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr 
2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Også prosjekter under arbeid er aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering av 
investeringer er ikke renteutgiftene («byggelånsrenter») lagt til anskaffelseskostnad. 

 

 

 

NOTE 9 HAVNAS ORGANISERING 
 
Vestby havn er i henhold til registreringen i Brønnøysundregistrene å betrakte som et §27-selskap under 
navnet Son Havnekontor. Dette vil bli endret til Vestby Havn. 
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NOTE 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 
 

 
 

 

 

NOTE 11 ANLEGGSMIDLER, LEVETID OG AVSKRIVNING 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i hele tusen

Kortsiktig gjeld

Skattetrekk termin 6/18 -29 

Arbeidsgiveravgift termin 6/18 -47 

Påløpte, ikke forfalte renter -64 

Periodisering av inntekter -237 

Feriepenger -201 

Depositum strøm -43 

Leverandørgjeld -996 

Årsavslutningskonto 512

Diverse poster -27 

-1 132 

Fordringer

Kundefordringer Båtplassleie 64                       

Diverse poster 7

71

Tall i hele tusen

Biler

Båter                                                  

og utstyr

Kai- og 

havneanlegg

Anskaffelseskost 128 129 33 438

Årets anskaffelse 0 0 0

Årets avskrivninger 0 10 834

Akk avskrivninger 128 119 10 808

Utgående balanse 0 10 22 630

Økonomisk levetid 8 10 40

Avskrivningsmåte Lineær Lineær Lineær
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NOTE 12 LANGSIKTIG GJELD 
 
 

 
 

 

En enkel modell for beregning av minsteavdrag viser at minsteavdrag er 808.224 kroner for 2018. 
Havna har betalt 1.082.000 kroner i avdrag i 2018. 

 

 
 
NOTE 13 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 
 
Faste årsverk har utviklet seg slik de siste årene: 

   2018 2017         2016 

Årsverk      2      2                 2 

    

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

 

 

 

NOTE 14 UAVKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT 
 

Revisjonen mener i sin revisjonsrapport at det er usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger. Dette 
er besvart med følgende i kommunens svar til revisjonsrapporten:  
 
De aktuelle bryggeanleggene står oppført med en verdi på totalt 7,6 mill. kroner ved utgangen av 2018. 
Når avtalen for leieforholdet utløper ved utgangen av 2024, vil den bokførte verdien være 5,6 mill. kroner.  

Kommunestyret fattet følgende vedtak 19.03.18 i k-sak 10/18:  

«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 forhandlingen fremmes som sak til havnestyret og kommunestyret." 

 

 

Tall i hele tusen

Saldo 31.12.18 Rentebetingelser

Kommunalbanken 2003004 1 520 1,85 % 17.01.2028

Kommunalbanken 2004 1 488 1,85 % 15.04.2024

Kommunalbanken 2008 5 104 1,85 % 26.10.2048

Lån Kommunalbanken 20090174 5 069 1,85 % 13.03.2034

Vestby kommune 4 500 Fastsettes av kommunestyret Avdras ikke

Vestby kommune 2 779 Fastsettes av kommunestyret 31.12.2037

Sum 20 460
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Det ble ikke fremmet sak til havnestyret og kommunestyret om dette i 2018. Kommunen ser det ikke som 
hensiktsmessig å foreta en vurdering av verdien av de balanseførte bryggene før en slik sak er blitt 
behandlet i havnestyret og kommunestyret.  

Vi legger til grunn at Vestby kommune som utgangspunkt har rett og plikt til å fjerne/ta med seg 
flytebryggeanlegget i forbindelse med avvikling av leieavtalen. Kommunen mener at anlegget vil ha en ikke 
ubetydelig markedsverdi, og så langt kan vi ikke se at det er avdekket forhold som tilsier at det foreligger 
en nedskrivningsplikt for bryggene.  

Det foreligger ingen andre uavklarte forhold ved regnskapsårets slutt.  
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Deloitte. 
Deloitte AS 
Erik Børresens alle 2 
Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
Norway 

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

Til daglig leder i Son Havnekontor 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Son Havnekontor som viser et ordinært resultat på kr. 1 265 000. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 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 avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Son Havnekontor per 31. desember 2018, 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 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av 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. 

Daglig leders ansvar for §rsregnskapet 

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, hverken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company 

limited by guarantee ("DITL"), its network of member firms, and their related entities. DITL 
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DITL (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 - 
Son Havnekontor 

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 blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket løpet av revisjonen, 
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

Drammen, 12. april 2019 Dl~ 
Vidar Nesse 

statsautorisert revisor 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 19/19 Son havnekontor - Oppsummering revisjon 2018  

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00025-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Årsoppgjør Son 
Havnekontor 2018 til orientering 

Vedlegg: 
Son Havnekontor revisjonsrapport nr 4 - 09.04.2019 

SAKSUTREDNING: 
Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Årsoppgjør Son Havnekontor, datert 
09.04.2019 følger vedlagt. 

Rapportens funn og anbefalinger 
Revisor opplever en vesentlig progresjon og kvalitetsforbedring ved årets 
dokumentasjon og avstemninger i forbindelse med Son Havnekontors årsregnskap. 

Deloitte har i rapporten vist til følgende punkter: 
1. Utbedrede rapporteringspunkter

o Inntektene er i det alt vesentlige avstemt.
o Kontrolloppstillingen er avstemt mot regnskapet.
o Årsregnskapet for 2018 er avlagt innenfor fristen.
o Leie av ubenyttede lokale.  Det er per årsoppgjør 2018 gitt tilstrekkelig

opplysninger til at dette punktet ikke lenger følges opp.
o Overholde av PBC-liste og tidspunkt for leveranse. Ved interim var

leveransen for sen, men de fastsatte fristene for leveranse i forbindelse
med årsoppgjørsrevisjonen er overholdt.

2. Kostnader som ikke er i overensstemmelse med anordningsprinsippet.
Det anbefales at anordningsprisnippet følges og at det etableres en
periodiseringskontroll i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.

3. Manglende dokumentasjon for kostnader knyttet til strømutgifter.
Revisjonen anbefaler fortsatt at Son Havnekontor krever faktura fra Vestby
kommune for strømutgiftene som oppfyller kravene i bokføringsforskriftene
§ 5-1-1.

4. Manglende dokumentasjon av prisfastsetting av fakturerte tjenester mellom
Vestby kommune og Son Havnekontor.
Revisjonen anbefaler at prisfastsettelsen av de fakturerte tjenestene vurderes
med tanke på markedsmessige vilkår, underprising og risikoen for at Vestby
kommune subsidierer driften av havna i konkurranse mot private aktører på
markedet.
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5. Dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Son Havnekontor.  

Det anbefales at Son Havnekontor sikrer seg en skriftlig leieavtale med Vestby 
kommune. 
 

6. Markedsmessige betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Son 
Havnekontor.  
Revisjonen anbefaler at Son Havnekontor sikrer seg skriftlige låneavtaler med 
Vestby kommune og forsikrer seg om at disse er på markedsmessige betingelser.  

 
7. Usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger.  

Revisjonen anbefaler at kravene til dokumentasjon av balansen oppfylles, at det 
foretas en konkret vurdering med tanke på nedskrivingsplikt av balanseført verdi 
og at det foretas en beslutning vedrørende hva bryggene skal brukes til når 
leieavtalen utløper.  
 

8. Dokumentasjon av husleiekostnader oppfyller ikke dokumentasjonskravene i 
bokføringsforskriften. 
Det anbefales at det kreves nødvendig dokumentasjon fra utleier for å oppfylle 
kravet til dokumentasjon i bokføringsforskriften § 5-1-1. 

 
Svar fra Son Havnekontor er innarbeidet i rapporten under de enkelte punkter.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at det er gode forbedringer i forhold til 
dokumentasjon og avstemninger i forbindelse med Son Havnekontors årsregnskap i 
forhold til i fjor.  Det er likevel en del punkter som fortsatt ikke er avklart.  
 
Sekretariatet er av den oppfatning at kommunestyret bør vurdere Vestby kommunes 
rolle i Son Havnekontor, herunder organisasjonsform.  Dette ble også påpekt i 
forbindelse med årsregnskapet for 2017. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte og 
orientere i saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 22.05.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Deloitte. 

Årsoppgjør Son Havnekontor 2018 

Revisjonsrapport nummer 4 

9. april 2019 
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Revisjonsrapport nummer 4 I Son Havnekontor 

1. Funn fra årets revisjon 

I forbindelse med revisjonen, har vi gjennomgått prosesser og kartlagt rutiner sammen med havnesjefen 
for Son Havnekontor. Vi har satt opp Deloitte Connect, som er en trygg kryptert kommunikasjonsportal for 
oversendelse av dokumentasjon. Årsregnskapet er revidert i forbindelse med vårt besøk til kommunen 
11.03-13.03.2019. 

I denne rapporten vil vi opplyse om de funn som er observert ved årets revisjon av Son Havnekontors 
årsregnskap og fremlegge status på de forhold vi tidligere har kommunisert i nummerert brev og andre 
revisjonsrapporter. 

1.1 Utbedrede rapporteringspunkter 

Vi opplever en vesentlig progresjon og kvalitetsforbedring ved årets dokumentasjon og avstemminger i 
forbindelse med Son Havnekontors årsregnskap. Følgende punkter er utbedret fra tidligere rapporter og 
følges ikke videre opp: 

Inntektene er i alt det vesentligste avstemt. Tidligere punkt 2.1 i revisjonsrapport nr. 2. 

Kontrolloppstillingen er avstemt mot regnskapet. Tidligere punkt 2.2 i revisjonsrapport nr. 2. 

Alle de vesentligste balansepostene er avstemt. Tidligere punkt 2.5 i revisjonsrapport nr. 2. 

Årsregnskapet for 2018 er avlagt innenfor fristen. Tidligere punkt 2.9 i revisjonsrapport nr. 2. 

Leie av ubenyttet lokale, punkt 1. 11 interimsrevisjon - revisjonsrapport nr. 3. Det er per årsoppgjør 
2018, gitt tilstrekkelig opplysninger til at dette punktet ikke lenger følges opp. 

Overholde av PBC-liste og tidspunkt for leveranse, punkt 1.12, interimsrevisjon - revisjonsrapport 
nr. 3, datert 05.12.2018: Ved interim var leveransen for sen slik som rapportert, det vesentligste 
av regnskapet kunne vært revidert på dette tidspunktet. De fastsatte fristene for leveranse i 
forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen er overholdt. 

1.2 Kostnader som ikke er i overensstemmelse med anordningsprinsippet. 

Vi har rapportert lignende forhold i nummerert brev nummer 2, 21. juni 2018, punkt 2.3: 

Anordringsprinsippet fordrer at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i firet skal tas 
med i flrsregnskapet for vedkommende fir, enten de er betalt eller ikke nflr flrsregnskapet avsluttes. At 
transaksjonen er kjent innebærer at varer og tjenester mfl være levert, utført eller mottatt i 
regnskapsperioden. 

Det er i forbindelse med kostnadskontrollen observert kostnader tilsvarende kr 142 899 som er fakturert 
av leverandør og betalt, men som ikke er levert pfi grunn av vær-forholdene i vinter. Dermed er kostnaden 
fl anse som ikke anskaffet i henhold til anordningsprinsippet. Dette er korrigert i det endelige regnskapet. 

Det var i utgangspunktet ikke periodisert husleiekostnader som er forskuddsbetalt for første halvfir 2019. 
Dette førte til at kostnadene i flrsregnskapet for 2018 i utgangspunktet var feil periodisert. Dette er korrigert 
i det endelige regnskapet. 

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

Son Havnekontors svar: 

Vi har allerede etablert en periodiseringskontroll for husleiefakturaer. Det bør ogs§ legges til at vi i fir har 

2 
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Revisjonsrapport nummer 4 I Son Havnekontor 

m§ttet prioritere driftsinntektene. N§ har vi etablert rutiner for avstemming og periodisering av 
driftsinntekter, og kan ha større fokus p§ driftsutgifter i §rsoppgjøret 2019. 

1.3 Manglende dokumentasjon for kostnader knyttet strømutgifter. 

Vi rapporterte lignende forhold i nummerert brev nummer 2, 21. juni 2018, punkt 2.4 og i revisjonsrapport 
nr. 3, 5. desember 2018, punkt 1.4: 

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 trukket ut for 
kontroller tilsvarer kr 20 491, dog er alle kostnadene bokført p§ kontoen kr 197 466. Slik revisor torstsr 
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 er kjent med, at Vestby kommune fordeler strømkostnadene de mottar fra Kinect Energy Group til Son 
Havnekontor. Slik vi torstsr det, er dette en viderefakturering av tjenester og er s§ledes ikke inkludert i de 
andre tjenestene Vestby kommune fakturer Son Havnekontor. Vi anbefaler at Vestby kommune utarbeider 
en faktura for viderefaktureringen som overholder kravene til dokumentasjon av hensyn til §rsregnskapet 
til Son Havnekontor. Forholdet er ikke fulgt opp fra interim. 

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

Son Havnekontors svar: 

Ref kommunens svar i Saksutskrift Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2, pkt 2.4.: «Strømutgifter 
blir fordelt til Vestby havn p§ tilsvarende mete som for resten av enhetene i Vestby kommune basert p§ 
filer fra Kinnect Energy Group. Kommunen mener at de filene som vi f§r overført fra Kinnect Energy 
Group gir tilstrekkelig dokumentasjon og sporbarhet.» 

1.4 Manglende dokumentasjon av prisfastsettingen av fakturerte tjenester mellom Vestby 

kommune og Son Havnekontor 

Vi rapporterte følgende forhold i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.3, nummerert brev nummer 2, 21. juni 
2018, punkt 2.5 og i revisjonsrapport nr. 3, 5. desember 2018, punkt 1.6: 

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 p§ betingelser som bryter med prinsippet om armlengdes 
avstand mellom to nærst§ende parter og s§ledes subsidierer driften av Son Havnekontor i konkurranse 
mot private aktører p§ 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 

Det er, per interim 2018, utarbeidet en rimelighetsvurdering av prisfastsettelsen på de tjenestene Vestby 
kommune fakturerer Son Havnekontor. Dette er ikke utarbeidet ytterligere enn det påbegynte ved interim. 
Det mangler en helhetlig vurdering. 

Vi anbefaler at prisfastsettelsen, av de fakturerte tjenestene, vurderes med tanke på markedsmessige 
vilkår, underprising og risikoen for at Vestby kommune subsidierer driften av havna i konkurranse mot 
private aktører på markedet. 

Ref kommunens svar i Saksutskrift Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2, pkt 2.6: «De fakturerte 
tjenestene ble sist endret i handlingsprogram og budsjett for 2013-2016. Betaling for de kommunale 
tjenestene ble økt fra 300 tusen til 500 tusen kroner. Økningen var basert p§ en gjennomgang av faktisk 
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ressursbruk. Denne endringen framkommer imidlertid ikke i fotnote 7 til regnskapet hvor det fortsatt st&r 
at de kommunale tjenestene tilsvarer en kostnad p§ 300 tusen kroner. Fotnoten vil blir rettet i 
&rsregnskap 2018.» 
Note 7 er rettet i &rsregnskap 2018. 

Vi anbefaler Son Havnekontor å innhente prisfastsettelsen av de fakturerte tjenestene fra Vestby kommune 
samt spesifikasjon av de tjenestene som leveres med tanke på overholdelse av dokumentasjonskravet i 
bokføringsforskriftens §5-1-1 for dokumentasjon av kostnadene i Son Havnekontors regnskap. 

Son Havnekontors svar: 

1.5 Dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Son Havnekontor 

Vi rapporterte følgende forhold i revisjonsrapport nr. 3 per 5. desember 2018, punkt 1.7: 

Forholdet er tidligere kommunisert i nummerert brev nummer 2, 21. juni 2018, punkt 2.6 og 
revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.4: Det er ikke fremlagt nødvendig dokumentasjon for § revidere at 
leieavtalen mellom Vestby kommune og Son Havnekontor er gjort p§ markedsmessige betingelser og i 
henhold til prinsipp om armlengdes avstand. Konsekvensen av dette er at revisor ikke kan revidere risikoen 
for at Vestby kommunes fakturering av Son Havnekontor ikke er gjort p§ markedsmessige betingelser og 
s&ledes bryter prinsippet om armlengdes avstand mellom to nærstående parter. I ytterste konsekvens, kan 
det bety at Vestby kommune subsidierer driften av havna i konkurranse mot private aktører p§ markedet. 

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

Son Havnekontors svar: 

Ref kommunens svar i Saksutskrift Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2, pkt 2. 7: «Betaling for 
kommunal grunn og rettigheter ble sist endret i handlingsprogram og budsjett for 2013-2016 hvor denne 
betalingen ble økt fra 500 tusen til 700 tusen kroner. I fotnote 7 i regnskapet st&r det oppført at leie av 
kommunal grunn og rett er p§ 900 tusen kroner. Denne opplysningen er s&ledes feil og vil bli rettet i 
&rsregnskap 2018. 

Dersom leien endres vil det framg§ i handlingsprogram og budsjett til Vestby havn som vedtas av 
kommunestyret, og som er øverste organ b&de for Vestby kommune og havna. Kommunen mener det 
ikke skal være nedvendiq B lage en skriftlig avtale i tillegg til dette.» 

Note 7 er korrigert i &rsregnskap 2018. 

1.6 Markedsmessige betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Son Havnekontor 

Vi rapporterte følgende forhold i revisjonsrapport nr. 3, 5. desember 2018, punkt 1,8 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.5 og nummerert brev nummer 2, punkt 
2.5. Det var i utgangspunktet for revisjonen ikke fremlagt nødvendig dokumentasjon tor s revidere at 
l&nene mellom Vestby kommune og Son Havnekontor er gjort p§ markedsmessige betingelser og i henhold 
til prinsipp om armlengdes avstand. Det er fremlagt revisor dokumentasjon av at renteberegning er foretatt 
p§ samme betingelser som Son Havnekontor har hos Kommunalbanken. Dog er det fremdeles ikke fremvist 
skriftlige avtaler. Det er observert et avdragsfritt l&n, 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 
at disse er på markedsmessige betingelser. Dette punktet fra rapporten ved interimsrevisjonen er ikke fulgt 
opp av Son Havnekontor. 

Son Havnekontors svar: 
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Ref kommunens svar i Saksutskrift Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2, pkt 2.8: «De 
markedsmessige betingelsene for t&nene fra Vestby kommune er de samme som Vestby havn har for sine 
ordinære t&n i Kommunalbanken. Dette er t&n med flytende rente, og hvilken rente som skal legges til 
grunn framg&r klart av Kommunalbankens oversikter. Kommunen mener at det ikke er behov for & lage 
en skriftlig t&neavtale for & avklare dette ytterligere.» 

Det kan ogs& nevnes at det ble gjort en intern administrativ vurdering i forbinde/se med utarbeidelse av 
budsjett 2019 om B forest&§ innbetale !&net som er avdragsfritt, men at man valgte§ vente med det. 

1.7 Usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger 

Vi rapporterte følgende i revisjonsrapport nr.3, per 5 desember 2018, punkt 1.10: J forbindelse med 
interimsrevisjon er det observert at leieforholdet for grunnen, i tilknytning til en del av brygge-anlegget for 
Son Havnekontor, er kortere enn gjenværende levetid for det balanseførte anlegget. Det er, slik vi forst&r 
det, usikkerhet knyttet til restverdien av anlegget, da det ikke er foretatt en beslutning om hva som skal 
skje med den delen av anlegget som i dag er p§ denne grunnen. Vi anbefaler at r&dmann i Vestby 
kommune, som er ansvarlig for Son Havnekontors &rsregnskap, tar tak i problemstillingen s& tidlig som 
mulig. Dette punktet fra revisjonsrapport nr. 3, er ikke fulgt opp av Son Havnekontor. 

I henhold til bokføringslaven skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er 
ubetydelig, jamfør bokføringslaven§ 11. Det er per 31.12.2018 kjent at det foreligger usikkerhet knyttet 
til estimert levetid for brygge-anlegget på leid grunn. Dette er som følge av at gjenværende tid av 
leiekontrakten er kortere enn den estimerte levetiden til bryggene og det er usikkert hva som skal skje 
med bryggene når leieavtalen utløper. Det er ikke fremlagt en vurdering av de balanseførte bryggene som 
tar hensyn til denne usikkerheten. 

På bakgrunn av usikkerheten som foreligger vedrørende hva som skal skje med bryggene etter at 
leieavtalen utløper ikke er avklart, kan det slik det nå ser ut, foreligge en nedskrivningsplikt for bryggene. 

Vi anbefaler at kravene til dokumentasjon av balansen oppfylles, foretas en konkret vurdering med tanke 
på nedskrivningsplikt av balanseført verdi og at det foretas en beslutning vedrørende hva bryggene skal 
brukes til når leieavtalen utløper. 

Son Havnekontors svar: 

De aktuelle bryggeanleggene st&r oppført med en verdi p§ totalt 7,6 mill. kroner ved utgangen av 2018. 
N&r avtalen for leieforholdet utløper ved utgangen av 2024, vil den bokførte verdien være 5,6 mill. kroner 
- gitt at dert ikke skjer en oppskrivning eller nedskrivning før dette. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak 19.03.18 i k-sek 10/18: 

«Administrasjonen bes starte arbeidet med taksering. 
Forhandlingsutvalget gis fullmakt til § g§ i forhandlinger med Sonskilen B&thavn om salg etter 
retningslinjene i notat fra Advokatfirmaet Haavind datert 29. januar 2018. 
Resultatet av forhandlingen fremmes som sak til havnestyret og kommunestyret." 

Det ble ikke fremmet sak til havnestyret og kommunestyret om dette i 2018. R&dmannen ser det ikke 
som hensiktsmessig & foreta en vurdering av verdien av de balanseførte bryggene før en slik sak er blitt 
behandlet i havnestyret og kommunestyret. 

Vi legger til grunn at Vestby kommune som utgangspunkt har rett og plikt til § fjerne/ta med seg 
flytebryggeanlegget i forbindelse med avvikling av leieavtalen. R&dmannen mener at anlegget vil ha en 
ikke ubetydelig markedsverdi, og s& langt kan vi ikke se at det er avdekket forhold som tilsier at det 
foreligger en nedskrivningsplikt for bryggene. 
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1.8 Dokumentasjon av husleiekostnader oppfyller ikke dokumentasjonskravene i 

bokføringsforskriften. 

Det er observert at det ikke foreligger dokumentasjon i henhold til dokumentasjonskravet i 
bokføringsforskriften §5-1-1 for husleiekostnadene. Vi er kjent med at det foreligger husleieavtale for 
lokalet i tilknytning til kai-anlegget og vi er kjent med at det foreligger en uformell leieavtale vedrørende 
det nye midlertidige lokalet, der administrasjonen har rimelighetsvurdert denne leien med tanke på 
markedsleie i området. 

Vi anbefaler at det kreves nødvendig dokumentasjon fra utleier for å oppfylle kravet til dokumentasjon i 
bokføringsforskriften §5-1-1. 

Son Havnekontors svar: 

Tas til etterretning 
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2. Konklusjon/ vurderinger 

Det er gjort vesentlig forbedringer i forhold til dokumentasjon og avstemminger i forbindelse med 
årsregnskapet til Son Havnekontor fra fjoråret. Det er dog fortsatt punkter som ikke er utbedret. 

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 

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, Linkedin, or Twitter. 

© 2019 Deloitte AS 
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PS 20/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00026-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 24.04.2019 kl. 17:00 
Sted: Kommunestyresalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Kristoffer Haakonsen (KrF) for Lars Johan Rustad (KrF) 
 
Forfall:  
Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Jeton Morina (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 30.04.2019 
 
 
 

Jeanette Hoel /s./   
Leder   
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Saksliste 

 Side 

 

9/19 18/00174-6 Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger 3 

10/19 18/00167-6 Henvendelse til kontrollutvalget - 
Bekymringsmelding - Manglende journalføring i 
plansak - Stjernåsen - Detaljreguleringsplan - 
Rådmannens tilbakemelding 
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11/19 19/00076-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 6 

12/19 18/00173-3 Møteplan 2.halvår 2019 7 

13/19 19/00026-2 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Vestby KU-9/19 
Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets innstilling når det gjelder mål og 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2019. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud 
om gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektene Integrering av flyktninger 
og Store investeringsprosjekt: 

1) 
2) 
3) 

 
3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 

 
Alternativ 1:  
Pris/totalkostnad 60% (lineær modell) 
Kvalitet 40 % (herunder erfaring, løsningsforslag mv.) 
 
Alternativ 2: 
Pris/totalkostnad 40% (lineær modell) 
Kvalitet 60% (herunder erfaring, løsningsforslag mv.) 
 
Alternativ 3: 
Lavest pris pr. oppnådd kvalitetspoeng (totalpris/antall kvalitetspoeng) 

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019: 
Leder innledet.  
 
Det ble fremmet omforent forslag om å sende tilbud til følgende revisjonsselskap: 

1) DBO AS 
2) Deloitte AS 
3) KPMG AS 
4) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

 
Det ble fremmet omforent forslag om at tilbudene skal vektes etter følgende 
fordeling:  
 

Pris/totalkostnad 40% (lineær modell) 
Kvalitet 60% (herunder erfaring, løsningsforslag mv.) 

 
Votering: 
Pkt. 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2. og 3: Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019: 
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1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets innstilling når det gjelder mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2019. 

 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud 

om gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektene Integrering av flyktninger 
og Store investeringsprosjekt: 

1) BDO AS 
2) Deloitte AS 
3) KPMG AS 
4) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

 
3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 

 
Pris/totalkostnad 40% (lineær modell) 
Kvalitet 60% (herunder erfaring, løsningsforslag mv.) 
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Vestby KU-10/19 
Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende 
journalføring i plansak - Stjernåsen - Detaljreguleringsplan - 
Rådmannens tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 23.01.2019, til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen følge opp kommunens rutiner for journalføring av 

e-poster.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019: 

 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 23.01.2019, til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen følge opp kommunens rutiner for journalføring av 

e-poster.  
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Vestby KU-11/19 
Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019: 
John Arne Kjenn fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til orientering.  
 
Votering: 
Forslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019: 
 
Kontrollutvalget tar forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til orientering. 
 
 
 
 
 
  



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : Protokoll Vestby KU 240419

  
Vestby kontrollutvalg 24.04.2019 Side 7 av 9 

  

Vestby KU-12/19 
Møteplan 2.halvår 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan 2.halvår 2019: 
 
Onsdag 28.august 
Onsdag 30.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
Onsdag 4.desember 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan 2.halvår 2019: 
 
Onsdag 28.august 
Onsdag 30.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
Onsdag 4.desember 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00. 
 
 
 
 
 
  



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : Protokoll Vestby KU 240419

  
Vestby kontrollutvalg 24.04.2019 Side 8 av 9 

  

Vestby KU-13/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019: 
 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

Spørsmål til rådmannen 
John Arne Kjenn tok opp saken.  
 
Det var enighet om at rådmannen inviteres til neste møte for å svare på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer vil komme med innspill til 
spørsmål til sekretariatet, som oversender disse til rådmannen før kontrollutvalgets 
møte.  
 
 
 
 
Møte hevet kl. 18.40. 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
414 71 166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg, og deres sekretariat 

INNKALLING – ÅRSMØTE 2019 

 
 

Tid: 4. juni 2019 | kl. 15.45 – Registering fra kl. 15.30                                          
Sted: Clarion Ernst, Kristiansand 
Vedlagt informasjon: Se merknadsfeltet 

 
Innkallingen går til utvalgsleder i medlemskommuner/-fylkeskommuner 
og til sekretariatsleder i medlemssekretariater. Dersom andre/flere møter 
fra din «enhet», bes innkallingen videresendt til rette vedkommende. 
 
Det vil ikke bli delt ut sakspapirer på årsmøtet, men de vil være 
tilgjengelig på forumets nettsider. 
 
Det er ikke mottatt andre saker, utenom ordinære årsmøtesaker, innen 
fristen. 
 
Har du merknader eller spørsmål til innkallingen, kan du kontakte 
sekretariatet, e-post: fkt@fkt.no eller mobil 41471166. 

 

 
Saksliste: 

Saknr. Sak: Merknad: 

ÅS 1/2019 Registrering av årsmøtedelegater  
ÅS 2/2019 Konstituering av årsmøte 2019  
ÅS 3/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  
ÅS 4/2019 Styrets årsmelding 2018 Vedlegg 
ÅS 5/2019 Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 Vedlegg 
ÅS 6/2019 Medlemskontingent 2020  
ÅS 7/2019 Handlingsplan 2019-2020 Vedlegg 
ÅS 8/2019 Årsbudsjett 2020 Vedlegg 
ÅS 9/2019 Innkomne forslag/vedtektsendringer  
ÅS 10/2019 Valg til styre Vedlegg 
ÅS 11/2019 Valg av valgkomite  
ÅS 12/2019 Valg av revisor  

 
 
 
 

Oslo, 20. mai 2019 
 
 

Benedikte Muruvik Vonen (s)    Anne -Karin F Pettersen (s) 
Styreleder      generalsekretær 



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg sak – ÅS 1/19 

 

 

Registrering av årsmøtedelegater 

Hvert medlem har én stemme ved avstemminger. Derfor gjennomføres det en registrering i 
forkant av møtet. Det gjelder særlige regler for styremedlemmene. 

Dette er nærmere regulert i vedtektene - § 5: 

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og 
sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har 
kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og 
regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende. 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet 2019 godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til 
stede på årsmøtet 2019. 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 2/19 

 

 

Konstituering av årsmøtet 2019 

Ved konstituering av årsmøtet skal det iht. vedtektene velges dirigent, to referenter og to til å 
underskrive protokollen. Tellekorps velges ved behov. 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøte 2019 foretar følgende konstituering for årsmøte 2019: 

Dirigent Einar Endresen 
(Leder, Kontroll- og 
kvalitetsutvalget, Rogaland 
fylkeskommune) 

 

Referenter Anne-Karin F Pettersen 
(generalsekretær) 

Liv Tronstad 
(Konsek Trøndelag IKS) 

Til å underskrive protokollen Aud-Kristin Løken 
(Kontrollutvalget, Rygge 
kommune) 

Hogne Haktorson 
(Sekretariat for 
kontrollutvalet i Hordaland 
fylkeskommune) 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 3/19 

 

 

Godkjenning av innkalling av saksliste 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 4/19 

 

 

Styrets årsmelding 2018 

I styremøte 25. mars 2019 (SS 25/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøte 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018. 

 

Vedlegg 

• Styrets årsmelding 2018 
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FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 

ÅRSMELDING 2018 
 

 

 

 

Arendalsuka 2018 
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1. Medlemsutvikling 
 
I 2018 har FKT fått 10 nye medlemmer. Ved utgangen av 2018 var tallet 205. Av disse er 
173 kommuner, 10 fylkeskommuner og 22 sekretariater. Sekretariatene dekker til sammen 
over 200 kommuner/fylkeskommuner. Medlemsandelen varierer fra fylke til fylke. I Sogn og 
Fjordane er samtlige 26 kommuner medlemmer. Vestlandet er generelt en landsdel der FKT 
står sterkt.  
 
 
2. Slik var styret sammensatt i 2018 
 
Leder Benedikte Muruvik Vonen (2018-20) Rådgiver, Temark - Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Nestleder Dag Robertsen (2018-20)  Nestleder kontrollutvalget, Moss 

kommune 
Styremedlem Marit Gilleberg (2018-20) Leder kontrollutvalget, Tolga kommune 
Styremedlem Ivar Mork (2018-20) Leder kontrollutvalget, Ulstein kommune 
Styremedlem Einar Ulla (2017-19) Kontrollsjef i Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
Styremedlem Roald Breistein (2017-19)  Seniorrådgjevar, Hordaland fk. 

sekretariat for kontrollutvalet 
Varamedlemmer: 
Vara (1) Pol. Terje Engvik (2018-20) Nestleder kontrollutvalget, Førde 

kommune  
Vara (2) Pol.  John Helge Andersen (2018-20) Nestleder i kontrollutvalget, Røros 

kommune 
Vara (1) Sekr.  Sissel Mietinen (2017-19) Sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS 
Vara (2) Sekr. Liv Tronstad (2017-19)  Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
3. Den økonomiske situasjonen i FKT 
 
Årsregnskapet for 2018 viser at FKT har en egenkapital på kr 1 264 702,- og at det var et 
positivt driftsresultat på kr 48 349,- mot budsjettert positivt driftsresultat på kr 300,-. 
 
 

 
FKT-styret 2018-2019 
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4. Aktiviteten i 2018 
 
Sentrale aktiviteter dette året har vært fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen og 
gjennomføring av en to-dagers konferanse for sekretariatene på Lillestrøm. I oktober ble det 
også arrangert en regional konferanse på Værnes, «Klarspråkkurs», i samarbeid med 
Konsek Trøndelag IKS. Videre har styret og sekretariatet hatt en del kontakt med 
medlemmene, inkludert rådgivning og veiledning. Styret har brukt tid på faglig 
utviklingsarbeid, representasjon, samt kontakt med myndighetene og andre organisasjoner.  
 

4.1. Styrearbeidet 
 
Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2018. Det er behandlet 104 styresaker og 32 
referatsaker. Styremøtene ble lagt til Oslo, Lillestrøm, Arendal og Gardermoen. De viktigste 
sakene styret har arbeidet med er omtalt spesielt nedenfor. Protokoller fra styremøtene blir 
fortløpende publisert på de lukkede medlemssidene på våre hjemmesider. 
 
 
4.2. Sekretariat for FKT 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn har hatt eget sekretariat og en generalsekretær siden 1.1 2018.  
Sekretariatet ble først lokalisert med eget kontor i Oslo sentrum, i kontorfellesskap i 
Tollbugata 32. I desember 2018 ble kontoret flyttet til kontorfellesskap i Kristian August gate 
14 i Oslo.  
 
 
4.3. Fagkonferanser og årsmøte  
 
FKT har dette året arrangert tre konferanser. 
 
 
4.3.1.   Sekretariatskonferanse 
 
Dette var FKTs niende konferanse spesielt tilrettelagt for sekretariatene. Den ble gjennomført 
i Lillestrøm 20. - 21. mars 2018. Her var det fokusert på: 

• Generalsekretærens time | Anne-Karin Femanger Pettersen 
• Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunesammenslåing – både i de «gamle» 

kommunene og den nye kommunen | Arnar Helgheim 
• Ny kommunelov | Erland Aamodt 
• Påse-ansvaret overfor revisor – veileder |Dag Robertsen 
• «Varsling» mm. – hvordan håndtere ulik informasjon om kritikkverdige forhold? | 

Sander Haga Ask 
• Ny personvernlovgivning fra mai 2018 (GDPR) – hvordan påvirker dette 

kontrollutvalgene og sekretariatene? | Steinar Nørstebø og Ove Skåra 
• Kontrollutvalgets sekretariat – veileder | Roald Breistein 
• Kontrollutvalgets innstillingsrett | Wencke S. Olsen 

 
Det var 34 deltakere til stede.  
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Arnar Helgheim om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing 

 
 
 

4.3.2. Fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen  
 
Avviklingen av fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen, 29. – 30. mai 2018, var den 
største aktiviteten også dette året. Det var ca. 160 deltakere til stede. Konferansen har 
etablert seg som en viktig samlingsplass for kontrollutvalgene og sekretariatene. Her er det 
mulighet for faglig samhandling både integrert i fagkonferansen og ellers utenom det faglige 
programmet. Evalueringen viste gode tilbakemeldinger på utbytte og gjennomføring også 
denne gangen. 
 
Temaer og innledere på konferansen var: 

• Stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite 
Svein Harberg åpnet konferansen.  

• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet | Nina Melsom  
• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter | Anne Cathrine 

Jacobsen  
• Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? | Mimmi Kvisvik  
• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder | Jorunn Ødegårdstuen  
• Hvorfor sviktet det i Land? Oppdragsansvarlig revisor | Reidun Grefsrud  
• Veileder – kontrollutvalgets sekretariat | Roald Breistein  
• Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? | Rune Haugsdal og Unni 

Skaar  
• Lovproposisjonen om ny kommunelov | Erland Aamot 
• Etikk | Henrik Syse 

 
Før middag på hotellet den første dagen var det var lagt inn et foredrag med Anders Tangen, 
med tema «Født til omstilling». 
 
 
 



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

 

5 

 

 
Paneldebatt om barnevernet: Mimmi Kvisvik, Jorunn  
Ødegårdstuen og Reidun Grefsrud 

 

 
4.3.3 Regionale konferanser 
 
I handlingsplanen for 2018-2019 er det et mål å utvikle og gjennomføre regionale 
opplæringstiltak for kontrollutvalg og kontrollutvalgsledere i samarbeid med 
medlemssekretariater. Bakgrunnen for målet i handlingsplanen var et vellykket arrangement i 
Skei i Sogn og Fjordane i juni 2017.  
 
Høsten 2018 forsøkte vi å få til en konferanse i Viken-regionen om kommunesammenslåing 
og kontrollutvalgets rolle, om forutsetningene for å lykkes og om rådmannens interkontroll 
underveis. Interessen var dessverre for liten til at arrangementet kunne bli økonomisk 
forsvarlig for FKT. 
 
I samarbeid med Konsek Trøndelag IKS arrangerte vi "Klarspråkkurs" på Værnes 26.oktober. 
Flere sekretariat i regionen var invitert. Kursholder var Agnar Kaarbø. Kurset var rettet mot 
saksbehandlere og andre knyttet til kontrollutvalgssekretariat. Målsettingen var å få 
kontrollutvalgssekretærene til å skrive enklere, kortere og klarere. Kurset var lagt opp slik at 
kursholder bygget på sekretariatenes egne saker. Samtlige 10 ansatte i Konsek Trøndelag 
deltok på kurset.  
 
 
4.4 Profilering. 
 
FKTs hjemmeside: 

• FKTs hjemmeside www.fkt.no er FKTs viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene 
og konferanser. 

• Det er mulig å melde seg inn i FKT direkte fra hjemmesiden. 
• Det er også mulig å melde seg på konferanser via hjemmesiden.  
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• Sekretariatet er nettredaktør og foretar den løpende oppdateringen av hjemmesiden.  
  
FKT i sosiale media: 

• Vi har ca.120 følgere på Twitter. @FKT_no. Fra 2018 har vi også hatt en facebook-
side: @FKT.no. Her har vi oppnådd å få 65 følgere. Vi oppfordrer medlemmene å 
følge oss på sosiale medier. 

 
FKT i media: 

• Kommunal Rapport 24. april, i fm Stortingshøringen om ny kommunelov, 
https://kommunal-rapport.no/2018/04/kontroll 

• Kommunal Rapport, 3. mai – ang. Valdres 
• Hordaland Folkeblad, 25. september – ang. en varslingssak i Jondal kommune 
• Kommunal Rapport, 14. november: «Debatt»  https://kommunal-

rapport.no/meninger/debatt/2018/11/egenkontrollen-ma-med-i-fremtidens-
lokaldemokrati 
 

FKT har i 2018 avgitt høringsuttalelse til:  
• NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat 
• NOU 2018 – 6 Varsling 

 
 

 
Stortingshøringen 24. april 2018 

 
Styrets deltakelse på kurs og konferanser mm.: 

• Generalsekretæren og flere av styrets medlemmer deltok på NKRFs 
Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar. 

• I forbindelse med styremøtet i Arendal i 14.-15. august, fikk styret anledning til å delta 
på et par relevante arrangementer under Arendalsuka: NKRFs arrangement «Tillit og 
kontroll – to sider av samme sak?» og «På innsiden: Hvordan flytte makt», arrangør 
Geelmuyden Kiese. 

• Styreleder og generalsekretær deltok på NKRFs årlige sekretariatssamling i 
Trondheim 12. – 13. september. 

• Styremedlem Roald Breistein representerte FKT på KOFAs årlige fagkonferanse 8. 
november. 

• FKT var invitert som gjest til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariats 
høstkonferanse for kontrollutvalg 14. november. Generalsekretæren representerte 
FKT. 
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4.5. Kontakt med andre organisasjoner 
 
Stortinget 
FKT v/styreleder og generalsekretær deltok på stortingshøringen 24. april om den nye 
kommuneloven 
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD 
Styreleder og generalsekretær hadde møte med KMD 22. mars. Tema for møtet var ny 
forskrift om kontrollutvalg, den nye kommuneloven, Seminaret for nasjonale 
tilsynsmyndigheter, Arena for nasjonal samordning av tilsyn med kommunene og behov for 
en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. I november sendte FKT søknad til KMD 
om finansiering for å utarbeide en slik veileder. Søknaden ble innvilget på nyåret 2019 og 
arbeidet er satt i gang. 
 
Styreleder holdt innlegg på KMDs årlige seminar for nasjonale tilsynsmyndigheter 4. juni. 
 
KS 
KS inviterte kommunene til et pilotnettverk om egenkontroll og tilsyn. Styreleder Benedikte 
Muruvik Vonen og generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen var til stede på en 
samling 1 februar. 
 
Styreleder og generalsekretær hadde møte med KS 22. mars. Tema for møtet var 
stortingshøringen i fm den nye kommuneloven, muligheter for samarbeid om arrangement 
under Arendalsuka og mulig samarbeid om FoU-prosjekt. Vi er enige om at vi jevnlig 
utveksler relevant informasjon 
 
NKRF 
FKT og NKRF har hatt jevnlig kontakt gjennom hele 2018. Organisasjonene hadde 
fellesmøte på Gardermoen 6. februar i forbindelse kontrollutvalgskonferansen til NKRF. 
Generalsekretæren deltok på NKRFs faglunsj om den nye kommuneloven 20. april.  
 

Styreleder var gjest på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar. Tilsvarende var 
NKRF gjest på FKTs fagkonferanse 29.- 30. mai. Styreleder var også gjest på NKRFs 
fagkonferanse i Drammen 12.- 13. juni.  
 
Transparency International Norge (TI-N) 
FKT har vært medlem i Transparency International Norge (TI-N) siden 1. januar 2008.  
 
FKTs formål med dette medlemskapet er: 

• kunne spørre TI-N når det oppstår spørsmål innen deres arbeidsfelt. 
• Ambisjon om at FKT bør være representert på deres årsmøter.  
• invitere TI-N som deltaker på FKTs fagkonferanser. 
• aktuelt å be TI-N om å bidra på arrangement i regi av FKT 

 
Generalsekretæren var tilstede på TI Norges årsmøte i Oslo 8. mai 2018.  
Fra FKT opprettet sitt eget sekretariat, har vi også vært lokalisert i samme kontorfellesskap.  
 
 

4.6. Opplæring og veiledning  
 
Noen aktiviteter på dette virkefeltet følger naturlig i etterkant av kommunevalget hvert fjerde 
år, sist i 2015. Men opplæring og veiledning er også viktig underveis i den fireårige 
funksjonsperioden. Her kan nevnes: 

• Sekretariatskonferanse i Lillestrøm, 20.-21. mars 
• Fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen, 29.-30. mai 



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

 

8 

 

• Klarspråkkurs på Værnes 26. oktober 
• Løpende informasjon på FKTs hjemmeside 
• Organisasjonen blir stadig mer kjent, og mottar henvendelser både fra medlemmer og 

andre om råd innenfor ulike sakstyper    
 
I 2018 har FKT hatt flere arbeidsgrupper i gang som har jobbet med veiledere: 
 
Sekretariat for kontrollutvalg 
Arbeidsgruppen har bestått av:  

• Roald Breistein, leder, styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland 
fylkeskommune  

• Hilde Vatnar Selnes, tidl. nestleder i styret i FK, medlem i kontrollutvalget i Namsos  
• Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold 

kontrollutvalgssekretariat  
• Rolleiv Lind, tidl. styremedlem i FKT, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune  

 
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver standarder for 
utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg og hva kontrollutvalget kan forvente å få 
av tjenester fra sitt sekretariat. Veilederen ble presentert på fagkonferansen i slutten av mai 
og publisert før ferien. 
 
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
Arbeidsgruppen har bestått av:  

• Styremedlem Einar Ulla, leder, Sekretariatet for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane 
fylkeskommune 

• Nestleder Dag Robertsen, kontrollutvalget i Moss 
• Tor-Harald Hustad, Sekretariatet for kontrollutvalget i Møre og Romsdal 

fylkeskommune 
• Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS 
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen  

 
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide et praktisk arbeidsverktøy som skal hjelpe 
kontrollutvalget og sekretariatet til å gjennomføre påse-ansvaret overfor revisor på en god og 
trygg måte. Veilederen blir presentert på sekretariatskonferansen på Lillestrøm i mars 2019. 
Endelig veileder blir presentert på fagkonferansen 2019. 
 
Internkontroll i sekretariatene 
På bakgrunn av innspill fra flere av våre medlemmer ble det i styremøtet 11. oktober vedtatt 
å opprette arbeidsgruppen «Internt kvalitetssystem i sekretariatene»: 
 
Arbeidsgruppen består av: 

• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen, leder 
• Styreleder Benedikte Muruvik Vonen 
• Wenche Sissel Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat  
• Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  

Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en veileder som identifiserer nødvendige og 
tilstrekkelige internkontrolldokumenter for kontrollutvalgssekretariat. Videre skal veilederen 
foreslå hvordan innholdet i internkontrolldokumentene kan tilpasses virksomheten i 
sekretariatene. Veilederen skal være ferdig til sekretariatskonferansen 2020.  
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Opplæring av nye kontrollutvalg 
Styret opprettet arbeidsgruppen 11. oktober. 
 
Arbeidsgruppen består av: 

• Styremedlem Marit Gilleberg, leder, KU-leder i Tolga kommune 
• Styremedlem Roald Breistein, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland 

fylkeskommune  
• Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat 
• Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen 

Arbeidsgruppen skal lage et opplegg for opplæring av nye kontrollutvalg etter 
kommunevalget 2019 som inneholder følgende:  

• Pp-presentasjoner om relevante tema.  
• Eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen» 
• kontrollutvalgets rolle i kommunens program for opplæring av nye folkevalgte. 

 
FKT ønsker å samarbeide med lokale sekretariat om opplegget. 

Samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn 
Høsten 2018 var FKT i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om behovet 
for å utarbeide en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. FKT sendte en 
prosjektsøknad og fikk den endelig godkjent i februar 2019. Prosjektet skal finansieres over 
statsbudsjettet med inntil kr. 350 000,-, og organiseres med styringsgruppe og 
prosjektgruppe bestående av personer fra departementet, kommunene (rådmann), 
fylkesmannsembetene og FKT (kontrollutvalg og sekretariat). Styreleder Benedikte Muruvik 
Vonen og Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen vil lede hhv. styringsgruppen og 
prosjektgruppen.  
 
Prosjektgruppen: 

• Leder Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT 
• Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS 
• Leif Aarebrot, Kontrollutvalget i Oppegård kommune 
• Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
• Petter Lodden, Fylkesmannen Vestfold og Telemark 

Styringsgruppen: 
• Leder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
• Ivar Mork, Kontrollutvalget i Ulstein kommune 
• Ragnhild Spigseth, KMD 
• Tor Ole Holbek, NKRF 
• Vigdis Rotlid Vestad, fylkesmannen i Møre og Romsdal 
• Roar Vevelstad, rådmann Halden kommune 

 
Målgruppene for veilederen er fylkesmannsembetene, andre statlige tilsynsmyndigheter og 
kommunenes egne kontrollorganer (kontrollutvalg, sekretariat og revisjon) og kommunen 
som tilsynsobjekt. 
 
Medlemspleie 
FKT har i løpet av året mottatt en del konkrete henvendelser fra medlemmene innenfor 
forskjellige områder: Henvendelsene er besvart løpende.  
 

• Valg av revisjons- og sekretariatsordning 
• Saksbehandlingssystem i sekretariatene 
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• Arbeidsdeling mellom revisjon/sekretariat i forbindelse med overordnet analyse 
• Innsynsrett for kontrollutvalget 
• Kontrollutvalgsleders møterett 
• Lukking av et saksforberedende møte 
• Suppleringsvalg til kontrollutvalget 
• Antall medlemmer i KU etter kommunesammenslåing 
• Samlokalisering av sekretariat og revisjon 
• Møteoffentlighet og låste dører, svar fra KMD, datert 26.juni 
• Avlysning av folkevalgte møter etter KL § 32, svar fra KMD 15. oktober 

 
Personvernombud i sekretariatene 
Fra høsten 2018 kan FKT tilby personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariat. 
Ordningen er etablert etter oppfordring fra medlemmer. Ved utgangen av 2018 var det fire 
sekretariat som benytter seg av ordningen. 
 
Faglige innlegg 
FKT har holdt innlegg på ulike arrangementer: 
 

• Styremedlem Roald Breistein var i Nettverk for sekretariata i Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane 20. juni, der presenterte han veilederen om kontrollutvalg og 
sekretariat. 

• Generalsekretæren var i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo-regionen 25. 
oktober og snakket om endringer i kommuneloven og betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat. 

• FKT var invitert sammen med NKRF til Sekretariatssamling i Larvik 16. november for 
blant annet å snakke om høringsprosessen knyttet til ny forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon, og om hva FKT og NKRF tenker om samarbeid mellom organisasjonene. 
Generalsekretæren representerte FKT. 

 
Juridisk rådgivning 
Styret har hatt løpende avtaler om rådgivning og juridisk bistand med Jan Frithjof Bernt. 
Avtalen har ikke vært benyttet i utstrakt grad i 2018.  
 
Hjemmesiden: 
Ellers er det som nevnt tidligere vår hjemmeside www.fkt.no som er vårt viktigste talerør og 
informasjonskanal overfor medlemmer og andre mellom årsmøter og konferanser.  
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 5/19 

 

 

Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 

I styremøtet 29. januar 2019 (SS 3/19) behandlet styret sak om årsregnskapet 2018: 

Dette ble vedtatt: 
Regnskapet for 2018 oversendes revisor til behandling  

 

I styremøte 29. april 2019 (SS 42/19) avla styret årsregnskapet for 2018 og vedtok følgende 
innstilling til årsmøtet: 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøte 2019 godkjenner FKTs årsregnskap for 2018. 

 

Vedlegg 

• Årsregnskap 2018 
- resultatregnskap 2018 
- balanseregnskap pr. 31.12.2018 
- noter til årsregnskapet 2018 
- kommentarer til regnskap 2018 

• Revisjonsberetning for 2018 
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RESULTAT REGNSKAP 2018   

        Org.nr. 989 545 159 
 
 

 Regnskap Budsjett Regnskap 

2018 2018 2017 

Inntekter    

Medlemskontingent 1 230 750,00 1 250 000,00 751 400,00 

Inntekt kursvirksomhet 1 231 850,00 1 300 000,00 1 472 105,00 

Renteinntekter DNB (brukskonto) 249,00 500,00 344,47 

Renteinntekter DNB (høyrente) 3 905,31 6 000,00 5 606,11 
    

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 466 754,31 2 556 500,00 2 229 455,58 
    

Utgifter    

Kursutgifter 802 139,41 975 000,00 999 391,87 

Hjemmeside 18 219,50 15 000,00 9 625,00 

Sekretariat 1 273 872,30 1 235 000,00 621 426,61 

Styrearbeid 263 653,65 200 000,00 294 642,51 

Arbeidsgruppe på-se ansvar   13 053,67 

Lønnsutgifter (juridisk rådgivningsbistand) 56 037,50 30 000,00 5 000,00 

Diverse (gebyr,porto)   953,75 

Kontingenter 1 300,00 1 200,00 1 200,00 

Andre utgifter (utredning sekretariatsløsning)   105 973,00 

Etableringskostnader nytt sekretariat   67 763,25 

Diverse tiltak handlingsplanen  100 000,00  

Andre kostnader  3 182,40   

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 418 404,76 2 556 200,00 2 119 029,66 
    

RESULTAT 48 349,55 300 110 425,92 
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1  

Org.nr. 989 545 159 

 
 
 
Kommentarer til regnskap 2018 

 
Kurs 

 

I regnskapsoppsettet er inntekten for personvernombudstjenesten (kr. 63 540,-) lagt til kursinntektene.  

I regnskapet for 2019 vil disse inntektene vises som egen post. 

 

Kurs spesifisert: 

 

 Sekretariatskonferanse Fagkonferanse Regional konf. 

Værnes 

Kursinntekter 180 240 

 

965 070 

 

23 000 

 

Kursutgifter 125 376 

 

644 340 

 

32 423 

 

RESULTAT 54 864 320 730 - 9 423 

 

Hjemmeside 
 

Årsavgift og brukerstøtte nettsideleverandør, IT-kostnader (Exchange Online, Office 365) 

 
 

Sekretariat 

 

Sekretariatet har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet.  Årsaken er kostnader for utført 

sekretariatsarbeid høsten 2017 ifm. styrearbeid, og avslutning av regnskap 2017 som er betalt til NKRF i 

2018. (NKRF utførte sekretariattjenester for FKT i 2017) 

 

Styrearbeid 
 

Reisekostnader og møtekostnader styret. Styret har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet. 

Årsaken til dette er refusjonskrav/lønn og krav/tapt arbeidsfortjeneste. 

 
 

Lønnsutgifter (juridisk rådgivning) 
 

I 2018 hadde vi ikke utgifter til juridisk bistand. Posten viser kostnader forbundet med 

personvernombudstjeneste. I regnskapet for 2019 vil disse utgiftene vises som egen post. 

 

Kontingenter 
 

Kontingent for 2017 til Transparency International 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 6/19 

 

 

Medlemskontingent 2020 

Styret behandlet sak i styremøtet 25.3 (sak 31/19) som omhandlet behov for økning i 
kontingentsatsene for 2020.  

Styret vedtok følgende: 
Styret tar informasjon om status for medlemsverving til orientering og ber generalsekretæren 
om å legge til grunn styrets innspill om kontingentsatser i fm budsjett for 2020. 

Til grunn for beregningene av medlemskontingent er samtlige av de nyopprettede 
kommunene der vi er inne med medlemskap i en eller flere av de gamle kommunene som 
blir sammenslått per 1.1 2020. 

 

I styremøte 29. april 2019 (SS 43/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

 

Innstilling til vedtak 

• Årsmøtet 2019 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2020 

 2020 

Kommune 0 - 5 000 innb. 3 500 
Kommuner 5 001 - 10 000 innb. 7 000 
Kommuner 10 001 – 20 000 innb. 9 000 
Kommuner 20 001 - 50 000 innb. 12 000 
Kommuner med mer enn 50 000 
innb. 

15 000 

Fylkeskommuner 15 000 
Sekretariater 9 000 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 7/19 

 

 

Handlingsplan 2019-2020 

I styremøte 29. april 2019 (SS 45/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs handlingsplan for 2019-2020. 

 

Vedlegg 

• Handlingsplan 4.5 2019- 31.12 2020 
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HANDLINGSPLAN FOR FKT 

PERIODEN 4.6.2019 – 31.12.2020 
 
A. FORMÅL (jf. FKTs vedtekter, pkt. 1) OG OPPGAVER 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 
Forumets primæroppgaver er ifølge vedtektene å styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes arbeid 
med kontroll og tilsyn, være en pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og 
sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling, styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes 
kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag, være en pådriver i politiske prosesser i saker som 
omhandler kontroll og tilsyn, og styrke kontrollutvalgenes stilling i kommunene, herunder 
kontrollutvalgenes økonomi. 
 
Andre oppgaver er å sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av 
revisjonsoppgaver, være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer, synliggjøre 
overfor omverdenen hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er, være et serviceorgan for kontrollutvalg 
og sekretariat, og å være et talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. Alle i målgruppen 
skal være kjent med FKTs tilbud. 
 
 
B. SATSINGSOMRÅDE: MEDLEMSVERVING 
For å lykkes som retningsgivende forum innen våre fagfelt må FKT ha tilstrekkelig medlemsgrunnlag og 
økonomisk handlefrihet. Målsettingen er å øke medlemstallet fra å ha en dekning per i dag på 41% av 
medlemspotensialet til å komme så nær 100% som mulig. Profesjonalitet og troverdighet i de tjenestene 
vi leverer, er fortsatt viktig i denne sammenhengen. FKT vil vurdere å utvide medlemspotensialet til 
andre grupper. 
 
 

C. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING FOR ØKT GJENNOMSLAGSKRAFT 
For å lykkes med primæroppgavene skal FKT være synlig og bidra med kompetanse i relevante fora, 
arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Aktuelle høringsuttalelser og synlighet i mediebildet vil være en 
naturlig del av dette. Arendalsuka skal benyttes som arena for profilering og samfunnspåvirkning. 
Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, ikke bare i dialogen med medlemmene, men også 
overfor potensielle medlemmer og samfunnet for øvrig. Aktuelle nyheter må spres på sosiale medier. I 
2019 og 2020 satser vi i tråd med vår mediestrategi på en markant økning i antall følgere på facebook og 
twitter. 
 
 
D. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING  
Nyttige tilbud innenfor opplæring og veiledning gjør FKT til en attraktiv medlemsorganisasjon. 
Medlemmene skal involveres i dette arbeidet. 
 
FKT vil bidra med relevant opplæring og veiledning overfor både kontrollutvalg og sekretariater, 
herunder: 

• Fortsette med årlig fagkonferanse og sekretariatkonferanse 
• Utvikle og gjennomføre regionale opplæringstiltak for kontrollutvalg og 

kontrollutvalgsledere i samarbeid med medlemssekretariater 
• Tilby veiledere på relevante fagområder. I 2019 og 2020 vil vi ha tre til fire veiledere 

under utvikling. FKT vil satse mer på å søke ekstern finansiering for utvikling av 
veiledere 
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• Tilby medlemmene juridisk og annen relevant faglig rådgivning og bistand. Vi har som 
målsetting at våre medlemmer velger FKT som sin naturlige leverandør av 
personvernombudstjenesten.  

• Kontinuerlig vurdere nye tiltak og konsepter for å styrke kontrollutvalgenes og 
sekretariatenes kompetanse, gjerne etter innspill fra medlemmene 

 
 
E. MEDLEMSKOMMUNIKASJON 
Som medlemmer i denne sammenheng menes både kontrollutvalg og sekretariat, og kontrollutvalgenes 
medlemmer og sekretariatenes ansatte. FKT sender ut medlemsinfo jevnlig. Nettsidene er en naturlig 
kommunikasjonskanal overfor medlemmene, og må videreutvikles etter medlemmenes ønsker og FKTs 
behov. FKT vil bruke sosiale medier mer aktivt i sin medlemskommunikasjon. Vi vil vurdere nye 
kommunikasjonskanaler. 

 
 
F. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID 
FKT ønsker å videreutvikle seg som faglig forum for medlemsgruppen og samarbeide med andre 
organisasjoner der det er naturlig, å samarbeide. Dette skal bidra til faglig videreutvikling av forumet og 
gi merverdi for medlemmene.  
 
Styret og FKTs sekretariat vil sammen med medlemmene videreutvikle nye tiltak som støtter opp om 
organisasjonens formål. Medlemsnytte skal være den bærende drivkraften i dette arbeidet. Utviklingen 
skal også sikre forumets økonomiske handlekraft og bidra til konstruktiv samfunnspåvirkning. Dersom 
utviklingen av tiltak kan komme under regler for tildeling av offentlige midler, vil FKT søke å finansiere 
prosjekter på denne måten. 
 
Høsten 2019 vil vi søke samarbeidspartnere og ekstern finansiering for å sette i gang planlegging av et 
FoU-arbeid om kontrollutvalgenes bestiller-rolle.  
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 8/19 

 

 

Årsbudsjettet 2020 

I styremøte 29. april 2019 (SS 44/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2020. 

 

Vedlegg 

• Årsbudsjett 2020 
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Org.nr. 989 545 159

BUDSJETT 2020

Budsjett Regnskap BUDSJETT

2019 2018 2020

Inntekter

Medlemskontingent 1 300 000 1 230 750,00 1 300 000

Fagkonferanse
Sekretariatskonferanse
Regional konferanse,annet
Sum konferanseinntekter 1 350 000 1 231 850,00 1 695 000

Personvernombudstjeneste 45 000

Renteinntekter DNB (brukskonto) 249,00

Renteinntekter 6 500 3 905,31 6 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 656 500 2 466 754,31 3 046 000

Utgifter

Fagkonferanse
Sekretariatskonferanse
Regional konferanse, annet
Sum konferanseutgifter 1 025 000 802 139,41 1 323 500

Hjemmeside 15 000 18 219,50 20 000

Personalkostnader sekretariat
Kontorkostnader sekretariat
Sum sekretariat 1 250 000 1 273 872,30 1 264 142

Styrearbeid 240 000 263 653,65 263 000

Juridisk rådgivningsbistand 25 000 0 20 000

Personvernombudstjeneste 56 037,50 37 500

Kontingenter 1 200 1 300,00 1 400

Div. tiltak i hh.t handlingsplan 
(arbeidsgrupper)

100 000 100 000

Andre kostnader  3 182,40 9 000

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 656 200 2 418 404,76 3 038 542

RESULTAT 300 48 349,55 7 458
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 9/19 

 

Innkomne forslag og vedtektsendringer 

I henhold til vedtektene, pkt. 5, ble det (19. mars 2019) sendt ut e-post til medlemmene med 
varsel om at medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må 
sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, innen 23. april 2019.  

Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtektsendringer til årsmøtet 2019 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet 2019 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller 
vedtektsendringer fra medlemmene. 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 10/2019 

 

Valg til styre 

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet iht. vedtektene i oddetallsår velge to 
styremedlemmer og to varamedlemmer fra kontrollutvalgssekretariatene for to år.  

Leder, nestleder og styrets øvrige medlemmer/varamedlemmer er ikke på valg i 2019.  

 

Forslag fra valgkomiteen: 

Styremedlemmer (to år): 

• Einar Ulla – gjenvalg for 2 år (Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune) 
• Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS) 

Varamedlemmer (to år): 

• Første vara: Bjørn H Wikasteen - ny for 2 år (Seniorrådgiver ved K-sekretariatet) 
• Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal) 
 

Vedlegg 

• Forslag fra valgkomitéen  
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Framlegg frå valnemnda for FKT 2019 

Valnemnda for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) kjem med framlegg til val av styremedlemar med 
vara på årsmøtet i 2019. 

Valnemnda 2019 har bestått av: Arnar Helgheim (leiar), Frank Willy Djuvik (nestleiar), Synnøve 
Solbakken og Torill Bakken. Varamedlemar: Tage Pettersen og Kjell Tore Wirum. 

Styret 
Benedikte Muruvik Vonen, styreleiar 
Dag Robertsen, nestleiar 
Marit Gilleberg 
Ivar Mork 
Einar Ulla: På val i 2019 
Roald Breistein: På val i 2019 

Vara 
Terje Engvik.  
John Helge Andersen.  
Sissel Mietinen. På val i 2019  
Liv Tronstad.  På val i 2019  

Styremedlemar 
Av styremedlemane er det Einar Ulla og Roald Breistein som står på val i 2019. Roald Breistein har 
sagt frå seg attval. Einar Ulla har sagt ja til førespurnad om attval. Valnemnda foreslår dermed eit 
nyval og eit attval. 

Varamedlemar 
Det er Sissel Mietinen og Liv Tronstad som står på val. Sissel Mietinen har sagt frå seg attval, medan 
valnemnda foreslår Liv Tronstad som styremedlem. Valnemnda foreslår dermed to nye 
varamedlemar. 

Framlegg til 2 styremedlemar: 
Einar Ulla – attval for 2 år (Kontrollsjef i Sog og Fjordane fylkeskommune) 
Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgjevar i Konsek Trøndelag) 

Framlegg om 2 varamedlemar 
Første vara: Bjørn H Wikasteen   ny for 2 år (Seniorrådgjevar ved KSekretariatet) 
Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Dagleg leiar i Kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal) 

Førde, 10. mai 2019 
For Valnemnda for FKT 

Arnar Helgheim, leiar 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 11/2019 

 

Valg av valgkomite 

I henhold til vedtektene skal årsmøtet velge valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer 
og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra 
sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i 
partallsår).  
 
Valgkomitéen består i dag av: 
 
Medlemmer: 
• Arnar Helgheim, daglig leder, SEKOM-sekretariat (leder) 

Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, Sogn og Fjordane f. kom. (nestleder)  
• Synnøve Solbakken, kontrollutvalsleiar Kvinnherad kommune 
• Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS 

Varamedlemmer: 
• Tage Pettersen, kontrollutvalgsmedlem Moss kommune 
• Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat 

I 2019 er Arnar Helgheim, Torill Bakken og Kjell Tore Wirum på valg.  Alle har i 
utgangspunktet takket ja til gjenvalg.  

Fordi det er politikerne som er på valg i 2020, foreslås Frank Willy Djuvik som ny leder. Da 
hadde det også vært naturlig å foreslå dagens leder, Arnar Helgheim som ny nestleder. Men 
for å unngå at leder og nestleder er fra samme fylke (fra 2020), foreslår styret at Kjell Tore 
Wirum tiltrer som fast styremedlem og nestleder. Torill Bakken foreslås som 
vararepresentant. 

 

Innstilling til vedtak: 

Valg av medlemmer til valgkomitéen: 

Medlemmer: 
• Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (to år) 
• Arnar Helgheim, daglig leder SEKOM-sekretariat (to år) 

Varamedlemmer:  
• Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (to år) 
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  Sekretariat for FKT 
 

 
 

Leder og nestleder: 
• Leder: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, S. og Fj. f. kom. (ett år) 
• Nestleder: Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (ett år) 



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

  Sekretariat for FKT 
 

 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 12/2019 

 

Valg av revisor 

Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene velge revisor hvert år. 

 

Innstilling til vedtak: 

Valg av revisor (ett år): 

• Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat 

 



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

 

Siste oppdatering: 9.5.2019 

 

Plan for samordning av 

tilsyn med andre statlige 
tilsynsmyndigheter 

  



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

 

Siste oppdatering: 9.5.2019 

 

Innhold 

 

1. Om planen................................................................................ 2 

1.1 Bakgrunnen ............................................................................ 2 

1.2 Planen som styringsverktøy ...................................................... 2 

1.3 Avgrensning av planen ............................................................. 3 

1.4 Nytt fra 2020 .......................................................................... 3 

2. Kort om våre tilsynstemaer ......................................................... 5 

2.1 Beredskapsområdet (BERED.).................................................... 5 

2.2 Helseområdet (HEL.) ................................................................ 5 

2.3 Landbruksområdet (LAND.) ....................................................... 5 

2.4 Miljøvernområdet (MILJØ) ......................................................... 5 

2.5 Sosial- og familieområdet (SOF.) ............................................... 6 

2.6 Utdanningsområdet (UTD.) ....................................................... 6 

3. Samordning av kommunerettet tilsyn- Oslo ........................................ 7 

4.1 Tilsyn med fylkeskommuner ..................................................... 10 

4.2 Tilsyn med kommuner ............................................................. 12 

5. Rutine for samordning av reaksjoner ................................................ 27 

6. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten .................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/19 Referat og orienteringer - 19/00026-3 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019 

Side 2 
 

1. Om planen 

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet 

sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. 

 

1.1 Bakgrunnen  

Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt 

til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. 

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige 

tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.  

 

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet 

sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå 

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på 

andre sektorer.  

 

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordning-

og koordinering av kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra 

andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  

 

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 

 

1.2 Planen som styringsverktøy 

For at Fylkesmannen skal lykkes med samordningsplikten er det 

nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen 

skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter, 

inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2019. Planen må primært ses 

på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en 

nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter selv i 

form av varselbrev.  

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer 

vi til å oppdatere den før sommeren. Dette for å ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  
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1.3 Avgrensning av planen 

Vi gjør oppmerksom på at planen viser kun planlagte tilsyn, slik at 

hendelsesbaserte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter fremgår ikke. 

 

Planen kan endre seg i løpet av året både på grunn av 

omprioriteringer, tilgjengelige ressurser/ kapasietet eller av andre 

hensyn. 

 

Følgende tilsynsetater og Kontrollutvalgssekretariatene er invitert til å 

være med på tilsynssamordningen: 

 

Statlige tilsynsetater: 

 Mattilsynet  

 Arbeidstilsynet  

 Datatilsynet  
 Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Arkivverket  
 Statens vegvesen 

 

Kontrollutvlagssektretariatene: 

 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat- FIKS 
 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS- Rokus 

 Kontrollutvalgssekretariatet i Oslo 
 Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS        

 Østfold kontrollutvalgssekretariat 
 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat 

 

Ikke alle tilsynsetater har planer om å utføre tilsyn med våre 

kommuner. De vil ikke omfattes av tilsynsmatrisen/oversikten under.  

 

 

 

 

 

1.4 Nytt fra 2020 

Ny kommunelov 
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Etter ny kommunelov får fylkesmennene mulighet til å sette en frist til 

tilsynsmyndighetene for når tilsynsplaner skal være sendt inn til oss. 

 

Mer informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt. 

 

Felles Nasjonaltilsynskalender 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal et oppdrag i tildelingsbrevene for 2018/2019 om å 
utvikle en felles nasjonal tilsynskalender som kan brukes av alle 

fylkesmannsembeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at 
kalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter en 

oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Arbeidet med 
tilsynskalender tar også sikte på å legge til rette for at 

tilsynskalenderen kan gi en oversikt over forvaltningsrevisjoner i 

kommunene. Forventet oppstart er 1. januar 2020.  

Mer informasjon om prosjektet kommer på et senere tidspunkt.  

 

Veileder- Samordning av kommunal egenkontroll og tilsyn 

Forum for Kontroll og Tilsyn skal, på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, lede arbeidet med å utvikle en helt ny 

veileder for samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn.   

Hensikten med veilederen er å bidra til at fylkesmannen, andre 

tilsynsmyndigheter og kommunal egenkontroll får god kjennskap til 

hverandres virksomhet, bl.a. gjennom: 

 arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger (overordnet 

analyse) i kommunen og arbeidet med risiko- og 

sårbarhetsanalyser hos tilsynsmyndigheter (nasjonale 

tilsynsmyndigheter og fylkesmennene) 

 

 gjennomføring av tilsyn og forvaltningsrevisjon 

 

 hvordan informasjon om tilsyn og 

forvaltningsrevisjon/egenkontroll formidles 

Veilederen vil videre kunne bidra til hvordan samspillet mellom statlig 

tilsynsvirksomhet og kommunal egenkontroll kan foregå for å få til god 

samordning. 

Veilederen vil bli en del av departementets implementeringspakke 

knyttet til ny kommunelov.   
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2. Kort om våre tilsynstemaer 

Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi i hovedsak har 
planlagt å  

føre tilsyn med i 2019. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 
endre 

seg i løpet av året på grunn av risikovurderinger. 
 

2.1 Beredskapsområdet (BERED.) 

 I 2019 gjennomføres det tilsyn med den kommunale 

beredskapsplikten.  Tema og metode velges basert på en ROS-

analyse. Vi skal føre tilsyn med ¼ av kommunene.  
 Tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven 

og helsemessig- og sosial beredskap etter helseberedskapsloven, 
som vi kan benytte der vi finner det hensiktsmessig. Tilsyn 

gjennomføres i samarbeid vår helseavdeling.  
 Gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunenes 

kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves.  
 

2.2 Helseområdet (HEL.) 

 Det planlegges felles landsomfattende tilsyn i 2019 med 

kommunale barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav med 

tema «Ettervern og samhandling mellom barnevern og NAV, med 

vekt på brukermedvirkning». 

 Det planlegges landsomfattende tilsyn med miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler (folkehelseloven) i 2019. Tilsyn gjennomføres 
i samarbeid vår utdanningsavdeling.  

 Tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven 
og helsemessig- og sosial beredskap etter helseberedskapsloven, 

som vi kan benytte der vi finner det hensiktsmessig. Tilsyn 
gjennomføres i samarbeid vår beredskapsstab.  

 

2.3 Landbruksområdet (LAND.) 

 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske 
virkemidler på landbruksområdet. 

Gjennomføre risikobasert forvaltningskontroll av 20 % av 
kommunene.   

 

2.4 Miljøvernområdet (MILJØ) 

 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn) 
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2.5 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

 Det planlegges felles landsomfattende tilsyn i 2019 med 

kommunale barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav med 

tema «Ettervern og samhandling mellom barnevern og NAV, med 

vekt på brukermedvirkning» 
 Landsomfattende tilsyn- utarbeidelse av individuelle planer for 

deltakere i introduksjonsprogrammet 
 Tilsyn med om kommunene oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven, herunder tilbudet til barn og menn og spesielt 
sårbare personer med alvorlige rusproblem, psykiske lidelser og 

funksjonsnedsettelser. Tilsynet med kommunenes oppfølging av 

voldsutsatte i reetableringsfasen skal prioriteres i 2019. 
 Tilsyn med virksomheten ved familievernkontor  

 Tilsyn med om kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernloven   

 Oppfølging av kommuner i fylkene som er med i forsøk med endret 
oppgave og ansvarsfordeling mellom kommune og stat innen 

barnevernet bla. gjennom tilsyn 
 

2.6 Utdanningsområdet (UTD.) 

 For barnehage videreføres tilsynstema fra 2018. Det er tilsyn med 

kommunens rolle som barnehagemyndighet og en nasjonal 
tilsynssatsing for 2017-2019 (godkjenning og risikovurderinger, 

veiledning og tilsyn). Tilsyn skal gjennomføres der det er mest 
risiko for at det er noe som bør gjøres annerledes og bedre.  

 For skolesektoren videreføres det felles nasjonale tilsynet som går 
fra 1.1.2018 og ut 2021 med seks temaer (retten til et trygt og 

godt skolemiljø, tidlig innsats, spesialundervisning, skolens arbeid 
med elevenes utbytte av opplæringen, grunnskoleopplæring for 

voksene og videregående opplæring for voksene.) 
 Det planlegges landsomfattende tilsyn med miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler (folkehelseloven) i 2019. Tilsyn gjennomføres 
i samarbeid vår helseavdeling.  
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn- Oslo 

 Tidspunkt 2019 Fylkesmannen Arkivverket Egenkontroll 

 

Oslo 

sentralt 

 

1.Halvår 

 
 
 

Elever i 

videregående 
med behov for 
særskilt 
tilrettelegging – 
inntak og 
opplæring 

Vann- og 
avløpsetaten- 
Arkivtilsyn     

 

Bymiljøetaten- 
Arkivtilsyn 

 

Oslo Havn KF- 
Arkivtilsyn     

 

Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap og Utdanningsetaten-  
Oppfølging etter rapport 13/2016 
Kvalitet og innhold i 
spesialundervisningen i grunnskolen- 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid, Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap-   
Oppfølging etter rapport 10/2016 
Spesialpedagogisk hjelp til barn under 
skolepliktig alder  

 

Byrådsavdeling for finans, 
Byrådsavdeling for næring og eierskap, 
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, 
Undervisningsbygg Oslo KF og 
Utviklings- og kompetanseetaten- 
Oppfølging etter rapport 16/2016 Tiltak 
mot arbeidslivskriminalitet  
 

Byrådsavdeling for oppvekst og 
utdanning og Barne- og familieetaten-  
Oppfølging etter rapport 6/2016 
Målfastsetting og styringsdialog – 
Barne- og familieetaten  

 

 

 2.Halvår  Utdanningsetaten 

Arkivtilsyn-  

 

Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap-  
Oppfølging etter rapport 17/2016 
Godkjenning av og tilsyn med 
barnehager  

 

Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid-  
Oppfølging etter rapport 18/2016 
Kompetanse i den hjemmebaserte 
helsetjenesten  
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid og utvalgte bydeler- 
Folkehelsearbeid: Bydelenes 
frisklivstilbud  
 

Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid og aktuelle virksomheter som 
bydeler, Sykehjemsetaten, 
Velferdsetaten og Helseetaten-   
Legemiddelhåndtering i kommunale 
virksomheter  
 
Byrådsavdeling for finans, 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 
Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap, Utdanningsetaten og Vann- 
og avløpsetaten-   
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Oppfølging av rapport 9/2016 

Planlegging for befolkningsveksten  

 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 
Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten 
og Vann- og avløpsetaten- 
Samarbeidet mellom kommunen og 
private om gravearbeider ved tiltak på 

vei og fortau  
  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 
Brann- og redningsetaten og Plan- og 
bygningsetaten-  
Tilsyn og brannforebyggende arbeid  
 

Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- 
og bygningsetaten-  
Medvirkning i plansaker  
 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
og Vann- og avløpsetaten  
Kontraktsoppfølging i Vann- og 

avløpsetaten  
 
Byrådsavdeling for næring og eierskap 
og Omsorgsbygg Oslo KF-  
Omsorgsbygg Oslo KF – kompetanse og 
kvalitet i oppfølgingen av 

byggeprosjekter  
 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 
Fjellinjen AS og Akershus 
fylkeskommune (kun koordinering)- 
Oppfølging av rapport 12/2016 

Fjellinjen AS – effektiv drift og 

internkontroll  
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid, Byrådsavdeling for næring og 
eierskap, Næringsetaten og 
Sykehjemsetaten-  
Oppfølging etter rapport 14/2016 

Etterlevelse av offentlighetsloven  
 
Byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap og Utdanningsetaten  
Overordnet styringsdialog om 
opplæring  

 
To til fire utvalgte virksomheter, 
Byrådsavdeling for finans og andre 
berørte byrådsavdelinger-  
Ansettelser i kommunen  
 
Byrådsavdeling for næring og eierskap 
og Oslo Havn KF-  
Virksomhetsstyring med vekt på 
økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF  
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Bydel: 2019 Fylkesmannen Egenkontroll 

Alna 1.Halvår   

2.Halvår Tilsyn med sosiale 
tjenester 

Oppfølging etter rapport 18/2016 Kompetanse i den 
hjemmebaserte helsetjenesten  

 

Bjerke 1.Halvår   

2.Halvår LOT: Tilsyn med 
ettervern og 
samarbeid mellom 
barneverntjenesten 

og sosiale tjenester 
i Nav 

 

 

Frogner 1.Halvår LOT: Tilsyn med 
ettervern og 
samarbeid mellom 
barneverntjenesten 

og sosiale tjenester 
i Nav 

 

 

2.Halvår   

 Gamle Oslo 1.Halvår LOT- Kommunens 

folkehelsearbeid 

 

2.Halvår Tilsyn med 
spesialpedagogisk 
hjelp, 
tegnspråkopplæring 
m.m. i barnehagen 

 

 

Grorud 1.Halvår   

2.Halvår LOT- Kommunens 
folkehelsearbeid 

 

 

Grünerløkka 1.Halvår Tilsyn med 
barnehageloven §§ 
8, 16, 10 og 11 

 

 

2.Halvår   

Nordre Aker 1.Halvår   
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2.Halvår  Oppfølging etter rapport 17/2016 Godkjenning av og 

tilsyn med barnehager  

 

Nordstrand 1.Halvår   

2.Halvår   

 Sagene 1.Halvår   

2.Halvår  Oppfølging etter rapport 17/2016 Godkjenning av og 
tilsyn med barnehager  

 

St. 

Hanshaugen 

1.Halvår 

 

 Oppfølging etter rapport 10/2016 Spesialpedagogisk 

hjelp til barn under skolepliktig alder  

 

2.Halvår  Oppfølging etter rapport 18/2016 Kompetanse i den 
hjemmebaserte helsetjenesten  

 

Stovner 1.Halvår   

2.Halvår   

 

Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår LOT- Kommunens 

folkehelsearbeid 

 

2.Halvår   

Ullern 1.Halvår   

2.Halvår   

          

Vestre Aker 

1.Halvår   

2.Halvår   

Østensjø 1.Halvår  Oppfølging etter rapport 10/2016 Spesialpedagogisk 
hjelp til barn under skolepliktig alder  

 

2.Halvår   

4.1 Tilsyn med fylkeskommuner 
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Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOA Egenkontrollen 

 
Akershus 

1.Halvår   

2.Halvår FNT- VGS opplæring for 
voksne 

 

 

Buskerud 

1.Halvår FNT- elevenes skolemiljø- 
aktivitetsplikt- Kongsberg 

vgs. 
 

 

2.Halvår   

 

Østfold 

1.Halvår   

2.Halvår   
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4.2 Tilsyn med kommuner 
       

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 
Aremark 

 

1.Halvår Egenmeldings
-tilsyn med 
vanedannend
e legemidler 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

  

Asker 
 

1.Halvår FNT-spesial-
undervisning 
og inkludering 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 

  Psykisk helse og rus - 
tilleggsbestilling 
 

Mobbing i skolen 

2.Halvår      

 
Askim 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-

planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Kontroll med 
oppfølging av 

forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

2.Halvår      

 
Aurskog-

Høland 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 

med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

  Vedlikehold av kommunale bygg 

 

Kommunens praksis ved 
innrapportering av kriteriedata 

til inntektssystemet – tall for 

registrerte personer med 
psykisk utviklingshemming 
m.m. 

2.Halvår      

 

 

 

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 
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Bærum 
 

1.Halvår FNT-spesial-

undervisning 

og inkludering 

Tilsyn med 

vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

 Postale tilsyn 

– asbest 

 
Forebygging 

av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor 

 
Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 

arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

Hvordan håndterer grunnskolen 

mobbing?  

 
Kontroll med feiing og tilsyn 
  
Gjøres pålagte tilsyn? 
 
Aktivitet for beboere 

2.Halvår      

 

Drammen 

 

1.Halvår Tilsyn med 
barnehage-
loven §§ 8 og 
16 

Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst  

   

2.Halvår      

 

Eidsberg 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

 
Eidsvoll 

 

1.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
bered-
skapsplikt 
 

FNT- elevenes 
skolemiljø- 

aktivitetsplikt 
 

LOT- 
Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 

med 
vannverkenes 
prøvetakings-

planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

Arkivtilsyn Postale tilsyn 
– asbest 
 
Forebygging 

av vold og 
trusler – 
offentlig 

sektor 

Gjennomføring av 
investeringsprosjekter 
 

Kvalitet i skolen 

2.Halvår    Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
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offentlige 

kontrakter 

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

  
Enebakk 

 

1.Halvår LOT- 
Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 

kontrakter 

 

Oppgradering Tangenveien  

2.Halvår     Sykefraværsoppfølging 

  
Fet 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

  Oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjon av 
spesialpedagogisk hjelp i 
barnehage 

2.Halvår  

 

    

 

Flesberg 
 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-

planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Postale tilsyn 
– asbest 

 

 

2.Halvår      

 

Flå 
 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår    

 
 

 

  

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

Fredrikstad 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-

  Antikorrupsjon 

 

Refusjoner og tilskudd 
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planer- nasjonal 

kampanje – vår 

evt. høst 

Cyberangrep og 

informasjonssikkerhet (mulig 2. 

halvår) 

 

Ekstremvær (mulig 2. halvår) 

 

2.Halvår    Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

Personvern 

 
Frogn 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 

med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår    Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 

offentlige 
kontrakter 

Selvkost (VAR) 
 

Tidlig innsats og forebygging 
oppvekst 
 

Gjerdrum 
 

1.Halvår  Tilsyn med 

vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 
 

  Skolehelsetjenesten 

2.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
beredskaps-
plikt 

 

    

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 
Gol 

 

1.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
beredskaps-
plikt 

Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 

nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår      
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Halden 
 

1.Halvår Egenmeldings

-tilsyn med 

vanedannend
e legemidler 

Tilsyn med 

vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

 Forebygging 

av vold og 

trusler – 
offentlig 
sektor 

 

Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

Investeringsprosjekters 

tidligfase (mulig 2. halvår) 

2.Halvår Tilsyn med 

kommunen 
som 
barnehage-
myndighet- 

kap. V A 

   Personvern 

 

Sikkerhet og beredskap 
(ekstremvær) 

 
Hemsedal 

 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 

nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår      

 

Hobøl 
 

1.Halvår  Tilsyn med 

vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 

   

2.Halvår      

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 
Hol 
 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakingsplan

er for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst  

   

2.Halvår      

 
Hole 

 

1.Halvår LOT- 
Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 

nasjonal 

 Postale tilsyn 
– asbest 
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kampanje – vår 

evt. høst  

2.Halvår      

 

Hurdal 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 
 
Helseinstitusjon, 

kjøkken – 
vegetabilier- vår 
evt. høst 
 

 Forebygging 
av vold og 
trusler – 

offentlig 
sektor 

 

Vedtak helsetjenester- 
tildelingsenheten 

2.Halvår      

 

Hurum 
 

1.Halvår FNT- elevenes 
skolemiljø- 
aktivitetsplikt 

Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 

nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår      

 

 

Hvaler 
 

1.Halvår  Tilsyn med 

vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

 Kontroll med 

oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

2.Halvår     Refusjoner og tilskudd 

Kommune Tidspunkt 

2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-

tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Kongsberg 
 

1.Halvår Tilsyn med 

kommunens 
arbeid i 
skolebasert 
vurdering 

 

LOT- 
Kommunens 

folkehelse-
arbeid 

Revisjon av 

prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

 Postale tilsyn 

– asbest 

 

Forebygging 
av vold og 

trusler – 
offentlig 
sektor 
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2.Halvår      

 

Krødsherad 

 

1.Halvår  Revisjon av 

prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår LOT- 
Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

    

 
Lier 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 

drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst  

 Postale tilsyn 
– asbest 

 

Tilsyn om 
offentlig 
anskaffelser 

 

2.Halvår      

 
Lørenskog 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 
 
Helseinstitusjon, 

kjøkken – 
vegetabilier- vår 
evt. høst 
 
 

  Skolehelsetjenesten 

2.Halvår LOT: Tilsyn 
med ettervern 
og samarbeid 
mellom 
barneverntjen
esten og 
sosiale 

tjenester i 

Nav 

    

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Marker 
 

1.Halvår Tilsyn med 

kommunen 
som 
barnehage-
myndighet 

Tilsyn med 

vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
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kampanje – vår 

evt. høst 

2.Halvår LOT- 

Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

  Kontroll med 

oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

 

Modum 

 

1.Halvår  Revisjon av 

prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

 Postale tilsyn 

– asbest 

Forebygging 

av vold og 
trusler – 
offentlig 

sektor 

 

 

2.Halvår     

 

 

 

 

 

Moss 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 

evt. høst 

 Forebygging 
av vold og 

trusler – 
offentlig 
sektor 

Barnevern- ettervern og kjøp av 
tjenester 

 

Ansettelsesprosesser 

 

Tilpasset opplæring 

(barneskoler) (mulig 2. halvår) 

 

Investeringsprosjekters 

tidligfase (mulig 2. halvår) 

2.Halvår      

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Nannestad 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 
 
Helseinstitusjon, 
kjøkken – 
vegetabilier- vår 
evt. høst 

 Forebygging 
av vold og 

trusler – 
offentlig 
sektor 

Tjenester til utviklingshemmede 

2.Halvår      
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Nedre Eiker 
 

1.Halvår LOT: Tilsyn 

med ettervern 

og samarbeid 
mellom 
barneverntjen
esten og 
sosiale 
tjenester i 

Nav 

Revisjon av 

prøvetakings-

planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår      

 

Nes (Akers.) 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Forebygging 
av vold og 
trusler – 

offentlig 
sektor 

Det boligsosiale arbeidet 

2.Halvår LOT- 
Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

    

  
Nes (Busk.) 

 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår Tilsyn med 
kommunal-

beredskaps-
plikt 

    

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Nesodden 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 

evt. høst 

   

2.Halvår    Forebygging 
av vold og 
trusler – 

offentlig 
sektor 

 
Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 

NAV Nesodden 
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arbeidsvilkår i 

offentlige 

kontrakter 

 
Nittedal 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

  Flyktninge- og 
integreringsarbeidet 

2.Halvår    
 

  

 
Nore og 
Uvdal 

 

1.Halvår  Revisjon av 

prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
beredskaps-
plikt 

    

 
Oppegård 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 

vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Forebygging 
av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor 

 
 

Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

Ingen prosjekt – (kun 
orientering om 
barnevernstjenesten) 

2.Halvår      

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 
Rakkestad 

 

1.Halvår Egenmeldings
-tilsyn med 
vanedannend
e legemidler 

Tilsyn med 

vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Postale tilsyn 

– asbest 

 
Forebygging 
av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor 

 
Kontroll med 

oppfølging av 
forskriften 
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om lønns- og 

arbeidsvilkår i 

offentlige 
kontrakter 

2.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
beredskaps-
plikt 

    

 

 

 

Ringerike 
 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst  

Arkivtilsyn Postale tilsyn 
– asbest 

 

Forebygging 
av vold og 
trusler – 
offentlig 

sektor 

 

2.Halvår      

 

Rollag 
 

1.Halvår  Revisjon av 

prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

Arkivtilsyn Postale tilsyn 

– asbest 

 

 

2.Halvår      

Kommune Tidspunkt 

2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-

tilsynet 

Egenkontrollen 

 
Rygge 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 

med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

  Personvern og 
informasjonssikkerhet (mulig 2. 
halvår) 

2.Halvår      

 
Rælingen 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 

med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Forebygging 
av vold og 

trusler – 
offentlig 

sektor 

Institusjonstjenester og 
hjemmebaserte tjenester 

 

Eiendomsforvaltning 

2.Halvår FNT- elevenes 
skolemiljø- 
aktivitetsplikt 
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Rømskog 
 

1.Halvår  Tilsyn med 

vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

 

Røyken 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-

planer for 
drikkevann- 
nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

 
Råde 

 

1.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
beredskaps-
plikt 

 

FNT- elevenes 

skolemiljø- 
aktivitetsplikt 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Forebygging 
av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor 

Forebyggende psykisk helse 

2.Halvår    Kontroll med 

oppfølging av 
forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

 

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Sarpsborg 

 

1.Halvår FNT-spesial-
undervisning 
og inkludering 

 

 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

Arkivtilsyn Postale tilsyn 
– asbest 

 

Forebygging 
av vold og 

trusler – 
offentlig 
sektor 

 

Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften 

om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

Investeringsprosjekters 
tidligfase 

 

Forebyggende psykisk helse 

 

Barnevern- ettervern og kjøp av 
tjenester (mulig 2. halvår) 

 

Antikorrupsjon (mulig 2. halvår) 
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2.Halvår  Sarpsborg 

renseanlegg 

  Cyberangrep og 

informasjonssikkerhet 

 

Sigdal 
 

1.Halvår Tilsyn med 

kommunal-
beredskaps-
plikt 

 

Revisjon av 

prøvetakings-
planer for 
drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

Arkivtilsyn   

2.Halvår      

 
Skedsmo 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-sikkerhet 
og med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 
 

Helseinstitusjon, 
kjøkken – 
vegetabilier- vår 

evt. høst 

 Postale tilsyn 
– asbest 

 

Internkontroll 
økonomirapportering 
 

Plan og bygg 

2.Halvår      

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Ski 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 

leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 

 Kontroll med 
oppfølging av 

forskriften 
om lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

Empo AS 

 

Organisasjonskultur, 
beslutningsprosesser og 
rolleforståelse 

2.Halvår     Investeringer og gjeld 

 

Skiptvedt 
 

1.Halvår Tilsyn med 
kommunen 
som 

barnehage-
myndighet 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

 
Spydeberg 

 

1.Halvår LOT- 
Kommunens 
folkehelse-
arbeid 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 

med 
vannverkenes 

 Forebygging 
av vold og 
trusler – 
offentlig 

sektor 
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prøvetakings-

planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

2.Halvår FNT-Elevenes 
utbytte 

    

 

Sørum 

1.Halvår  Tilsyn med 

vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

 Forebygging 

av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor 

NAV 

2.Halvår     

 

 

 

 

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Trøgstad 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 
vannverkenes 

prøvetakings-
planer- nasjonal 

kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

 

Ullensaker 
 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-

sikkerhet og 
med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 

Helseinstitusjon, 
kjøkken – 
vegetabilier- vår 
evt. høst 

Arkivtilsyn  Byggesaksbehandling 

2.Halvår Tilsyn med 
kommunal-
beredskaps-
plikt 

Inspeksjon 
ØRAS 

 Forebygging 
av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor  
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Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften om 
lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

 

Vestby 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-
sikkerhet og 
med 

vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

 Postale tilsyn 
– asbest 
 

Forebygging av 
vold og trusler 
– offentlig 
sektor 
 

Kontroll med 
oppfølging av 
forskriften om 
lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

Integrering av flyktninger (ikke 
avklart) 

 

Store investeringsprosjekter 
(ikke avklart) 

2.Halvår      

Kommune Tidspunkt 
2019 

FMOV Mattilsynet Arkivverket Arbeids-
tilsynet 

Egenkontrollen 

 

Våler 

 

1.Halvår  Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-sikkerhet 
og med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst 

   

2.Halvår      

 

Øvre Eiker 

 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 

drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

 Tilsyn om 
offentlig 
anskaffelser 

 

Postale tilsyn 
– asbest 

 

Forebygging 

av vold og 
trusler – 
offentlig 
sektor 

 

2.Halvår      

 

Ål 

 

1.Halvår  Revisjon av 
prøvetakings-
planer for 

drikkevann- 
nasjonal 
kampanje – vår 
evt. høst  

   

2.Halvår FNT-spesial-

undervisning 
og inkludering 
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5. Rutine for samordning av reaksjoner 

 

5.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene plikter å vurdere de virkninger eventuelle pålegg 

kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige virksomhet før 

vedtak treffes. Samordningen skal sikre at summen av pålegg ikke 

overstiger de økonomiske rammene kommunene har til rådighet.  

 

5.2 Rutinen 

Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter 

som fører tilsyn med kommunen/ kommunale plikter. 

Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60 e bygger på tre 

hovedelementer: 

 Vurdering: 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de 

påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til 

kommunen. 

 

 Varsling i forkant av bruk av pålegg: 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av 

pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen. 

 

Ås 
 

1.Halvår LOT: Tilsyn 

med ettervern 

og samarbeid 
mellom 
barneverntjen
esten og 
sosiale 
tjenester i 

Nav 

 

FNT-Elevenes 
utbytte 

Tilsyn med 
vannverkenes 
leverings-sikkerhet 
og med 
vannverkenes 
prøvetakings-
planer- nasjonal 
kampanje – vår 

evt. høst 

 
Revisjon- 
Nordre Follo 
renseanlegg 

  Utleieboliger 

2.Halvår    Kontroll med 
oppfølging av 

forskriften om 
lønns- og 
arbeidsvilkår i 
offentlige 
kontrakter 

Arbeidsmiljø i skolen 
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Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller 

administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er informert om 

aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte 

kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem som fører 

tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten 

som rettes mot den er samordnet.  

 

Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke 

endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer og 

avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte 

plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal ilegge 

sanksjoner. 

 

Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: 

fmovpost@fylkesmannen.no merket med Stab for kommuneøkonomi, 

internkontroll og analyse. 

 

 Dialog: 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene 
føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller andre 

sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle 
utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre sanksjoner 

og kommunens/ fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal 
skje i regi av Fylkesmannen.  

 

Forespørsel om samordning av dialog sendes til Fylkesmannens 

postmottak på følgende e-post: fmovpost@fylkesmannen.no merket 

med Stab for kommuneøkonomi, internkontroll og analyse. 

6. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 

Å ikke følge samordningsbestemmelsene kan være i strid med korrekt 

saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper vil et 
vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med 

at den eventuell feil ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket 

må vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av momenter som 
kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005 - 2006) 

kap. 8.3.1.  
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FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

Postboks 325, 1502 Moss  I  fmovpost@fylkesmannen.no  I  

www.fylkesmannen.no/ov 
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KONTROLLUTVALGET I  

VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 24.04.19 

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 2018 Januar  FIKS KU 23.1.19 KST 18.3.19 

2. Aktivitetsplan   FIKS Rullerende og ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategiplan Januar FIKS Skal fornyes årlig.    

4. Kontroll og revisjon – Budsjett     

 Kontroll og revisjon – Budsjett 2019  FIKS KU 26.9.18 KST 

5. Møteplan      

 (Møtene starter kl. 17:00, varighet ca. 2 timer) 

 

 FIKS Møteplan 1.halvår 2019: 

23.1 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

6.3 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

24.4 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

29.5 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

 

Møteplan 2.halvår 2019 

28.8 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

30.10 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

4.12 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

 

Gjennomført 

Avlyst 

Gjennomført 

6. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Lars Johan Rustad 

John Arne Kjenn 

Avholdt 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

John Arne Kjenn 

 

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2018   15.2 Rådmann   
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS   

8. Vestby Havn /Son havnekontor årsregnskap     

 Vestby Havn årsregnskap for 2018 15.2 Kommunen   

 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS   

9. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Juni  Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Oktober Rådmann   

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsplan 2018  Deloitte KU 26.9.18  

 Oppsummering interimsrevisjon  

(perioden 1.5.18 – 31.10.18) 

November Deloitte KU 23.1.19  

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon  

(perioden 1.5.18 – 30.4.19) 

Mai  Deloitte   

11. Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 Høst 2017 FIKS KU 1.11.17 KST 15.12.17 

12. 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 

13. Forvaltningsrevisjon 2018     

 1. Follo landbrukskontor  FDR KU 12.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 

14. Forvaltningsrevisjon 2019    KST 18.3.19 

 1. Integrering av flyktninger  FIKS KU 23.1.19 - Tema  

KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger 

 

 2. Store investeringsprosjekter  FIKS KU 23.1.19 - Tema  

KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger 

 

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 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 4. Kommunens beredskapsarbeid 8.2.17 Rådmann KU 10.5.17  KST 26.6.17 

 5. Demensomsorgen (2016)  Rådmann  KST 13.2.17 

 6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker 

(2016) 

 Rådmann  KST 13.2.17 

 7. Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-2015 5.9.18 

 

FIKS 

 

KU 12.12.18 KST 11.2.19 

 8. Samhandlingsreformen (2017)  Rådmann KU 12.12.18 KST 11.2.19 

16. Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll  

    

 Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll 2017-2020 

 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.  

 FIKS KU 14.3.18 (orienteringssak) 

KU 26.9.18 (orienteringssak) 

KU 24.4.19 (orienteringssak) 

 

18. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 (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  FIKS KU 12.12.18 KST 11.2.19 

 2.opsjon 1.5.2020 – 30.4.2021 Høst 19 FIKS   

 (FR): Valg av forvaltningsrevisor 2019  FIKS   
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