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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 20/17  Deloitte - ny regnskapsrevisor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00286-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
Bilag A Kravspesifikasjon 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret valgte 22. mai d.å. Deloitte som kommunens regnskapsrevisor for 
perioden 15. juni 2017 til og med 30. april 2019, med opsjon for oppdragsgiver til å 
kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. Vidar Nesse er partner i Deloitte og vil være 
oppdragsansvarlig revisor i forhold til Vestby kommune. 

Vedlagt følger kravspesifikasjonen for revisjonen som inngår i kontrakten med 
Deloitte. Kravspesifikasjonen vil danne rammen for Deloittes arbeid i Vestby mht. 
regnskapsrevisjon. 

Deloitte startet en dialog med de frammøtte i møtet som ble avlyst den 13. 
september om sitt arbeid og spesifikt om risikoområder i Vestby kommune. 

 Deloitte vil presentere seg i møtet og ha en dialog med utvalget om arbeidet. 

Ås, 24.10.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Bilag A Kravspesifikasjon 
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Kravspesifikasjon Bilag A 

Bilag A – Kravspesifikasjon 

 

 

1.0  Generelt 

Formålet med denne kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av Vestby 

kommunes regnskap med tilhørende regnskap for Vestby havnekasse innenfor det til 

enhver tid gjeldende regelverk og revisjonsnormer.   

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder for øvrig.  

 

Oppdragsansvarlig/utførende revisor skal ha minst ha 3 års erfaring med kommunal 

revisjon. Dersom det oppdages at dette kravet ikke er overhold, kan kommunen be 

om at oppdragsansvarlige/utførende revisor erstattes med en annen som oppfyller 

kravet. 

 

Revisor skal som hovedregel utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon uten 

å belaste administrasjonen i kommunen.  

 

Det vises for øvrig til Vedlegg E «Vestby kommune – Nøkkeltall og 

organisasjonskart». 

 

 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

 

2.1 Regnskapsrevisjon 

 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapet til Vestby kommune samt tilhørende 

regnskap for Vestby havnekasse (jf. særlovgivningens krav).  

 

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v.  

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.   

Dette arbeidet skal inngå som del av fastprisen for regnskapsrevisjon. Feil og 

mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering. 

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 

er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 

relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 

som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  
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 For tiden gjelder dette følgende ordninger:  

 

 Bekreftelse på rapportering for statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende 

tjenester 

 Anleggsregnskap knyttet til spillemiddelfinansiering 

 Bekreftelse vedr. regnskap for boligsosialt arbeid 

 Bekreftelse overfor NAV 

 Bekreftelse vedr. regnskap for den kulturelle skolesekken. Revisjonsuttalelse - 

Den kulturelle spaserstokken 

 

 Bekreftelse på korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftkompensasjon gjøres 

løpende gjennom hele året, med seks separate innsendelser via Altinn. 

 Attestasjon pasientregnskap (Årlig beretning pluss en ved hvert dødsfall) 

 Bekrefte rapport om antallet personer i Vestby med psykisk utviklingshemming 

 

 Attestasjoner BUF-etat vedr. refusjon mindreårige asylsøkere. 

 

I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en skriftlig vurdering minst en 

gang i valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 

reglementet vedtas i kommunestyret.  

 

 

2.2.2  Frister for attestasjonsoppgaver. 

Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med Vestby 

kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. Overskridelse av 

tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av tilskuddsmidler.  

Det vises til Avtale om revisjonstjenester, pkt 8.13 

«Erstatning/erstatningsbegrensning».  

 

3.0  Opplæring 

Revisor skal presentere forslag til kurs for kontrollutvalgets medlemmer og/eller for 

medarbeidere i kommuneadministrasjonen. Temaer skal avtales for hver gang. 

Omfanget skal regnes til to kursdager pr. regnskapsår for 5 -10 deltagere. Kurset 

forutsettes avholdt i lokaler i Vestby Rådhus. Prisen for dette skal inngå i fastprisen 

for regnskapsrevisjon. 
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4.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 

kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 

en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 

kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 

hvordan de er utført.  

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

5.0 Møter 

Revisor skal delta på møter med økonomiavdelingen for informasjon om og drøftelse 

av aktuelle problemstillinger. Møtene skal finne sted på Vestby rådhus 4 ganger pr. 

år og inntil 2 timer pr. gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalget i Vestby avholder 

årlig ca. 8 møter hver på kveldstid. 

 

Tilbudet skal også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 

og kontrollutvalgenes sekretariat. 

 

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

6.0  Revisjon av andre virksomheter  

Organisasjoner, legater og selskap, jf. eksempeloversikten nedenfor, velger selv sin 

revisor.  

De aktuelle rettssubjekter skal stå fritt til å benytte seg av valgte leverandørs 

tjenester. Tilbyder skal oppgi timepris for slike oppdrag i Tabell 1: Pristabell under 

punkt 5 i Bilag B. Timeprisen vil ikke være gjenstand for evaluering av priskriteriet. 

 

Eksempeloversikt: 

 Den norske kirke v/Vestby kirkelige fellesråd.   

- Virksomheten hadde i 2016 brutto driftsutgifter på ca 11,4 mill. kr. og ca. 

600 hovedboksbilag. Revideres i dag av Follo distriktsrevisjon.  

 Søndre Follo Renseanlegg IKS  

- 2016: brutto driftsutgifter på 18,4 mill. kroner og ca. 1500 hovedboksbilag.  

 Anna og Hans Pettersen og Karen Sundby’s minnefond  

 Foged Alfred Nærups legat 
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7.0  Rettledning og bistand 

Revisor skal svare på enkle spørsmål fra kommunen. Spørsmål som vil kreve et 

timeforbruk på 30 minutter eller mer pr. spørsmål, skal faktureres etter gjeldende 

timepriser.   

Timepris for slik rettledning og bistand skal  oppgis, jf. bilag B, Pris- og 

betalingsbestemmelser.  

 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor   

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon. 

Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunens 

aktuelle datasystemer. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunens. 

aktuelle datasystemer.  

 

10.0  Reisekostnader 

 

Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  

Tilsvarende for timepris ref. pkt. 6 og 7 over.  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 21/17  Rapport for 2. tertial 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00281-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens orientering om rapporten for 2. tertial tas til orientering. 

Vedlegg: 
Tertialrapport 2 2017 

SAKSUTREDNING: 

Rådmannen eller økonomisjefen vil orientere om hovedpunktene i rapporten for 2. 
tertial og svare på utvalgets spørsmål.  

Ås, 23.10.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Rådmannens rapport for 2. tertial 2017 
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KORT INNLEDNING  
Tertialrapport nr. 2 2017 legges med dette frem for politisk behandling. Rapporten følger 

tidligere mal, og bygger på vedtakene i handlingsprogrammet.  

 

 

2.  ØKONOMI    
 

 
 

Det gjøres oppmerksom på at denne tabellen inneholder sentrale utgifter og inntekter i tillegg 

til tall for resultatområdene. Avviket på lønnskostnadene må sees i sammenheng med refusjon 

sykepenger. For øvrige kommentarer vises det til det enkelte resultatområde og 

budsjettendringssaken. 

 

 

3. MEDARBEIDERE 

Tekst Resultat 

31.07.16 

Mål  

31.12.17 

Resultat 

31.07.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 873,5 925,02 919,07  

Sykefravær - totalt 7,91 % 7,0 % 8,73 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,65 % 2,0 % 2,69 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 5,26 % 5,0 % 6,04 %  

Medarbeidertilfredshet:    Måles høst 2017 

Deltakelse:     

Turnover:     

 

Korttidsfravær 

Korttidsfraværet har hatt en økning fra 2,65 % per 31.7.2016 til 2,69 % per 31.7.2017. 

 

Dette er en marginal økning, idet korttidsfraværet for kommunen normalt varierer +/- 1 

prosentpoeng, og dette anses som normalvariasjon. Fra tidligere år har korttidsfraværet stort 

sett ligget opp mot 3 %, så foreliggende tall viser en reduksjon både for 2016 og 2017. Som 

beskrevet tidligere, ble det antatt en økning i korttidsfraværet som effekt av kommunens 

oppfordring til de ansatte om å bruke egenmelding med mindre sykemelding er åpenbart 

nødvendig. Langtidseffekten av dette tiltaket skulle være tilsvarende reduksjon i 

langtidsfraværet, men inntil videre har denne effekten uteblitt.  

  

Regnskap

hittil i år

Budsjett

hittil i år Avvik i kr

Regnskap i 

% av rev. bud

Revidert

bud

Opprinnelig

bud

Regnskap

hittil i fjor

Lønn 431 132 408 923 22 209 66,1 652 496 644 868 409 323

Andre driftsutgifter 243 752 243 044 708 62,9 387 310 387 291 246 128

Finansutgifter 85 917 95 399 -9 482 67,2 127 825 96 764 74 292

Andre inntekter -152 607 -154 495 1 888 69,8 -218 550 -225 426 -167 196

Ref sykepenger -23 082 0 -23 082 - 0 0 -17 833

Finansinntekter -37 277 -39 663 2 386 67,9 -54 875 -9 291 -36 505

Skatt og ramme -592 296 -584 248 -8 048 66,2 -894 206 -894 206 -537 663

I alt -44 461 -31 040 -13 421 0 0 -29 454
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Langtidsfravær 

Langtidsfraværet har hatt en økning fra 5,26 % per 31.7.2016 til 6,04 % per 31.7.2017. 

Innen resultatområde Skole har det vært tydelige variasjoner i fraværsutviklingen fra skole til 

skole, hvor noen har hatt økning over ett prosentpoeng mens andre har hatt solid reduksjon av 

fraværet. Det samme gjelder for skolefritidsordningen.  

 

Resultatområde barnehage har i 2016 slitt med høyt fravær i flere barnehager. Her ser vi en 

positiv utvikling hvor halvparten av barnehagene har redusert sitt sykefravær, noen markant. 

Barnehagene er relativt små enheter på ca. 20 ansatte, og enkelttilfeller kan utgjøre større 

utslag på statistikken. 

 

Hjemmetjenesten har i dette tertial sammenlignet med samme periode i fjor hatt en prosentvis 

økning i fraværet fra 6,68 til 9,68. Fraværsprosenten for 2016 var dog vesentlig lavere enn 

landsgjennomsnittet. Her er det flere fraværstilfeller hvor omplassering til annet passende 

arbeid blir relevant og aktuelt. 

 

Innen resultatområde Rehabilitering har vi hatt den mest markante utviklingen med 13,30% i 

år mot 8,78% i fjor. Her er det satt i gang et arbeid med å kartlegge fraværssituasjonen på den 

enkelte enhet for å se om innsatsen skal inn på strukturelt eller individuelt nivå. 

 

Det har vært liten endring på resultatområde Kultur, PBG, sykehjemmet og Eiendom, men en 

marginal økning på Kommunalteknikk. 

 

 

Kommunens arbeid med fraværssituasjonen 

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefraværet, og 

fraværssituasjonen på enheter med over 10 % fravær skal kartlegges nå både på organisatorisk 

og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet. 

 

Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har 

også i 2017 fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt 

funksjonsevne samt å veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. Totalt 

sett er lite av fraværet rapportert arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om 

arbeidsrelatert fravær, går leder i tett dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av 

arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende arbeid jamfør tilretteleggingsplikten hjemlet i 

AML §4-6 gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og 

behov. Personalavdelingen bistår etter rutinen også i denne typen saker. 

 

Medarbeiderundersøkelse 
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å 

foreligge i løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen. 

 

 

4. STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER 

 

Vedtatte investeringer som skal finansieres: 

 

 K-67/17 Kjøp av eiendeler i Vestby Fjernvarme AS.  

Kommunestyret vedtok den 4. september å gi forhandlingsutvalget fullmakt til å kjøpe 

samtlige fysiske eiendeler, all teknisk infrastruktur knyttet til produksjon og levering 
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av fjernvarme innenfor selgers konsesjonsområde i Vestby kommune. Rådmannen 

anslår at oppfyllelse av vedtaket inkludert kjøp av næringstomt vil bli på om lag 

12,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kjøpet finansieres av merinntekter fra 

salg av næringsareal.  

 

 K-73/17 Follo Futura AS.  

Kommuneyret vedtok følgende den 9. oktober: «Vestby kommune tegner aksjer på et 

beløp på 6.390 kroner i forbindelse med omorganisering av Follo Futura AS og Follo 

Futura Holding AS. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 2.»  

 

 

Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter: 

 

 Rådhusgata 2 – NAV 

Prosjektet gjelder ombygging og utbedring av den delen av Rådhusgata 2 som brukes 

av NAV. Lokalene ble tatt i bruk i september 2017. Budsjettet er 8 millioner kroner 

som er i henhold til prosjektets kostnadsramme i tidlig fase. I tertialrapport nr. 1 ble 

det opplyst om at estimatet var optimistisk og at noe overskridelser måtte påberegnes. 

Ny ramme ville spilles inn til tertialrapport nr. 2. Økonomisk prognose pr andre tertial 

2017 viser at kostnadene vil bli 11 millioner kroner. Rådmannen foreslår å øke 

bevilgningen med 3 millioner kroner i henhold til nye prognoser. 

 

 Vestby Arena flerbruksrom/kjeller 

Kommunestyret vedtok den 20. juni, K-49/16 punkt 6, en utredning av muligheten for 

en innendørs skytebane i kjelleren på Vestby Arena. I vedtatt handlingsprogram ble 

det bevilget 2 millioner kroner i tillegg til gjenstående budsjett på 662 tusen kroner. 

Skytebanen ble ferdigstilt i juni 2017, og vil bli tatt i bruk høsten 2017 etter at den er 

godkjent av Politiet og Bygningsvesenet.  Økonomisk prognose pr 2. tertial viser en 

merkostnad på 200 tusen kroner utover budsjettert ramme. Merkostnaden skyldes 

blant annet at arbeidet med ventilasjon har blitt mer omfattende enn planlagt. 

Rådmannen anbefaler at budsjettet økes med 200 tusen kroner.  

 

 Egenkapitaltilskudd KLP 

Kommunen har avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. KLP er et gjensidig 

forsikringsselskap og kommunen må hvert år betale inn et egenkapitaltilskudd. 

Innbetalingen for 2017 er på om lag 2 millioner kroner og er i 316.100 kroner høyere 

enn budsjettert. Rådmannen anbefaler at bevilgningen økes med 316.100 kroner. 

 

 Gang og sykkelvei Hobølveien  

Kommunestyret vedtok i sak 14/17 en bevilgning på 1,1 millioner kroner til å bygge 

ferdig en gang- og sykkelvei langs Hobølveien. Før arbeidene kan starte opp må det 

utarbeide en reguleringsplan for gang- og sykkelveien. Kostnadene til dette var ikke 

medtatt i tidligere kostnadsoverslag. Som følge av kostnader til konsulenttjenester i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen og eventuelle endringer i 

forbindelse med høringsuttalelser i planprosessen er det behov for en økning i 

bevilgningen på 900 tusen kroner. Rådmannen anbefaler at bevilgningen økes med 

900 tusen kroner. 

 

 

Justering av budsjett mellom prosjekter: 
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 Emmerstadbrygga 

Utbedring av brygga på Emmerstad ble gjennomført våren 2017. I forbindelse med 

1. tertial rapport ble gjenstående midler på Emmerstad (150 tusen kroner) overført til 

arbeidene i forbindelse med utbedring av Svartåshytta. Etter at restbeløpet ble overført 

er det tilkommet ytterligere 35.600 kroner i kostnader vedrørende brygga på 

Emmerstad Rådmannen foreslår at 35.600 kroner overføres tilbake til brygga på 

Emmerstad. 

 

 Tykkøkning av vann Hølen-Vestby 

Arbeidene i forbindelse med trykkøkning av vann Hølen-Vestby er blitt 

620 tusen kroner dyrere enn budsjettert. I tillegg til at selve trykkøkeren ble dyrere enn 

beregnet, påløp det merkostnader med å sette i stand vei slik at den kan brukes. 

Rådmannen anbefaler at det overføres 620 tusen kroner fra prosjektet «VA-prosjekter» 

til finansiering av merforbruket. 

 

 

Endret bruk av gjenstående midler: 

 

 Solerunden omsorgsboliger 

Det ble bygget 6 leiligheter og fellesareal for lettere funksjonshemmede på Sole som 

ble tatt i bruk i januar 2016. Kommunestyret vedtok 25.04.16, i sak K-28/16, å utvide 

målgruppen for omsorgsboligene på Sole til også å omfatte brukere med moderate til 

omfattende bistandsbehov. Fellesareal er endret til personalbase for 1-2 ansatte. 

Personalbasen er alt for liten i forhold til behovet som er 17 årsverk fordelt på 

10 personer på dagtid samt nattevakt. Arealet anbefales utvidet ved å bygge inn en 

terrasse. Kostnaden er stipulert til 1,3 millioner kroner og vil bli finansiert av 

restbudsjettet på prosjektet. Gjenstående midler i prosjektet er 1,8 millioner kroner pr 

2. tertial. Rådmannen anbefaler at gjenstående bevilgning brukes til utvidelse av 

personalbasen samt til reserver og marginer i prosjektet. 
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5.  FORVALTNING AV LIKVIDITET OG GJELDSPORTEFØLJE 

 

I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig 

likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer. 

 

 

Likviditet 
Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik pr 31. 

august:  

 

 
 

Kommunen har bankavtale med DNB, dog slik at kommunen står fritt til å plassere ledig 

likviditet hos andre. Dagens bankavtale gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders 

niborrente pluss en margin på 0,25 prosentpoeng. Vi har plassert 50 millioner kroner i 

Sparebank 1 til tre måneders niborrente pluss en margin på 0,68. Her er betingelsen 31 dagers 

varsel ved uttak. Det er ikke mulig å plassere mer enn 50 millioner kroner i Sparebank 1 til 

denne rentebetingelsen.   

 

Vestby kommune har relativt mye i likvide midler. Dette skyldes at arbeidskapitalen har økt 

gjennom flere år både på grunn av fondsavsetninger og ubrukte lånemidler. Kommunen får 

ikke lenger rente på innskudd som ligger på samme nivå som nivået for lånerenten. På grunn 

av dette bør låneopptaket for 2017 utsettes til 2018.  

 

Gjeldsportefølje 
Hittil i 2017 er det ikke tatt opp nye lån bortsett fra årets startlån på 10 millioner kroner. Det 

har ikke vært konverteringer av gamle lån i 2017. Pr. 31. august er gjeldssammensetningen 

slik: 

 

 
 

 

Fastrentelånene utgjør 16,4 % av lånemassen eksklusiv startlån. Renten på lånet i KLP var 

bundet frem til august 2017, og ble bundet på nytt for fem år. Gjennomsnittlig gjenværende 

løpetid på lånemassen er om lag 31 år.  

 

Langsiktige finansielle plasseringer 

Beløp i 1000 kr Rente pr 31.08.17

DNB Konsernkonto 515 106 1,04

Sparebank1 Østfold-Akershus 281 0,30

Sparebank1 Østfold-Akershus 50 000 1,47

Låneportefølje Beløp i 1000 kr Rente pr. 31.08.17

Startlån i Husbanken -88 455 1,62

Startlån i Kommunalbanken -8 1,50

Lån til særvilkår i Husbanken -1 479 0,62

Andre lån i Husbanken -1 572 1,62

Kommunalbanken - p.t. rente -739 302 1,50

Kommunalbanken - nibor rente -450 631 1,49

KLP - fast rente -254 553 2,01

KLP - nibor rente -102 369 1,49

Sum -1 638 370
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Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at 

storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet. 

 

 

6. RÅDMANNENS KONKLUSJON 

 

Det er stor aktivitet i kommunen og derfor behov for å øke budsjettrammen både på drift og 

investering.  Økte utgifter på drift kan dekkes gjennom reduserte renteutgifter og bruk av 

reserverte tilleggsbevilgninger. Økte utgifter på investeringssiden kan dekkes gjennom økt 

salg av næringseiendommer og spillemidler. Økonomien er under kontroll. 

 

Prognose for skatt og rammetilskudd for 2017 er fortsatt noe usikker. Tallene i statsbudsjett 

2018 tilsier en økning i skatt og rammetilskudd for 2017 på 14 mill. kroner. Skatteanslaget fra 

kemneren etter 2. tertial er i tråd med dette.   
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 19 167 18 059 1 108 67,35 28 459 27 959 17 985 

 Andre driftsutgifter 21 383 21 401 -18 77,48 27 597 27 013 23 843 

 Andre inntekter -1 749 -234 -1 515 41,23 -4 242 -4 242 -4 187 

 Refusjon sykelønn -710 0 -710 0,00 0 0 -497 

 I alt 38 091 39 226 -1 135 73,51 51 814 50 730 37 144 

 

Lønnsutgifter utover budsjett dekkes gjennom fond og refusjon sykepenger. Merinntekter 

skyldes for en stor del bostøtte og salgs- og skjenkeavgifter som ikke er budsjettert.  

 

Konklusjon: Forventes å gå i balanse.  

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 40,26 39,5 40,2  

Sykefravær – totalt 7,53 % ≤ 5,5 % 7,94 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,42 %  2,28 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 5,11 %  5,65 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2017 

Turnover: 2,4 %  9,9 %  

 

 

 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Fornøyde 

brukere 

 

Behandlingstid for 

henvendelser til 

servicekontoret 

Alle 

henvendelser 

besvares innen 

to dager 

Innfridd  

Antall klager 

etableringslån 

med medhold 

Ingen klager 

 

Innfridd  
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RESULTATOMRÅDE SKOLE 

 
ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 155 957 146 872 9 085 67,33 231 619 230 174 143 935 

 Andre driftsutgifter 22 115 18 831 3 284 73,84 29 952 30 174 21 266 

 Andre inntekter -26 816 -17 308 -9 509 94,18 -28 475 -28 863 -20 317 

 Refusjon sykelønn -8 185 0 -8 185 0,00 0 0 -5 796 

 I alt 143 071 148 395 -5 324 61,38 233 096 231 485 139 088 

 

Barneskolene har fått tilført 4,3 millioner kroner til økning av lærertetthet på 1.-4. trinn. Disse 

midlene ligger på inntektskonto og må sees opp mot lønnsutgiftene.  

 

Ikke budsjetterte inntekter utgjør 1,63 millioner kroner for videreutdanning av lærere og 4,3 

millioner til økning av lærertetthet på 1.-4.trinn. Refusjoner fra fylket og andre kommuner har 

første halvår vært to millioner mer enn budsjettert.  

 

Av erfaring vil det være et mindreforbruk ved årsavslutningen relatert til refusjoner og 

tilskudd fra stat og fylke. Mindreforbruket estimeres til to millioner kroner.  

 

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål   

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 309,2 315,6 315,6 Økt klassetall 

Sykefravær – totalt 

Sykefravær – kort 1-16 dg 

6,57 % 

2,27 % 

≤ 6,5 % 7,59 % 

2,29 % 

 

 

Sykefravær - lang > 16 dg 4,3 %  5,31 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2017 

Turnover: 4,2 %  3 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Elever med 

gode 

grunnleggende 

ferdigheter 

Nasjonale prøver og 

elevundersøkelsen: 

Bedre enn 

nasjonalt nivå 

 

 

 

 Alle undersøkelser 

gjennomføres høst 2017 og 

kommer i årsmelding 

Regning    

Lesing på norsk   

Lesing på engelsk   

Elever som er 

motiverte for 

læring 

 

Læringskultur Bedre enn 

nasjonalt nivå 

  

Vurdering for læring   

Elever som 

trives på skolen 

Trivsel Bedre enn 

nasjonalt nivå 

  

Ingen mobbing Mobbing Ingen mobbing 

 

  

Andel elever som har 

opplevd mobbing 2 – 3 

ganger i måneden eller 

oftere (prosent) 

  

 
 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

 Elevtallet er i stadig vekst. Vår 2017 var det 2.291 elever og høst 2017 er det 

2.349 elever i grunnskolen. Bjørlien er den eneste skolen med kapasitetsproblemer i 

dag, men ny skole vil være klar til skolestart i 2018, og da vil den ha kapasitet til alle 

elever. 

 Vi har 26 lærere på videreutdanning i statlig regi med start høst 2017, og fire 

medarbeidere i PPT på samme type videreutdanning. Vår 2017 avsluttet 24 lærere, to 

medarbeidere i PPT og PPT-leder tilsvarende videreutdanning. 

 21 assistenter i skole har gjennomført utdanning med fagprøve vår 2017.  

 Ovennevnte videreutdanning vil høyne kvaliteten på elevenes tilbud i Vestbyskolen. 

 Intern lederopplæring i samarbeid med utviklingsleder i Akershus er videreført og vil 

bli videreført i første omgang ut 2017.  
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RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE  
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 57 490 54 092 3 398 67,27 85 465 84 949 56 517 

 Andre driftsutgifter 56 691 56 905 -214 66,70 84 995 81 707 56 049 

 Andre inntekter -14 912 -13 672 -1 240 69,18 -21 556 -23 493 -14 987 

 Refusjon sykelønn -3 090 0 -3 090 0,00 0 0 -4 011 

 I alt 96 179 97 324 -1 145 64,59 148 904 143 163 93 568 

 

Lønnsutgifter har et merforbruk som i hovedsak lønn skyldes barn med spesielle behov. Målet 

er at merforbruket skal holde seg på samme nivå eller reduseres. Erfaringen viser at utgiftene 

knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne er lavere på høsten enn våren. Dersom det kommer 

barn med store hjelpebehov vil merforbruket øke. 

 

Andre driftsutgifter: Mangler refusjonskrav fra flere kommuner for barn bosatt i Vestby 

kommune. Tilskudd til ordinær drift til private barnehager har et merforbruk på 1,6 millioner. 

Utbetalingene er lavere på høsten enn på våren. Estimert merforbruk ved årets slutt er på 

400 tusen kroner. Tilskudd til pedagogisk bemanning til private barnehager er innført fra 

01.08.2017 og vil medføre en merkostnad på om lag 370 tusen kroner. 

 

Andre inntekter: Tilskudd fra fylkesmannen og stat knyttet til kompetanseutviklingstiltak hvor 

utgifter føres på andre driftsutgifter. Refusjon fra andre kommuner for barn som benytter seg 

av privat barnehager i Vestby kommune er høyere enn forventet. 

 

Konklusjon: Økonomien er under kontroll. 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 31.12.17 Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 147,95 152,5 152,5  

Sykefravær – totalt 11,74 % ≤ 10,5 % 9,70 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg  3,35 %  4,34 %  

Sykefravær - lang > 16 dg  8,39 %  5,36 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,6  Måles høst 2017 

Turnover: 2,1 %  1 %  

 

Antall årsverk: I økningen fra 31.08.2016 til 31.08.2017 ligger en økning på seks årsverk i 

forbindelse med Pepperstadmarka barnehage. Antall årsverk som arbeider med barn med 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp og barn nedsatt funksjonsevne varierer etter hvilke 

hjelpebehov barn har og antall spesialpedagogiske vedtak som er vedtatt.  

 

 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
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Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Barnehagen skal 

bidra til at barn 

utvikler gode sosiale 

ferdigheter 

Antall kartlegginger på 

området barnehagens 

psykososiale læringsmiljø 

 

To kartlegginger 

årlig per barnehage 

= 16 kartlegginger 

Åtte 

kartlegginger 

 

Andel fast ansatte som har 

fått innføring i «Barns 

trivsel – vårt ansvar» 

100 % 85 % Det kom ny 

rammeplan for 

barnehager 

01.08.2017. Planen 

blir nå revidert og 

barnehagene vil ta en 

gjennomgang etter 

det oktober 2017 

Andel barnehager som har 

planer for arbeid med lek 

og sosial kompetanse 

100 % 100%  

Barnehagen skal 

bidra til at barn 

utvikler gode 

språklige og 

kommunikative 

ferdigheter 

 

Deltakelse fra barnehagene 

på Nettverk for språk og 

atferd 

 

90 % deltakelse fra 

barnehagene fire 

ganger årlig 

34,4 % Det er avholdt to 

nettverk våren 2017 

og skal avholdes 2 

nettverk høsten 2017 

Andel barnehager som 

planlegger arbeid med 

språk 

100 % 100%  

Oppfølging av barn med 

forsinket språkutvikling 

eller – vansker 

100 % oppfølging i 

barnehagen 

100%  

Barn utvikler evne til 

å delta i og påvirke 

egen hverdag  

Antall trivselsevalueringer 

av 5-åringer 

100 % én gang  

75 % to ganger 

75 % en gang Barnehagene 

planlegger samtaler 

høsten 2017 

Foreldre opplever 

godt samarbeid og 

medvirkning i 

barnehagen 

Andel foreldre som får 

tilbud om to samtaler i året  

100 % 

 

100%  

Brukertilfredshet  5,1 neste måling 

2018 

4,4 Barnehagene benyttet 

en ny 

brukerundersøkelse 

for første gang i 2016 

utarbeidet av 

Utdanningsdirektorat

et. 5 er beste score.  

Landssnitt er 4,5 

poeng 
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

Venteliste til barnehageplass 

Per 31.08.2017 er 96 barn på ventelista. Av disse 96 på ventelista er 58 barn uten tilbud om 

barnehageplass. De resterende 38 barna har plass, men søker plass i annen barnehage. 35 av 

søkerne ønsker oppstart etter 01.01.2018. Det er ledige barnehageplasser, både i Vestby sør 

og i Vestby nord.  Det tilbys plass fortløpende ved ledighet.  

 

Spesialpedagogisk arbeid og barn med særskilt behov for hjelp og støtte 

Det var 33 barn med særskilt behov for hjelp og støtte per 30.08.2017, en økning på fire fra 

31.08.2016. 28 av barna har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven. Flere av 

barna har store hjelpebehov, i tillegg til enkeltvedtak etter barnehageloven er det gitt ressurser 

til barnehagene grunnet barn og dets helsemessige behov. Hovedvekten av barna med utvidet 

hjelpebehov går i kommunale barnehager. 

 

Andelen kvalifiserte styrere og barnehagelærere 

Korrigerte KOSTRA - tall viser at andelen kvalifiserte styrere og barnehagelærere i Vestby 

har hatt en nedgang fra 15.12.2015 til 15.12.2016 på 10,2 prosentpoeng fra 96,5 % til 86,3%. 

Nedgangen skyldes feilrapportering fra barnehagene. Blant annet er det ifølge Statistisk 

sentralbyrå rapportert at tre styrere i barnehager i Vestby kommune ikke har godkjent 

utdanning. Det har de i henhold til lovverket, lærerutdannet og ikke barnehagelærerutdannet. 

Rutiner for rapportering vil bli fulgt opp. 

Det er en utfordring å få tilsatt kvalifiserte barnehagelærere, særlig i vikariater. Noen 

barnehager har større utfordringer enn andre.  

 

Foreldrebetaling/ redusert betaling og gratis kjernetid 

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 500 500 kroner kan søke om 

inntektsgradert foreldrebetaling. Husstander som har lavere inntekt enn 450 000 kroner har 

krav på 20 timer gratis kjernetid. Hittil for barnehageåret 2017 – 2018 er det per 31.08.2017 

fattet 75 vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling inklusiv 51 vedtak om gratis kjernetid.  
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RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av rev. 

bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 16 323 15 991 332 64,70 25 228 25 073 15 186 

 Andre driftsutgifter 16 582 15 320 1 262 63,71 26 026 26 026 14 748 

 Andre inntekter -5 063 -4 379 -684 81,02 -6 249 -6 249 -7 103 

 Refusjon sykelønn -1 242 0 
-

1 242 
0,00 0 0 -68 

 I alt 26 600 26 932 -332 59,10 45 006 44 850 22 764 

 

 

Det er underforbruk på lønn til fosterhjem og konsulenter, samtidig er det et par uventede 

plasseringer av ungdom på institusjon som gjør at budsjettet på barnevern vil gå i balanse mot 

årets slutt. Basistilskuddet til leger vil i løpet av året øke med 450 tusen kroner mer enn 

budsjettert på grunn av befolkningsvekst. Det er noe usikkert om denne økningen vil dekkes 

inn av området ved årets slutt. 

 

Konklusjon: Det legges til grunn at det blir balanse ved årets slutt på området helse og 

barnevern. 

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål  

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 27,25 27,75 25,90 Utfasing av 

bokollektiv for 

enslige 

mindreårige 

Sykefravær – totalt 2,75 % ≤ 3 % 7,24 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,99 %  1,51 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 0,76 %  5,73 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,6 4,3 Måles høst 2017 

Turnover: 3,7 %  2 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Barn i 5. klasse 

skal få innsikt i 

hva barnevernet 

gjør 

Antall klasser som har fått 

informasjon 

100 % 100 % Barn født i 2006 er 

gjennomført. Oppstart for 

2007 kullet har startet 

Barn skal ha 

best mulig helse 

 

Brukertilfredshet målt ved 

brukerundersøkelse på 

9. trinn  

80 % elever 

80 % foreldre/ 

foresatte 

81,7 % 38% besvarte undersøkelsen. 

Foreldre ble ikke spurt denne 

gangen 

Brukertilfredshet målt ved 

brukerundersøkelse på 

1- årskontroll 

90 %  Måles i november 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

 

Området søkte og fikk innvilget 810 tusen kroner fra Helsedirektoratet. Midlene skal brukes 

til å øke ressurs på jordmortjenesten med 0,5 årsverk og helsestasjonstjenesten med 

0,5 årsverk. Bakgrunnen for midlene er nye faglige retningslinjer og økt press på tjenesten. 

Rekruttering til stillingene er i gang. 

 

Når det gjelder barneverntjenesten er antall meldinger per 31.8.17 på 133 barn, mot 

tilsvarende 114 meldinger på barn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det vil si en økning på 

17 %. Tjenesten har fokus på evaluering, brukermedvirkning og følger de statlige 

retningslinjene med økt bruk av familie og nettverk. I de siste årene har flere av barna blitt 

plassert i fosterhjem hos familie og nettverk. Mange av sakene som blir meldt til tjenesten er 

utfordrende og komplekse. 

 

Kompetanse: 

En ansatt på helsestasjonen er i et masterløp i psykososialt arbeid med barn og unge. 

To ansatte på barnevern starter på videreutdanning innenfor veiledning til foreldre på 

programmene Circle of Security eller Trygghetssirkelen på norsk; COS familiemodell, samt 

COS Gruppemodell.  
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RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 44 135 41 235 2 900 65,07 67 830 65 745 40 341 

 Andre driftsutgifter 19 176 20 745 -1 569 63,33 30 282 32 103 20 682 

 Andre inntekter -13 720 -14 355 635 88,60 -15 485 -15 485 -15 896 

 Refusjon sykelønn -3 333 0 -3 333 0,00 0 0 -1 525 

 I alt 46 257 47 625 -1 368 55,98 82 627 82 362 43 602 

 

Avdelingen har mottatt omlag én million kroner i prosjektmidler fra Fylkesmannen. 

Prosjektmidlene er ikke er kommet til anvendelse ennå og er øremerket prosjektets formål.  

Statlig tilskudd til ressurskrevende brukere for 2017 er 1,9 millioner kroner lavere enn 

budsjettert. Rehabilitering forventet å kunne dekke inn om lag 900 tusen kroner av 

mindreinntekten innenfor egne rammer. 

 

Konklusjon: Rehabilitering vil ved utgangen av året ha et merforbruk på om lag én million 

kroner. 

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål  

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 85,00 105,50 105,50  

Sykefravær – totalt 8,78 % ≤ 8 % 13,30%  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 

Sykefravær – lang > 16 dg 

3,30 % 

5,48 % 

 2,84% 

10,46% 

 

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,4  Måles høst 2017 

Turnover: 3,5 %  1 %  

 

Økningen i antall ansatte skyldes oppstart av omsorgsboligene på Solerunden samt at 

rusteamet på tre ansatte er overført fra NAV til rehabilitering fra 1.9 2017. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Sikre differensierte 

tjenester av god kvalitet, 

i tilstrekkelig omfang og 

til rett tid 

Brukertilfredshet, 

målt ved 

brukerundersøkelse 

5,5  Gjennomføres oktober/ 

november 2017 

Sikre pasient/brukers rett 

til medvirkning 

 

 

Andel brukere med 

mer enn to tjenester 

som har tildelt 

koordinator og 

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: 1,08% 

Pri 2: 2,46% 

Pri 3: 15,70% 

 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

 

Rehabiliteringsavdelingen merker godt det høye sykefraværet og har løpende oppfølging av 

de sykemeldte, men også de som er på jobb. Med en stadig økende bruker/pasient tilgang, er 

dette en utfordring. 

 

Pasienter og brukere uttrykker en tilfredshet med å være lokalisert i sentrum og i nye lokaler. 

 

I løpet av høsten vil det bli full drift på Solerunden. Det er gjennomført opplæring av ansatte 

for å kunne mestre driften og overgangen for brukerne. Det har vært god respons på 

rekrutteringsprosessen med kvalifiserte søkere. 

 

I enheter med ambulante tjenester jobbes det kontinuerlig med å optimalisere ressursene ved å 

legge hovedtyngden av tjenestene til brukerne på dagtid. På kveld og natt ytes primært 

nødvendige tjenester basert på grunnprinsippet med fare for liv og helse, eller at 

bruker/pasient står i arbeid på dagtid. 

 

Rehabiliteringsavdelingen har flere ansatte som tar videreutdanning og hever kompetansen. 

Dette er helt nødvendig for å kunne møte utskrivingspolitikken til DPS/ helseforetakene. 

Pasientene blir utskrevet med «bestilling» til kommunehelsetjenestene som det er svært 

vanskelig å tilfredsstille. 
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RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 27 698 26 274 1 425 66,06 41 931 41 792 27 445 

 Andre driftsutgifter 7 036 6 977 59 72,57 9 694 9 694 5 827 

 Andre inntekter -1 701 -1 215 -486 93,32 -1 823 -1 823 -1 642 

 Refusjon sykelønn -1 558 0 
-

1 558 
0,00 0 0 -1 307 

 I alt 31 474 32 035 -561 63,20 49 802 49 663 30 324 

 

Merforbruk på lønn må sees i sammenheng med refusjon sykelønn. Det forventes noe 

merforbruk på lønn på grunn av økt pleietyngde. Det har vært leid inn ekstra kortvakter på 

kveld og på dagtid i helgene for å dekke bistandsbehovet hos ressurskrevende pasienter. 

Dersom behovet vedvarer ut året, anslås merutgiftene til å bli om lag 400 tusen kroner. 

 

Det forventes økte utgifter til brukerstyrt personlig assistanse begrunnet i nytt tiltak, overgang 

til privat leverandør, i tillegg til prisjustering. Tilsammen vil dette utgjøre en merutgift på om 

lag 700 tusen kroner ved utgangen året. 

 

Merinntekter skyldes i hovedsak tilskudd fra Helsedirektoratet for dagavdelingsplasser. 

 

Konklusjon: Resultatområdet får ett antatt merforbruk på 700 tusen kroner ved årets slutt. 

 
 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål  

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 56,95 56,95 58,33  

Sykefravær – totalt 8,06 % ≤ 8,0 % 9,68 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,26 %  2,16 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 5,80 %  7,52 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2017 

Turnover: 2,16 %  4,7 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Fornøyde brukere 

 

Lokal 

Brukerundersøkelse: 

   

I hvilken grad blir du 

behandlet med høflighet 

og respekt av 

hjemmetjenesten? 

5,5 5,4  

I hvilken grad 

etterkommer 

hjemmetjenesten avtaler? 

5,5 

 

 

5,3  

Hvor fornøyd er du totalt 

sett med 

hjemmetjenesten? 

5,5 

 

 

5,5  

Sikre at 

hjemmetjenestens 

pasienter får 

tilpasset ernæring 

Antall pasienter med 

individuell 

oppfølging/ernæringsplan 

100 % 

 

Nytt mål 

2017 

Rapporteres i årsmelding 

Sikre at rett 

pasient får rett 

medisin til rett tid 

Antall avvik Under  

35 pr år 

62 Antall avvik redusert med 30 % 

fra T2 2016 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

Tjenesten opplever økt tilsøkning av pasienter både for sykepleietjenesten og praktisk bistand. 

Det har i perioden vært nødvendig å sette inn ekstra personale på kveld og helg for å dekke 

behovet i forbindelse med økt pleiebehov samt økning i antall pasienter. Totalt er det pr. 

2. tertial 53 brukere som har tilbud fra 1-5 dager pr uke på dagavdelingen.  

 

Utplasserte trygghetsalarmer har økt til 217 siste året, noe som er en økning på 34 alarmer.  

Alle utrykninger håndteres av hjemmetjenesten. Dette medfører økt ressursbruk og 

uforutsigbarhet i tjenesten. 

 

Administrering av utkjøring av hjelpemidler og løpende service er sterkt økende både fra 

lokalt hjelpemiddellager og fra hjelpemiddelsentralen. 

 

Tjenesten har i sommer opplevd økt tilsøkning av sterkt pleietrengende pasienter som ferierer 

på hytter. Økningen har vært både i form av omfang og varighet. 

Dette medfører store utfordringer for tjenesten ressursmessig da det sammenfaller med 

ferieavviklingen til tjenestens faste personale. 
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RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 

 
ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av rev. 

bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 48 979 42 424 6 555 69,77 70 200 69 801 48 225 

 Andre driftsutgifter 11 743 10 214 1 528 76,64 15 321 13 621 12 765 

 Andre inntekter -10 852 -11 201 349 62,53 -17 355 -16 355 -11 580 

 Refusjon sykelønn -3 448 0 -3 448 0,00 0 0 -2 858 

 I alt 46 422 41 438 4 984 68,10 68 167 67 067 46 551 

 

Merforbruk på lønn må sees i sammenheng med refusjon sykelønn, og periodiseringen som er 

brukt. Likevel er det et betydelig merforbruk blant annet for ekstrahjelp/fastvakter med 

905 tusen kroner hittil i år. Det benyttes ekstrahjelp/fastvakt og overtid for fast ansatte når det 

er behov for tett oppfølging av pasienter ut fra deres medisinske diagnoser. Det gjelder 

fastvakter for hele eller deler av døgnet. Raskere utskrivning fra sykehus hvor pasientene har 

slikt behov er noe av grunnen. Fastvakt 24 timer pr. døgn syv dager pr. uke tilsvarer 

4,75 årsverk, og det har i perioder vært 4 - 5 fastvakter.  

 

En greide ikke å redusere alle faste stillinger i forhold til avsluttede utleieplasser på datoen da 

utleieplassene opphørte. De fast ansatte i stillingene ble benyttet til dekking av sykefravær og 

fastvakter. Alle turnuser og stillinger er nå gjennomgått for å komme frem til riktig antall 

faste stillinger.  

 

Merforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak utgifter til bruk av vikarbyrå. 

Merforbruket er hittil i år på 1,438 millioner kroner. Vikarbyrå er benyttet til ferievikarer og 

andre vikariater for sykepleiere når egne sykepleiere ikke kan dekke vaktene. I tillegg er det 

benyttet vikarbyrå til fastvakter når egne ansatte ikke kan dekke vaktene. Det er så langt betalt 

for 57 døgn utskrivningsklare noe som gir et merforbruk på 200 tusen kroner.   

 

Mindreinntekter på 350 tusen kroner skyldes vederlag. Etterberegning foretas på høsten etter 

skatte- og trygdeoppgjøret, og det forutsettes at inntektene kommer i balanse ved utgangen av 

året. 

 

Konklusjon: Vestby sykehjem har behov for 4,5 millioner kroner for å komme i balanse ved 

utgangen av året. 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 96,14 95,02 95,02  

Sykefravær – totalt 13,87 % ≤ 10 % 13,02 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,60 %  2,92 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 10,28 %  10,10 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2017 

Turnover: 2,6 %  6,9 %  
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Årsverk: Alle turnuser og bemanningsplaner er gjennomgått etter sommerferien og oppgitt 

tall er korrekt bemanning. Ekstra-bemanning på tre årsverk, for to utleieplasser er ikke 

medregnet. 

 

 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Alle innbyggere 

med rett til 

sykehjemsplass 

skal få et tilbud  

 

 

Venteliste for plass i 

sykehjem 

Ingen 

venteliste 

2 2 pasienter fra andre 

kommuner som er innvilget 

langtidsopphold 

Antall døgn med 

utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus 

man må betale for 

˂ 25 

 

57 Til og med juli. 

12 fra Kalnes og 45 fra Ahus. 

Antall døgn leieplasser 

for utskrivningsklare 

pasienter 

˂ 25 

 

196 Leie av korttidsplasser i annen 

kommune da Vestby sykehjem 

ikke hadde ledige plasser 

Pasientene skal ha 

et godt 

ernæringstilbud 

 

Avvik i forhold til 

ernæringsplan 

Ingen avvik Ingen 

avvik 

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

Sykehjemmet drifter 90 plasser, inklusive to utleieplasser. Det leies fortsatt tre spesialplasser 

ved institusjoner utenfor Vestby kommune. Det er hittil i 2017 innvilget 212 korttidsopphold 

til 94 ulike pasienter, 40 avlastningsopphold til 25 ulike pasienter og 34 langtidsopphold. I 

tillegg er det gitt 19 avslag. Alle avslagene er faglig begrunnet. 

 

Når det gjelder utskrivningsklare pasienter man ikke har kunnet tilby plass på 

utskrivningsdato så har dette vært en utfordring i hele 2017, spesielt i april med 12 døgn og 

juni med 21 døgn. Tallene gjelder utskrivningsklare pasienter både til sykehjem og 

hjemmetjenester. I tillegg har man måttet leie plass i annen kommune for flere pasienter i 

kortere og lengre perioder i tidsrommet mai til august. 

 

Sykehjemmet har benyttet ekstrahjelp/fastvakter til flere pasienter i kortere og lengre 

perioder. Disse pasientene har hatt behov for tett oppfølging hele, eller deler av, døgnet 

grunnet medisinske diagnoser som tilsier slikt behov.  

 

Prøveprosjektet med delte avdelinger med to avdelingsledere i hver etasje har hittil vært 

vellykket og bør ut fra dagens erfaringer opprettholdes. Det har gitt et mindre lederspenn for 

avdelingslederne noe som gir bedre oversikt og tilgjengelighet, både for ansatte, pasienter og 

pårørende. Sykehjemmet har fortsatt lite søkere til sykepleierstillinger som lyses ut, og man 

har per tiden 2,59 årsverk vakante sykepleierstillinger noe som medfører merforbruk av 

vikarbyrå til dekking av vakter. Sykehjemmet har for tiden seks lærlinger i helsefagarbeid. 

I tillegg er det flere helsefagarbeidere som deltar på ABC eldreomsorg og ABC 

demensomsorg. To årsverk helsefagarbeider ble tilsatt fra 01.07.17. Disse årsverkene benyttes 

per tiden til å styrke bemanningen på kveld. Det er inngått avtale med to leger om å dekke tre 

dager, 60 % stilling, som sykehjemslege. I tillegg har turnuskandidaten praksis ved 

sykehjemmet én dag per uke. 
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KOMMUNALT NAV  
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 7 447 7 424 23 64,18 11 603 11 570 6 831 

 Andre driftsutgifter 10 992 10 755 237 66,27 16 586 12 836 9 549 

 Andre inntekter -289 -83 -206 232,89 -124 -124 -985 

 Refusjon sykelønn -493 0 -493 0,00 0 0 -249 

 I alt 17 657 18 096 -439 62,91 28 065 24 282 15 147 

 

Budsjettet til Kommunalt NAV ble styrket med 3,75 mill. kroner til økonomisk sosialhjelp 

etter første tertial.  

 

Konklusjon: Området forventes å gå i balanse ved årets slutt.  

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 16 13 13  

Sykefravær – totalt 9,38 % ≤ 5,5 % 7,36  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,81 %  3,95  

Sykefravær - lang > 16 dg 7,56 %  3,68  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,6  Måles høst 2017 

Turnover: 0 %  0 %  

 

Endringer i personalgruppen omhandler at tre medarbeidere i rusteam har flyttet til RO-rehab 

fra 1. september 2017. 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Flere blir økonomisk 

selvhjulpne 

Antall måneder på 

økonomisk 

sosialhjelp 

Under 3 

måneder 

3,57  

Ingen ungdom som 

mottar økonomisk 

sosialhjelp skal være 

uten en meningsfull 

aktivitet 

Andel ungdom med 

vilkår i vedtak om 

økonomisk 

sosialhjelp 

100 %  

 

100%  

Sørge for at deltakere i 

kvalifiserings-

programmet kommer 

nærmere arbeid og en 

selvstendig tilværelse 

Andel ut i arbeid og 

en selvstendig 

tilværelse 

50 %  0% Deltakerne i 

kvalifiseringsprogrammet 

er i arbeidsrettet tiltak for 

å komme i eller nærmere 

arbeid 

Andel deltakere som 

har aktivitetsplan og 

arbeidsevnevurdering 

100 % 100%  

Personer med rusrelaterte 

problemer skal få tilbud 

om oppfølging fra NAV 

Andel brukere av 

rustjenesten er 

kartlagt i Brukerplan 

100 % 100%  

 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

 

Kommunalt NAV har hatt en økning i antall brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. De 

største utgiftspostene er husleie, livsopphold og strøm til mennesker som ikke er økonomisk 

selvhjulpne og midlertidig bolig til mennesker med sammensatte utfordringer som ikke klarer 

å finne og beholde egnet bolig. Kommunalt NAV ligger godt an etter regulert budsjett og om 

trenden fortsetter er det ikke forventet budsjettoverskridelser. 

 

Kontoret har for tiden seks deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det vurderes kontinuerlig 

om andre brukere av kontoret kan være aktuelle for programmet. Alle deltakere er i en 

arbeidsrettet aktivitet i regi av kommune eller stat. 
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RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av rev. 

bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 16 725 18 061 -1 336 59,47 28 124 27 912 15 789 

 Andre driftsutgifter 14 845 14 326 519 69,21 21 450 19 750 12 003 

 Andre inntekter -18 934 -20 266 1 332 62,28 -30 399 -26 899 -12 936 

 Refusjon sykelønn -164 0 -164 0,00 0 0 -201 

 I alt 12 473 12 121 352 65,05 19 175 20 763 14 655 

 

Avvik på lønn og sosiale utgifter skyldes i all hovedsak vakante stillinger på Kulturskolen og 

Innvandrerkontoret, samt noe mindreforbruk på kvalifiserings- og introduksjonsstønad. Avvik 

på andre driftsutgifter er i all hovedsak knyttet til periodiseringsutfordringer. Avviket på 

inntekter er knyttet til periodisering og Flyktningtjenesten forventer et ytterligere forbedret 

resultat på inntekter i størrelsesorden 1,2 millioner kroner. Det kan bli nødvendig med 

justeringer med tanke på overføringer til tros- og livssynssamfunn. Korrekt tallgrunnlag for 

utbetaling foreligger mot slutten av 3. tertial. 

 

Konklusjon: Økonomien er under kontroll. RO-et avgir 1,2 millioner kroner knyttet til 

Flyktningetjenesten. 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Ant. årsverk 26,14 28,204 27,019  

Sykefravær – totalt 2,08 %  ≤ 5,5 % 2,92 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 

Sykefravær - lang > 16 dg 

1,25 % 

0,82 % 

    2,39 % 

   1,89 % 

 

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,2  Måles høst 2017 

Turnover: 0 % 
 

3 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Styringsindikator Ambisjons 

-nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Bosatte flyktninger 

skal integreres i 

arbeidslivet og i 

lokalsamfunnet 

Andel deltagere i arbeid og 

utdanning rett etter 

introduksjonsprogram 

65 % 

 

Se 

kommentar 

2 personer avsluttet så 

langt i 2017. 1 på videre 

NAV tiltak, og 1 på 

grunnskole 

Andel deltagere i arbeid og 

utdanning ett år etter 

introduksjonsprogram 

70 % 73% 15 personer avsluttet i 

2016. 6 i arbeid, 3 på 

grunnskole, 2 vdg. 

skole, 3 i Nav tiltak, 1 

hjemmeværende 

grunnet fødsel 

Andel økonomisk 

selvforsørgende fem år etter 

bosetting 

75 % 

 

 

80% 10 personer avsluttet i 

2012, hvorav 5 er flyttet 

ut av kommunen, 4 er 

selvforsørgende og 1 på 

NAV 

Andel deltakere i arbeid, 

utdanning og tiltak totalt 

95 % 

 

95% Alle er i tiltak og 

aktivitet, med unntak av 

5 personer som er 

hjemme med barn 

Andel barn i skolealder som 

deltar i organisert fritids-

aktivitet 

100 % 85% 10 av 13 barn er i 

aktivitet. De 3 som ikke 

er det er nybosatte 

Alle innbyggere skal 

ha tilgang til allsidige 

og synlige 

bibliotektjenester 

Besøk pr innbygger 4,0 2,0 Målet forventes ikke 

nådd 

Utlån pr innbygger 3,8 2,1 Målet forventes ikke 

nådd 

Antall publikum på arrangement 2 000 1487 Målet forventes nådd 

Kulturskolen skal 

være ettertraktet og 

levere kvalitet 

Etterspørsel blant barn og unge i 

skolealder 6-15 år, som ønsker 

plass (GSI- tall 01.10 hvert år) 

≥ 21 % 20,0 % (pr. 

1.10.2016) 

 

Andel barn i grunnskolealder 

som deltar på aktivitet (GSI- tall 

01.10 hvert år) 

≥ 12 % 13,8 % (pr. 

1.10.2016) 

 

 

Alle innbyggere i 

Vestby skal gis 

mulighet for kultur- 

opplevelser og for å 

drive aktivitet i 

nærmiljøet 

Arrangement totalt 168 112  

Arrangement Bibliotek ≥ 50 31  

Arrangement Kulturskolen ≥ 45 22  

Arrangement Klubb og fritid ≥ 25 23  

Arrangement Spaserstokken 21 11  

Arrangement 

annet/felles/folkehelseuken 

5/2/20 25 Folkehelseuken 

gjennomføres i 

september 

Besøkstall Grevlingen 

svømmehall 

6 700 2778 Samme som 1.tertial, 

stengt i perioden 
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL  

Det er nå gitt brukstillatelse til de gamle Rimi-lokalene – Kulturkvartalet i Rådhusgata. Det er 

gjennomført «pop up» salgsutstilling ved Galleri Sand, og i det gamle fryselokalet til butikken 

er det er også opprettet en scene, og en «pop up» bar med skjenkebevilling ut året. 

Aktiviteter i forbindelse med«LIV i Sentrum» er godt i gang, og det har blitt opparbeidet en 

temporær beachvolleyballbane på østsiden av rådhuset. På vestsiden er det plassert en 

container i glass og lerk, som har blitt brukt til blant annet «pop up» kunstgalleri og 

minibibliotek. Containeren danner også bakvegg for et nytt uteområde med stoler og bord. 

Videre er det blant annet etablert en mye benyttet «Pump-track-bane». Alt med bakgrunn i 

tanken om å etablere sentrumsaktiviteter og starte prosessen med opplevelser – «Kultur i 

Sentrum».  

 

Den Kulturelle Spaserstokken er ferdig programmert for 2018. Den Kulturelle Skolesekken er 

ferdig planlagt for skoleåret 2017/2018, med blant annet LEGO® workshop med arkitekt, 

teatertur for 9. trinn, skolekonserter og et stort samarbeidsprosjekt på tvers av 

resultatområdene. Kulturmidlene for idrett og fysisk aktivitet er fordelt. Det har ikke kommet 

noen søknader på friluftstilskuddet som har løpende frist. Faste, årlige overføringer som ligger 

inne i kulturbudsjettet ble overført i 1. tertial. Hovedfordelingen av kulturmidler til frivillige 

organisasjoner ble utbetalt i 2. tertial. 

 

For skoleåret 2017/2018 er det tildelt lokaler til 40 forskjellige faste leietakere. I tillegg er det 

stor pågang på tilfeldig leie, og det er gledelig at det nå er booket inn flere arrangement i 

helger på Vestby Arena. 

 

Flyktningetjenesten har per 01.09.17 bosatt 23 personer. Fire personer til er planlagt bosatt i 

løpet av 2017. Det er kommet seks i familiegjenforening, og det er ventet to til. 

 

Fritidsklubbene stenger hvert år i perioden 31. mai til 1. september. Aktivitetsnivået er derfor 

moderat i perioden juni til august. Det er imidlertid gjennomført fem arrangement i perioden. 

Brevik danseverksted har gjennomført elevforestilling med ca. 100 elever, og to fullsatte 

forestillinger. Danseverkstedet har i samarbeid med «Dans Uten Grenser» (DUG) vært på tur 

til Italia med hovedgruppa.  

 

Biblioteket deltok for første gang i en nasjonal, digital lesekampanje for skolebarn. Her deltok 

262 barn, om lag 17 % av elevgrunnlaget. Son har i juni hatt sitt beste barnebokutlån på seks 

år, dette gjelder for øvrig også besøk. Vestby satte fem-årsrekord for utlån av barnebøker, 

både i juli og august. Biblioteket bemannet minibibliotek i containeren ved rådhuset enkelte 

dager i juli. Syv arrangementer, med totalt 350 deltakere, er avviklet i perioden. Son stagnerer 

noe på besøk og utlån etter langvarig stor vekst, men har rekordtall i juni. I Vestby er utlån og 

besøk relativt stabilt, med en oppgang på slutten av perioden. Generelt henger utlåns- og 

besøkstall tett sammen, hvilket skiller seg noe fra nasjonale trender.  

 

Nye tilbud og nye stillinger ved kulturskolen, som ble vedtatt i HP, har blitt innført trinnvis 

f.o.m. våren 2017, og utvidelsen vil fortsette ut skoleåret 2017/2018. Antall elevplasser vil 

øke fra 411, ved skolestart 2016, til ca 470 ved slutten av skoleåret 2017/2018. Det vil være 

inntil 39,5% vakant stillingsressurs pr. 1.1.2018. Nye tilbud, og nye stillinger, er planlagt 

oppfylt innen 1.8.2018. Som varslet 1. tertial er det vanskelig å utvide eller etablere nye 

undervisningstilbud. Det forutsetter at nødvendige lokaler er på plass. Det er vanskelig å 

skaffe adekvate lokaler til visuell kunst, det vil medføre at igangsetting av tilbudet blir 

forskjøvet. 
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RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA 

 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 7 694 7 745 -51 60,75 12 664 11 857 8 346 

 Andre driftsutgifter 1 201 1 712 -511 46,77 2 568 2 568 2 475 

 Andre inntekter -8 284 -6 755 -1 529 81,76 -10 132 -10 132 -6 682 

 Refusjon sykelønn -27 0 -27 0,00 0 0 -410 

 I alt 584 2 703 -2 119 11,45 5 100 4 293 3 730 

 

Lønnsutgiftene er omtrent i henhold til budsjett og forventes å balansere ved årets slutt. To 

nyopprettede stillinger (K-sak 49/17) er lagt inn med virkning i årets tre siste måneder, og er 

tatt med i forventningen. 

 

Andre driftsutgifter viser et positivt avvik på rundt 500 tusen kroner, men påregnes å 

balansere ved årsslutt. Årsak til mindreforbruk hittil er i hovedsak lavere kostnad til kjøp av 

tjenester i bygningsavdelingen enn forventet. 

 

Av inntektene i år kan Plan bokføre 51 % av årets inntekter, Bygning 82 % og Geodata 

129 %. For PBG samlet utgjør dette hittil 89 % av årets budsjetterte inntekter. 

Gebyrinntektene er foreløpig betydelig høyere enn forventet for Bygning og Geodata, og 

omtrent som forventet for plan. Ved årets slutt regnes det med merinntekter på rundt 

to millioner kroner, der omtrent halvparten kommer fra bygningsavdelingen. Forventet bruk 

av fond bygningsavdeling med 772 tusen kroner antas ikke å bli benyttet. Gebyrinntektene er 

lite forutsigbare, men skal avregnes mot selvkost over flere år. 

 

Konklusjon: Økonomien i Plan, bygg og geodata vil etter avsetning til selvkostfond og 

disposisjonsfond være i balanse ved årsavslutning.  

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 15 18 16 To stillinger tiltres 

høst 2017 

Sykefravær – totalt 0,58 % ≤ 2 % 2,29 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 0,58 %  1,81 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 0,0 %  0,47 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,5  Måles høst 2017 

Turnover:  12,5 %  25 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Søknader skal 

behandles innenfor 

tidsfrister i Plan- og 

bygningsloven og 

Lov om eiendoms-

registrering  

 

Saksbehandlingstiden 

for søknadspliktige 

tiltak (byggesak) 

Søknad med 

behandlingsfrist 

innen 3 uker:  

Innen 3 uker 

38 dager/5,4 

uker i 

gjennomsnitt 

Ambisjonsnivået er 

ikke nådd. Få saker 

med lang saksbehand-

lingstid trekker opp 

gjennomsnittet 

Søknad med 

behandlingsfrist 

innen 12 uker:  

Innen 12 uker 

82 dager/11,7 

uker i 

gjennomsnitt 

Ambisjonsnivået er 

nådd 

Omsøkte tiltak 

utføres/bygges som 

godkjent 

Antall tilsyn som er 

gjennomført 

 

Gjennomført 50 

tilsyn 

1 tilsyn er 

gjennomført 

Ambisjonsnivået er 

ikke nådd 

Høy kvalitet i 

saksbehandlingen 

Klage i byggesaker 

sendt Fylkesmannen 

for endelig avgjørelse 

Ingen saker 

sendt Fylkes-

mannen for 

endelig 

avgjørelse 

11 saker er 

sendt Fylkes-

mannen for 

endelig 

avgjørelse 

Ambisjonsnivået er 

ikke nådd 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 
 

Planavdelingen: 

Det er fortsatt et stort arbeidspress med mange uløste oppgaver i planavdelingen. En fast 

ansatt har sluttet siden første tertial og en ny etterfølger har startet. 40 % vikar for plan- og 

miljørådgiver har sluttet og en etterfølger har begynt (student fra NMBU). I tillegg begynner 

en ny fast medarbeider i en nyopprettet stilling fra 9. oktober. Da vil avdelingen være fullt 

bemannet, men mye tid framover vil gå med til opplæring. De fleste planene med høyeste 

prioritet i Prioriterte planoppgaver 2017-2020 er i rute. Kommunedelplan for 

masseforvaltning vil bli en integrert del av kommuneplan. Arbeidet med Ørajordet vil etter 

ønske fra utbygger ikke bli ferdigstilt i 2017. Arbeidet med disse planene er ennå ikke startet 

opp: Kolås, Hvitsten og gangvei Berg – Pepperstad.  
 

Bygningsavdelingen: 

Kommunestyret vedtok etter 1. tertial å utvide bygningsavdelingen med en stilling. Ny 

medarbeider vil være på plass før nyttår, og skal særlig styrke byggesaksbehandlingen for 

kommunens næringsliv. Vedtak i 14 saker er gitt etter at lovbestemt behandlingsfrist er 

overskredet. De mest fremtredende årsaker er opplæring av nye medarbeidere, tidligere 

etterslep fra 2016, en rekke saker med omfattende saksbehandling administrativt og politisk 

som følge av klagebehandling, i tillegg til mange søknader som ikke har vært komplette og 

klare til å bli behandlet ved innlevering til kommunen. Arbeidssituasjonen har ført til at 

avdelingens ønske om et høyt servicenivå overfor både private og profesjonelle aktører ikke 

har blitt nådd med de tiltak som har blitt iverksatt. Vurdering av mulige endringer foretas 

løpende.  
 

Geodataavdelingen: 

Tre ansatte har sluttet i løpet av første halvår. En ny medarbeider tiltrådte før sommeren, 

mens de to siste tiltrådte etter sommeren. Kombinert med stor pågang av nye saker har dette 

ført til lengre saksbehandlingstid og tid for å få gjennomført oppmålingsforretninger enn 

ønsket. Mange saker medfører ekstra arbeid utover oppmålingsforretningene og 

saksbehandlingen, blant annet med flere føringer i matrikkelen, journalføring av kart og 

oppretting av nye adresser. Dette har også påvirket tiden for utførelse av andre saker i 

avdelingen. 
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RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 

 

ØKONOMI 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 8 394 8 507 -114 62,33 13 467 13 398 8 401 

 Andre driftsutgifter 34 125 37 629 -3 503 60,68 56 243 55 813 34 211 

 Andre inntekter -38 072 -39 740 1 669 62,54 -60 878 -60 478 -39 791 

 Refusjon sykelønn -362 0 -362 0,00 0 0 -59 

 I alt 4 085 6 396 -2 311 46,25 8 832 8 734 2 762 

 

 

Lønnsutgifter viser et lite mindreforbruk som skyldes periodiseringen av lønnsbudsjettet 

vedrørende sesonghjelp. Mindreforbuket vedrørende andre driftsutgifter skyldes i hovedsak 

kommunal vei og gjelder arbeider med asfaltering som er bestilt, men ikke utført.  

 

Inntekter vedrørende kommunale avgifter er litt høyere enn budsjettert både for vann og 

avløp. Inntekter for tilkobling er litt lavere enn budsjettert både for vann og avløp. Det 

forventes flere tilkoblinger resten av året slik at prognosene holdes. Inntekter på slam og 

gravemeldinger er lavere enn budsjettert, men det forventes økte inntekter siste tertial. 

 

Konklusjon: Økonomien vil være i balanse ved årets slutt. 

 

 

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål  

31.12.17 

Resultat 

30.07.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 21,7 23 21,3  

Sykefravær – totalt 0,73 % ≤ 2 % 9,04 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 0,23 %  3,77 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 0,50 %  5,28 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,4  Måles høst 2017 

Turnover: 20 %  10 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Tilstrekkelig og 

stabil 

vannforsyning 

 

Antall områder der 

vannledningen er 

renovert 

Ett område 

 

Pågår Alle saneringsinvesteringer 

renoverer også vannledninger. I 

tillegg kommer renovering av 

vannledning i Son 

Trygge skoleveier 

langs kommunale 

veier 

Antall utsendte varsel 

 

100 8  Dette vil variere fra år til år. 

Innbyggerne har bedret seg 

Ivareta 

kommunens 

veikapital 

Antall meter grøfting 3 000 meter  Oppstart av grøfting startes høsten 

med innleid firma 

Sikre kommunale 

installasjoner 

Antall personulykker 

på grunn av manglende 

vedlikehold 

Ingen Ingen  

Begrense 

forurensning i 

grunn- og 

overflatevann 

 

 

 

 

 

Antall løpemeter 

avløpsnett kontrollert 

5 000 meter 

 

3000 meter Dette gjøres fortløpende og endres i 

GEMENI VA 

Antall pålegg om 

oppgradering private 

avløpsanlegg 

 

300 

 

 

60 Det er så langt sendt ut 60 pålegg 

Antall behandlede 

søknader i spredt avløp 

300 19 Det er sendt ut 19 behandlede og 

79 andre besvarelser (mangelbrev, 

forlenget frist m.m.)  

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

Drift: 

- Arbeidet med tilsyn av avløp fra bedrifter, restauranter og bensinstasjonen følger 

oppsatt plan. 

- På de innleide toalettene i Son har det vært en del hærverk og driftsproblemer, men de 

har stort sett vært i drift. Dette er første året med drift og det er god dialog om driften. 

- Det er inngått rammeavtale med fire firmaer innen konsulenttjenester. 

- Det har vært stabil vannforsyning, da flere større vannlekkasjer har blitt reparert. 

- Vanntårnene er sjekket og ordnet etter pålegg fra mattilsynet. 

- Fartsbokser er satt ut og har gitt gode grunnlagsdata. 

- Hastighetstavler er tatt i bruk ved oppstart av nytt skoleår. Har mottatt positive 

tilbakemeldinger på dette. 

- Skilting i flere gater i Son ble gjennomført før sommeren. 

Investeringer: 

- Arbeider på Svartåshytta er fullført og det er mye utleie av hytta. 

- Arbeider på Krokstrand er startet opp og bør bli ferdige i løpet av 2017. 

- Saneringsarbeider innen vann og avløp skjer fremdeles på Randem/Høgda, 

Skoglundåsen og Soleveien. 

- Helhetlig plan for vannverket (temaplan vann) vil bli ferdig i løpet av 2017. 

- Det prosjekteres følgende steder: sanering på Kjenn, støyskjerm ved Deli, vannledning 

i Son, sanering i Hvitsten og vannledning mellom Son og Vestby. 

- Planlegging av gang- og sykkelvei Hobølveien pågår. 

- Temaplan for avløp og planer for infrastruktur i Vestby sentrum er igangsatt. 

- Hovedplan for all infrastruktur i Vestby sentrum er igangsatt. 

- Innkjøp av følgende maskiner: brukt hjulgraver, ny gressklipper og tre nye biler. 

 



21/17 Rapport for 2. tertial 2017 - 17/00281-1 Rapport for 2. tertial 2017 : Tertialrapport 2 2017

31 

 

RESULTATOMRÅDE EIENDOM 

 

ØKONOMI 

 

  Regnskap 

hittil i år 

Budsjett 

hittil i år 

Avvik 

i kr 

Regnskap 

i % av 

rev. bud. 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

hiå i fjor 

 Lønnsutgifter og sosiale utgifter 15 836 16 333 -498 60,70 26 086 25 282 15 303 

 Andre driftsutgifter 34 834 30 513 4 321 76,11 45 770 44 841 32 626 

 Andre inntekter -8 762 -7 259 -1 503 80,24 -10 920 -10 322 -7 789 

 Refusjon sykelønn -368 0 -368 0,00 0 0 -594 

 I alt 41 539 39 588 1 951 68,17 60 936 59 801 39 545 

 

Det negative avviket på andre driftsutgifter skyldes for en stor del merforbruk på 

kontor-/arealtilpasninger i rådhuset og Speiderveien, samt periodisering. Mye vedlikehold er 

utført i sommermånedene. 

 

Merutgifter i forbindelse med kontor-/arealtilpasninger i rådhuset og Speiderveien utgjør i 

underkant av én million kroner og fordeler seg slik:  

 Helsestasjonen og barnevern 200 tusen kroner 

 Felles innkjøpskontoer 100 tusen kroner 

 Fagforeningen 285 tusen kroner 

 Servicekontoret 185 tusen kroner 

 Speiderveien 200 tusen kroner 

 

Konklusjon: Det er forventet et merforbruk ved utgangen av 2017 på  om lag 

én million kroner. 

 

Kommunestyret vedtok i sak K-65/17, Bruk av Vestby klubbhus, utbetaling av en 

egangsstøtte til Vestby Idrettslag på 250 tusen kroner, samt 250 tusen kroner til branntekninsk 

utbedring av bygget. 

 

 

 

MEDARBEIDERE 

Tekst 

 

Resultat 

31.08.16 

Mål 

31.12.17 

Resultat 

31.08.17 

Kommentarer 

Antall årsverk 45,0 50,0 48,7 

Sykefravær – totalt 6,96 % ≤ 7,5 % 5,24 %  

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,61 %  2,32 %  

Sykefravær - lang > 16 dg 5,35 %  2,92 %  

Medarbeidertilfredshet:  ≥ 4,3  Måles høst 2017 

Turnover: 4 %  8 %  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-

nivå 

Resultat 

31.08 .17 

Kommentarer 

Energieffektive 

bygg 

Energibruk 

 

10 % energi- 

besparelse målt 

fra 2015 

14% 

energi-

besparelse 

i forhold til 

2015 

Det utføres kontinuerlig 

forbedringer i eksiterende 

bygg og nye 

energieffektive bygg 

Verdibevarende 

vedlikehold av 

kommunale bygg 

Avvik på planlagte 

tiltak i 

vedlikeholdsplanen 

< 20 %  

 

40 % Utført 60 % av tiltak i 

vedlikeholdsplanen.  

Fornøyde brukere 

av kommunale 

bygg 

Antall luftmålinger i 

formålsbygg 

Alle 

formålsbygg 

 

100 % Utført målinger i alle 

formålsbygg med SD-

anlegg.  

Avholde brukermøter 

 

Alle 

formålsbygg 

 

75 % Utført tilbakemelding fra 

alle pr. e-post. Befaringer 

gjennomføres høst 2017 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL 

FDV – Driftsavdelingen: 

Det er gjennomført befaring av alle formålsbygg og boliger, samt at det er innhentet 

brukerbehov fra alle virksomheter. Dette har til sammen dannet grunnlaget for årets 

vedlikeholdsplan (2018-2021).  

 

Det er inngått rammeavtale for håndverkstjenester (rørlegger, elektriker, maler og tømrer), og 

serviceavtale for brann, nød- og ledelys. Rammeavtale for heistekniske tjenester er under 

utarbeidelse i samarbeid med de andre Follo kommunene.  

 

Eiendom har fokus på bruk av Lydia som FDVU-system, og jobber aktivt med å få 

virksomhetene til å registrere alle henvendelser til oss via Lydia.  

 

Drift deltar i brukermøter på følgende prosjekter: Solhøy omsorgsboliger, Svømmehall nord, 

Grevlingen tilbygg idrettshall, Randem barneboliger, Bjørlien skole og Brevik skole. 

 

Renholdstjenesten: 

Det ble gjennomført mye godt hovedrenhold i sommer, blant annet i alle skoler og 

barnehager. Mange vindusfasader ble også vasket. 

 

To renholdere har startet opplæring til fagbrev som renholdsoperatør. Det er foretatt en intern 

omorganisering som har resultert i at renholdsleder er styrket med en assistent. 

 

 

Bolig: 

Det har blitt tatt i bruk en nettbankbasert løsning for opprettelse av depositumkontoer, noe 

som forenkler prosessen både for kommunen og leietaker. 

 

Nye maler for rapporter (for inn-/utflytting og tilsyn) er utarbeidet og det har vært spesielt 

fokus på systematisering av dokumentasjon i forbindelse med dette. 

 

For å best mulig kunne møte de nye kravene som stilles til kommunene i Forskrift om 

brannforebygging er det startet opp et samarbeid med Mosseregionen interkommunale brann 
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og redning (MIB). Målsetningen er inngåelse av en intensjonsavtale mellom kommunen og 

MIB for å forankre grunnlaget for felles brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte 

grupper i henhold til forskriften. 

 

Vår/sommer 2017 er første sesongen leietakerne i kommunalt eide boliger er fritatt for 

vedlikehold av eget grøntarealet. Eiendomsavdelingen har overtatt ansvaret, og har satt av 

personalressurser til en bedre ivaretakelse av disse bomiljøene.   

 

 

Prosjektavdelingen: 

Investeringsprosjekter 
 

Prosjekt: 
Status: 
(pr 2. tertial 2017) Budsjett (i tusen): Ferdigstillelse: 

0227 Brevik skole Bygging 287 000 August 2018 

0235 Bjørlien skole Bygging 213 000 Januar 2019 

0310 
Sykehjemmet – 
Nødstrøm Planlegging 3 700 2017 

0323 
Solerunden 
omsorgsboliger Etterarbeid 26 300 2016 

0329 
Solhøy 
omsorgsboliger Planlegging 383 000 August 2022 

0331 Randem - Bolig Planlegging 20 000 Juli 2018 

0422 Kulturkvartalet Planlegging 82 000 2018 

0425 Rådhusgata 2 – NAV Garantiperiode 8 000 2017 

0503 
Vestby Arena - 
Nødstrøm  Planlegging 2 500 2017 

0507 
Vestby Arena 
flerbruksrom Bygging 3 000 2017 

0527 Svømmehall nord Planlegging 81 000 Januar 2021 

0528 Grevlingen idrettshall Planlegging 30 000 Mars 2019 

Garantioppfølging og etterarbeid: 

Vestby ungdomsskole, Vestby sykehjem, Grevlingen skole, G/S veg Vestby Arena, Solerunden 
barnehage, Bolig for funksjonshemmede Sole skog, Hølen skole, Elverhøy, Pepperstad barnehage, 
Rådhusgata 2.   

 

 

0227 Brevik skole 

Barneskolen bygges som en tre parallell 1 – 7 skole med grendesenter og gymsal 400 m2. 

Budsjettet er 287 millioner kroner. «Tett bygg» som er tak og yttervegger er status pr 

september 2017. Bygget skal være ferdig til påske 2018, deretter pågår møblering frem til 

sommeren. Den nye skolen kan tas i bruk i august 2018. Sommeren/høsten 2018 skal 

eksisterende skole rives. Området der dagens skole står skal så opparbeides som et 

nærmiljøanlegg med en 7er bane og klatrebane, samt oppgradering/utvidelse av gang- og 

sykkelveien. Midler til opparbeidelse av uteanlegg og oppgradering av gang- og sykkelvei er 

inkludert i kostnadsrammen.   

 

0235 Bjørlien skole 

Barneskolen bygges som en tre parallell 1 – 7 skole. Eksisterende bygg, Risil ungdomsskole 

er revet. Budsjettet er 213 millioner kroner. Råbygget med søyler og dekker er reist for deler 
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av bygget. Bygget skal være ferdig oktober 2018, deretter pågår møblering frem til jul. Den 

nye skolen kan tas i bruk 1. januar 2019. 

 

0310 Sykehjemmet - Nødstrøm 

Aggregatet for nødstrøm vil starte ved strømbrudd. Kapasiteten til aggregatet er tilstrekkelig 

til å erstatte en trafo ved Sykehjemmet. Budsjettet er 3,7 millioner kroner.  

 

0323 Solerunden omsorgsboliger 

Det ble bygget seks leiligheter og fellesareal for lettere funksjonshemmede på Sole som ble 

tatt i bruk i januar 2016. Kommunestyret vedtok 25.04.16, i sak K-28/16, å utvide målgruppen 

for omsorgsboligene på Sole til også å omfatte brukere med moderate til omfattende 

bistandsbehov. Fellesareal er endret til personalbase for 1 - 2 ansatte. Personalbasen er alt for 

liten i forhold til behovet som er 17 årsverk fordelt på 10 personer på dagtid samt nattevakt. 

Arealet må utvides ved å bygge inn en terrasse. Kostnaden er stipulert til 1,3 millioner kroner 

og vil bli finansiert av restbudsjettet som er på 2,3 millioner kroner pr 2. tertial. Tiltak som er 

bestilt, men ikke betalt er cirka 500 tusen kroner slik at reserver og marginer er på om lag 

1,8 millioner kroner. 

 

0329 Solhøy omsorgsboliger 

Det planlegges for bygging av 120 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på 

Solhøytomta i Son. Planområdet omfatter Deør barnehage som er reservert for flere plasser en 

gang i fremtiden. Prosjektet planlegges utført i to etapper. Første byggetrinn med 64 plasser 

planlegges ferdigstilt august 2022. Kostnad for byggetrinn en og to er henholdsvis 383 og 

217 millioner kroner. Kostnad vil bli beregnet på nytt i skisseprosjektet som utføres høsten 

2017.  

 

0331 Randem – Barnebolig  

Budsjettet er 20 millioner kroner. Forventet tilskudd fra Husbanken er 11 millioner kroner. 

Forprosjektet gjennomføres høsten 2017. Kostnad er beregnet til 25 millioner kroner. 

Byggeperioden er planlagt i første halvår 2018. Det vil i handlingsprogrammet 2018 – 2021 

bli foreslått å endre budsjettet fra 20 til 25 millioner kroner.  

 

0422 Kulturkvartalet 

Bygget har tidligere har vært kalt «Rimi-gården», men omtales i områderegulering og i 

prosjektsammenheng som «Kulturkvartalet». Bygget skal bygges om og utvides for å romme 

flere ulike kulturformål. Det er avsatt to millioner kroner til utredning og forprosjekt 

«Kulturhus» i 2017 og 80 millioner kroner til ombygging/tilrettelegging/bygging av 

«Kulturhus» i 2018. Mulighetsstudie utføres høsten 2017 og har som formål å vise de 

muligheter og begrensninger som tomten og eksisterende bygningsmasse gir, samt å utarbeide 

forslag på hvordan det fremtidige kulturkvartalet kan løses best mulig innenfor de premissene 

som foreligger.  

 

0425 Rådhusgata 2 – NAV 

Prosjektet gjelder ombygging og utbedring av den delen av Rådhusgata 2 som brukes av 

NAV. Lokalene ble tatt i bruk i september 2017. Budsjettet er åtte millioner kroner som er i 

henhold til prosjektets kostnadsramme i tidlig fase. I tertialrapport nr. 1 er det opplyst om at 

estimatet er optimistisk og noe overskridelser må påberegnes. Ny ramme ville spilles inn til 

tertialrapport nr. 2. Økonomisk prognose pr andre tertial 2017 viser at kostnadene vil bli 

elleve millioner kroner. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen med tre millioner kroner i 

henhold til nye prognoser. 
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0503 Vestby Arena - Nødstrøm 

Plassering blir ved trafo for Vestby Arena og Vestby ungdomsskole slik at aggregatet for 

nødstrøm kan kobles inn ved strømbrudd og forsyne strøm til flere bygg. Budsjettet er 

2,5 millioner kroner. 

 

0507 Vestby Arena flerbruksrom/kjeller 

Kommunestyret 20. juni (K-49/16) vedtok i punkt 6 en utredning av muligheten for en 

innendørs skytebane i kjelleren på Vestby Arena. I vedtatt handlingsprogram er det bevilget 

to millioner kroner som kommer i tillegg til et restbudsjett som på 662 tusen kroner. 

Skytebanen ble ferdigstilt i juni 2017 og vil bli tatt i bruk høsten 2017 etter at godkjennelse 

fra Politi og Bygningsvesen foreligger.  Økonomisk prognose pr 2. tertial viser at kostnaden 

blir 200 tusen kroner høyere enn budsjettert. Dette har blant annet at sammenheng med at 

arbeid med ventilasjon har blitt mer omfattende enn planlagt. Rådmannen anbefaler derfor at 

budsjettet økes med 200 tusen kroner til 2,862 millioner kroner.  

 

0527 Svømmehall nord 

I henhold til vedtatt handlingsprogram 2016 – 2019 er det bevilget én million kroner til 

utredning av svømmehall. Kommunestyret har senere vedtatt at ny svømmehall skal bygges 

ved Vestby Arena. Svømmehallen fikk i handlingsprogram for 2017-2020 bevilget 

investeringsmidler, men først mot slutten av planperioden. Det er bevilget 60 millioner kroner 

i 2019 og 20 millioner kroner i 2020. Det er senere forskuttert én million kroner av 

investeringsbeløpet til å igangsette et forenklet skisseprosjekt i 2017. I henhold til denne 

investeringsplanen vil svømmehallen kunne stå klar til bruk 01.01.2021. 

 

0528 Grevlingen idrettshall 

I Vestby kommunes handlingsprogram for 2017 – 2020 er det avsatt investeringsmidler til 

utvidelse av eksisterende flerbrukshall på Grevlingen. Administrasjonen har etter 

kommunestyrets ønske gått i dialog med idretten for å kartlegge hvilke kapasitetsutfordringer 

hallen står ovenfor i dag. Det er bevilget 30 millioner kroner i 2018 og avsatt midler til drift 

av den nye hallen i 2019. Det er satt opp en fremdriftsplan for prosjektet som tar sikte på 

ferdigstillelse av anlegget i mars 2019. Skisseprosjekt utarbeides høsten 2017.  
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KOMMUNESTYRESAKER 2.TERTIAL 

 

 

Kommunestyret 24.04.2017 K 24/17 Aktiviteter, arrangementer og tiltak i Vestby sentrum 1. Det avsettes 300 tusen til aktiviteter i Vestby sentrum 2017. 

2. Finansiering av tiltak og aktiviteter i Vestby sentrum for årene 

2018-2020 tas i forbindelse med Handlingsprogrammet 2018-

2021.

3. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge støtte til aktiviteter og 

prosjekter og fatte vedtak om direkte og/eller indirekte 

økonomisk støtte innenfor en ramme på 50 tusen kroner.

4. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge støtte til aktiviteter og 

prosjekter og fatte vedtak om underskuddsgaranti innenfor en 

ramme på 50 tusen kroner.

Det pågår aktiviteter i Vestby sentrum i henhold til vedtak

Kommunestyret 24.04.2017 K 23/17 Son sentrum - trafikk og parkering 1. Parkeringsreglement videreføres: 

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

ubegrenset parkering mellom kl 17 og 08. Gjelder 7 dager i uka. 

Gjelder Son torg/havnekontor, Storgata pumpestasjon

- inntil 24 timer gratis parkering. Gjelder Sonstranda.

- Utleie til fast parkering. Gjelder Wittustoppen, resterende p-

plasser ved Wittustoppen reguleres med inntil 4 timer gratis 

parkering mellom kl 08 og 17, samt ubegrenset parkering mellom 

kl 17 og 08. Gjelder 7 dager i uka.

2. Ørajordet parkering:

- parkeringsreglement med tidsbegrensning 24 timer gratis 

parkering innføres

- fire av p-plassene på Ørajordet reserveres HC-parkering. 

3. Ørajordet bussholdeplass:

- bussholdeplass skiltes og tilrettelegges for ventende passasjerer

- bussholdeplass tilrettelegges med gangtrase for gående fra 

parkering og fra gang- og sykkelvei

- finansieres med tidligere budsjettmidler til Ørajordet.

4. Parkering i Havnegata: 

- Parkeringsplassene i sør og mellom blokkene omreguleres til 

offentlig parkering og innlemmes i parkeringsordningen med 4 

timers tidsbegrensning.

- Parkeringsplassen i nord (trekanten) innlemmes i 

parkeringsordningen med 4 timers tidsbegrensning.

Omreguleringen legges inn i planprogrammet 2018-2021.

 Europark er varslet og har sendt inn forslag til nye skiltplaner og 

ny utforming av skilt.

2. Europark varslet.

3. Prosjektavdelingen er informert om tiltak på Ørajordet.

4.Planavdelingen varslet om vedtak. Avventer videre oppfølging 

til omregulering er gjennomført.

5. Innspill til handlingsprogram 2018-2021 under forberedelse.

6. Tatt til etterretning.

7. Dialog med Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonshemming. Europark varslet om endringer.

8. Europark er varslet og Europark har innsendt forslag til ny 

utforming.

9. Avventer mai 2018.

21.09.2017 Heidrun Kårstein: 1. Europark har utarbeidet nye 

skiltplaner.

3. Utføres oktober 2017

4. Utført. Omregulering Havnegata lagt inn i forslag til 

planprogram.

5. Under vurdering

7. Utført
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Kommunestyret 24.04.2017 K 28/17 Endring av ordningen med klagenemnder i MOVAR IKS 1. Kommunestyret vedtar å opprette en særskilt interkommunal 

klagenemnd, jf forvaltningslovens §28 annet ledd, for å behandle 

klager på enkeltvedtak fattet av Movar IKS innenfor 

husholdningsrenovasjon, slamrenovasjon og brann- og 

eksplosjonsvern.

2. Kommunestyret delegerer myndighet til å organisere og 

oppnevne en særskilt uavhengig interkommunal klagenemnd for 

klager på enkeltvedtak fattet av selskapet innenfor 

husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon i medhold av 

forurensingslovens §83 og §85 annet ledd, jf forvaltningslovens 

§28 annet ledd, fra kommunestyret til representantskapet i 

Movar IKS.

3. Kommunestyret delegerer myndighet til å organisere og 

oppnevne en særskilt og uavhengig interkommunal klagenemnd 

for klager på enkeltvedtak fattet av selskapet etter brann- og 

eksplosjonsvernloven §9 og §41, jf forvaltningslovens §28 annet 

ledd, fra kommunestyret til representantskapet i Movar IKS.

Saksutskrift sendt MOVAR

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

2017

1. Kommunestyret utpeker Deloitte som revisor for 

forvaltningsrevisjon av «Samhandlingsreformen» og «Søndre 

Follo Renseanlegg IKS» 

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen 

for at avtale om forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres av 

Deloitte. 

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

oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med 

kontrollutvalget. 

4. Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 til 

kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret. 

5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte 

rammer, i fullmakt å tegne kontrakt med Deloitte om disse 

prosjektene.

Vedtak sendt på e-post til FIKS v/Jan Løkken

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 46/17, Valg av regnskapsrevisor 1. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen 

til kontrollutvalget om valg av regnskapsrevisor for Vestby 

kommune.

2. Kommunestyret velger Deloitte som kommunens revisor for 

regnskap for perioden 15.juni 2017 til og med 30.april 2019, med 

opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 

år.

3. Rådmannen sender tildelingsbrev til tilbyderne og tegner 

kontrakt med den valgte revisoren.

Vedtak sendt på epost til FIKS v/Jan Løkken
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Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 45/17, Kyststi ved OBOS-stranda - 

innbyggerinitiativ

1. Den regulerte gang- og sykkelveien realiseres ikke.

2. Reguleringsplanen som er av eldre dato revideres slik at  

kommunen får rettigheter til kyststi gjennom en ny 

reguleringsplan. Arbeidet innarbeides i planprogrammet for 2018-

2021.

3. Adkomst fra OBOS-stranda og opp på fjellpartiet utbedres ved 

å etablere et rekkverk og utjevne skråningen ved å tilføre masser. 

Flis legges på toppen. Tiltaket avklares med OBOS som er 

grunneier.

4. Adkomst fra Støaveien og opp på fjellpartiet utbedres ved å 

etablere en gangbro med rekkverk parallelt med det private 

flettverksgjerde. Gangbroen bygges med trinn for sklisikring. 

Vestby kommune er grunneier.

5. Kostnader til utbedring av adkomst tas med i 

Handlingsprogrammet 2018.

 Kostnader lagt inn i forslag til Handlingsprogrammet

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 44/17, Stiftelsen Kultursenteret Vestby 

Prestegård - Endring av vedtektene

Kommunestyret godkjenner vedtektsendringene, med unntak av 

forslaget til endring i kommunestyrets oppnevning av 

representanter fra kommunen.

Stiftelsen orientert om vedtaket den 23.5.2017. Avventer 

oppdaterte vedtekter fra stiftelsen.

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 43/17, 2. gangsbehandling - Nordre 

Labo - Detaljreguleringsplan

Detaljregulering for Nordre Labo med reguleringskart og 

bestemmelser datert 24.04.2017 egengodkjennes i henhold til 

plan- og bygningslovens § 27-2.

Kunngjøring av vedtak er sendt ut til alle berørte parter.

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 42/17, Kontrollutvalget - Nyvalg Følgende ble valg til Kontrollutvalget:

Medlem og leder: Jeanette Hoel (Frp)

	vara Magnus Hem (Frp).

Medlem og nestleder: Lars Johan Rustad (Krf)

	vara Kristoffer Håkonsen (Krf).

Medlem Ann Tremblay Vølstad (V)

	vara Torbjørn Mehl (Sv).

Medlem Jeton Morina (H)

	vara Odd Einar Skaug-Vandraas.

Medlem Jon Arne Kjenn (Sp)

 	vara Inger Randem (Sp).

Vedtak er sendt på epost til involverte parter

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 41/17, Valg av medlemmer til styret i 

Stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.17-30.04.19

Til styret i Stiftelsen Solås og Steinløkka ble følgende valgt:

Anita Wulvig (Ap), leder.

Halvor Sørbye, medlem.

Vedtak sendt på e-post til Stiftelsen, Anita Wulvig og Halvor Sørby

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 40/17, Snublestein til Minne om Arthur 

Rosenberg

Kommunen sier ja til å legge ned Snublestein til minne om Arthur 

Rosenberg

Jødisk museum orientert om vedtaket den 22.5.2017

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 39/17, Investeringsplan for 

svømmehall nord

Det forskutteres 1 MNOK fra prosjektets investeringsmidler i 

2019 til 2017, slik at den videre planleggingen kan videreføres, en 

rådgivergruppe engasjeres og skisseprosjekt utarbeides.

Rådgivergruppe er engasjert, skisseprosjekt pågår.
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Kommunestyret ) 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 38/17, Son Tennisklubb - leie av statlig 

sikret friluftsområde

1. Vestby kommune inngår en 30 års leieavtale med Soon 

tennisklubb om området for tennisbane på Langesand.

2. Avtale oversendes til Miljødirektoratet for samtykke.

Saken er oversendt til Miljødirektoratet for samtykke. Det kreves 

samtykke da leieavtale er på over 10år.

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 37/17, Ny 110-sentral IKS Øst 1. Vestby kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke 

kostnadene for etablering og drift av 110-sentralen.

2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter 

brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende 

nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, 

til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er 

til hinder for det.

3. Kommunestyret instruerer sin representant i 

representantskapet i MOVAR IKS til å stemme for å delta i Øst 110-

sentral IKS, å stemme for foreslått selskapsavtale og å oppnevne 

representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

Vedtak sendt postmottak Ski kommune

Kommunestyret 22.05.2017 Vedtak K, 22052017, Sak 36/17, Strategiplan resultatområde 

skole 2017-2020

Strategiplan for grunnskolen i Vestby kommune 2017-2020 

godkjennes.

Vedtatt strategiplan for skole er sendt rektorene.

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 59/17, Salg av kommunale tomter i 

sentrumsområdet

Formannskapet gis fullmakt til å selge tomteområder omfattet av 

områdereguleringsplanen for Vestby sentrum.

Takst innhentet for S4 og S5.

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 58/17, Etablering av Alternativ til Vold i 

Follo

1.	Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag om å 

etablere et behandlingstilbud i Follo, basert på en bemanning med 

fire årsverk, til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier, 

i regi av stiftelsen Alternativ til vold. 

2.	Etablering og drift av et behandlingstilbud fordrer at 

deltagende kommuner i Follo, står for den kommunale 

medfinansieringen som er nødvendig for å drifte tilbudet.

3.	Etablering og drift av behandlingstilbud i Follo forutsetter 

tilsvarende statlig medfinansiering som det beløpet 

samarbeidskommunene deltar med.

Saksutskrift er sendt

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 57/17, 2.gangs behandling - Lokal 

forskrift om tildeling av sykehjemsplass

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

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 56/17, Rådmannens oppfølging av 

rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby 

kommune

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen 

av rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering.

Vedtak sendt på epost til FIKS v/Jan Løkken.
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Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 55/17, Valg av forvaltningsrevisor 

2017

1.	Kommunestyret utpeker Deloitte som revisor for 

forvaltningsrevisjon av 

«Samhandlingsreformen» og «Søndre Follo Renseanlegg IKS» 

2.	Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen 

for at avtale om

forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres av Deloitte. 

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

oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med 

kontrollutvalget. 

4.	Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 til 

kontrollutvalget som

avgir innstilling overfor kommunestyret. 

5.	Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte 

rammer, i fullmakt å tegne kontrakt med Deloitte om disse 

prosjektene.

Vedtak sendt på epost til FIKS v/Jan Løkken.

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 54/17, Årsberetning og årsmelding 

2016 - Vestby havn

Årsberetning og årsmelding 2016 for Vestby havn tas til 

orientering

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 53/17, Årsregnskap 2016 - Vestby 

havn

1.	Årsregnskapet for Vestby havn for 2016 godkjennes

2.	Regnskapsmessig overskudd for 2016 på 1.177.599,96 kroner 

disponeres slik: 

•	Avsettes til disposisjonsfond 1.087.568,90 kroner. 

•	Overføres til investeringsregnskapet for inndekning av 

underskudd på 90.031,06 kroner.

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 52/17, Tertialrapport 1 2017 - Vestby 

havn

Tertialrapport 1/2017 tas til orientering.

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 51/17, Årsberetning og årsmelding 

2016 - Vestby kommune

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

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 50/17, Årsregnskap 2016 - Vestby 

kommune

1.	Regnskap for 2016 godkjennes.

2.	Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 

prosjekter som er avsluttet på 697.981 kroner, dekkes inn ved 

hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede 

prosjekter. 

3.	Gjenværende midler på prosjekter avsluttet med 

mindreforbruk på 2.773.723 kroner avsettes til ubundet 

investeringsfond.

4.	Følgende investeringsprosjekter slåes sammen:

•	 0623 VA-sanering Randem/Høgda og 0629 Mange etapper 

fremmedvann/Randem

•	0624 VA-sanering Soleveien del 2 og 0627 Sideledninger v 

Grøstad vann og avløp

•	0310 Nødstrømaggregat Sykehjemmet og 0302 Påbygg 

sykehjemmet.

5.	Regnskapsmessig overskudd for 2016 på 31.061.570,23 

kroner avsettes til disposisjonsfond.

Kommunestyrets vedtak ble gjennomført i slutten av juni 2017. 

Regnskap 2017 med tilhørende dokumenter ble sendt til 

fylkesmannen og SSB
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Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 49/17, Budsjettendring tertial 1 2017 1.	Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom  

resultatområdene. 

2.	Driftsbudsjettet 2017 endres slik:

a.	Rammen til Fellesutgifter økes med 700 tusen kroner

b.	Rammen til Sentraladministrasjon økes med 584 tusen kroner

c.	Rammen til RO skole økes med 1 million kroner

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

e.	Rammen til RO sykehjem økes med 1 million kroner

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

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

h.	Rammen til RO PBG økes med 400 tusen kroner

i.	Rammen til Ro eiendom økes med 929 tusen kroner

j.	Momsrefusjon økes med 2 millioner kroner

k.	Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 7.510 tusen 

kroner

l.	Bruk av disposisjonsfond lærlinger økes med 444 tusen kroner

m.	Renteinntekter økes med 2 millioner kroner

3.	For eksisterende kunder halveres fastgebyr/forbruksgebyr for 

kommunale avgifter vedrørende avløp for 2017. Fastgebyret 

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

kroner pr m3. Som en følge av dette kreves det ikke avløpsavgift 

for eksisterende kunder i 3. og 4. termin 2017. Mindreinntekten 

justeres mot bruk av selvkostfond for avløp. 

4.	Investeringsbudsjettet i 2017 endres slik:

a.	Kjøp av plasser i parkeringskjeller økes med 225 tusen kroner

b.	Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken økes med 1,2 

millioner kroner

c.	Gang- og sykkelvei langs Hobølveien – finansiering/bygging økes 

Vedtatte budsjettendringer ble gjennomført i slutten av juni 

2017. Kommunestyrets vedtak om vedlikehold/oppgradering av 

volleyballbanen ble gjennomført i uke 29.

Kommunestyret 26.06.2017 Vedtak K, 26062017, Sak 48/17, Tertialrapport 1 2017 Tertialrapport nr. 1 2017 tas til orientering.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 22/17  Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av 
rapporten om rådmannens tilbakemelding 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00285-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om 
rådmannens internkontroll til orientering. 

Vedlegg: 
15_04945-2Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll, Saksutskrift KU 
vedtak 36-15 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
rådmannens internkontroll 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget behandlet 11. november 2015, jf. sak 36/15, rådmannens 
tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens 
internkontroll. Oppfølgingen av de to anbefalingene i revisjonens rapport som 
kommunestyret sluttet seg til, var da ikke fullført og utvalget ba om ny rapport fra 
rådmannen. 
Ny rapport forelå i rådmannens brev av 8. juni d.å. til utvalget. 
Vedr. anbefaling 1: «lnkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de 
etiske retningslinjene i kommunen.» 
Rådmannen viser til utvalget kommunestyret har nedsatt for å utarbeide etiske 
retningslinjer og når resultatet av dette arbeidet foreligger vil dette bli innarbeidet i 
kommunens administrative dokumenter. 
Vedr. anbefaling nr. 2: «Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp 
identifiserte avvik i forbindelse med risikoene.» 
Rådmannen viser til at administrasjonen nå er i ferd med å tilsette i stiling som 
rådgiver i rådmannens stab, som blant annet vil få ansvaret for internkontroll, 
herunder oppfølging av rutiner, prosedyrer og risiko- og sårbarhetsanalyser 

Sekretariatets vurdering: 

Oppfølgingen av anbefaling nr. 1 avhenger av resultatet av utvalget som 
kommunestyret har nedsatt for å utarbeide etiske retningslinjer, jf. også rådmannens 
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tilbakemelding av 28. august 2015. Det synes som om dette utvalget har brukt lang 
tid på arbeidet. Anbefaling nr. 2 blir trolig fulgt opp, så snart den nye rådgiveren er i 
arbeid. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll kan leses på FIKS sine 
internettsider, her. 
 
Ås, 24.10.2017 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  
1. Rådmannens brev av 8. juni 2017 vedr. Rapport om oppfølging av rådmannens 
internkontroll 
2. Kopi av saksutskrift av kontrollutvalgets vedtak i sak 36/15 Rådmannens 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   15/04945-2 Rune Sletner 08.06.2017 
    

 
 

Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll 
 

Rådmannen viser til forvaltningsrevisjon i Vestby kommune - Rådmannens internkontroll av 

26 november 2014. 

 

Rapporten ble første gang behandlet i kontrollutvalget 10.12.2014, hvor vedtaket var: 

 

Kontrollutvalget tar BDOs rapport om rådmannens internkontroll til orientering. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll 

og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger: 

1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske retningslinjene i 

kommunen.  

2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik i forbindelse 

med risikoene. 

3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i månedsrapportene. 

Rådmannens bes melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder. 

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.  

 

Kommunestyret vedtok 2. februar kontrollutvalgets innstilling, med unntak av punkt 3. 

 

I møtet 11. november 2015 vedtok Kontrollutvalget å be om en ny rapport om oppfølging av 

rådmannens internkontroll innen 1. mars 2016. 

 

Kommunestyret har vedtatt å sette ned et utvalg for å utarbeide etiske retningslinjer. 

Rådmannen finner det naturlig at arbeidet under punkt 1 blir sett i sammenheng med denne 

proseesen. Når det politiske utvalget har sluttført arbeidet vil dette og eventuelt andre forhold 

tilknyttet etikk bli innarbeidet i kommunens administrative dokumenter. 
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Rådmannen varslet i eget notat til kommunestyrets behandling av saken, at det med 

nåværende bemanning ikke var mulig å etterkomme kravene til dokumentasjon. I rådmannens 

forslag til handlingsprogram for 2016-2019 ble det derfor lagt inn en stilling som rådgiver i 

rådmannens stab, som blant annet vil få ansvaret for internkontroll, herunder oppfølging av 

rutiner, prosedyrer og risiko- og sårbarhetsanalyser. Administrasjonen er nå i ferd med å 

tilsette i stillingen, og regner med tiltredelse rundt sommeren. 

 

Parallelt med oppfølgingen av denne saken har det blitt utarbeidet og innført et 

«Styringssystem for informasjonssikkerhet i Vestby kommune». I dette dokumentet ligger 

retningslinjer og prosedyrer for gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til 

våre informasjonssystemer. Det foreligger også en rutine for en «Leders gjennomgang av 

risikoområder» – noe som skal gjøres årlig. Oppfølgingen av disse rutinene vil også ligge til 

den nye stillingen. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
Vestby kommune 
 
For rådmannen  
 
 
Rune Sletner 
   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Mottaker:    
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interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 

Jan Løkken Postboks 195 1431 ÅS 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
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Saksutskrift 
 
 
 

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
rådmannens internkontroll 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  15/00363-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Vestby kontrollutvalg 36/15 11.11.2015 
 
 

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015: 
Kontrollutvalget ber om en ny rapport om oppfølgingen av rapporten om rådmannens 
internkontroll  innen 1. mars 2016.  
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 18.november 2015 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./ 
Kontrollsjef  
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Vår ref.: 15/00363 Side 2 av 2 

 

Saksfremlegg 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ber om en ny rapport om oppfølgingen av rapporten om rådmannens 
internkontroll  innen 1. mars 2016.  
 
Vedlegg: 
Rådmannens tilbakemelding på kommunestyresak 1_15.msg 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommunestyret behandlet i sak 1/15 den 2. februar d.å.   forvaltningsrevisjonsrapporten 
om rådmannens interkontroll og kontrollutvalgets innstilling i saken. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 
 
«Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens 
internkontroll og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger: 

1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske 
retningslinjene i kommunen. 

2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik i 
forbindelse med risikoene. 

 
Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder 
Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.»  
 
Rådmannen meldte tilbake i e-post av 28. august d.å.  
Vedr. punkt , viser han til at det er oppnevnt en egen komité  for revidering av 
kommunens etiske retningslinjer. 
Vedr. punkt 2: Administrative ressurser for å innføre rutinen vil bli søkt løst i forbindelse 
med handlingsprogrammet høsten 2015.  
 
Sekretariatet foreslår at utvalget ber om en ny tilbakemelding innen 1. mars 2016. Da 
antar vi  oppfølgingen i kommunen i forhold til kommunestyrets anbefalinger er mer 
avklart.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll finnes på 
www.follofiks.no. 
  
 
Ås, 02.11.2015  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Rådmannens e-post av 28.8.15 vedr. Rådmannens tilbakemelding på 
kommunestyresak 1/15. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 23/17  Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00277-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020: 

1. Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor (jf. egen sak)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon. 

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for

forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i

planperioden.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Saksutskrift KST Sak 4-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020, KPMGEndelig _ 
Overordnet analyse 26.8.16, Saksutskrift Vestby kontrollutvalg sak 20 - 16 
Overordnet analyse, 16-00297-4 Saksutskrift Vestby kontrollutvalg 02.11 
210761_1_1, Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune  2017 - 2020 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret vedtok den 13.2 d.å., i sak 4/17. 

1. Kommunestyret vil ha følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i
2017:
Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS
Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme ny, revidert plan for perioden
2017/2020 i løpet av året. Planen må ta hensyn til at for enkelte av de
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forslagene som nå er fremmet nylig har blitt gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp vedtakets pkt. 1 og rapportene forventes behandlet av 
utvalget den 13. desember d.å.  
 
Som grunnlag for utvalgets oppfølging av pkt. 2 i kommunestyrevedtaket foreslår vi 
at rammen om to forvaltningsrevisjoner per år videreføres.  I tillegg foreligger det en 
invitasjon fra kontrollutvalget i Ås om å samarbeide om en forvaltningsrevisjon av 
Follo landbrukskontor i 2018. Denne invitasjonen legges fram som egen sak i dagens 
møte. I budsjettet for 2018 har utvalget innstilt om to forvaltningsrevisjoner og i tillegg 
kostnadene ved å delta i revisjonen av landbrukskontoret. 
 
Planen for forvaltningsrevisjon skal bygge på en overordnet analyse. Denne ble lagt 
fram av KPMG i fjor høst og analysen vedlegges.  
 
Planen som ble lagt fram for kommunestyret inneholdt følgende prioritering av tema: 
 

Prosjekt Risiko 
 

 
Forvaltningsrevisjon - store 
investeringsprosjekter 

 
Store prosjekter leverer ikke i henhold til 
tid, kostnad og kvalitet 
 

 
Forvaltningsrevisjon – 
oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Mangelfull oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Forvaltningsrevisjon – offentlige 
anskaffelser 

 
Brudd på lov og forskrift relatert til 
offentlige anskaffelser 
 

 
Forvaltningsrevisjon – kvalitet i 
skolen 

 
Varierende kvalitet på skolene med 
hensyn til læringsmiljø og 
læringsresultat 
 

 
Forvaltningsrevisjon –  
Helse- og omsorgstjenester 

 
Tjenestetilbudet innenfor helse- i og 
omsorgssektoren samsvarer ikke med 
behov 

 
Forvaltningsrevisjon – 
vedlikehold av kommunale bygg 

 
Vedlikeholdsarbeidet er for lite 
planmessig/langsiktig 

 
Forvaltningsrevisjon- 
Samhandlingsreformen  
 

 
Svikt i oppfølgingen av pasienter som er 
utskrevet fra sykehus 
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Forvaltningsrevisjon  - Søndre 
Follo Renseanlegg IKS 
 

Svikt i måloppnåelse og økonomistyring 

Kontrollutvalget ba om fullmakt til å endre prioriteringene i planperioden.  
Forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS og Samhandlingsreformen er 
allerede fulgt opp.  
 
Kommunestyret ba i sitt vedtak om at det i ny, revidert plan fra utvalget tas hensyn til 
at det for enkelte av forslagene som nå er fremmet, nylig har blitt gjennomført  
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Med unntak av forvaltningsrevisjonen av vedlikehold av kommunale bygg i 2013, kan 
sekretariatet ikke se at noen av de foreslåtte temaene har vært gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i inneværende eller forrige kommunestyreperiode. 
- Kontrollutvalget var under behandlingen av planen klar over at vedlikehold av 
kommunale bygg hadde hatt forvaltningsrevisjon i 2013.  Utvalget sluttet seg likevel 
til revisors risikovurdering av dette området, jf sak 20/16 den 14. september 2016, og 
at en oppfølgingsrevisjon bør gjennomføres mot slutten av perioden, jf. overordnet 
analyse side 9. 
- Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten har vært undersøkt (demensomsorgen 
2016 og, hjemmetjenesten 2014), men sektoren som helhet har ikke vært undersøkt, 
jf. overordnet analyse side 9.  
 
Utvalgets forvaltningsrevisjonsrapporter fra 2006 og fram til i dag kan leses på FIKS 
sine internettsider, her.  
 
Vi vil presisere at listen med tema i kontrollutvalgets innstilling om plan for 
kommende periode ikke var satt opp i en prioritert rekkefølge og at kontrollutvalget 
ba om fullmakt til å endre prioriteringene/velge andre tema(utenfor listen) som kan bli 
aktuelle i perioden.  
 
Siden 2017 snart er historie, foreslår vi at planen skal dekke perioden 2018 – 2020.  
 
Ås, 20.10.2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift KST-sak 4/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, august 2016 fra KPMG 
3. Saksutskrift KU-sak 20 – 16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
4. Saksutskrift av KU-sak 28/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

2017 – 2020. 
5. Forslag til handlingsplan for kontrollutvalget, jf. sak 24/16. 

http://follofiks.no/site/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=94


23/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 17/00277-1 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 : Saksutskrift KST Sak 4-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

 

 

Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1540 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 5 

 

Saksutskrift 
 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
Arkivsak-dok. 16/04447-2 
Saksbehandler Elin Tokerød 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 13.02.2017 4/17 

 
Kommunestyrets behandling 13.02.2017: 
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv, Sp, V og BYGDL: 
 

1. Kommunestyret vil ha følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i 2017: 
Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS. 
Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreform. 

 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme ny, revidert plan for perioden 2017-

2020 i løpet av året. Planen må ta hensyn til at for enkelte av de forslagene som 
nå er fremmet nylig har blitt gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 
  

 
Votering: 
Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2017: 

1. Kommunestyret vil ha følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i 2017: 
Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS. 
Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreform. 

 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme ny, revidert plan for perioden 2017-

2020 i løpet av året. Planen må ta hensyn til at for enkelte av de forslagene som 
nå er fremmet nylig har blitt gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Saksutskriften bekreftes 
Vestby, 14.februar 2017 
 
 
 
Elin Tokerød 
Formannskapssekretær  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

for 2017 -2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 
 

 
Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune  2017 - 2020.docx 
KPMGEndelig _ Overordnet analyse 26.8.16.pdf 
  



23/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 17/00277-1 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 : Saksutskrift KST Sak 4-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 16/04447 

 
Side 4 av 5 

 

Bakgrunn for saken: 
Saken er opprettet etter oversendelse fra sekretariatets leder etter behandling i 
Kontrollutvalget 02.11.2016 som videre ønsker saken behandlet i kommunestyret.  
 

……………………………………………………… 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:  

Enighet om at utvalgets leder presenterer planen for kommunestyret.  
  

Votering:  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
  

Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:  

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  
  

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
  

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

for 2017 – 2020.  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.  

  

  

  

 

  

  

 

  

Saksfremlegg  
  

Sekretariatets innstilling:  

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  
  

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
  

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

for 2017 – 2020.  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.  

  

Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret  
  

Vedlegg:  

Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune 2017 - 2020.docx, KPMGEndelig _ 
Overordnet analyse 26.8.16.pdf  
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SAKSUTREDNING:  

Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres systematiske 
vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse gjennom 
forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas av 
kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.   

  

Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

  

På bakgrunn av en overordnet analyse fra KPMG, har kontrollutvalget drøftet mulige 
risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale virksomhetsområder. 
Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtaket i sak 20/16 den 14. 
september. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en handlingsplan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Sekretæren har i forslaget til plan tatt inn 
de forslagene til tema som utvalget var enige om i forrige møte.   
  

Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS også 
inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon, jf. kommunestyrets vedtak i sak 84/16 
om at det bør vurderes.  
  

Forslaget til plan bygger på at to prosjekter gjennomføres pr. år. Jf. utvalgets forslag til 
budsjett for 2017. Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen må konkurranseutsettes.   

  

Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre 
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny 
plan.  
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1 Bakgrunn og formål 
1.1 Bakgrunn 

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen 

skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.  

 

Kontrollutvalget i Vestby kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon gjeldende for perioden 2016-2019.   

 

1.2 Formål 

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon 

i fireårsperioden 2016-2019.  

 

For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet i 

kommunen. Analysen gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon de neste årene.   

 

Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale 

virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Revisor har i analysen gitt sine anbefalinger til 

kontrollutvalgets prioritering av områder/tema hvor risiko vurderes som størst. Analysen danner således 

grunnlaget for kontrollutvalgets egen prioritering av områder som kan være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i planperioden. 
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2 Fremgangsmåte og 
involvering 

 
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, herunder teoretisk fundament 

og vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen. I tillegg omtales prosessen og 

involveringen av kommunen i arbeidet med analysen. 

 

2.1 Metode 

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data: 

 

 Dokumentanalyse    

KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og 

økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk og årsbudsjett. Data fra disse kilder er benyttet 

i forberedelsene til arbeidsmøte med kontrollutvalget og inkludert i KPMGs omtale av potensielle 

risikoer som er vurdert i workshopene. 

 

 Arbeidsmøte med kontrollutvalget 

Det er gjennomført et arbeidsmøte for kontrollutvalget, hvor kontrollutvalget har arbeidet med, 

herunder vurdert og prioritert risikoområder i kommunen.  

 

 Samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere 

KPMG har gjennomført samtaler med administrative ledere og gruppeledere for å få innspill på 

utfordringer og risikoområder i kommunen.  

 
I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt risiko for manglende kontroll med vesentlige sider ved 
kommunens virksomhet og tjenester: 
 

 Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret 

prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder hvor 

konsekvensene kan være store dersom risiko inntreffer. Det er på disse områdene nytten av 

forvaltningsrevisjoner vil være størst; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens 

ståsted og fra et brukerperspektiv.   

 I tillegg har vi i analysen inkludert områder hvor revisjon kan ha særlig verdi for kommunen i et 

forbedrings- og læringsøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter.  
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Bestilling og 
innspill fra 

kontrollutvalget

Gjennomgang av 
eksisterende 

plan og analyse 
for 

forvaltningsrevis
jon

Gjennomgang av 
relevante 

dokumenter og 
KOSTRA

Arbeidsmøter 
(workshops) i 
kommunen

Oppsummering 
og utarbeidelse 
av overordnet 

analyse

2.2 Prosess og involvering 

Analysen er utarbeidet i samspill med ulike deler av kommunen; kontrollutvalg, politiske gruppeledere 
og administrasjon. Dette har vært viktig for å kunne finne de "rette" områdene med størst risiko. Arbeidet 
har vært delt i tre hovedbolker: 
 
1) Kartlegge og forstå kommunen på bakgrunn av sentral dokumentasjon 
2) Arbeidsmøte med kontrollutvalg, samt samtaler med administrative ledere og politiske 

gruppeledere; for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon 
3) Dokumentere analyse 
 
Illustrert har prosessen vært slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO 
ERM1, og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved 
virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut mulige prosjekter i 4 overordnede steg. Dette 
kan illustreres slik2: 

 

                                                      
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en 

internasjonalt innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 

2 De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret. 

1. Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

2. Risikovurdering av vesentlige område

3. Prioritering av risikoområde

4. Valg av 

prosjekt



23/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 17/00277-1 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 : KPMGEndelig _ Overordnet analyse 26.8.16

 

VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 6 

 

 

I steg 1 har KPMG gjort en innledende og overordnet vurdering av risikoområder i kommunen, på 

bakgrunn av sentral dokumentasjon, samt erfaringer om risikoer generelt i kommunal sektor. 

I steg 2 har kontrollutvalget selv gjennom arbeidsmøte vurdert en rekke risikoområder i forhold til 

sannsynlighet og konsekvens. I vurderingene ble sannsynlighet og konsekvens delt inn i tre kategorier; 

lav, middels og høy, som vist i matrisen under: 

 

 
 
For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet: 

 

 Liv og helse 

 Sikring av verdier 

 Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet  

 Kostnadseffektivitet/produktivitet 

 Politisk aktualitet 

 

I steg 3 har KPMG innhentet ytterligere innspill fra administrative ledere og politiske gruppeledere, samt 

utarbeidet endelig forslag til analyse. Analysen foreslår en prioritering av risikoområder, som 

kontrollutvalget tar endelig stilling til. Analysen sammenfatter og beskriver de største risikoområdene 
basert på arbeidsmøte, innspill og dokumentasjon fra kommunen. Den videre prosessen innebærer at 
kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer en plan for forvaltningsrevisjon. 
Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående revisjoner i årene som 
kommer.  

I steg 4 bestilles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ved bestilling av enkeltstående revisjoner må 
området/risikoen spisses og operasjonaliseres i forhold til hva som er relevant og aktuelt å fokusere på, 
samt hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og 
fremst områdene/temaene for forvaltningsrevisjon, mens kontrollutvalget ved bestillingen av 
enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke konkrete problemstillinger som skal 
besvares i revisjonen.  
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3 Analyse  
Nedenfor i 3.1 presenteres en oversikt over risikoområder som revisor anbefaler kontrollutvalget å 

prioritere for forvaltningsrevisjon. Dette er de områder hvor risiko er vurdert som størst på bakgrunn av 

gjennomgang av dokumentasjon, resultatet av arbeidsmøtene i kommunen samt samtaler med et 

utvalg av politiske gruppeledere og administrative ledere. Det er kontrollutvalget selv som foretar den 

endelige prioriteringen av risikoområder.   

 

3.1 Oppsummerende risikovurdering 

Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/risikoen 

vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en 

farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer lav 

sannsynlig/konsekvens. Sortert ut ifra score/vurdering, er områdene for forvaltningsrevisjon anbefalt 

prioritert som følger: 

 

 Område Risiko Sanns. Kons. 

1 
Store investerings-

prosjekter 

• Store prosjekt leverer ikke i henhold til 

tid, kostnad og kvalitet 

  

2 
Oppfølging av politiske 

vedtak 

• Mangelfull oppfølging av politiske 

vedtak 

 
 

3 Offentlige anskaffelser 
• Brudd på lov og forskrift relatert til 

offentlige anskaffelser  

 

4 Kvalitet i skolen 

• Varierende kvalitet på skolene med 

hensyn til læringsmiljø og 

læringsresultat 

  

5 
Helse - og 

omsorgstjenester 

• Tjenestetilbudet innenfor helse- og 

omsorgssektoren samsvarer ikke med 

behov 

 
 

 

6 
Vedlikehold av 

kommunale bygg 

• Vedlikeholdsarbeidet er for lite 

planmessig/langsiktig 

  

 

 

Under har vi knyttet noen kommentarer til bakgrunnen for anbefalingen vår: 

 Områdene 1 - 3 i tabellen var de områdene som flest respondenter trakk fram som mulig 

risikoområder.  

– Vestby kommune står overfor store investeringer i årene som kommer, og god styring med 

investeringsprosjektene er viktig for å realisere de politiske investeringsvedtakene innenfor de 

rammer som er satt.  
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– Som ledd i investeringene vil det blir gjennomført omfattende offentlige anskaffelser, som er et 

annet av risikoområdene som vurderes som vesentlig. Offentlige anskaffelser skal gjøres i 

samsvar med regelverket, som blant annet skal sikre likebehandling og transparens rundt 

kommunens innkjøp. 

– Oppfølging av politiske vedtak generelt er også et område som er trukket fram som vesentlig 

område for revisjon. Realisering av politiske vedtak er en kjerneoppgave for kommunen, og det 

må være god intern kontroll for implementere vedtak i tråd med forutsetningen. 

 Analysen viser ellers at områdene 4 - 6 kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon, men de peker 

seg ikke ut som like klare risikoområder som de tre første områdene: 

– Kvalitet i skolen er et mulig risikoområde med hensyn til ulik kvalitet i læringsmiljø og 

læringsutbytte for elever, og bør vurderes som et aktuelt område for revisjon.  

– Helse - og omsorgssektoren står overfor utfordringer med et økende antall eldre og med 

påfølgende behov for tilpasninger av tjenestene til forventet utvikling. Det er vesentlig at helse 

og omsorg leverer tjenester med høy kvalitet til brukere/pasienter og jobber for å tilpasse 

tilbudet til fremtidige endringer. 

– Kommunen har arbeidet med å forbedre vedlikeholdet av kommunale bygg, og det kan være 

formålstjenlig med oppfølgende forvaltningsrevisjon for å klarlegge effekter av 

forbedringsarbeidet. 

 

Nedenfor i 3.2 – 3.5 gis en nærmere presentasjon av risikoområdene som er prioritert under 3.1 samt 

noen øvrige områder. I vedlegg er alle identifiserte og vurderte områder/risikoer som var omfattet av 

workshopene kortfattet presentert i tabeller. 

 

3.2 Generell drift 

 

 Gjennomføring og styring av investeringsprosjekt 

Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at Vestby kommune står ovenfor flere store investeringer de 

neste årene. Dette har blant annet sammenheng med befolkningsvekst og den demografiske 

utviklingen med en økning i antall eldre, som øker presset på de kommunale tjenestene.  

I kommunens vedtatte Handlingsprogram 2016 - 2019 er det tatt høyde for nødvendig infrastruktur-

utbygging på skole- og barnehageområdet basert på gjeldene befolkningsprognoser. Når det gjelder 

antall plasser til døgnbasert eldreomsorg, er det i handlingsprogrammet lagt inn investeringer som vil 

dekke behovet fram til 2021/2022. Også innenfor kommunalteknikk (vann og avløp) er flere 

investeringer under planlegging. 

I lys av de mange ulike investeringsprosjekter som skal iverksettes, og økningen i de økonomiske 

investeringer kommunen skal gjøre, er investeringsprosjekter av flere vurdert som et risikoområde. Det 

er viktig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å sikre en god gjennomføring og 

styring med prosjektene, herunder god kontroll med at leveranser fra eksterne samarbeidspartner i 

prosjektene oppfyller kravene som er stilt.  

En forvaltningsrevisjon kan kartlegge i hvilken grad kommunen har et forsvarlig system for planlegging, 

utredning og håndtering av investeringsprosjekter, eller hvordan prosjekter kvalitetssikres og følges opp 

underveis. En forvaltningsrevisjon kan også se nærmere på økonomistyring i investerings- og 

byggeprosjekt, eller om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i 

forbindelse med prosjekt.  

En slik revisjon kan potensielt sett avdekke forbedringsområder som kan være nyttige for kommunen i 

fremtidige prosjekt. 
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 Vedlikehold og forvaltning av kommunale bygg 

Generelt vil etterslep på vedlikehold øke risikoen for at bygninger som benyttes til barnehager, skoler, 

sykehjem etc. ikke følger lovpålagte krav, samt at verdien forringes. Manglende vedlikehold kan også 

ha negativ innvirkning på lærings- og arbeidsmiljø.  

Manglende vedlikehold kan også gjøre det mer sannsynlig at kommunen får pålegg ved tilsyn, og for å 

oppfylle pålegg må ressurser gjerne omprioriteres. Dersom kommunen ikke etterlever pålegg innen de 

fastsatte fristene, kan kommunen risikere tyngende økonomiske sanksjoner for eksempel i form av 

dagbøter. 

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013, 

og har siden utarbeidet en vedlikeholdsplan (2015). I inneværende år skal det jobbes med 

vedlikeholdstiltak på kommunale bygg for å redusere etterslepet. Resultater av tiltakene vil først vise 

seg over tid. I arbeidsmøtet ble vedlikehold av kommunale bygg og anlegg vurdert som et område med 

betydelig risiko for å ikke ivareta mål og krav i tilstrekkelig grad. 

Det kan være aktuelt med en oppfølgningsrevisjon i slutten av planperioden, da for å undersøke om 

igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt, om etterslepet er blitt redusert, og om vedlikeholdsplanen er 

blitt fulgt. 

En forvaltningsrevisjon kan også se på kommunens samarbeid og forvaltning av boliger til brukere 

innenfor rus og psykiatri, og ev. andre brukergrupper. 

 Helse og omsorg  

Det går fram av årsmeldingen for 2015 og i Handlingsprogrammet (2016-2019) at et økende antall eldre 

i kommunen vil kreve utbygging av kapasitet i helse- og omsorgstjenestene, samt økt kompetanse.  

Økt alder medfører økt sykelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap og betydelig økning av 

forekomsten av demens. Videre går det fram av årsmeldingen for 2015 at det i større grad må jobbes 

for å skape en tjenestestruktur der hverdagsmestring og rehabiliteringstankegang blir grunnlaget for all 

helse og omsorgstjeneste som tilbys i Vestby kommune, dette for å kunne møte fremtidens 

utfordringer. For å nå målene om bedre helse og livskvalitet for innbyggerne, må det jobbes bredt og 

tverrfaglig. Konsekvensen av å ikke omstrukturere tjenestene tidsnok kan være at kommunen ikke i 

tilstrekkelig grad klarer å tilby et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til alle som har behov for det. En 

annen konsekvens kan være økte kostnader som følge av kostbare tjenester.   

KOSTRA-tall fra 2014 viser at Vestby kommune har en vesentlig lavere andel årsverk i helse- og 

omsorgstjenester, enn både fylkes- og landsgjennomsnittet samt snittet til kostragruppe 7.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:  

– Om helse - og omsorgstjenestene er dimensjonert i forhold til behov 

– Tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder saksbehandling og vedtaksoppfølging  

– Bruk av individuelle planer  

– Bemanning, kompetanse og rekruttering i helse- og omsorgssektoren 

– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger 

hensiktsmessige rutiner, og om rutinene blir etterlevd.  

 

 Måloppnåelse og kvalitet på læring i skolen 

I årsmeldingen for 2015 går det frem at Vestby kommune ligger likt med nasjonalt nivå både på 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette er litt under kommunes egen målsetning. Samtidig pekes 
det i årsmeldingen på et tydelig skille mellom nord og syd i kommunen på nasjonale prøver.  
 
Utfordringer med forskjeller i læringsutbytte mellom nord og syd henger dels sammen med 

sosialkulturelle forskjeller i befolkningen. Generelt er utdanningsnivå hos foresatte også høyere i syd 
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enn i nord, noe som bidrar til ulikheter i læringsutbytte. De siste 2 årene har sammensetningen i 

befolkningen i nord endret seg noe, og elever i nord har hatt en fremgang på nasjonale prøver, men det 

er fremdeles ulike resultater mellom skolene i nord og syd i kommunen. 

 
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen jobber med å utjevne nevnte forskjeller ved å heve 

læringsutbyttet i nord. Skolen har systemer (PULS for systematisk kvalitetsarbeid, og VOKAL som 

vurderingsverktøy) for å følge med på og analysere kvalitet i undervisningen og elevens læringsutbytte. 

Skolen jobber også med tiltak for å bedre undervisningen og elevenes læringsutbytte blant annet nord 

i kommunen.  Det er viktig at kommunen følger med på og analyserer at tiltak og iverksatte prosjekter 
over tid har ønsket effekt. Forskjeller i læringsutbytte for elever kan skape ringvirkninger som sosiale 

og økonomiske skiller.  

 

De siste årene har Fylkesmannen i Akershus gjennomført tilsyn med spesialundervisning i Vestby, samt 

at det er gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot PPT- tjenestene.   

 

En forvaltningsrevisjon i perioden 2016 - 2019 kan rettes inn mot skolens interne kontroll for å sikre 
måloppnåelse. Skolens egne systemer og rutiner for intern kontroll, og praktiseringen av disse, kan 
gjennomgås for å undersøke hvorvidt kontrollen er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å nå målene som 
er satt for skolen. 
 

3.3 Regulatoriske risikoer 

 Offentlige anskaffelser 

Kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Et siktemål med loven er at innkjøp skal være 

underlagt konkurranse, blant annet for at innkjøp skal bli prismessig gunstig. Dette er et komplisert 

regelverk som kan være utfordrende å etterleve.  

Offentlige anskaffelser er blitt trukket fram som et mulig risikoområde av flere. Det pekes på alle 

investeringsprosjektene som pågår i kommunen, og hvordan kommunen sikrer at sentrale 

bestemmelser blir fulgt. KOSTRA-tall viser at vel 10 % av kommunens brutto driftsutgifter til alle 

tjenesteområdene benyttes til kjøp av tjenester fra private. 

Årsaker til risiko på området kan generelt være manglende rutiner og varierende praksis for innkjøp og 

oppfølging av kontrakter, og liten kompetanse i regelverket. Mangelfull etterlevelse av regelverket kan 

påføre kommunen økonomiske sanksjoner/ gebyr pga. feil i innkjøpsprosessen, og at kommunen kjøper 

inn til for høy pris, i tillegg til at det kan påvirke omdømmet til kommunen negativt.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens interne rutiner knyttet til innkjøp og 

bruk av innkjøpssamarbeid og rammeavtaler. Faktisk etterlevelse av regelverket kan også være aktuelt,  

ikke bare i sentraladministrasjonen, men også ute i de enkelte resultatområdene.  

   

 Samhandlingsreformen  

Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 viser erfaringene at tempoet på utskrivning 

av pasienter har økt. Det går fram av årsmeldingen for 2015 at hjemmetjenesten har en økning i 

behandlingskrevende pasienter som er utskrevet fra sykehus. Kortere liggetid på sykehus medfører økt 

kompleksitet i tjenestebehovet, noe som krever kompetanseutvikling innen flere fagfelt. 

Samhandlingsreformen viser også betydelige endringer i ansvarsforhold mellom kommuner og 

helseforetak, noe som gir utfordringer både økonomisk og organisatorisk. 

 

Kommunen har generelt fått mer krevende faglige oppgaver/pasienter og ansvar grunnet overføring av 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, noe som gir behov for faglig omstilling og heving av faglig nivå. 

Samhandlingsreformen krever også godt samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og 

fastlegene, og lovpålagte samarbeidsavtaler må etterleves.  
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Konsekvensen av mangelfull ivaretakelse av nye oppgaver kan blant annet være at pasienter ikke blir 

tilstrekkelig eller rett behandlet i overgang mellom kommunen og sykehus. En rapport fra helsetilsynet 

i 2015 om samhandling og utskriving av pasienter fra Akershus universitetssykehus avdekket flere 

avvik. Avvikene gikk blant annet ut på at sykehuset ikke sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter som 

skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at de ikke alltid sikrer 

at pasientene som skrives ut til kommunene med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, 

får med seg nødvendig informasjon/dokumentasjon om oppfølging og behandling etter utskrivning.  

 

En forvaltningsrevisjon kan se på hvorvidt kommunens oppfølging av Samhandlingsreformen er i tråd 

med de avtaler som foreligger, og hvordan samarbeidet med involverte parter underbygger et godt 

tjenestetilbud. Forvaltningsrevisjonen bør spisses til visse områder innenfor Samhandlingsreformen.   

 

 Barnevern og forebyggende arbeid rettet mot familier 

KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har lavere netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per 

innbygger 0-17 år, enn både lands- og fylkesgjennomsnittet, samt kostragruppe 7. Kommunen har også 

flere barn (med undersøkelse eller tiltak) per årsverk i barnevernet. Samtidig ser vi at Vestby kommune 

har en noe lavere andel barn (0-17 år) med barnevernstiltak.   

I årsmeldingen for 2015 går det fram at behovet for bistand til barn og unge med ulike og sammensatte 

vansker har økt noe, og at en økende forekomst av psykososiale og livsstilsrelaterte utfordringer legger 

beslag på mye av ressursene i barnevernet. Det er en tendens at familier som trenger bistand, trenger 

det i økende grad, og det krever utstrakt tverrfaglig innsats for å lykkes. Videre går det fram at 

barnevernet har måttet redusere innsatsen på forebyggingssiden de siste årene, samtidig som at antall 

barnevernsklienter har økt.  

En mangelfull barnevernstjeneste kan først og fremst gi negative konsekvenser for brukere/ 

enkeltmenneske, men kan også gjøre kommunen erstatningsansvarlig og påføre kommune et negativt 

omdømme. 

En forvaltningsrevisjon på dette området kan eksempelvis se på barnevernets internkontroll og 

saksbehandlings-/oppfølgingsrutiner, eller den kan fokusere på kommunens arbeid rettet mot 

forebygging og hjelpetiltak. 

  

3.4 Økonomi 

 Økonomistyring 

Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen fikk et solid driftsresultat for 2015 på 5,4 prosent. 

Samtidig pekes det på at den økonomiske risikoen er høy for årene som kommer. Det vises blant annet 

til utbygging i eldreomsorgen samt høy lånegjeld.  

 

KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har en høy netto lånegjeld per innbygger sammenlignet med 

snittet til både fylket, landet og kostragruppe 7. I årsmeldingen for 2015 bekreftes dette, og det går 

fram at kommunen vil måtte se grundig på inntekter og utgifter dersom renten begynner å stige.  

 

Økonomistyring var også et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon. Konsekvensen av 

manglende økonomisk internkontroll kan være ineffektiv bruk av midler eller at avvik ikke blir tidsnok 

avdekket. Mangelfull styring kan på sikt påvirke tjenestetilbudet i kommunen. 

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel gå inn i hele eller deler av virksomheten for å:   

– Undersøke hvilke rutiner og praksis som er knyttet opp mot økonomistyringen i kommunen.  

– Se på budsjettstyring og oppfølging, herunder om rutiner for økonomirapportering blir fulgt opp 

og hvordan budsjettavvik blir håndtert. 
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3.5 Mål, strategi og vedtak 

 Oppfølging av politiske vedtak 

Kommuneloven § 23 pålegger rådmannen å sørge for intern kontroll, blant annet for å sikre iverksetting 

og realisering av politiske vedtak. For å oppnå dette er det viktig med klar ansvars- og oppgavefordeling, 

og rapportering på status i gjennomføring av vedtak, både internt i administrasjonen og til politisk nivå.  

I arbeidet med analysen er det kommet flere innspill på viktigheten av at politiske vedtak realiseres som 

forutsatt, herunder at status for gjennomføring og eventuelle utfordringer med gjennomføring 

rapporteres. Innspillene gjelder politiske vedtak generelt, men noen områder trekkes særlig fram som  

vedtak knyttet til bygg og anlegg.  

En forvaltningsrevisjon innenfor dette temaet kan se på den interne kontrollen med politiske vedtak. En 

revisjon kan for eksempel vurdere hvorvidt utredningsarbeidet og fremstillingen av saker til politisk nivå 

legger grunnlaget for en god behandlingsprosess. En revisjon kan også kartlegge og vurdere 

administrasjonens rutiner og system for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, samt om rutiner 

for oppfølging av vedtak etterleves i praksis. 
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Vedlegg 1  Identifisering og vurdering av risikoområder  
 
Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:    

Generell drift  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Interne og/eller eksterne 

misligheter
3
 

Alle  Tap som følge av intern svindel 
og andre personlige vinninger  

 Svekket omdømme  

  

2 Støttetjenestene leverer 

ikke tilstrekkelig verdi til 

kommunen 

Servicesenter 

Fellestjenester 

 Ineffektivitet/dårlig kvalitet 
hindrer tjenestene og politisk 
virksomhet i å gjøre en god 
nok jobb, f eks. utredning av 
politiske saker.  

 Variert/dårlig serviceopplevelse 
og dårlig omdømme hos 
innbyggerne 

  

3 Post- og arkivfunksjonen 

fungerer ikke etter 

hensikten 
4
 

Servicesenter 

Fellestjenester 

 Publikum/ansatte får ikke 
tilgang på opplysninger  

 Negativ påvirkning på 
omdømmet 

  

4 Manglende kontroll med, 

og drift av, IKT-systemene 

i kommunen
5  

IKT  Uautoriserte tilganger og 
endringer  

 Tapt verdiskaping/ineffektivitet 
og økte kostnader i 
kjernevirksomheten  

 Økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader 

  

5 Store prosjekt leverer ikke 

iht. tid, kostnad og kvalitet 

Teknisk  Kostnadssprekk kan føre til 
økte gebyrer og relativt store 
økonomiske tap  

 Kvalitetsutfordringer  

 Forsinkelser i prosjekt kan føre 
til at inntektsstrømmen fra 
investeringen forsinkes, med 
følger for øvrig virksomhet  

  

6 Vedlikeholdsarbeidet er for 

lite planmessig/langsiktig6
 

Teknisk  Vedlikeholdsetterslep som gir 
økte kostnader på lengre sikt  

 Økte investerings- og 
driftskostnader  

  

7 Tjenestetilbudet innenfor 

helse- og omsorgssektoren 

samsvarer ikke med 

behov
7
  

Helse og 

omsorg  

 Alle brukere som har behov 

for det, får ikke nødvendige 

helse- og omsorgstjenester.  

 Dyre/ineffektive tjenester 

  

                                                      
3 Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med misligheter som tema i 2016. 

4 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med dokumentbehandling og arkiv som tema i 2012. 

5 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med informasjonssikkerhet som tema i 2012. 

6 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013.  

7 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

8  Manglende samsvar 

mellom kvalitet, 

tjenestetilbud og behov   

innenfor rus- og 

psykiatritjenesten 

Helse og 

omsorg  

 Økt risiko for at enkelte blir 
langtidsbrukere av systemet  

 Ikke tilbud til alle som har rett 
på tjenester  

 Uheldige konsekvenser for 

enkeltmennesker  

 

 

9 Mangelfullt tilbud til 

flyktninger i kommunen 

Alle   Dårligere integrering, f. eks 
dårlig språk  

 Økte kostnader  
 Økt kriminalitet  

  

10 Varierende kvalitet på 

skolene mtp. læringsmiljø 

og læringsresultat 

Oppvekst  Økende skille i kunnskapsnivå 
mellom nord og syd 

 Ikke fullføring av utdanning  

 Økt antall innbyggere på trygd  

  

11 Tidlig innsats og 

forebyggende arbeid rettet 

mot barn, unge og familier 

nedprioriteres 

Oppvekst, 

barnevern,   

NAV 

 Uheldige konsekvenser for 
enkeltmenneske 

 Kan medføre større behov og 
økte kostnader i fremtiden 

  

12 Kulturtilbudet er ikke 

tilgjengelig for alle 

Kultur og idrett  Lite attraktivt for nye 
innbyggere  

 Dårligere folkehelse  

  

Regulatoriske risikoer  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Brudd på lov og forskrift 

relatert til offentlige 

anskaffelser 

Alle 

Teknisk  

 Økonomiske tap, herunder 
erstatningssøksmål og bøter 
pga. feil i innkjøpsprosessen 
og at kommunen kjøper inn til 
for høy pris 

 Negativt omdømme 

  

2 Brudd på 

personopplysningsloven 

Alle – særskilt 

tjeneste-

område for 

helse og 

oppvekst 

 Erstatningssøksmål  
 Negativ påvirkning på 

omdømmet  

  

3 Brudd på arbeidsmiljøloven Alle  Negative konsekvenser for 
enkeltansatte  

 Negativ effekt på omdømmet 
 Manglende oppfølging av 

sykemeldte  

  

4 Brudd på lov om 

offentlighet 
Alle  Forskjellsbehandling – ulik 

saksbehandling  
 Publikum får ikke tilgang til 

opplysninger  
 Negativ påvirkning på 

omdømmet  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

5 Brudd på kommunelovens 

krav til internkontroll
8
 

Alle 

Helse og 

omsorg 

 Feil blir ikke rettet opp og 
dette kan igjen medføre 
lovbrudd, økte kostnader og 
skader.  

  

6 Brudd på forvaltningsloven Alle  Forskjellsbehandling – ulik 

saksbehandling  
 Klagesaker - merkostnader 

  

7 Brudd på plan- og 

bygningsloven
9
 

Plan og 

byggesak 

 Manglende likebehandling  

 Manglende samsvar mellom 

tiltak og gitte tillatelser/krav  

  

8  Fastsettelse av 

selvkostgebyr samsvarer 

ikke med krav  

Teknisk  For høye eller for lave gebyr  

 Negativt omdømme 

  

9 Brudd på lovkrav innen 

helse og omsorg
1011

 

Helse og 

omsorg  

 Brukere får ikke nødvendige 
tjenester  

 Brukere får ikke individuell 
plan  

 For lite brukermedvirkning 

  

10 Nye, ukjente oppgaver 

som følge av  

samhandlingsreformen 

Helse og 

omsorg  

 Utilstrekkelig/feil behandling 
av pasienter i overganger 
mellom kommunen og 
sykehus 

 Innbyggerne får ikke optimale 
tjenester  

 Økte kostnader for 
kommunen  

 Dårlig omdømme 

  

11 Brudd på barnehageloven – 

kommunen sitt ansvar som 

barnehagemynde
12

 

Barnehage  Mangler i og klager på tilskudd 
til private barnehager 

 Varierende kvalitet på 
barnehagene i kommunen 

  

12 Brudd på lovkrav til sosiale 

tjenester  

Helse og 

omsorg  

NAV 

 Brukere får ikke nødvendige 
tjenester 

 Dårligere folkehelse  

 Økte sosiale forskjeller 

  

13 Brudd på barnevernloven Barnevernet  Enkelte barn blir ikke fanget 
opp/negativ konsekvens for 
den enkelte 

 Kommunen kan bli 
erstatningsansvarlig  

 Negativt omdømme 

  

                                                      
8 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med rådmannens internkontroll som tema i 2014 

9 Plan, bygg og geodata – regulering av tiltak i hytteområdene var et prioritert tema i forrige plan for forvaltningsrevisjon.  

10 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.  

11 Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med Demensomsorg som tema i 2016.  

12 Vestby gjennomførte en forvaltningsrevisjon med kommunen som barnehagemynde som tema i 2013 
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

14 

Brudd på 

opplæringsloven
13

 

 

Skole, 

barnehage 

 

 Enkelte barn blir ikke fulgt 

tilstrekkelig opp  

 Større sosiale og 

helsemessige problemer  

  

Økonomi 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Lav eller varierende grad 

av budsjettstyring
14

 

Alle   Negativ økonomisk 

konsekvens nå og for 

framtiden  

 Avvik blir ikke avdekket  

 Ineffektiv bruk av midler 

 

 

2 Investeringsbeslutninger 

tas på ufullstendig/svakt 

grunnlag  

Alle   Det gjøres feil 

investeringsbeslutning  

 Negativ økonomisk 

konsekvens  

 

 

3 Reduksjon i framtidig 

inntektsgrunnlag  

Alle   Mindre handlefrihet  

 Fremtidig krevende 

innsparingsbehov  

  

4 Refusjoner/innbetalinger 

kommunen har krav på blir 

ikke innkrevd 

Alle, men 

særlig NAV, 

Helse og 

omsorg og 

oppvekst 

 Økonomisk tap  

  
 

 

 

Mål, strategi og vedtak 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Mangelfull oppfølging av 

politiske vedtak 

Alle 

Stab 

 Feil/andre prioriteringer gir 

mangelfull/ineffektiv 

realisering av politiske mål 

og vedtak  

 

 

 

2 Kommunen har ikke 

tilstrekkelig/rett 

kompetanse til å dekke 

fremtidens behov 

Alle 

HR/ Personal 

 Kommunen greier ikke å yte 

tilstrekkelige/tilfredsstillende 

tjenester  

 

 

 

3 Kommunen er ikke nok 

rigget til å ivareta 

fremtidige eksterne krav 

Alle   Virksomheten påvirkes 

negativt (tjenestekvalitet, 

økonomi, omdømme, 

arbeidsplass etc.).  

 

 

 

4 Mangelfull oppfølging av 

kommunale planer (f.eks. 

klimaplan)  

Alle   Målsetninger blir ikke 

realisert 

 

 

 

                                                      
13 Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med PP-tjenesten som tema i 2015. 

 

14 Økonomistyring var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
Arkivsak-dok. 16/00233-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Vestby kontrollutvalg 14.09.2016 20/16 

 

 
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016: 
Kari Hesjedal orienterte om arbeidet med planen og og oppsummerte revisjonens 
risikovurderinger. Revisjonen anbefaler å prioritere forvaltningsrevisjon innen seks 
områder: store investeringsprosjekter, oppfølging av politiske vedtak, offentlige 
anskaffelser, kvalitet i skolen, helse- og omsorgstjenester og vedlikehold av kommunale 
bygg.  I tillegg pekte revisjonen på tre andre potensielle områder: økonomistyring, 
barnevern og samhandlingsreformen. 
Sekretæren viste til at det i sak 24/16 foreslås en forvaltningsrevisjon av et selskap i 
løpet av perioden. 
Det var stemning i utvalget for å videreføre ordningen med to forvaltningsrevisjoner pr 
år.  Utvalget støttet revisjonens seks prioriteringer. I tillegg fikk John Arne Kjenn 
tilslutning til sitt forslag om føye revisjon av  samhandlingsreformen til planen.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016: 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon 2017 – 
2020 til orientering.  

2. Sekretariatet bes legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Vestby 
kommune til neste møte. Forslaget skal bygge på utvalgets prioriteringer i møtet 
14. september. 

 
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 19.oktober 2017 
 
Jan T. Løkken 
Kontrollsjef/Sekretariatsleder  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
Vår ref.: 16/00233 

 
Side 2 av 2 

 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 

3. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon 2017 – 
2020 til orientering.  

4. Sekretariatet bes legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Vestby 
kommune til neste møte. Forslaget skal bygge på utvalgets prioriteringer i møtet 
14. september. 

 
 
 
Vedlegg: 
KPMG Endelig _ Overordnet analyse 26.8.16.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget drøftet et 1. utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i 
Vestby fra KPMG i sitt møte 4. mai d.å. I diskusjonen ble det blant annet understreket at 
revisjonen må bygge på flere kilder i analysen.  
 
KPMG legger nå fram sin endelige overordnede analyse.  Analysen bygger på flere 
kilder, både dokumentanalyse, møte med kontrollutvalget og samtaler med 
administrative leder og gruppeledere i kommunen. 
 
Den overordnede analysen danner grunnlaget for utvalgets innstilling om plan for 
forvaltningsrevisjon de kommende fire år.  
På grunnlag av diskusjonen i utvalget vil FIKS til neste møte legge fram et forslag til 
plan for perioden 2017 – 2020.    
 
Kari Hesjedal fra KPMG vil presentere analysen i møtet.  
 
Ås, 07.09.2016 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra KPMG, august 2016 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
 

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Vestby kontrollutvalg 02.11.2016 28/16 

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016: 
Enighet om at utvalgets leder presenterer planen for kommunestyret. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
for 2017 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 17.november 2016 
 
 
 
Jan T. Løkken 
Kontrollsjef/Sekretariatsleder  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
Vår ref.: 16/00297 

 
Side 2 av 3 

 

 
Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
for 2017 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune  2017 - 2020.docx, KPMGEndelig _ 
Overordnet analyse 26.8.16.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 
Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres systematiske 
vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse gjennom 
forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas av 
kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

 
Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 
På bakgrunn av en overordnet analyse fra KPMG, har kontrollutvalget drøftet mulige 
risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale virksomhetsområder. 
Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtaket i sak 20/16 den 14. 
september. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en handlingsplan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Sekretæren har i forslaget til plan tatt inn 
de forslagene til tema som utvalget var enige om i forrige møte.  
 
Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS også 
inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon, jf. kommunestyrets vedtak i sak 84/16 
om at det bør vurderes. 
 
Forslaget til plan bygger på at to prosjekter gjennomføres pr. år. Jf. utvalgets forslag til 
budsjett for 2017. Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen må konkurranseutsettes.  

 
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre 
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny 
plan. 
 
Ås, 25.09.2016  
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Ås kommune  
Vår ref.: 16/00297 

 
Side 3 av 3 

 

 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 
Vedlegg  

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2020 fra FIKS 
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Vestby kommune fra  

KPMG, fra august 2016. 
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GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
 

Vestby kommune 
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Plan for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune 2017 - 2020 

 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
 
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til forbedringer i kommunen og læring blant medarbeiderne. 
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan. 
 

Rapportering 
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende 
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak 
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om 
oppfølgingen. 
 

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016): 
 

 Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS – 2013  

 Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune – 2013  

 Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune – 2014  

 Rådmannens internkontroll – 2014 

 Samfunnssikkerhet og beredskap – 2015  

 PP-tjenesten – 2015  

 Demensomsorgen  Vestby kommune – 2016  

 Kommunens anti-korrupsjonsarbeid i plan- og bygningssaker – 2016  
 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra KPMG som grunnlag for 
utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget og danner et 
viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 
Overordnet analyse er basert på dokumentanalyse, arbeidsmøte med kontrollutvalget 
og samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere. Revisjonen 
oppsummerte sin risikovurdering med å anbefale prioriterte områder for 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen 
prioritert tema for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   

Selskapskontroll 

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i. 
Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 

 
1. Follo kvalifiseringssenter IKS 

2. Alarmsentralen brann øst AS 

3. Follo Krise- og Incestsenter IKS 

4. Movar IKS 
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5. Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 

Kommunestyret vedtok 10. oktober 2016 etter innstilling fra kontrollutvalget en plan 

for selskapskontroll 2017 – 2020. Kommunestyret vedtok å be om at Søndre Follo 

Renseanlegg IKS i 2019 blir vurdert for forvaltningsrevisjon.    En forvaltningsrevisjon 

av ett av selskapene skal samordnes med ressursbruken til forvaltningsrevisjon totalt 

sett.  

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med 
risiko- og vesentlighetsanalysen.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektene blir årlig konkurranseutsatt. Tilskuddene til 
forvaltningsrevisjon har fra 2012 gitt to prosjekter per år. Vi legger til grunn for planen 
at denne ordningen videreføres.  
 
Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte 
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.  
 
Følgende prosjekter prioriteres for Vestby kommune i perioden 2017 – 2020: 
 

Prosjekt Risiko 
 

 
Forvaltningsrevisjon - store 
investeringsprosjekter 

 
Store prosjekter leverer ikke i henhold til 
tid, kostnad og kvalitet 
 

 
Forvaltningsrevisjon – 
oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Mangelfull oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Forvaltningsrevisjon – offentlige 
anskaffelser 

 
Brudd på lov og forskrift relatert til 
offentlige anskaffelser 
 

 
Forvaltningsrevisjon – kvalitet i 
skolen 

 
Varierende kvalitet på skolene med 
hensyn til læringsmiljø og 
læringsresultat 
 

 
Forvaltningsrevisjon –  
Helse- og omsorgstjenester 

 
Tjenestetilbudet innenfor helse- iog 
omsorgssektoren samsvarer ikke med 
behov 

 
Forvaltningsrevisjon – 
vedlikehold av kommunale bygg 

 
Vedlikeholdsarbeidet er for lite 
planmessig/langsiktig 
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Forvaltningsrevisjon- 
Samhandlingsreformen  
 

Svikt i oppfølgingen av pasienter som er 
utskrevet fra sykehus 

 
Forvaltningsrevisjon  - Søndre 
Follo Renseanlegg IKS 
 

 
Svikt i måloppnåelse og økonomistyring 

 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra KPMG august  2016. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 24/17  Invitasjon til samarbeid om 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00278-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget er positivt innstilt til å delta i prosjektet for forvaltningsrevisjon av 
Follo landbrukskontor som Ås kontrollutvalg inviterer til, men vil avvente 
kommunestyrets budsjettvedtak for 2018 før endelig vedtak fattes.  
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet. 

Vedlegg: 
Saksutskrift Ås KU 12.09.17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo 
landbrukskontor 
SAKSUTREDNING: 

Vedlagt følger saksutskrift av vedtak i Ås kontrollutvalg, jf. sak 18/17, om å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. Jf. kontrollutvalget i 
Ski sin henstilling om dette i sak 23/17. 

Ås KU inviterer i vedtaket de andre kontrollutvalgene som er aktuelle til å samarbeide 
om prosjektet. Ås KU forutsetter at Follo distriktsrevisjon gjennomfører prosjektet og 
at kostnadene fordeles etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel for faste 
kostnader. Ski, Nesodden og Frogn har allerede takket ja til invitasjonen. Oppegård 
(eierandel 5%) ønsker ikke å delta. Den endelige kostnadsfordelingen for prosjektet 
vil etter dette kunne bli litt endret.  
Vestby vil eventuelt stå for ca 24% av kostnadene som tilsvarer kr 61 000,- eks. mva. 
Deltakelsen i prosjektet ble tatt inn i kontrollutvalgets budsjettforslag for 2018.  

Kontrollutvalgene inviteres til å samarbeide om formål og problemstillinger for 
prosjektet. Ås KU vedtar endelig prosjektplan. 

Forslag til formål og problemstillinger fra Ås KU: 

Formål 
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og 
effektiviseringsgevinst. 

Problemstillinger 
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet,

åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
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a.   Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den    
  enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i    
  henhold til rett regelverk? 

2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune? 
       b. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med   
            saksbehandlingen og driften ivaretatt? 

3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo     
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruks- 
oppgavene i egen administrasjon? 

 
Rapporten fra prosjektet skal presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. 
Etter en høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som 
innstiller til sitt kommunestyre. 
Sekretariatet antar at fellesmøtet og høringen bør avgrenses til de utvalgene som har 
deltatt i prosjektet. Dette spørsmålet kommer vi tilbake til senere. 
 
Sekretariatet foreslår at utvalget tar endelig standpunkt til prosjektet i forbindelse 
med vedtaket om de andre temaene for forvaltningsrevisjon i 2018. Vi tar sikte på å 
legge fram en sak om dette på utvalgets første møte i 2018. 
 
Ås, 24.10.2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Saksutskrift fra kontrollutvalget i Ås – sak 18/17 Mål og problemstillinger 
               forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 
 
Arkivsak-dok. 17/00148-8 
Saksbehandler Lene H. Lilleheier 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Ås kontrollutvalg 12.09.2017 18/17 

 

 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
 
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
 

2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, 
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs 
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser: 
 

a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av 
faste kostnader. 

b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører 
prosjektet. 

c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som 
koordineres via sekretariatet.  

d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås. 
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en 

høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som 
innstiller til sitt kommunestyre. 

 
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 19.september 2017 
 
Lene H. Lilleheier 
Rådgiver  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
Vår ref.: 17/00148 

 
Side 2 av 4 

 

 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. 
 

2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, 
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs 
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser: 
 

a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av 
faste kostnader. 

b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører 
prosjektet. 

c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som 
koordineres via sekretariatet.  

d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås. 
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en 

høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som 
innstiller til sitt kommunestyre. 
 

 
 
Vedlegg: 
Avtale Follo landbrukskontor 2015 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Etter anmodning fra kontrollutvalget i Ski, vedtok kontrollutvalget i Ås jf. sak 14/17 å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon av Follo Landbrukskontor i 2018. Forutsetningen er at 
alle deltakerkommunene samarbeider om prosjektet.  
 
Sekretariatet ble bedt om å legge frem forslag til formål og problemstillinger.  
 
Follo landbrukskontor 
Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fornyet i 2015 avtalen om 
administrativt verstkommunesamarbeid for de kommunale oppgavene på 
landbruksområdet. Ås er vertskommune for Follo landbrukskontor, som ledes av 
landbrukssjefen som igjen rapporterer til rådmannen i Ås kommune.  Ås kontrollutvalg 
har kontrollansvaret for kontoret, og er det eneste av kontrollutvalgene blant de 
samarbeidende kommunene som kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor.  
 
I avtalen mellom kommunene (se vedlegg) framgår at formålet er å samarbeide om 
felles landbrukskontor med ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet 
til landbruksområdet. Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere 
sårbarheten og gi effektiviseringsgevinst.  
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Med utgangspunkt i formålet for samarbeidet og innspillene fra kontrollutvalget i Ski, 
forslår sekretariatet følgende formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjons-
prosjektet: 
 
Formål 
 
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  
 
 
Problemstillinger 
 

1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet 
og likebehandling i saksbehandlingen?  
 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den 
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i 
henhold til rett regelverk?  
 

2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune? 
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med 

saksbehandlingen og driften ivaretatt? 
 

 
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 

landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i 
egen administrasjon? 

 
 
Prosjektgjennomføring 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 14/17 sendes Ås kontrollutvalgs forslag til mål 
og problemstillinger til øvrige deltaker-kommuner i Follo landbrukskontor med invitasjon 
om å samarbeide om prosjektet.  
 
Finansiering 
Kostnadene for prosjektet tar utgangspunkt i landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel 
av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens landbruksareal, antall 
landbrukseiendommer og befolkning i kommunen: 
 
Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8% og Oppegård 5%. 
  
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon 
per år. Dersom samtlige kommuner deltar, vil prosjektet utgjøre 23% av ett prosjekt og 
vil dermed inngå som del av den årlige leveransen av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
uten ekstra kostnad. Ski og Nesodden har også rom for en ekstra leveranse hver. 
Vestby, Frogn og Oppegård som ikke deltar i FDR betaler for sin andel av prosjektet 
enten direkte til FDR eller til Ås kommune.  
 
 
 
Ås, 5. september 2017 



24/17 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - 17/00278-1 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor : Saksutskrift Ås KU 12.09.17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 17/00148 

 
Side 4 av 4 

 

 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
 
 
 
Vedlegg:  
 
 Avtale om Follo landbrukskontor 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 25/17  Kontrollutvalgets strategi for arbeidet 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00280-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Gjeldende strategiplan videreføres. 

Vedlegg: 
Startegiplanen 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgets egen strategiplan skal fornyes en gang pr. år, jf. pkt. 5 i planen. 
Forrige gang utvalget behandlet planen var 2. november 2016, jf. sak 29/16. 

En gjennomgang av planen gir utvalget bl.a. en anledning til å drøfte om utvalgets 
arbeidsmåter er hensiktsmessige. 

Ås, 23.10.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY – STRATEGI FOR ARBEIDET 
Revidert 2. november 2016, jf. sak 29/16. 

 

Mål og oppgaver 
 

Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver 

blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå 

det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en 

betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. Forskrift om 

kontrollutvalg (F)  § 5. 

 

Valg og sammensetning 
 

Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av F § 2. 

Vestby kommune har vedtatt at lederen av kontrollutvalget skal være medlem av 

kommunestyret.  

Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå 

ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin rolle 

som politisk valgte i en funksjon som nøytrale kontrollører. 

 

Hovedoppgaver: 
 

1. Regnskapsrevisjon 

 

Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar 

med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m. 

 

Strategi: 

 

1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter.  

2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og 

økonomiforvaltning forelegges utvalget. 

3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp av administrasjonen og 

meddelt kontrollutvalget ved rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.  

 

2. Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og 

måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak. 

 

Strategi: 

1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for 

avvik fra oppsatte mål i kommunen. 
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2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for 

kommunen  

3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter direkte for kommunestyret 

4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen og meddelt 

kontrollutvalget ved rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.  

 

 

3. Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres selskapskontroll i henhold til kommuneloven § 80. 

Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. 

 

Strategi: 

 

1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret 

2. Sørge for iverksetting av kontrollen  

 

 

4. Annet tilsyn og kontroll 

 

Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de 

opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil 

gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge 

fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører 

under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak. 

 

Strategi: 

 

1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen 

2. Vurdere omrykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak 

3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget 

initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser 

 

 

Organisering av arbeidet generelt: 

 
1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat 

 

Revisjonen utfører de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med 

kontrollutvalget og kan, innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver. 

Sekretariatet forbereder og følger opp de sakene som utvalget behandler og kan utføre 

undersøkelser som ikke er revisjon.. 

 

Strategi: 

 

1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med 

i arbeidet. 
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2.   Innhenting av opplysninger i kommunen. Deltakelse i lukkede møter. 

 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7 Utvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse 

eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å gjennomføre 

oppgavene.  I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget også rett til å overvære et 

møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som underordnede organer.  

 

Strategi:   

1. Utvalget vil benytte de ressurser som sekretariatet og revisjonen har ved 

innhenting av opplysninger. 

2. Medlemmer som ønsker å overvære lukkede møter i folkevalgte organer 

i kommunen skal varsle kommuneadministrasjonen om dette på forhånd. 

3. De som har deltatt på lukkede møter skal rapportere om dette på 

førstkommende kontrollutvalgsmøte. Taushetsbelagte opplysinger som 

kom fram i møtet kan bringes videre til kontrollutvalget. 

Forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt vil da også gjelde for  

kontrollutvalget.  

 

3. Samarbeid  

 

Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon 

med oppdragsgiver.  Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og 

revisjonen. 

 

Strategi: 

 

1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra 

utvalgets møter 

2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og 

samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker  

3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret 

4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet 

 

4.  Informasjon om utvalget  -  innsynsretten og forholdet til media 

 

For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne 

i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den 

forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta 

kontakt med utvalget.  

Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del 

saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er åpne for 

publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt (vedtak i kontrollutvalget 06.12.07, jf. sak 50/07). 

 

Strategi: 

 

1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig 

på kommunens Internett-sider.  



25/17 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet - 17/00280-1 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet : Startegiplanen

 4 

2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig 

innsyn på kommunens Internettsider 

3. Utvalgets møter er åpne for publikum  

4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet. 

5. Tips fra varslere skal alltid følges opp 

6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares. 

7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media. 

 

5. Handlingsplaner, strategiplanen og rullerende aktivitetsplaner 

 

Utvalget innstiller om handlingsplaner for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ovenfor 

kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp.  Utvalgets strategiplanen 

revideres årlig. Den rullerende aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle 

pågående aktiviteter og vedtatte planer og andre tiltak. 

 

Strategi: 

 

1.  Utvalget innstiller om planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

2.  Strategiplanen fornyes en gang pr. år.  

3.  Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.  

 

 

 

 

 



26/17 Orienteringssaker - 17/00283-1 Orienteringssaker : Orienteringssaker

KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 26/17  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00283-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Off Protokoll Vestby KU 100517, UOFF Protokoll Vestby kontrollutvalg 10.05 2017, 
Protokoll Vestby kontrollutvalg 26.09.17 Skriftlig saksbehandling, SV_ Vestby 
kommune - valg av forvaltningsrevisor 2017 , Vedtak K 22052017 Sak 42-17 
Kontrollutvalget - Nyvalg, Vedtak K 22052017 Sak 46-17 Valg av regnskapsrevisor, 
Vedtak K 26062017 Sak 55-17 Valg av forvaltningsrevisor 2017, Vedtak K 26062017 
Sak 56-17 Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune, FIKSårsberetning2016, Revisjonsuttalelse jnr 120-17, 
Fiks regnskap 2016Endelig, Kontrollutvalgets medlemmer 2015 - 2019, 
Aktivitetsplanen per oktober 2017 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10. mai 2017.
2. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10. mai 2017, saken 15/17 og

16/17 (ikke lenger uoff)
3. Godkjent protokoll fra skriftlig saksbehandling 26. september 2017
4. Klage fra BDO i e-post av 3.7.17 vedr. valg av forvaltningsrevisor 2017 og

sekretariatets svar på vegne av kontrollutvalget
5. Kommunestyrets vedtak 22. mai 2017, jf. sak 42/17, om nyvalg av

kontrollutvalget
6. Kommunestyrets vedtak 22. mai 2017, jf. sak 46/17 Valg av regnskapsrevisor
7. Kommunestyrets vedtak 26. juni 2017, jf. sak 55/17, om valg av

forvaltningsrevisor 2017
8. Kommunestyrets vedtak 26. juni 2017 i sak 56/17 Rådmannens oppfølging av

rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
9. Regnskap og årsberetning for FIKS 2016, sendt kommunestyret 5. september

2017.
10. Adresseliste kontrollutvalget per 22. mai 2017 Sjekk at adresser etc. stemmer!
11. Aktivitetsplanen oktober 2017

Ås, 24.10.2017 
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Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

                                                                       Unntatt offentlighet  Offl. § 13, jf. fvl § 13 
  

MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 10.05.2017 kl. 17:00 
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jeton Morina (H) Torbjørn Mehl (SV)  
 
Forfall:  
Ann Tremblay Vølstad (V) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra KPMG: 
Revisor Rune Johansen (sak 12/17 til 14/17)  
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Økonomisjef Mikal Johansen (sak 12/17 til 14/17) 
   
 
Diverse merknader: 
 
Møtet startet med ett minutt stillhet for nestleder Paal Jargel  som avgikk ved døden 
16.april 2017. 
 
John Arne Kjenn ble valgt som medunderskriver av protokollen. 
 
Møteprotokoll godkjent 10.05.2017 
 
 
Jeanette Hoel/s./ 
Leder 

John Arne Kjenn/s./ 
    Medlem  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

15/17 17/00142-1 Valg av regnskapsrevisor - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

3 

16/17 17/00143-2 Valg av forvaltningsrevisor 2017 - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 tredje led 

3 
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Vestby KU-15/17 
Valg av regnskapsrevisor 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen til 

kontrollutvalget om valg av regnskapsrevisor for Vestby kommune. 
2. Kommunestyret velger Deloitte som kommunens revisor for regnskap for 

perioden 15. juni 2017 til og med 30. april 2019, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

3. Rådmannen sender tildelingsbrev til tilbyderne og tegner kontrakt med den 
valgte revisoren. 

 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
Det ble pekt på at i kontrollutvalgets budsjett for 2017 ble det innstilt på at utgående 
revisor ville koste kr 372 000 inkl. mva. Valget av ny regnskapsrevisor går dermed ut 
over kontrollutvalgets innstilling om budsjettramme for 2017.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 

4. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen til 
kontrollutvalget om valg av regnskapsrevisor for Vestby kommune. 

5. Kommunestyret velger Deloitte som kommunens revisor for regnskap for 
perioden 15. juni 2017 til og med 30. april 2019, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

6. Rådmannen sender tildelingsbrev til tilbyderne og tegner kontrakt med den 
valgte revisoren. 

 
 
 
 
 
 

Vestby KU-16/17 
Valg av forvaltningsrevisor 2017 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 tredje led 
 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret utpeker BDO som revisor for forvaltningsrevisjon av 
«Samhandlingsreformen» og «Søndre Follo Renseanlegg IKS» 

2   Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om    
      forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres av BDO. 
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3. BDO betales en fast pris med kr 430 000,- inkl. mva. for oppdraget og 
gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget. 

4. Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 til kontrollutvalget som  
avgir innstilling overfor kommunestyret. 

5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, i fullmakt å 
tegne kontrakt med BDO om disse prosjektene.  

 
 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
John Arne Kjenn mente kvaliteten på Deloittes tilbud er langt bedre enn  BDOs tilbud. 
Deloitte tilbyr de beste medarbeiderne og har den beste operasjonalisering av 
problemstillingene. Han foreslo at Deloitte gis 10 poeng og at BDO gis 8 poeng for 
kvalitet.  Etter vekting av kvalitet gis Deloitte 4 poeng og BDO gis 3,2 poeng, 
Totalevalueringen gir da Deloitte 9,44 poeng og BDO 9,2 poeng.  Han fikk utvalgets 
tilslutning til sitt forslag og Deloitte er etter dette vinneren av konkurransen. 
 
Votering: 
John Arne Kjenns forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. .Kommunestyret utpeker Deloitte som revisor for forvaltningsrevisjon av   
«Samhandlingsreformen» og «Søndre Follo Renseanlegg IKS» 

2.   Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om    
      forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres av Deloitte. 
3 Deloitte betales en fast pris med kr 430 000,- inkl. mva. for oppdraget og 

gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget. 
4.   Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 til kontrollutvalget som  

avgir innstilling overfor kommunestyret. 
5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, i fullmakt å 

tegne kontrakt med Deloitte om disse prosjektene.  
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

PROTOKOLL 
FRA SKRIFTLIG SAKSBEHANDLING 

 

Vestby kontrollutvalg 
 
Behandl. avsluttet: 26.09.2017 kl. 12:00 
Behandlingsmåte: Skriftlig saksbehandling 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer deltok 4 av 5. 
  
Deltakende medlemmer:  
Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V), Jeton 
Marina (H) 
 
Forfall:  
Jeanette Hoel (FrP) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
 
Diverse merknader: 
 
 
Protokollen  godkjent 28.09.2017 
 
 
 
Lars Johan Rustad                                    Ann Tremblay Vølstad 
     Nestleder                                                         Medlem 
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Saksliste 
 

19/17 17/00195-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018   
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Saker til behandling  

Vestby KU-19/17 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2017: 
John Arne Kjenn forslo følgende tillegg som nytt punkt 1:  
1. Kommunestyret vedtok 20.03.2017 (sak K-17/17) en endring av 
Godtgjørelsesreglementet for folkevalgte  § 4-1 i samsvar med forslag fremmet av 
Kontrollutvalget. I sitt budsjettforslag for 2018 har derfor Kontrollutvalget lagt den 
endringen kommunestyret vedtok i mars 2017 for godtgjørelser til utvalgsmedlemmer 
med fast godtgjørelse, til grunn. Kommunestyrets vedtak fremgår imidlertid fortsatt 
ikke av det Godtgjørelsesreglementet som presenteres på kommunes hjemmesider. 
 
Kontrollutvalget mener alle politiske vedtak om endringer i kommunalt regelverk 
umiddelbart etter kommunestyrets vedtak skal medføre en ajourføring og legges ut 
på kommunens hjemmesider. 
 
Votering: 
Fire medlemmer meddelte via e-post at de, med tillegg av forslaget fra John Arne 
Kjenn, støttet innstillingen. Ingen stemte imot.  
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2017: 
1.   Kommunestyret vedtok 20.03.2017 (sak K-17/17) en endring av 

Godtgjørelsesreglementet for folkevalgte  § 4-1 i samsvar med forslag fremmet 
av Kontrollutvalget. I sitt budsjettforslag for 2018 har derfor Kontrollutvalget lagt 
den endringen kommunestyret vedtok i mars 2017 for godtgjørelser til 
utvalgsmedlemmer med fast godtgjørelse, til grunn. Kommunestyrets vedtak 
fremgår imidlertid fortsatt ikke av det Godtgjørelsesreglementet som presenteres 
på kommunes hjemmesider. 

       Kontrollutvalget mener alle politiske vedtak om endringer i kommunalt regelverk      
      umiddelbart etter kommunestyrets vedtak skal medføre en ajourføring og legges   
      ut på kommunens hjemmesider. 
2.   Vestby kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert til  
      kr. 1 490 500,- 
3.   I 2018 gjennomføres 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i egenregi og kommunen    
      deltar i den felles revisjonen av Follo landbrukskontor.  
4.  Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for  
      2018. 
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Fra: Jan Løkken 
Sendt: 3. juli 2017 12:43 
Til: 'Øyvind Sunde' 
Emne: SV: Vestby kommune - valg av forvaltningsrevisor 2017  
 

Vi viser til klage fra BDO vedr. valget av forvaltningsrevisor 2017 i Vestby:  

Vi legger til grunn at kontrollutvalget står helt fritt til å omgjøre innstillinger fra 
sekretariatet, men i innkjøpssaker må en ta hensyn til kravene om forutsigbarhet, 
likebehandling og transparens.  

I denne saken hadde BDO lavest pris og fikk mest poeng for dette. Evalueringen av 
kvaliteten på tilbudene var basert på medarbeidernes erfaring med forvaltningsrevisjon 
med tilsvarende tema og forståelsen for oppdraget. Denne evalueringen må bli basert 
på skjønn, men i saksutredningen og i kontrollutvalgets behandling av saken ble det, 
med utgangspunkt i tilbudene fra de to selskapa, gitt klare begrunnelser for 
poenggivningen. Sekretariatet ga Deloitte mest poeng for kvalitet. Kontrollutvalget var 
enig i dette, men ut fra en skjønnsmessig vurdering sluttet det seg til forslaget framsatt i 
møtet om å gi Deloitte og BDO henholdsvis 10 poeng og 8 poeng for kvalitet og 
begrunnet dette med at «Deloitte tilbyr de beste medarbeiderne og har den beste 
operasjonalisering av problemstillingene.» Kontrollutvalget kom til denne konklusjonen 
etter en konkret gjennomgang av anbudene fra BDO og Deloitte. Begge selskapers 
tilbud er på disse punktene unntatt offentlighet, jf. fvl § 13, jf. offl. § 13.  

Klagen fra BDO imøtekommes ikke. 

Med vennlig hilsen  
Jan T. Løkken  
 
Kontrollsjef i FIKS  
Tlf. 64 96 20 58  
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no  
Internettadresse: www.follofiks.no  
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås  
 
Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås 

Fra: Øyvind Sunde [mailto:Oyvind.Sunde@bdo.no]  

Sendt: 30. juni 2017 07:51 

Til: Jan Løkken 
Kopi: Morten Thuve 

Emne: SV: Vestby kommune - valg av forvaltningsrevisor 2017  
Hei,  
BDO ser at KU-sekretariatet foreslår BDO, men at et kontrollutvalgsmedlem ber om annen poenggiving 
og får med seg resten av utvalget på det i møtet, uten at dette medlemmet har forberedt møtet på dette 
i forkant i tråd med vanlige krav til tidspunkt for innlevering av dokumentasjon til saker. Da faller valget 
på Deloitte som er over kr. 40.000 dyrere.  
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Regelverket for anskaffelser krever forutberegnelighet i beslutningsprosessen. Dersom et kontrollutvalg 
samlet kan stemme basert på ett medlems innspill i selve KU-møtet, uten at hele kontrollutvalget da har 
fått forberedt en sak fra dette medlemmet i forkant, anser vi risikoen for at saken har vært reelt 
saksbehandlet i møtet for stor, og uten at medlemmene har fått forberedt seg på de argumentene som 
er fremført i møtet. Vi mener saken burde vært sendt tilbake til sekretariatet for fornyet vurdering, og 
ikke blitt saksbehandlet i selve møtet. Slik saken nå er behandlet, har ikke medlemmene i 
kontrollutvalget fått tilsendt tilstrekkelig dokumentasjon i forkant av møtet til å kunne forberede seg på 
de innspill som framkom. Vi er i alle fall usikre på om dette anses som tilfredsstillende saksbehandling ut 
fra at det «dikteres» ny poenggivning. Et annet forhold er naturligvis at medlemmer i et utvalg må kunne 
stemme ut fra sine egne vurderinger, men det opplever vi er en annen sak. 
Se på dette som en klage fra oss. Vi ber om at det ikke signeres avtale med Deloitte før vi har fått svar på 
denne klagen. Svar på klagen bør, dersom beslutningen opprettholdes, inneholde en dokumentasjon på 
vurderingen, som var hovedbegrunnelsen for valget av Deloitte. Samtidig ber vi da også om at Deloittes 
tilbud sendes oss slik at vi selv kan kvalitetssikre disse vurderingene opp mot Deloittes tilbudte 
medarbeideres erfaring og kompetanse og opp mot den operasjonaliseringen som Deloitte har gitt av 
problemstillingene. Tilbudet for øvrig kan sladdes hvis dere ønsker dette. Uttalelsen «..kvaliteten på 
Deloittes tilbud er langt bedre enn BDOs tilbud» og «Deloitte tilbyr de beste medarbeiderne og har den 
beste operasjonalisering av problemstillingene». Vi ønsker også en utdypning av hva som menes med 
«langt bedre» og hvordan dette målebegrepet er operasjonalisert. 
På forhånd tusen takk. 
Med vennlig hilsen 
 
ØYVIND SUNDE 
Direktør / Rådgivning 
BDO AS 
Mobil +47 976 10 122 
oyvind.sunde@bdo.no 

Les mer om BDO Offentlig på: http://www.bdo.no/offentligsektor/ 
Bestill artikkelsamlingen om våre tjenester: http://www.bdo.no/innsiktoffentlig/ 
Meld deg på vårt nyhetsbrev: www.bdobloggen.no 

 Tenk på miljøet før du skriver ut. 
 
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av 
det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.  
BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma. 

Fra: Jan Løkken [mailto:Jan.Lokken@as.kommune.no]  
Sendt: 27. juni 2017 12:57 
Til: Øyvind Sunde <Oyvind.Sunde@bdo.no>; 'Fiksdal, Iver (NO - Oslo)' <ifiksdal@deloitte.no> 
Kopi: 'Jeanette Hoel' <hoel.jeanette@gmail.com> 
Emne: Vestby kommune - valg av forvaltningsrevisor 2017  
Kommunestyret i Vestby vedtok i sitt møte 26. juni 2017 valg av revisor for to 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunen 2017, jf. vedlagte saksprotokoll. 
Resultatet av konkurransen er at Deloitte ble valgt som leverandør.  
Saksprotokollen fra kommunestyret og saksutskriften med kontrollutvalgets vedtak og saksutredning 
følger vedlagt.  
Dersom det er merknader til valget, ber vi om at disse sendes FIKS innen 4. juli d.å.  
Vi takker for deltakelsen i konkurransen.  
Med vennlig hilsen  
Jan T. Løkken  
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Kontrollsjef i FIKS  
Tlf. 64 96 20 58  
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no  
Internettadresse: www.follofiks.no  
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås  
 
Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås 
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Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1541 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 2 

 

 

Saksprotokoll 
 
 

Kontrollutvalget - Nyvalg 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  15/02876 

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 37/17 08.05.2017 
2 Kommunestyret 42/17 22.05.2017 

 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.05.2017: 
Repr. Tone Skretting (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv, Sp, V og 
BYGDL: 
 
Som medlem Jon Arne Kjenn (Sp), vara Inger Randem (Sp). 
Som medlem Ann Tremblay Vølstad (V), vara Torbjørn Mehl (Sv). 
 
Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag: 
 
Som medlem Jeton Marina (H), vara Odd Einar Skaug-Vandraas (H). 
 
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag: 
 
Som medlem og leder Jeanette Hoel (Frp), vara Magnus Hem (Frp). 
 
Repr. Julia Sandstø (Krf) fremmet følgende forslag: 
 
Som medlem og nestleder Lars Johan Rustad (Krf), vara Kristoffer Haakonsen (Krf). 
 
 
Votering: 
Repr. Tone Skrettings fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Pål Engesets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Kenneth Lien Steens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Julia Sandstøs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 22.05.2017: 
Følgende ble valg til Kontrollutvalget: 
 
Medlem og leder: Jeanette Hoel (Frp)  vara Magnus Hem (Frp). 
Medlem og nestleder: Lars Johan Rustad (Krf) vara Kristoffer Håkonsen (Krf). 
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Vestby kommune 
Vår ref.: 15/02876  Side 2 av 2 

 

Medlem Ann Tremblay Vølstad (V)  vara Torbjørn Mehl (Sv). 
Medlem Jeton Morina (H)    vara Odd Einar Skaug-Vandraas. 
Medlem Jon Arne Kjenn (Sp)    vara Inger Randem (Sp). 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 23. mai 2017 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1541 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 1 

 

Unntatt etter offentleglova § 13, fvl § 13.1 

Saksprotokoll 
 
 

Valg av regnskapsrevisor 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  17/01989 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 46/17 22.05.2017 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.05.2017: 
Møtet ble vedtatt lukket, Kommunelovens § 30.4, Jfr offentleglova  § 13, fvl § 13.1 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 22.05.2017: 
1. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen til kontrollutvalget 

om valg av regnskapsrevisor for Vestby kommune. 
2. Kommunestyret velger Deloitte som kommunens revisor for regnskap for perioden 

15.juni 2017 til og med 30.april 2019, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne 
forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

3. Rådmannen sender tildelingsbrev til tilbyderne og tegner kontrakt med den valgte 
revisoren.  

 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 23. mai 2017 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1541 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 1 

 

 

Saksprotokoll 
 
 

Valg av forvaltningsrevisor 2017 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  17/01990 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 55/17 26.06.2017 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 26.06.2017: 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 26.06.2017: 

1. Kommunestyret utpeker Deloitte som revisor for forvaltningsrevisjon av  
«Samhandlingsreformen» og «Søndre Follo Renseanlegg IKS»  

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om 
forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres av Deloitte.  

3. Deloitte betales en fast pris med kr 474 000,- inkl. mva. for oppdraget og 
gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget.  

4. Endelige rapporter sendes innen 22. november 2017 til kontrollutvalget som 
avgir innstilling overfor kommunestyret.  

5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, i fullmakt å 
tegne kontrakt med Deloitte om disse prosjektene.  

 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 27. juni 2017 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
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Saksprotokoll 
 
 

Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  15/02833 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 56/17 26.06.2017 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 26.06.2017: 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 26.06.2017: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om 
samfunnssikkerhet og beredskap til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 27. juni 2017 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat   
 

FIKS 
 
 

Årsberetning for 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse                         Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse                    Rådhusplassen 29 
Telefon:                               64 96 20 58  m: 959 39 656 
E-post                                   FIKS@follofiks.no 
Internett:                              www.follofiks.no 
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Grunnlaget for FIKS 
 
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 
sekretærbistand til kontrollutvalget.”  
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan 
ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører 
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.” 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 
   

• Enebakk 
• Frogn 
• Nesodden 
• Oppegård  
• Ski  
• Vestby 
• Ås  

 
FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 
deltakende kommuner.  
 
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om 
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn 
deltakerkommunene.” 
 
Styret 
 
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes 
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.  
 
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder 
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder 
Arne Maus, Nesodden kommune 
Odd Harald Røst, Oppegård kommune 
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune 
Håkon L. Henriksen, Ås kommune 
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune 
 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig 
sekretariatets arbeidsoppgaver. 
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant 
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1  ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var 
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor.  Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby 
som varamedlem på et møte   
 
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015, 
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017, 
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene 
om fusjon med ROKUS.  Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for 
erfaringsutveksling mellom utvalgene.  
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor. 
 
Sekretariatet 
 
Sekretariatet har følgende ansatte: 
 

• Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 
• Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling  

 
Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby 
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med 
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun 
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på 
saksbehandlingssystemet 360.   
 
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på  
Rådhusplassen 29.  Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter 
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo 
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet.  Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid 
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot 
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne 
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten 
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine 
internettsider.  
 
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i 
februar.  Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.  
Jan T. Løkken deltok på  FKTs sekretærkonferanse i Oslo i  mars.  Begge deltok i de to 
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt 
Oslo-fjorden. 
 
Sekretariatets oppgaver 
 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.  
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Utvalg Møter Antall saker 
Enebakk 6 37 
Frogn 6 43 
Nesodden 7 59 
Oppegård 7 43 
Ski  7 59 
Vestby 6 42 
Ås 7 48 
Totalt 48   (2015: 52) 331  (2015: 328) 
 
 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og 
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon 
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring 
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans 
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på 
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del 
av informasjonsarbeidet.    
 
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 
arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  
 
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter.  Ved 
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på 
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger 
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett.  Når varamedlemmer 
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 
 
Fra januar 2014 gikk FIKS  over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på 
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av 
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og 
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune.  Årgangene 2012 og 
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.   
 
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.  
 
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».   
 
Selskapskontrollen 
 
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt 
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.  
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
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for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene. 
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.  
 
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 
 
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon.  Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor, 
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og 
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med 
revisjonsselskapene som godt. 
  
 
Oppstartkonferansen 
 
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og 
15. januar 2016.  Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på 
flere styremøter.  Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer. 
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen 
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og  
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller 
fornøyde med konferansen. 
 
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
 
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30 
medlemmer av kontrollutvalgene.  Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og 
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere 
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden, 
Arne Maus.  
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  
 
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)  
 
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba 
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble 
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til 
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble 
behandlet i styremøtet 17.11.  Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus 
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018.  Under forutsetning om at den 
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017.  Styret 
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når 
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig 
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.   
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot 
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  
 
Informasjon om FIKS 
 
Internettsidene  til FIKS (http://www.follofiks.no)  gir informasjon om FIKS, og hvert  
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne 
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter. 
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.  

Økonomi 

I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av 
driftskostnadene fordeles etter folketall.”  

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale 
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av 
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

Ås, den 2. mars 2017 

 Thorbjørn Nerland    Jeanette Hoel 
Styreleder Nestleder 
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FIKS regnskap 2016

Konto Kontotekst Regnskap 2016
Rev.budsjett 
2016

Regnskap 
2015

101000 Lønn faste stillinger 872 749 867 000 850 310
101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 117 505 104 000 114 467
108020 Godtgjørelse folkevalgte 45 322 93 000 17 850
108040 Møtegodtgjørelse 0 0 0
109000 Pensjon fellesordning 170 954 175 000 166 915
109050 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 1 410 0 1 410
109055 Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik -1 410 0 -1 410
109900 Arbeidsgiveravgift 171 168 175 000 162 904

0 Lønn og sosiale utgifter 1 377 698 1 414 000 1 312 446
110000 Kontorrekvisita 4 830 5 000 1 758
110010 Abonnementer 7 788 7 000 9 967
110040 Kopieringsmateriell 0 3 000 865
111000 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0
111510 Bevertning ved møter/utvalg 1 868 5 000 10 468
112020 Diverse utgiftsdekning 2 003 2 000 1 350
113000 Portoutgifter 7 312 13 000 18 157
113010 Telefonutgifter 4 573 5 000 4 263
113030 Linje- og sambandsutgifter 2 856 1 000 355
114000 Stillingsannonser 0 0 0
115000 Kurs og opplæring 25 661 40 000 40 311
115030 Kompetanseutviklingstiltak 139 960 10 000 0
116000 Kjøregodtgjørelse 31 317 24 000 18 117
116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 2 305 0 0
116500 Telefongodtgjørelse 0 0 0
117040 Utlegg i følge bilag til reise 3 679 2 000 772
117090 Andre transportutgifter 0 0 0
118500 Personforsikringer 3 772 5 000 3 462
119000 Husleie 100 000 108 000 115 000
119090 Andre leieutgifter 8 051 16 000 9 437
119510 Kontigenter 22 114 23 000 22 066
119520 Lisenser 2 620 0 0
119530 Kopieringsavtale 6 500 22 000 14 408
119590 Diverse avgifter og gebyrer 0 0 199
119999 Periodisering av utgifter 0 0 0
120000 Inventar 16 389 15 000 0
142900 Moms 12 306 10 000 11 530

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 405 903 316 000 282 484
135000 Kjøp fra kommuner 100 000 97 000 97 000

3 Kjøp fra andre 100 000 97 000 97 000
155000 Avsetninger til bundne driftsfond 79 832 0 24 815

5 Finansutgifter 79 832 0 24 815
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 951 128 -1 813 000 -1 700 000
177000 Refusjon fra andre 0 0 -5 215

-1 951 128 -1 813 000 -1 705 215
171010 Refusjon feriepenger 0 0 0

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt 0 0 0
172900 Momskompensasjon -12 306 -10 000 -11 530

72 Momskomp.inntekter -12 306 -10 000 -11 530
195000 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0

9 Finansinntekter 0 0 0
0 4 000 0

0                       4 000 0
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 Medlemmer av kontrollutvalget i Vestby 2017 - 2019 
Jf. kommunestyrets vedtak  22.05.2017 

 Medlemmer Adresse                          Tlf  Varamedlemmer: 

1 Jeanette Hoel (FrP) 
Leder 

Vibeveien 11 
1555 Son      64 95 24 22 hoel.jeanette@gmail.com Magnus Hem (FrP) 

2 
Jeton Morina (H) 

Nannas vei 7F 

1540 Vestby 

96 23 10 05  jetonmorina4@gmail.com Odd Einar Skaug-
Vandraas 

3 Lars Johan Rustad (KrF) 
Nestleder 
 

Rustad Søndre, 
Vestlivn. 10 
1540 Vestby 95007287 ljrustad@gmail.com 

Kristoffer 
Haakonsen 

4 John Arne Kjenn (SP) Osloveien 1212 
1540 Vestby 

64 95 07 82 

    M: 902 341 00 

 
arnkjenn@online.no 
 Inger Randem (SP) 

5 Ann Tremblay Vølstad 
(V ) 

Kapellveien 2 
1555 Son                                                        913 23 823 anntv@online.no Torbjørn Mehl 

    
 

   
Personlige varamedlemmer  

1 Magnus Hem  
(Frp) 

Gretes vei 13 
1540 Vestby 916 02 893 

magnus.hem@gmail.com 
 

2 Odd Einar 
Skaug-Vandraas  

Vandråsveien 270 

1550 Hølen 

415 29 069 oddeskaug@gmail.com 

3 Kristoffer 
Haakonsen 

Brandstadkollen 27, 

1550 Hølen 

 

995 73 672 Kristoffer.haakonsen@gmail.com 

4 Inger Randem Planetveien 40   

1540 Vestby  
M:977 98 725 arne@hobbybruket.no 

5 Torbjørn Mehl Lille Strandgate 2 
1550 Hølen 

M:98446844 mestern@online.no 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN PR OKTOBER 2017  
 

 

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.      KU: Kontrollutvalget   KST: Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 Januar  FIKS KU 8.2.17  KST 24.4.17 

2 Aktivitetsplan  Januar  FIKS Rullerende og ajourføres foran hvert møte  

 Utvalgets strategiplan Desember FIKS Skal fornyes årlig.    

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017  FIKS KU 26.8.15  

3 Møteplan 2016 
Møtene starter kl 17.00 og varer normalt inntil 2 timer 

 

 FIKS 8.2                              13.9Avlyst 

22.3                            26.10 Faglig forum 

10.5                           1.11 

14.6                           13.12                                

26.9.Postal saksbehanding 

 

4 Kommunens årsregnskap for 2016   April  Kom/KPMG KU 10.5.17 KST 26.6.17 

5 Havnas årsregnskap for 2016 April Kom/KPMG KU 10.5.17 KST 26.6.17 

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak Juni  Kommunen KU 14.6.17  

 2. Tertialrapport jan-aug. 2017 - orienteringssak Okt Kommunen KU 1.11.17  

7 Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  KPMG KU 100517  

 2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17 - 31.10.17) November Deloitte KU 13.12  

 Revisjonsplan 2016  Deloitte KU ?  

8 Forvaltningsrevisjonsprosjekter:     
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

9 Ny plan for  forvaltnignsrevisjon 2018-2020 Høst  2017 FIKS KU 01.11.17  

10 Forvaltningsrevisjon 2016:     

 1. Demensomsorgen i Vestby kommune 1.11.16 KPMG KU  14.12.16  KST 130217 

 2. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og 

bygningssaker 

1.11.16 KPMG KU 14.12.16 KST 13017 

11 Forvaltningsrevisjon 2017      

 Samhandlingsreformen 22.11.17 Deloitte KU 13.12.17 Rapport KST 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS 22.11.17 FIKS KU 13.12.17 Rapport KST 

12 Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm.frist: Rådmannen   

 1. Rådmannens internkontroll, ny frist: 010316 « KU 4.5.16 KU 4.5.16 

 KST 23.5.16 

 2. Hjemmetjenesten 020815 « KU 11.11.15 KST071215 

 3. PPT-tjenesten 081116 « KU 14.12.16 KST 13.2.17 

 4. Kommunens beredskapsarbeid 080217 « KU 10.05.17  KST 26.6.17 

 5. Demensomsorgen   KST (130217) ønsket ingen oppf. fra KU  

 6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og 

bygningssaker 

  KST (130217) ønsket ingen oppf. fra KU  

13 Selskapskontroll overordnet analyse og  

handlingsplan 2017-2020 

Høst 16 FIKS KU 140916 KST 10.10.16 

 Selskapenes årsrapporter samles og legges fram 

for utvalget en gang per år.  

Høst 17 FIKS   

14 Andre saker 

Konkurranseutsetting av regnskapsrevisjon 

  

FIKS 

 

KU 100517 

 

KST 220517 

      

 


	Vestby kontrollutvalg (01.11.2017)
	Saker til behandling
	20/17 Deloitte - ny regnskapsrevisor
	Bilag A Kravspesifikasjon

	21/17 Rapport for 2. tertial 2017
	Tertialrapport 2 2017

	22/17 Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om rådmannens tilbakemelding
	15_04945-2Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll
	Saksutskrift KU vedtak 36-15 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens i...

	23/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
	Saksutskrift KST Sak 4-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
	KPMGEndelig _ Overordnet analyse 26.8.16
	Saksutskrift Vestby kontrollutvalg sak 20 - 16 Overordnet analyse
	16-00297-4 Saksutskrift Vestby kontrollutvalg 02.11 210761_1_1
	Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune  2017 - 2020

	24/17 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor
	Saksutskrift Ås KU 12.09.17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

	25/17 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
	Startegiplanen

	26/17 Orienteringssaker
	Off Protokoll Vestby KU 100517
	UOFF Protokoll Vestby kontrollutvalg 10.05 2017
	Protokoll Vestby kontrollutvalg 26.09.17 Skriftlig saksbehandling
	SV_ Vestby kommune - valg av forvaltningsrevisor 2017 
	Vedtak K 22052017 Sak 42-17 Kontrollutvalget - Nyvalg
	Vedtak K 22052017 Sak 46-17 Valg av regnskapsrevisor
	Vedtak K 26062017 Sak 55-17 Valg av forvaltningsrevisor 2017
	Vedtak K 26062017 Sak 56-17 Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i V...
	FIKSårsberetning2016
	Revisjonsuttalelse jnr 120-17
	Fiks regnskap 2016Endelig
	Kontrollutvalgets medlemmer 2015 - 2019
	Aktivitetsplanen per oktober 2017


	Eventuelt



