Kontrollutvalget i
Vestby kommune

MØTEINNKALLING
Møte nr.:
Dato:
Sted:

7/19
04.12.2019 kl. 18:00
Kommunestyresalen, Vestby rådhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.
Saksliste
PS 32/19
PS 33/19
PS 34/19
PS 35/19
PS 36/19
PS 37/19
PS 38/19
PS 39/19
PS 40/19
PS 41/19
PS 42/19

Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019
Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i
Vestby kommune
Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i
Vestby kommune
Oppsummering Interimsrevisjon 2019
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Kontrollutvalgets planarbeid
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling
Plan for eierskapskontroll - Bestilling
Møteplan 1.halvår 2020
Kurs og konferanser 2020
Referat og orienteringer
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Ås, 28.11.2019
Marita Kristiansen/s./
leder

Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

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

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Besøksadresse:
Telefon: 64 96 20 58
Skoleveien 3
Mobil: 92 88 33 92
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

32/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019 - 19/00171-1 Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019 : Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 32/19

Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00171-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet 20.november 2019 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Vestby KU 201119
SAKSUTREDNING:
Utkast til protokoll fra møtet 20.november 2019 ble sendt ut samme dag.
Det har i etterkant fremkommet merknader til protokollen gjennom en e-post
korrespondanse mellom utvalgets medlemmer.
En finner det hensiktsmessig at protokollen fra 20.11.19 godkjennes i dette møtet før
den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 28.11.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Vestby kommune
Møtetid:
Sted:

20.11.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl.)
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall:
Ingen
Fra administrasjonen møtte:
Sjur Authen, rådmann
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Møteprotokoll godkjent 22.11.2019

Marita Kristiansen/s./
Leder

Yngve Haugstvedt/s./
Nestleder
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Vestby KU-31/19
Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:
a. Medlem: Ordfører
b. Vara: Varaordfører
4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når
selskapet er opprettet.
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 20.11.2019:
Sekretær ble ansett inhabil som saksbehandler grunnet interessekonflikt, jfr. fvl. § 6
annet ledd.
Leder innledet og orienterte. Saksframlegg og forslag til vedtak er utformet av
utvalgets leder.
Rådmann Sjur Authen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
«Innstillingens punkt 1, 2 og 3 strykes.
Nytt punkt 1:
Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS,
så vil Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for kontrollutvalget.
Innstillingens punkt 4 blir nytt punkt 2.»
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 20.11.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat
IKS, så vil Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for
kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Vestby kommune 20.11.2019
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2. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når
selskapet er opprettet.
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Eventuelt

Kontrollutvalgets rutiner for innkalling
Inger Heidi Francker tok opp saken.
Det var et ønske om at vara får tilsendt innkalling til orientering slik at de er forberedt
dersom de må møte på kort varsel.
Sekretær vil endre praksis for utsendelse av innkalling allerede for neste møte.
Deltakelse på kurs og konferanser
Inger Heidi Francker tok opp saken. Det ble stilt spørsmål om muligheten for at vara
kan delta på kurs dersom ett eller flere av de faste medlemmene ikke kan delta.
Sekretær orienterte. Budsjettet for kurs og konferanser er forbeholdt de faste
medlemmene, herunder spesielt deltakelse på de nasjonale konferansene.
Det er mulighet for at det vil kunne bli avholdt dagskurs i 2020 i regi av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS hvor vara også kan bli invitert.
Møteplan 1.halvår 2020
Sekretær tok opp saken og orienterte.
Utvalget velger følgende møtedatoer for 1.halvår 2020:
5.februar, 1.april, 27.mai og 17.juni
Dagsorden til neste møte
Sekretær tok opp saken. Forvaltningsrevisjonsrapport om Store investeringsprosjekt
foreligger ikke per dags dato. Foreligger ikke rapporten i løpet av denne uken, så bør
utvalget være forberedt på å utsette behandlingen til første møte i 2020. Dette for å
sikre forsvarlig behandling av rapporten i både sekretariatet og kontrollutvalget.

Møtet hevet kl. 19:05
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 33/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av
flyktninger i Vestby kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00113-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger, til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for
å skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet tilpasset
flyktninger.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølgingen av anbefalingen innen 12 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre
Vedlegg:
Integrering av flyktninger i Vestby kommune
Vedtak i saken sendes til:
Vestby kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre besluttet den 17.06.19 å gi BDO oppdraget som revisor for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Integrering av flyktninger.»
Kontrollutvalget har fastsatt følgende mål og problemstillinger for prosjektet:
Formål:
Undersøke Vestby kommunes arbeid og måloppnåelse i forbindelse med integrering
av flyktninger.
Problemstillinger:
1. I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsatt for temaene nevnt under, og
i hvilken grad har dette arbeidet medført at flyktningene i kommunen har blitt godt
integrert i samfunnet?
 Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger.
 Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdannelse
for flyktninger.
 Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger.
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2.
3.
4.
5.

Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av
etnisitet, særlig for barn og unge.
I hvilken grad gis oppfølging i form av norskopplæring, utdannelse og hjelp til
sysselsetting til personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening
med personer som har fått innvilget status som flyktning?
Hvordan opplever flyktningene selv integreringsarbeidet?
Hvordan fungerer samordningen mellom kommunens etater, NAV og frivillige
organisasjoner i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?
Drives arbeidet kostnadseffektivt sammenliknet med andre kommuner, herunder
om kommunen har innsendt alle berettigede krav knyttet til flyktninger?

Forvaltningsrevisjonsrapporten
BDO har utarbeidet rapport Forvaltningsrevisjon av integreringsarbeidet for Vestby
kommune. Rapporten er datert 01.10.19, og følger vedlagt.
Sentrale funn:
Kommunal måloppnåelse i integreringsarbeidet (problemstilling nr. 1):
Kommunen når nasjonale og egne vedtatte mål for integreringsarbeidet når det
gjelder bosetting av flyktninger. Alle flyktninger gis tilbud om deltakelse i
introduksjonsprogrammet innen 3 måneder fra bosettingsdato, og det utarbeides
individuelle planer for den enkelte. Av de som har fullført introduksjonsprogrammet i
2018 var 74,9% i arbeid eller videre utdanning innen ett år. Det nasjonale målet er på
70 %
Flyktningetjenesten bistår flyktninger med å komme i kontakt med lag og foreninger
og kommunen dekker en fritidsaktivitet pr barn for flyktningfamilier som opplever
økonomiske utfordringer. Kommunen har ikke vedtatt målsettinger for fritidsaktiviteter
og møteplasser i integreringsarbeidet, og revisjonen anbefaler kommunen å vurdere
å fastsette slike mål.
Kommunens tjenestetilbud ved familiegjenforening (problemstilling nr. 2):
Flyktningetjenesten har en skriftlig rutine for å sikre at familiegjenforente fanges opp
og informeres om relevante tilbud. Kommunen er ikke kjent med tilfeller hvor
personer som er bosatt via familiegjenforening, ikke er fanget opp og gitt tilbud om
deltakelse i introduksjonsprogrammet innen tremånedersfristen.
Flyktningenes egen opplevelse av integreringsarbeidet (problemstilling nr. 3)
BDO har intervjuet 6 flyktninger bosatt i Vestby, som per i dag deltar i
introduksjonsprogrammet ved Follo kvalifiseringssenter. Alle de intervjuede ga i
hovedsak uttrykk for at de var fornøyde med introduksjonsprogrammet og
opplæringen som ble gitt. Tre av de intervjuede pekte på forbedringspotensial
innenfor følgende områder:
- Kontakten med flyktningetjenesten ble opplevd som vanskelig, og responstiden
etter henvendelser kunne være lang.
- Fritidsaktivitetstilbudet rettet mot flyktninger ble ansett som begrenset, og det er
få arenaer der flyktninger kan treffe jevnaldrende nordmenn for å praktisere norsk
språk og få et nettverk i kommunen.
- Flere av praksisplassene som tilbys er lite egnet for å videreutvikle og praktisere
norsk språk.
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Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre tiltak for å redusere responstiden
ved flyktningetjenesten, og å vurdere et utvidet samarbeid med f.eks.
Frivilligsentralen for å skape flere sosiale møteplasser tilpasset flyktninger. Arbeidet
med praksisplasser bør også forbedres for å skape bedre læringsutbytte og sosial
kontakt.
Samordningen mellom kommunen, NAV og frivillige (problemstilling nr. 4)
Det er etablert faste møteplasser og skriftlige avtaler mellom henholdsvis
flyktningetjenesten og NAV, eiendomsavdelingen og Follo Kvalifiseringssenter. For
andre samarbeidspartnere oppleves behovet for faste møter og formelle avtaler
begrenset. Kommunen har ikke vedtatt en frivillighetsplan eller utviklet en helhetlig
frivillighetspolitikk.
Kommunens kostnadseffektivitet og system for inntektssikring (problemstilling nr. 5)
Vestby kommune har tilsynelatende en kostnadseffektiv drift av
introduksjonsordningen sammenliknet med kommuner i samme kommunegruppe i
KOSTRA, Ski kommune og Ås kommune. Det er likevel noen usikkerheter i
sammenlikningen, da ikke alle kommuner fører kostnader til opplæring i norsk og
samfunnsfag på samme funksjon. Konklusjonen er likevel at Vestby driver
kostnadseffektiv og har innrettet seg på en måte som gir trygghet for at de søker om
riktig tilskudd og refusjonskrav.
Revisjonens anbefalinger
På bakgrunn av revisjonens funn og vurderinger foreslås følgende tiltak:
 Kommunen bør utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som omtaler
hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på
integreringsområdet.
 Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for å
skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet tilpasset
flyktninger.
Rådmannens høringsuttalelse
Rådmannen har avgitt høringsuttalelse til rapporten. Uttalelsen følger vedlagt
rapporten.
I høringsuttalelsen uttrykker rådmannen uenighet i forhold til revisjonens
sammendrag og forslag til tiltak i forbindelse med samarbeid med frivillig sektor og
tilbud om fritidsaktiviteter. Videre har rådmannen gitt sine synspunkter på de
forholdene som er tatt opp under fremstillingen av flyktningenes egen opplevelse av
integreringsarbeidet.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at revisjonen har ivaretatt og besvart de
problemstillinger som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Sekretariatet vil bemerke at intervju med 6 flyktninger som alle er en del av
introduksjonsprogrammet, er et tynt grunnlag for å trekke eventuelle konklusjoner i
forhold til flyktningenes egen opplevelse av integreringsarbeidet. Sekretariatet savner
en brukerundersøkelse blant flyktninger.
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Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonens anbefaling første kulepunkt er i
varetatt, jf. rådmannens høringsuttalelse.
Sekretariatet foreslår at det fastsettes en frist for tilbakemeldingen på oppfølgingen
av anbefalingen. Fristen bør ikke overskride 12 måneder.
Avslutning:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor bes møte i kontrollutvalget for å presentere
rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 28.11.19

Unni Westli /s./
Rådgiver
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RAPPORT
FORVALTINGSREVISJON AV INTEGRERINGSARBEIDET FOR
VESTBY KOMMUNE
1. NOVEMBER 2019

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med
denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
og risiko. BDO AS eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor
en tredjepart.
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FORVALTNINGSREVISJON AV INTEGRERINGSARBEIDET

1

VESTBY KOMMUNE

SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK
Kontrollutvalget i Vestby kommune har engasjert BDO for å gjøre en forvaltningsrevisjon av
kommunens integreringsarbeid med flyktninger. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å
vurdere kommunens arbeid med og måloppnåelse for integrering av flyktninger.
Forvaltningsrevisjonen har belyst følgende fem problemstillinger:
1. I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsatt for temaene nevnt nedenfor, og i
hvilken grad har dette arbeidet medført at flyktningene i kommunen har blitt godt
integrert i samfunnet?
a. Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger
b. Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdannelse for
flyktninger
c. Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger
d. Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av
etnisitet, særlig for barn og unge
2. I hvilken grad gis oppfølging i form av norskopplæring, utdannelse og hjelp til
sysselsetting til personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening med
personer som har fått innvilget status som flyktning?
3. Hvordan opplever flyktningene selv integreringsarbeidet?
4. Hvordan fungerer samordningen mellom kommunens etater, NAV og frivillige
organisasjoner i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?
5. Drives arbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, herunder om
kommunen har innsendt alle berettigede krav knyttet til flyktninger?

1.1

VÅRE KONKLUSJONER PÅ PROBLEMSTILLINGENE
Problemstilling 1
Det er vår konklusjon at kommunen når nasjonale og egne vedtatte mål for integreringsarbeidet.
Vestby kommune har høyere sysselsettings- og utdannelsestall ett år etter endt
introduksjonsprogram enn det nasjonale målet, noe vi mener er særlig positivt.
Det er ikke fastsatt mål for fritidsaktiviteter i integreringsarbeidet. Vi er av den oppfatning at
kommunen bør vurdere å konkretisere mål for fritidsaktiviteter slik at dette får en tydeligere
plass i kommunens integreringsarbeid.
Problemstilling 2
Flyktningtjenesten har en etablert rutine og praksis å fange opp personer som bosettes via
familiegjenforening. Det er vår konklusjon at kommunen oppfyller kravet om tilbud om
introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger bosatt gjennom familiegjenforening.
Problemstilling 3
Vi konkluderer med at flyktningene i hovedsak er fornøyde med tilbudet og læringen ved Follo
Kvalifiseringssenter. Samtidig er det vår konklusjon at kommunen har et forbedringspotensial i
integreringsarbeidet, særlig knyttet til responstid hos flyktningtjenesten og til tilbud om
praksisplasser. Sosiale møteplasser er viktig både for å lære seg norsk, og for å skape seg et
nettverk i nærmiljøet. Flyktningene opplever at tilbudet om fritidsaktiviteter i kommunen ikke
er godt nok tilrettelagt for, og tilpasset, flyktninger.
Problemstilling 4
Flyktningtjenesten samarbeider bredt med ulike aktører i kommunen og det er etablert faste
møtepunkt med de viktigste samarbeidspartnerne. Det er vår konklusjon at kommunen har
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etablert faste møteplasser mellom de involverte aktørene der det er nødvendig. Samordningen
mellom de involverte aktørene i kommunens integreringsarbeid fungerer godt. Samtidig er det
etter vår oppfatning behov for et styrende dokument som omtaler hvordan kommunen skal
samhandle med frivillig sektor.
Problemstilling 5
Flyktningtjenesten har etablert hensiktsmessige rutiner for kontroll med refusjoner og tilskudd.
Vi er ikke kjent med at kommunen har gått glipp av refusjoner knyttet til flyktninger, og
konkluderer med at kommunen har innrettet seg på en måte som gir trygghet for at de mottar de
tilskudd og refusjoner de har krav på.
Vi konkluderer med at Vestby kommune driver kostnadseffektivt sammenlignet med Ski
kommune og Ås kommune, til tross for at Vestby kommune fører flere utgifter til funksjon for
introduksjonsordningen enn hva Ås kommune gjør. Vestby kommune har også langt lavere
driftsutgifter enn kommunene i kommunegruppe 7 samlet sett, Akershus-kommunene i
kommunegruppe 7 og Follo-kommunene. Sammenligningen med disse tre gruppene kan imidlertid
være misvisende grunnet ulik praksis for kostnadsføring.

1.2

FORSLAG TIL TILTAK
På bakgrunn av våre funn og vurderinger foreslås følgende forslag til tiltak:
• Kommunen bør utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som omtaler hvordan
kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på integreringsområdet
• Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for å skape flere
sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet tilpasset flyktninger
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2

INNLEDNING

2.1

FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

VESTBY KOMMUNE

Kontrollutvalget i Vestby kommune har engasjert BDO for å gjøre en forvaltningsrevisjon av
kommunens integreringsarbeid med flyktninger. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å
vurdere kommunens arbeid med og måloppnåelse for integrering av flyktninger.
Forvaltningsrevisjonen skal belyse følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsatt for temaene nevnt under, og i
hvilken grad har dette arbeidet medført at flyktningene i kommunen har blitt godt
integrert i samfunnet?
-

Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger
Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdannelse for flyktninger
Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger
Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av etnisitet,
særlig for barn og unge

2. I hvilken grad gis oppfølging i form av norskopplæring til, utdannelse og hjelp til
sysselsetting til personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening med
personer som har fått innvilget status som flyktning?
3. Hvordan opplever flyktningene selv integreringsarbeidet?
4. Hvordan fungerer samordningen mellom kommunens etater, NAV og frivillige
organisasjoner i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?
5. Drives arbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, herunder om
kommunen har innsendt alle berettigede krav knyttet til flyktninger?

2.2

METODE
Forvaltningsrevisjon er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon.
Dette innebærer blant annet at rådmannen har fått en orientering om oppdraget før oppstart, og
en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. Administrasjonens
kommentarer til rapporten, og revisors bemerkninger til disse, er redegjort for avslutningsvis i
denne rapporten.
Revisjonen bygger på intervjuer, dokumentanalyser og stikkprøver. Nærmere informasjon om
stikkprøvene gis i faktabeskrivelsene der det er aktuelt. Vi har gjennomført intervjuer med
følgende personer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder for RO Kultur
Leder for flyktningtjenesten
Boligforvalter i kommunen
Leder for Follo Kvalifiseringssenter
Ansvarlig for mottaksklassene i grunnskolen
Konsulent hos NAV
Leder for Frivilligsentralen i Vestby
Seks flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet ved Follo Kvalifiseringssenter

Intervju med seks flyktninger er et begrenset utvalg. Det er likevel vår vurdering at intervju med
nåværende deltakere i introduksjonsprogrammet var den mest gjennomførbare metoden for å
belyse flyktningenes egen opplevelse av integreringsarbeidet innenfor våre rammer.
Vi har mottatt og gjennomgått følgende dokumentasjon:
• Årsberetninger og -rapporter for Vestby kommune
• Årsrapporter for Follo Kvalifiseringssenter IKS
• Samarbeidsavtaler mellom involverte aktører (flyktningtjenesten, NAV, Follo
Kvalifiseringssenter og eiendomsavdelingen).
• Flyktningtjenestens rutine for tilskuddsforvaltning
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2.3

VESTBY KOMMUNE

AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD
For delene av revisjonen som omtaler organisering og samordning er dagens situasjon lagt til
grunn for våre vurderinger. Vurderinger av forhold relatert til måloppnåelse er basert på
perioden 2016 til 2018 der det finnes tallgrunnlag eller på nåværende deltakere i
introduksjonsprogrammet. Den økonomiske sammenligningen med andre kommuner er gjort med
informasjon fra perioden 2015 til 2018. For måling av kostnadseffektivitet sammenlignet med
andre vil vi legge funksjon 275 Introduksjonsordningen til grunn. Sammenlignbare kostnader til
andre deler av integreringsarbeidet er ikke tilgjengelig gjennom offentlige registre og databaser.
Vi finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten
i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Våre undersøkelser
bygger på et begrenset utvalg. Dersom vi har mottatt uriktig eller ufullstendige opplysninger, har
vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over overordnede rimelighetsvurderinger.

3

KOMMUNENS MÅLOPPNÅELSE I
INTEGRERINGSARBEIDET
IMDi anmoder årlig landets kommuner om å ta imot et antall flyktninger. På bakgrunn av
anmodningen vedtar kommunestyrene hvor mange flyktninger den enkelte kommune skal
bosette. Måloppnåelse knyttet til antall bosatte flyktninger er dermed en kontroll av i hvilken
grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Introduksjonsprogrammet er en viktig lærings- og integreringsarena for nyankomne flyktninger1.
Det er derfor viktig at kommunen har rutiner som sikrer at flyktninger raskt får tilbud om
deltakelse i introduksjonsprogrammet. Etter introduksjonsprogrammet er jobb eller videre
studier et resultatmål i integreringsarbeidet og på veien til å bli selvhjulpen. Det er et nasjonalt
mål at 70 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal være i jobb eller videre
utdannelse ett år etter endt program.
Fritidsaktiviteter er en sentral integreringsarena hvor flyktninger får språktrening og mulighet til
å skaffe seg et nettverk i lokalsamfunnet. Særlig for barn og unge kan fritidsaktiviteter bidra til
å redusere sosiale forskjeller. Det er derfor viktig at det finnes et godt tilbud av fritidsaktiviteter
til kommunens flyktninger.
Denne problemstillingen knytter seg til om kommunen når de mål som er fastsatt for temaene
nevnt over, og i hvilken grad dette arbeidet har medført at flyktninger i Vestby har blitt godt
integrert i samfunnet. Vi har undersøkt måloppnåelse for følgende temaer:
•
•
•
•

3.1

Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger
Deltakelse i introduksjonsprogram for flyktninger
Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger
Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av etnisitet, særlig for
barn og unge

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi har utledet følgende revisjonskriterier:
• Kommunen har bosatt det antall innvandrere, herunder enslige mindreårige flyktninger, som
kommunen har vedtatt
• Alle nyankomne utlendinger som har fått asyl, oppholdstillatelse som overføringsflyktning
eller fornyet oppholdstillatelse har fått tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram innen tre
måneder etter bosetting eller fremsettelse av krav om deltakelse
• Alle deltakere i introduksjonsprogrammet har en individuell plan
• 70 prosent av deltakerne fra introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning ett år etter
endt gjennomføring
1

Kunnskapsdepartementet: Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.
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• Kommunen har nådd målsettingene som er satt for integreringsarbeidet i form av
fritidsaktiviteter og møteplasser
Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven)
• IMDis årlige anmodning om mottak av flyktninger, samt kommunens tilsvar på anmodningen
• Kommunens eventuelle frivillighetspolitikk/plan for integreringsarbeid
• NOU 2019:7 - Arbeid og inntektssikring

3.2

FAKTABESKRIVELSE

3.2.1

Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger
Kommunestyret fatter årlig vedtak om hvor mange flyktninger kommunen skal bosette. I tabellen
nedenfor har BDO sammenstilt kommunens mål og faktisk resultat for bosetting de siste tre
årene.
År

Mål

Resultat

2018

10 - 25 personer

10 bosatte

2017

25 personer

26 bosatte

2016

25 - 30 personer

26 bosatte

Tabell 1: Mål og faktisk resultat for bosetning av flyktninger (Kilde: Vestby kommunes årsrapporter for 2016-2018).

Tabellen viser at kommunen har bosatt et antall flyktninger som ligger innenfor intervallene
vedtatt av kommunestyret i perioden fra 2016 til 2018. Administrasjonen har informert om at det
lavere målintervallet i 2018 forklares med at IMDi kun anmodet om bosetting av 10 flyktninger.
3.2.2

Deltakelse i introduksjonsprogram for flyktninger
Introduksjonsloven stiller krav til at bosatte flyktninger skal få tilbud om oppstart av
introduksjonsprogram innen tre måneder fra bosettingsdato. Introduksjonsprogrammet er et
fulltidstilbud som dekker grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap, praksisplasser
for arbeidserfaring og bistand til jobbsøking og/eller søknad om videre utdanning.
Vi har kontrollert dato for bosetting opp mot oppstartsdato i introduksjonsprogrammet for seks
tilfeldig utvalgte deltakere i introduksjonsprogrammet.
Fem av disse personene begynte på introduksjonsprogrammet før det var gått tre måneder fra
bosetting. For den sjette gikk det fem og en halv måned fra bosetting til oppstart. Kommunen
har i intervju forklart at vedkommende ikke fikk barnehageplass og derfor måtte vente til etter
sommeren før oppstart var mulig.
Videre viste vår undersøkelse i kommunens fagsystem at alle de samme personene hadde fått
individuell plan.

3.2.3

Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger
Kommunens årsrapporter angir antall deltakere som er i arbeid eller videre utdanning ett år
etter endt introduksjonsprogram. Det nasjonale målet på andelen i arbeid eller videre utdanning
innen ett år er 70 prosent. Tabellen nedenfor viser andelen deltakere som er i arbeid eller videre
utdanning innen ett år etter fullført introduksjonsprogram for de siste tre årene.
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Mål

Resultat

2018

70 prosent

74,9 prosent

2017

70 prosent

73 prosent

2016

65 prosent

78,5 prosent

Tabell 2: Mål og faktisk resultat for sysselsetting og utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram (Kilde: Vestby
kommunes årsrapporter for 2016-2018, IMDi).

Tabellen viser at kommunen de siste årene har en høyere andel i arbeid eller videre utdanning
ett år etter endt introduksjonsprogram enn de nasjonale målene tilsier.
3.2.4

Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av etnisitet, særlig for
barn og unge
Vestby kommune har per i dag ikke vedtatt målsettinger for fritidsaktiviteter og møteplasser i
integreringsarbeidet. Tidligere hadde kommunen definerte mål for dette, men disse ble ikke
videreført etter gjennomgang av måltavlen i 2017. Flyktningtjenesten har opplyst at de bistår
flyktninger med å komme i kontakt med lag og foreninger. Tjenesten har videre opplyst at selv
om man ikke har vedtatt målsettinger for fritidsaktiviteter, er det et ønske om at flest mulig
barn i skolealder skal delta i organiserte fritidsaktiviteter. Kommunen dekker én fritidsaktivitet
per barn for flyktningfamilier med økonomiske utfordringer.

3.3

VÅRE VURDERINGER

3.3.1

Kommunen har bosatt flyktninger i samsvar med vedtatte mål
Kommunestyret har vedtatt et intervall for hvor mange flyktninger som skal bosettes årlig. Det
er vår vurdering at kommunen har bosatt flyktninger i tråd med de politisk fastsatte
målsettingene i perioden fra 2016 til 2018. I 2018 var antallet bosatte i nedre del av intervallet,
men likevel i tråd med IMDIs anmodning om bosetting av 10 flyktninger. Antallet i 2017 og 2016
var i øvre del av intervallet.

3.3.2

Flyktninger får tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram innen fristen
Det er vår vurdering at kommunen gir tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet innen tre
måneder fra bosetting eller fremsettelse av krav. Videre er det vår vurdering at deltakerne får
utarbeidet en individuell plan.

3.3.3

Kommunen har god måloppnåelse på sysselsetting etter endt introduksjonsprogram
Kommunen har de siste årene hatt en høyere måloppnåelse enn den definerte nasjonale
målsettingen. Det er vår vurdering at dette er et godt resultat og at Vestby skiller seg positivt ut
sammenlignet med mange andre kommuner, hvor antallet som er i jobb eller videre studier ett
år etter endt introduksjonsprogram kan være så lavt som tre av ti.2

3.3.4

Kommunen har ikke fastsatt mål for fritidsaktiviteter og møteplasser
Siden kommunen har ikke definert målsettinger for fritidsaktiviteter og møteplasser, har vi ikke
grunnlag for å vurdere måloppnåelsen på dette punktet. Flyktningtjenesten bistår flyktninger
med å komme i kontakt med lag og foreninger, og kommunen dekker én fritidsaktivitet per barn
for flyktningfamilier som opplever økonomiske utfordringer.
Slik vi redegjør for nedenfor, opplever flyktningene at det er et forbedringspotensial knyttet til
tilbudet av fritidsaktiviteter. Vi er av den oppfatning at kommunen bør vurdere å konkretisere
mål for fritidsaktiviteter slik at dette får en tydeligere plass i kommunens integreringsarbeid.

2

Kunnskapsdepartementet: Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.
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3.4

VESTBY KOMMUNE

VÅR KONKLUSJON
Kommunen når nasjonale og egne vedtatte mål for integreringsarbeidet når det gjelder bosetting
av og sysselsetting for flyktninger. Kommunen gir videre tilbud om deltakelse i
introduksjonsprogrammet til de som har krav på det. Det er ikke fastsatt mål for
fritidsaktiviteter og møteplasser, noe kommunen bør vurdere å gjøre.
I sum har kommunen god måloppnåelse og legger med det grunnlaget for at flyktninger skal
integreres godt.

4

KOMMUNENS TJENESTETILBUD VED
FAMILIEGJENFORENING
Mange personer kommer til Norge gjennom familiegjenforening med flyktninger som har
ankommet tidligere. Det er viktig at også de familiegjenforente raskt får tilbud om deltakelse i
introduksjonsprogrammet og kommer i gang med læring- og integreringsarbeidet.
Norske kommuner har ikke de samme forpliktelsene til alle familiegjenforente som til bosatte
flyktninger. Det er bare personer som er familiegjenforent med en tidligere bosatt flyktning som
vil få tilbud om introduksjonsprogram. Andre familiegjenforente, eksempelvis personer som blir
familiegjenforent med bosatte flyktninger som opprinnelig har vært bosatt i andre kommuner,
men flyttet til Vestby, eller familiegjenforente personer med landbakgrunn utenfor EU/EØS som
gjenforenes med norsk ektefelle, får kun tilbud om norskopplæring.
Denne problemstillingen handler om i hvilken grad det gis tilbud om introduksjonsprogram til
personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening med personer som har fått
innvilget status som flyktning.

4.1

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
• Alle nyankomne utlendinger som har fått oppholdstillatelse som familiemedlemmer av
flyktninger har fått tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram innen tre måneder etter
bosetting eller fremsettelse av krav om deltakelse
Revisjonskriteriet er utledet fra introduksjonsloven.

4.2

FAKTABESKRIVELSE
Flyktningtjenesten har en skriftlig rutine for å sikre at familiegjenforente fanges opp og
informeres om relevant tilbud. Flyktningtjenesten henter månedlig ut rapporter fra Nasjonalt
introduksjonsregister. I dette registeret fremkommer personer som har rett til undervisning.
Deretter sendes det brev til personer som fremkommer i rapporten med informasjon om
påmelding til kurs.
BDO har fått oversendt en liste over deltakere fra Vestby kommune i introduksjonsprogrammet
høsten 2019 som er bosatt gjennom familiegjenforening. Listen spesifiserer ikke om disse er
familiegjenforent med en flyktning. Av de syv personene på listen har seks påbegynt
introduksjonsprogrammet innen tre måneder fra bosetting. Den syvende personen har hatt
permisjon innenfor tremånedersperioden, noe som bidro til å forskyve oppstarten. Trekker man
fra permisjonsperioden gikk det mindre enn tre måneder fra bosetting til oppstart på
introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten har videre opplyst at kommunen ikke er kjent med
tilfeller hvor personer som er bosatt via familiegjenforening, ikke er fanget opp og gitt tilbud
innenfor tremånedersfristen.

4.3

VÅRE VURDERINGER
Flyktningtjenestens rutine og praksis for å fange opp personer som bosettes via
familiegjenforening med flyktninger, fremstår som godt egnet til at kommunen etterlever lovens
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krav. Vår undersøkelse har ikke avdekket tilfeller hvor kommunen har brutt kravet om oppstart
av introduksjonsprogram innen tre måneder regnet fra bosettingstidspunktet. Derfor er vår
vurdering at Vestby kommune gir tilbud om introduksjonsprogram til familiegjenforente i tråd
med lovens krav. Vestby kommune gir etter vårt syn norskopplæring, og hjelp til
sysselsetting/videre utdanning til personer som får opphold basert på familiegjenforening.

4.4

VÅR KONKLUSJON
Nyankomne flyktninger som bosettes gjennom familiegjenforening med flyktninger, gis tilbud om
introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting eller fremsettelse av krav om
deltakelse.

5

FLYKTNINGENES EGEN OPPLEVELSE AV
INTEGRERINGSARBEIDET
Flyktningenes egen oppfatning av integreringsarbeidet gir verdifull informasjon om hva som
fungerer godt og hva som fungerer mindre godt. Det er flyktningene som skal integreres, og selv
kjenner hvilke utfordringer de opplever i hverdagen. Videre er brukermedvirkning og -involvering
et sentralt virkemiddel for å yte en best mulig tjeneste. Samtaler med brukerrepresentanter kan
også være et nyttig supplement til kommunens vurdering av egen tjeneste. I denne
problemstillingen undersøkes hvordan flyktningene selv opplever integreringsarbeidet i
kommunen.

5.1

REVISJONSKRITERIER
Problemstillingen undersøkes ut fra subjektive oppfatninger. Det er ingen normative kilder for
hvordan flyktninger selv skal eller bør oppleve integreringsarbeidet, og det er derfor ikke utledet
revisjonskriterier for denne problemstillingen.

5.2

FAKTABESKRIVELSE
BDO har intervjuet seks tilfeldig utvalgte flyktninger bosatt i Vestby kommune, som per i dag
deltar i introduksjonsprogrammet ved Follo Kvalifiseringssenter. Disse intervjuene ble
gjennomført som individuelle samtaler. Fem intervjuer ble gjennomført på norsk og ett ble
gjennomført med bruk av tolk.
Alle de intervjuede flyktningene ga i hovedsak uttrykk for at de er fornøyde med
introduksjonsprogrammet og opplæringen som gis i regi av Follo Kvalifiseringssenter.
Halvparten av flyktningene ga videre uttrykk for at de er svært fornøyde med
integreringsarbeidet i Vestby kommune, og de hadde ingen forbedringsforslag. Den andre
halvparten trakk derimot frem fire forbedringsmuligheter for Vestby kommunes
integreringsarbeid.
Flere blant de sistnevnte ga uttrykk for at det oppleves som vanskelig å få kontakt med
flyktningtjenesten, og at det kan ta flere uker før henvendelser blir besvart. Dette er særlig
problematisk når flyktningene må forholde seg til søknadsfrister eller frister for innsending av
dokumentasjon og trenger bistand i den forbindelse, eksempelvis søknad til
Utlendingsdirektoratet (UDI). Enkelte ga uttrykk for at de har sluttet å kontakte
flyktningtjenesten på grunn av lang responstid. Flyktningtjenesten har opplyst at de ikke er kjent
med at flyktninger har sluttet å kontakte dem eller at noen har gått glipp av søknadsfrister.
Samtidig gir flyktningtjenesten uttrykk for at responstiden i perioder har vært påvirket av lav
bemanning og sykdom.
Flere flyktninger ga videre uttrykk for at det er et begrenset fritidsaktivitetstilbud rettet mot
innvandrere i kommunen. Alle ga uttrykk for at de får informasjon om fritidstilbud via
oppslagstavler ved Follo Kvalifiseringssenter. Det sies at det er få organiserte arenaer der
flyktninger kan treffe jevnaldrende nordmenn for å praktisere norsk språk og skape et nettverk i
kommunen. Ett av de organiserte tiltakene, språkkafé på biblioteket, arrangeres på dagtid mens
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introduksjonsprogrammet pågår. Deltakerne har dermed ikke mulighet til å benytte seg av dette
tilbudet. Det ble tidligere arrangert internasjonal kafé og kvinneforum i kommunen.
Flyktningene mener at disse tiltakene ikke ble besøkt av personer i samme aldersgruppe som
dem selv, og at det derfor er et mindre attraktivt tilbud for å skape nettverk og sosiale
forbindelser. Dette førte til, ifølge flyktningene selv, at disse tilbudene ble mindre besøkt over
tid.
Flere av praksisplassene som tilbys, synes lite egnet for å videreutvikle og praktisere norsk språk.
Videre sier deltakerne at enkelte praksisplasser gir begrenset kontakt med andre mennesker,
eksempelvis praksisplasser i dagligvarebutikker. Flyktningene ga uttrykk for at de ønsker
praksisplasser som i større grad utvikler norskkunnskapene deres og setter dem mer i kontakt
med andre mennesker.
Vi er informert om at Husbankens satser ikke reflekterer det reelle prisnivået på boligmarkedet i
Vestby kommune da boligmarkedet i kommunen utvikler seg i tråd med markedet i det sentrale
østlandsområdet for øvrig. Flere av flyktningene ga også uttrykk for at de har fått avslag på sine
søknader til Husbanken, blant annet fordi husstanden samlet sett ikke oppfyller krav om inntekt
og stillingsprosent. Lønn for deltakelse i introduksjonsprogrammet tas ikke med i beregningen.
Flyktningene gir uttrykk for at de har fått god bistand fra kommunen i forbindelse med
søknadene.

5.3

VÅRE VURDERINGER
Kommunen har et oppfølgingsansvar for flyktninger i fem år fra tidspunkt for bosetting. Det er
ikke usannsynlig at flyktningenes opplevelse av integreringsarbeidet bedres over tid, i tråd med
bedre språkforståelse, jobbmuligheter og nettverk. Når vi har intervjuet personer som har vært i
kommunen i inntil to år, kan det gi et mindre fordelaktig inntrykk enn hvis vi hadde intervjuet
personer som har vært lenger i Vestby kommune.
De intervjuede flyktningene er godt fornøyde med, og mottar et hensiktsmessig opplæringstilbud
fra, Follo Kvalifiseringssenter. Samtidig er det vår vurdering at kommunen har et
forbedringspotensial i integreringsarbeidet. Særlig mener vi dette gjelder responstid hos
flyktningtjenesten, tilrettelegging av fritidsaktiviteter for flyktninger og innretningen på
praksisplasser.
Vi mener responstiden hos flyktningtjenesten er for lang hvis brukere ved enkelte anledninger
må vente i flere uker på svar. Lang responstid er generelt negativt for tjenestens omdømme. Det
kan også få konsekvenser for den enkelte flyktning ved at man ikke klarer å overholde frister fra
andre offentlige instanser eller skaffe riktig dokumentasjon til riktig tid. Dette kan eksempelvis
føre til at flyktningene risikerer å ikke kunne overholde frister for søknad om videre utdannelse.
Det er vår vurdering at det er den enkelte persons ansvar å overholde frister og fremskaffe riktig
dokumentasjon. Flyktningtjenesten jobber med forventningsavklaring knyttet til hvor langt
kommunens ansvar strekker seg, da det tidvis kan være urealistiske forventninger til hva
kommunen skal gjøre for flyktningene. Likevel spiller kommunen en viktig rolle med å gi bistand
og oppfølging til personer som har behov for det, uavhengig av om dette er en lovpålagt oppgave
eller ikke. Kommunikasjon mellom flyktninger og ulike offentlige instanser foregår nesten
utelukkende på digitale plattformer. Flyktninger har generelt sett lav digital kompetanse og
behov for bistand til å håndtere digital kommunikasjon. Kommunen bistår med dette, og digital
kompetanse er en del av introduksjonsprogrammet, men det er utfordrende og tidkrevende
arbeid.
Vår vurdering er at flyktningtjenesten bør gjennomføre tiltak for å redusere responstiden. Dette
kan eksempelvis gjøres gjennom å ha et system for loggføring, prioritering og utkvittering av
innkomne henvendelser. Eventuelt kan flyktningtjenesten innføre et prioriteringssystem for
arbeidsoppgaver, der besvarelse av henvendelser fra flyktninger som hovedregel gis prioritet
foran andre arbeidsoppgaver.
Videre er fritidsaktivitetstilbudet i kommunen ikke er godt nok tilrettelagt og tilpasset
flyktninger. Sosiale møteplasser er viktig både for å lære seg norsk, og for å skape seg et
nettverk i nærmiljøet. Kommunen bør vurdere et utvidet samarbeid med eksempelvis
Frivilligsentralen for å skape flere sosiale møteplasser tilpasset flyktninger.
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Videre er det utfordrende å skaffe gode praksisplasser til alle flyktningene. Vi har forståelse for
at det kan være utfordrende å få attraktive og relevante praksisplasser i lokalt næringsliv og
offentlige virksomheter. Vi mener likevel kommunen bør jobbe enda bedre med tilbudet av
praksisplasser slik at disse i størst mulig grad kan bidra til språktrening og kontakt med
mennesker.
Husbankens satser er utenfor kommunens kontroll. Vi er kjent med at kommunen tidligere har
vært i dialog med Husbanken omkring lånesatsene for bolig. Kommunen bør etter vår oppfatning
se på mulighetene for politisk kontakt mot Husbanken og Finansdepartementet enten alene eller
i samarbeid med andre kommuner med samme problemstilling. Dette kan eksempelvis løftes inn
via KS3.

5.4

VÅR KONKLUSJON
Integreringsarbeidet i Vestby kommune oppleves i hovedsak som godt av de intervjuede
flyktningene. De er også godt fornøyde med introduksjonsprogrammet som tilbys ved Follo
Kvalifiseringssenter. Imidlertid har Vestby kommune et forbedringspotensial knyttet til
responstid og tilrettelegging for organisert fritidsaktivitet for flyktninger. Arbeidet med
praksisplasser bør også forbedres for å skape bedre læringsutbytte og sosial kontakt.

6

SAMORDNING MELLOM KOMMUNEN, NAV
OG FRIVILLIGE
Frivillig sektor er en vesentlig bidragsyter i integreringsarbeidet i Norge. Gjennom frivillig
engasjement får flyktninger mulighet til å praktisere språket, lære sosiale koder og regler samt
bli en ressurs i lokalsamfunnet. Ved å koble på frivilligheten, kan kommuner lykkes enda bedre
med å integrere og bosette flyktninger. En god samordning og godt samarbeid med frivillig sektor
er også en kostnadseffektiv måte å gi gode fritidstilbud til flyktninger på. Flyktningene i Vestby
kommune er avhengig av tjenester fra ulike resultatområder. Det blir derfor viktig at det er
etablert et godt samarbeid mellom ulike enheter for å gi et best mulig tilbud til flyktningene.
Denne problemstillingen skal belyse hvordan samordningen fungerer mellom kommunens etater,
NAV og frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet.

6.1

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
• Kommunen har etablert faste møteplasser/samhandlingsarenaer mellom ulike enheter og
frivillig sektor i kommunen
• Kommunen har utviklet en helhetlig frivillighetspolitikk som er forankret i kommunens planer
og styrende dokumenter (kommune(del)plan, mål- og styringsdokumenter)
Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
• «Sammen om det gode liv» (KS-veileder)
• «Hvordan kan jeg påvirke frivillighetspolitikken i min kommune?» (veileder fra Frivillighet
Norge)

6.2

FAKTABESKRIVELSE

6.2.1

Samordning
Flyktningtjenesten i Vestby kommune samarbeider med en rekke andre aktører i
integreringsarbeidet. Tabell 3 nedenfor angir de kommunale samarbeidspartnerne som har blitt

3

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
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trukket frem som mest sentrale. Tabellen viser også hvorvidt det foreligger en skriftlig
samarbeidsavtale, og hvorvidt det er etablert faste møtepunkter med de ulike aktørene.
Samarbeidspartner

Samarbeidsområder

Skriftlig

Faste

samarbeidsavtale

samarbeidsmøter

Arbeidsmarked og
NAV

arbeidsrettede tiltak,

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

sosialhjelp
Eiendomsavdelingen
Barnehage
Barnevern
Skole
Helse og omsorg

Bosetting av flyktninger og
oppfølging av bo- og leieforhold
Oppfølging av barn i
barnehagen
Informasjonsmøter for
flyktninger
Oppfølging av barn i skolen
Helsestasjon, helsetjenester
ved behov

Tabell 3: Oversikt over flyktningtjenestens kommunale samarbeidspartnere (Kilde: BDOs intervjuer).

Flyktningtjenesten samarbeider videre med enkelte eksterne aktører. Disse fremgår av tabell 4
nedenfor som viser hvorvidt det foreligger en skriftlig samarbeidsavtale, og hvorvidt det er
etablert faste møtepunkter med de ulike aktørene.
Samarbeidspartner
Follo
Kvalifiseringssenter

Samarbeidsområder

Eierdialog og innhold i tilbudet
Frivillighetens rolle og

Frivilligsentralen

aktiviteter i
integreringsarbeidet

Skriftlig

Faste

samarbeidsavtale

samarbeidsmøter

Ja
Ikke i 2019, men har
hatt det tidligere år

Ja

Nei

Tabell 4: Oversikt over flyktningtjenestens eksterne samarbeidspartnere (Kilde: BDOs intervjuer).

Flyktningtjenesten har forklart at det ikke er nødvendig med skriftlige rutiner eller faste møter
for alle samarbeidspartnerne. Behovet for samhandling og koordinering beskrives av flere
samarbeidspartnere som sporadisk. Videre ble det i intervjuene trukket frem at
flyktningtjenesten sitter i samme etasje som flere av samarbeidspartnerne. De vi intervjuet ga
uttrykk for at dette forenkler samarbeid og løpende avklaringer, og at behovet for formelle
samarbeidsstrukturer dermed reduseres.
Samarbeidsavtalene mellom flyktningtjenesten og NAV, eiendomsavdelingen og Follo
Kvalifiseringssenter omhandler blant annet arbeidsfordeling, rutiner, roller og ansvar i
samarbeidet. Flyktningtjenesten har tidligere hatt en skriftlig samarbeidsavtale med
Frivilligsentralen, men at denne ikke ble fornyet i 2019. Det er ulik oppfatning mellom
Frivilligsentralen og kommunen om hvorfor avtalen ikke ble fornyet, og begge parter viser til
begrenset interesse hos den andre part. Frivilligsentralen har videre gitt uttrykk for at
samarbeidet med kommunen gradvis har blitt redusert i tråd med færre nyankomne flyktninger.
I våre intervjuer beskrives samordningen mellom de involverte aktørene i all hovedsak som god.
De intervjuede gir i all hovedsak uttrykk for at informasjonsflyten er god, og at arbeidsdeling,
roller og ansvar er tydelig avklart mellom samarbeidspartnerne. NAV har imidlertid uttrykt at de
ikke alltid blir informert om hvem som er flyktningtjenestens kontaktperson for den enkelte
flyktning, noe som kan komplisere kommunikasjon og koordinering. Administrasjonen har på sin
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side opplyst om at flyktningtjenesten som hovedregel ikke lenger oppnevner en fast
kontaktperson for den enkelte flyktning og at dette skal være formidlet til NAV.
6.2.2

Frivillighetspolitikk
Vestby kommune har ikke vedtatt en frivillighetsplan eller utviklet en helhetlig
frivillighetspolitikk.

6.3

VÅRE VURDERINGER

6.3.1

Samordningen mellom de involverte aktørene er god
Flyktningtjenesten samarbeider bredt med ulike aktører i kommunen. Det er etablert faste
møteplasser og skriftlige avtaler mellom henholdsvis flyktningtjenesten og NAV,
eiendomsavdelingen og Follo Kvalifiseringssenter. For de andre samarbeidspartnerne sies det at
behovet for faste møter og formelle avtaler er begrenset. Det er heller ikke trukket frem noen
alvorlige uklarheter eller problemer i de samarbeidene hvor det ikke er faste møter eller
samarbeidsavtaler. Det indikerer etter vår vurdering at aktuelle saker løses av
samarbeidspartnerne på en rask og hensiktsmessig måte når de oppstår.
Oppsummert mener vi at samordningen mellom de involverte aktørene i kommunens
integreringsarbeid fungerer godt. Det er etablert faste møteplasser der dette synes nødvendig.
NAV opplever tidvis at det er uklart hvem som er flyktningenes kontaktperson hos
flyktningtjenesten. Dette kan i enkelte tilfeller være uheldig dersom det er behov for raske
avklaringer mellom NAV og flyktningtjenesten. Dagens praksis, der kommunen ikke har dedikerte
kontaktpersoner for flyktningene, løser ikke denne uklarheten. Det er uansett viktig at det er
åpne kommunikasjonslinjer mellom de involverte aktørene for å avdekke og ta tak i uklarheter
knyttet til roller, ansvar og arbeidsoppgaver. Faste møtepunkter kan bidra til dette.

6.3.2

Kommunen har ikke en helhetlig frivillighetspolitikk
Vestby kommune har ikke utviklet en helhetlig frivillighetspolitikk eller en frivillighetsplan. Det
er derfor ikke et overordnet, styrende dokument for hvordan kommunen skal arbeide sammen
med frivillig sektor i utviklingen av tilbudet i forbindelse med integrering av flyktninger.
Vi mener det er behov for et styrende dokument som omtaler hvordan kommunen skal samhandle
med frivillig sektor. Dette gjelder ikke bare integreringsfeltet, men også andre deler av
kommunens tjenester. Eksempelvis trekkes frivillig sektor frem som viktig for utjevning av
økonomiske forskjeller blant barn og unge.4 Derfor bør kommunen utvikle og vedta en helhetlig
frivillighetspolitikk som inkluderer integreringsfeltet.

6.4

VÅR KONKLUSJON
Kommunen har etablert faste møteplasser mellom de involverte aktørene der det er nødvendig.
Samordningen mellom aktørene er i all hovedsak god. Imidlertid mangler kommunen en helhetlig
frivillighetspolitikk.

7

KOMMUNENS KOSTNADSEFFEKTIVITET OG
SYSTEM FOR INNTEKTSSIKRING
Kostnadseffektiv drift er viktig for å sikre mest mulig tjenesteyting per krone. Ved å
sammenligne med andre får en et inntrykk av egen kostnadseffektivitet og hvor stort
forbedringspotensialet eventuelt er. På samme måte er det viktig at kommunen har gode rutiner
for å sikre at tilskudd og refusjoner kommer inn. Hvis ikke risikerer kommunen å gå glipp av
betydelige beløp. I denne siste problemstillingen blir det undersøkt om integreringsarbeidet i
Vestby drives kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner. Problemstillingen har også
4

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017: Barn som lever i fattigdom.
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ett element av systemrevisjon i seg, da revisjonen skal belyse hvorvidt kommunen har
hensiktsmessige systemer og rutiner for å få tilskuddene de er berettiget til å motta, herunder:
•
•
•
•
•
•

7.1

Integreringstilskudd
Eldretilskudd
Barnehagetilskudd
Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger
Tilskudd for å bosette personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker
Tilskudd til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring (norsktilskudd) av voksne innvandrere.

REVISJONSKRITERIER
Det er utledet følgende revisjonskriterier:
• Kommunen har en kostnadseffektiv tjeneste sammenlignet med andre kommuner i samme
kommunegruppe
• Kommunen har innrettet seg på en måte som gir trygghet for at de søker om riktig tilskudd
Revisjonskriteriene utledet fra vår oppfatning om kostnadseffektivitet og beste praksis.

7.2

FAKTABESKRIVELSE

7.2.1

Kostnadseffektivitet
Figuren nedenfor viser brutto driftsutgifter per mottaker av tjenester ført på KOSTRA-funksjon
275 Introduksjonsordning. Brutto driftsutgifter er et godt og sammenlignbart mål for ressursbruk,
og ved å dele dette på antall mottakere av tjenesten får vi et mål på kostnadseffektivitet i
introduksjonsordningen.

Sammenligning av brutto driftsutgifter til
introduksjonsordningen pr. mottaker
Kroner (1000)

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

2015

2016

2017

2018

Kommunegruppe 7

166,4

173,4

191,5

194,3

Follo

168,8

169,3

199,8

187,3

Akershus

186,3

181,2

194,8

206,0

Vestby

107,9

113,8

129,5

133,5

Figur 1: Sammenligning av brutto driftsutgifter ført på funksjon 275 Introduksjonsordning for perioden 2015-2018 (Kilde:
SSB, tabell 12268). Kategorien «Follo» omfatter alle Follo-kommunene, inkl. Enebakk. Kategorien «Akershus» omfatter
alle Akershus-kommunene i kommunegruppe 7.

Tabellen under viser differansen mellom Vestby kommune og sammenligningsgrunnlaget for
perioden fra 2015 til 2018.
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Indikator

2015

2016

2017

2018

Differanse til kommunegruppe 7

-35 %

-34 %

-32 %

-31 %

Differanse til Follo-kommunene

-36 %

-33 %

-35 %

-29 %

-42 %

-37 %

-34 %

-35 %

Differanse til Akershuskommunene i kommunegruppe 7

Tabell 5: Differanse mellom brutto driftsutgifter per mottaker ført på funksjon 275 Introduksjonsordningen for perioden
2015-2018 for Vestby kommune og gjennomsnittet for sammenligningskommunene i de ulike kategoriene. (Kilde: SSB tabell 12268). Follo-kommunene inkluderer Enebakk. Akershus-kommunene er alle kommuner i Akershus som tilhører
kommunegruppe 7.

Som vi ser av figuren og tabellen over har Vestby betydelig lavere kostnader per mottaker på
funksjon 275 Introduksjonsordning enn kommunene vi har sammenlignet med. Vestby kommune
fører kostnader til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til Follo kvalifiseringssenter på
funksjon 213 Voksenopplæring, og ikke på funksjon 275 Introduksjonsordning. Det har ikke vært
mulig å skille ut kostnadene forbundet med introduksjonsordningen som er ført på funksjon 213
Voksenopplæring.
Det har ikke vært anledning til å kontakte alle kommunene i sammenligningsgrunnlaget for å
undersøke om disse har samme praksis for føring av kostnader som i Vestby. Vi har imidlertid
kontaktet Ski kommune og Ås kommune og fått bekreftet at begge disse kommunene også fører
sine kostnader på denne måten. Det er derfor relevant å sammenligne kostnadsnivået på
funksjon 275 med disse to kommunene.
Tabellen under viser differansen mellom driftsutgifter per mottaker mellom Vestby kommune og
de to nabokommunene.
Indikator

2015

2016

2017

2018

Differanse til Ski kommune

-25 %

-27 %

-25 %

-20 %

Differanse til Ås kommune

-28 %

-28 %

-12 %

-14 %

Tabell 6 Differanse mellom brutto driftsutgifter per mottaker ført på funksjon 275 Introduksjonsordningen for perioden
2015-2018 for Vestby kommune, Ski kommune og Ås kommune. (Kilde: SSB-tabell 12268).

Som tabellen viser er differansen til Ås kommune redusert de siste to årene. Dette kan skyldes at
Ås kommune også fører utgifter til andre introduksjonstiltak på KOSTRA-funksjon for
voksenopplæring i motsetning til Vestby og Ski som fører disse på KOSTRA-funksjon for
introduksjonsordning.
7.2.2

Refusjoner og inntektssikring
Denne delen av problemstillingen er som nevnt innledningsvis en systemrevisjon. Det innebærer
at vi ikke har gjort detaljkontroller av konkrete tilskudd eller refusjonskrav.
Flyktningtjenesten i Vestby kommune har utarbeidet en skriftlig rutine for tilskuddsforvaltning og
refusjonskrav. Rutinen dekker krav knyttet til følgende ordninger:
•
•
•
•

Integreringstilskudd
Barnehagetilskudd
Eldretilskudd
Tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker
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• Norsktilskudd
Det er opplyst om at tilskudd for enslige mindreårige flyktninger håndteres av barnevernet.
Ifølge rutinen skal flyktningtjenesten sende krav til IMDi om førsteårs integreringstilskudd ved
bosetting av nye flyktninger. Når kravet er innvilget hos IMDi, utbetales tilskuddet direkte fra år
to til og med år fem uten at kommunen behøver å foreta seg noe. Det søkes om de øvrige
tilskuddene samtidig med integreringstilskuddet.
Rutinen sier videre at flyktningtjenesten skal ha en årlig gjennomgang for å identifisere tilfeller
der tilflytning gir grunnlag for deling av tilskudd med andre kommuner.

7.3

VÅRE VURDERINGER

7.3.1

Vestby kommune synes å drive kostnadseffektivitet
Vestby kommune har tilsynelatende en kostnadseffektiv drift av introduksjonsordningen
sammenlignet med kommunegruppe 7, Follo-kommunene og Akershus-kommunene i
kommunegruppe 7. Det er imidlertid en vesentlig potensiell kilde til feiltolkning at vi ikke kan
bekrefte at alle sammenligningskommunene fører kostnader til norsk- og
samfunnskunnskapsopplæring på samme funksjon. Det er ikke krav til at kostnader til
opplæringsaktivitetene i introduksjonsprogrammet skal skilles fra voksenopplæring.
Basert på sammenligning med Ski kommune og Ås kommune er det likevel vår vurdering at
Vestby kommune driver introduksjonsordningen på en kostnadseffektiv måte. Også her er det en
mulig feilkilde siden Ås kommune fører andre introduksjonstiltak på en annen KOSTRA-funksjon.
Når Vestby kommune, som har disse kostnadene inkludert, fortsatt har lavere kostnader per
mottaker enn Ås, styrker dette etter vårt syn vurderingen av at Vestby kommune driver
kostnadseffektivt.
Vi mener det bør søkes en lik praksis for kostnadsføring i de tre kommunene som fra nyttår går
sammen i vertskommunesamarbeid, fordi det vil kunne gi et enda bedre grunnlag for
sammenligning av kostnadseffektivitet fremover.

7.3.2

Kommunen har rutiner for tilskudd og refusjonskrav
Flyktningtjenesten har etablert hensiktsmessige rutiner som gir trygghet for at kommunen
mottar tilskudd og refusjonskrav. Vi presiserer at vår vurdering bygger på en gjennomgang av
rutinene, ikke en faktisk detaljkontroll av konkrete tilskudd og refusjonskrav. Vi er ikke kjent
med at kommunen har gått glipp av refusjoner knyttet til flyktninger.

7.4

VÅR KONKLUSJON
Vår undersøkelse viser at Vestby kommune driver kostnadseffektivt sammenlignet med
kommunene Ås og Ski. Det er uklart hvordan samtlige kommuner i kommunegruppe 7 fører
kostnader til introduksjonsarbeidet. Dette gjør det vanskelig å konkludere hvor kostnadseffektivt
Vestby kommune driver.
Videre har kommunen innrettet seg på en måte som gir trygghet for at de søker om riktig
tilskudd og refusjonskrav.
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VESTBY KOMMUNE

ADMINISTRASJONENS HØRINGSUTTALELSE
Utkast til rapport har vært til høring i administrasjonen og høringssvar ble mottatt 28. oktober
2019. Kommentarer til faktabeskrivelsen er rettet opp. Noen vurderinger fra administrasjonen er
tatt inn i rapporten for å gi en mer nyansert fremstilling.
Enkelte vurderinger fra administrasjonen er ikke innarbeidet i rapporten. Disse er gjengitt i sin
helhet i delkapittelet under.

8.1

ADMINISTRASJONENS INNSPILL SOM IKKE ER TATT INN I RAPPORTEN

8.1.1

Kommentar til sammendrag og forslag til tiltak
Problemstilling 3
Administrasjonen er ikke enig i at det ikke er tilrettelagt for sosiale møteplasser, nettverk eller
fritidsaktiviteter for flyktningene. Kommunen er opptatt av integrering og det innebærer ikke
nødvendigvis å opprette egne, tilrettelagte og tilpassede aktiviteter for noen få.
Problemstilling 4
Administrasjonen er ikke enig i at det er behov for et styrende dokument som omtaler hvordan
kommunen skal samhandle med frivillig sektor. Frivillig sektor i Vestby kommune er stor,
levedyktig og god. Et styrende dokument kan ikke favne alt og alle. Det er derfor slik at frivillig
sektor omtales i og samhandles med i kommunedelplaner og temaplaner, eksempelvis;
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, sykkelstrategi, kommunedelplan for friluftsliv,
med mer. I tillegg er dette underlagt kommunens årlige handlingsprogram og de mål, ressurser
og muligheter som det tilrettelegges for i denne.
Administrasjonen påpeker at det ikke er del av de fem problemstillingene å mene noe om
hvordan/hvorfor kommunens andre tjenester skal ha et styrende dokument for samarbeid og
samhandling med offentlig5 sektor. Dette ligger utenfor mandatet og bør tas ut.

8.1.2

Kommentar til samarbeid med frivillig sektor generelt
Samarbeid med frivillig sektor er til enhver tid avhengig av hvilke frivillige ressurser som er
tilgjengelige. Flyktningtjenesten har ikke selv hatt kapasitet eller mål om selv å gå inn å allokere
slike ressurser, men basert dette på de muligheter for samarbeid som finnes gjennom Vestby
Frivilligsentral. Flyktningtjenesten har derfor tatt initiativ til, og gjennomført samarbeidsavtale
med, frivilligsentralen med det formål å støtte opp om de tiltak som har vært gjennomført i
frivillig regi (internasjonal kafé, språkkafé og flyktningguideprosjekt).

8.1.3

Kommentar til fritidsaktiviteter generelt
Måten fritidstilbud og fritidsaktiviteter er organisert på og gjennomføres i Norge er veldig
annerledes enn det flyktningene er kjent med fra sine hjemland (hvor det sjeldent finnes et
organisert fritidstilbud i det hele tatt). Det tar derfor tid før foreldre og barn forstår hva dette
er, og en naturlig måte å bli introdusert til dette for barn er via klassekamerater på skolen.

8.1.4

Kommentar til kapittel 5 om flyktningenes egen opplevelse av integreringsarbeidet
Flyktningtjenesten opplever mange henvendelser fra bosatte flyktninger og ofte stort behov for
fysiske møter da digital kompetanse og mulighet for digital kommunikasjon er relativt lav blant
flyktningene, men kompetanse øker over tid.
Tjenesten og det digitale fagprogrammet som benyttes har ikke mulighet for å registrere
innkomne henvendelser i rekkefølge. Flyktningene må ta kontakt med tjenesten via telefon, sms,
e-post eller oppmøte ved Servicekontoret. Det er fra september innført et forenklet system hvor
henvendelser til tjenesten i hovedsak skal gjøres til en felles e-postkasse i tillegg til at

5

Revisor oppfatter at administrasjonen her sikter til frivillig sektor, ikke offentlig sektor.
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flyktningene er informert om hvilke ansatte som er tilgjengelige på hvilke ukedager, samt at
antallet telefonnumre man kan henvende seg til er redusert.
Når det gjelder frivillighet og fritidsaktiviteter, se kommentarene til sammendrag og forslag til
tiltak.
Når det gjelder praksisplasser så er de personene som er intervjuet aktive i
introduksjonsprogrammet. I programmet er bruk av praksisplasser en metode for flyktningene å
praktisere språk på en arbeidsplass og få kjennskap til norsk arbeidsliv på et så tidlig tidspunkt
som mulig. Follo Kvalifiseringssenter har lagt ned et stort arbeid i å skaffe praksisplasser for alle
på introduksjonsprogram, men kan ikke instruere arbeidsgivere i på hvilken måte deltagere får
praktisert norsk på arbeidsplassen, men har stort fokus på at det skal tilrettelegges for dette.
Dette arbeidet vil videreføres i det nye samarbeidet med Ås og Frogn.
Hvis flyktningen ikke er i arbeid etter endt introduksjonsprogram overtar flyktningtjenesten og
NAV ansvaret for å skaffe og følge opp praksisplasser, og da er praksisplassene mer rettet mot
det å kvalifisere seg til å kunne jobbe enn det er på introduksjonsprogrammet.
Flyktningtjenesten bistår flyktningene med å søke om bostøtte fra Husbanken, men har ingen
direkte kontakt med Husbanken om denne ordningen. Flyktningtjenesten foreslår at eventuelt
boligkonsulent må følge opp BDOs anbefaling når det gjelder dette.
8.1.5

Kommentar til kapittel 7 om kommunens kostnadseffektivitet og system for inntektssikring
Vi er noe skeptiske til utregningen som viser at Vestby driver integreringsfeltet mye mer
effektivt enn Ås og Ski kommuner, men kan ikke tallfeste dette eller kommentere BDOs funn.

8.2

REVISORS KOMMENTARER TIL ADMINISTRASJONENS HØRINGSUTTALELSE
Vi finner det naturlig å kommentere administrasjonens innspill til sammendrag og forslag til
tiltak, gjengitt i kapittel 8.1.1 over.
Problemstilling tre undersøker et utvalg flyktningers egen opplevelse av integreringsarbeidet.
Dette er således ikke en representativ og objektiv beskrivelse av kommunens tilbud. Det er etter
vårt syn ikke relevant for problemstillingen at administrasjonen opplever tilbudet annerledes,
selv om vi naturligvis registrerer at administrasjonen har et annet syn enn flyktningene.
Under problemstilling fire gir administrasjonen uttrykk for at ikke er del av revisors mandat å
mene noe om hvordan og hvorfor kommunens andre tjenester skal ha et styrende dokument for
samarbeid og samhandling med frivillig sektor. Administrasjonen mener derfor dette bør tas ut.
Vi mener det er naturlig å se frivillighetspolitikk i en større sammenheng enn kun isolert til
integreringsarbeidet. Det er vår vurdering at et styrende dokument for frivillighetspolitikk bør
være tverrsektorielt og ikke kun begrenset til integreringsarbeidet. Det er vår vurdering at en
slik anbefaling ligger innenfor revisjonens mandat.
Administrasjonens øvrige innspill forstår vi som saks- og tilleggsopplysninger. Disse er derfor ikke
tatt med i vår rapport.

Side 19 av 20

33/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby kommune - 19/00113-6 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby kommune : Integrering av flyktninger i Vestby kommune

KONTAKT
ØYVIND SUNDE
Director
m: +4797610122
e: Oyvind.Sunde@bdo.no

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap
med begrenset ansvar i henhold til garanti, og er en del av det internasjonale BDOnettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO
993 606 650 MVA. Medlem av Den Norske Revisorforening.
Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er
avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS
eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

altningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby kommune - 19/00114-6 Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby kommune

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
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Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter
i Vestby kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00114-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger:
a. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for
kommunestyret. Den bør i særlige tilfeller fremme saker, eksempelvis om
endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, kostnadsoverskridelser,
budsjettendringer, fremdriftsproblemer og sluttregnskaper.
b. For store investeringsprosjekter bør det avlegges prosjektregnskaper og
sluttregnskaper. Regnskapene legges fram for kommunestyret.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 12 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre
Vedlegg:
Rapport forvaltningsrevisjon store investeringer i Vestby kommune
Vedtak i saken sendes til:
Vestby kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre fattet den 17.06.19 i sak 60/19 Valg av forvaltningsrevisor
2019 (unntatt offentlighet) vedtak om at BDO skulle være forvaltningsrevisor for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Store investeringsprosjekter».
Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger for prosjektet:
Formål:
Undersøke utviklingen av og kommunens kontroll med store investeringsprosjekter.
Problemstillinger:
1. Hvilke planer (langtids- eller korttids) foreligger for investeringer i kommunen? Er
det spesielle områder som har blitt prioritert ved investeringer de siste årene, og
er det spesielle områder som prioriteres i planene for fremtidige investeringer?
2. I hvilken grad har kommunens planer for investeringer blitt fulgt?
a. Dersom planlagte investeringsprosjekter ikke er igangsatt, hva er årsaken
til dette?
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b. I hvilken grad kommer det til nye investeringsprosjekter underveis, hvorfor,
og i hvilket omfang?
c. Hvilke prosedyrer følges ved beslutning om igangsettelse av nye
investeringsprosjekter utenfor de planer som er lagt?
3. Hvordan finansieres investeringsprosjektene, herunder hvor stor andel av
finansieringsprosjektene er finansiert ved låneopptak?
4. I hvor stort omfang skjer rammeoverskridelser for investeringsprosjektene (både
kostnadsrammer, tidsrammer og andre rammer som er satt for prosjektet av
kommunestyret)?
5. Hvordan involveres kommunen i prosjektstyringen underveis i prosjektet,
herunder, når varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av
kostnadsrammer og andre rammer for prosjektet?
Forvaltningsrevisjonsrapporten
BDO AS har utarbeidet forvaltningsrevisjonsrapport, datert 22.november 2019.
Rapporten følger vedlagt.
Sentrale funn
Planer for investeringer (problemstilling nr. 1)
Kommunen har detaljerte planer for investeringsprosjekter i de årlige
handlingsprogrammene. Områdene eiendom og kommunalteknikk har vært prioritert
de siste fem årene, og er fortsatt store satsninger i planperioden.
Eiendomsprosjektene for inneværende periode omfatter 2 skolebygg, boliger for
funksjonshemmede, nytt kulturhus og en idrettshall.
Det foretas ikke tilstrekkelige budsjettjusteringer årlig, og budsjettene blir ikke
realistiske. Samlet er det store besparelser sammenliknet mot justert budsjett, og for
enkeltprosjekter er det avvik både som overskridelser og besparelser.
Gjennomføring av planer (problemstilling 2)
Budsjetterte prosjekter blir igangsatt i henhold til plan. Noen har forsinket fremdrift da
oppstartfasen kan være optimistisk. Det er sjelden at nye prosjekter initieres utenom
handlingsprogrammet, men når det skjer, blir prosjektene behandlet av
kommunestyret.
Finansiering av investeringsprosjekter (problemstilling 3)
Det har vært en stor andel lånefinansiering av investeringsprosjektene de senere
årene, men andelen er synkende, og de to siste årene er lånefinansieringen på ca.
65%. Disse to årene har det samtidig vært stor andel inntekter fra salg av
eiendommer. Kommunen tenker ikke å ta opp lån i 2019 for å finansiere årets
investeringsutgifter.
Rammeoverskridelser for investeringsprosjekter (problemstilling 4)
Kommunestyret vedtar ikke gjennomgående samlede kostnadsrammer for prosjekter,
men bevilgninger og økonomiplan pr. prosjekt. Budsjett, som kommunen benytter for
kostnadsrammer, justeres ved endringer i forutsetningene, hovedsakelig ved behov
for budsjettøkning. Generelt er det for de store investeringsprosjektene store
besparelser hvert år målt mot justert budsjett. Det gjøres også normalt store
overføringer av ubrukte midler fra budsjett til justert budsjett i løpet av året.
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Kommunestyret vedtar ferdigstillelsesår for de store investeringsprosjektene i
forbindelse med handlingsprogrammet. Mange av prosjektene har forskjøvet
ferdigstillelse fra opprinnelig fastsatt tid.
Både kostnadsrammer og ferdigstillelse kunne vært tydeligere presentert i
forbindelse med behandlingen av investeringsprosjekter og handlingsprogrammet.
Prosjektstyring (problemstilling 5)
Prosjektleder følger løpende opp prosjektene, og informasjon gis også til prosjektsjef
og byggekomité. Kommunestyret er også orientert om status i kostnad og fremdrift i
tertialrapportene, og det fremmes eventuelle budsjettjusteringer. Gjennom
prosjektleders oppfølging vil eventuelle avvik fra prosjektplanen blir avdekket og fulgt
opp.
Det lages ikke spesifikke prosjektregnskaper eller sluttregnskaper for rapportering på
prosjektenes kostnader målt mot kostnadsrammer, herunder avvik.
Revisjonens anbefalinger
Revisjonen fremmer følgende forslag til tiltak:
1. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for kommunestyret. Den
bør i særlige tilfelle fremme saker, eksempelvis om endringer i forutsetninger i
prosjekter, store avvik, kostnadsoverskridelser, budsjettendringer,
fremdriftsproblemer og sluttregnskaper (se nedenfor).
2. Det bør avlegges prosjektregnskaper og sluttregnskaper for store
investeringsprosjekter, og som legges fram for kommunestyret.
Rådmannens høringsuttalelse
Forvaltningsrevisjonsrapporten er framlagt for rådmannen, som har gitt sine
kommentarer til de tiltak revisjonen har foreslått i rapporten.
Rådmannens kommentarer er gjengitt i kap. 8 Høring, i rapporten.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har ivaretatt og besvart de
problemstillingene som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Sekretariatet vil bemerke at revisor har påpekt i rapporten at budsjettene ikke
framstår som realistiske, da det ikke foretas tilstrekkelige budsjettjusteringer årlig.
Sekretariatet er av den formening at dette forholdet burde vært fulgt opp med en
anbefaling til kommunen.
Sekretariatet foreslår at det fastsettes en frist for tilbakemelding på oppfølgingen av
anbefalingene. Fristen bør ikke overskride 12 måneder.
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Avslutning
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalget og presentere rapporten, samt kunne besvare eventuelle spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Ås, 28.11.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med
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VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK
Kontrollutvalget i Vestby kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon innen temaet ‘store investeringsprosjekter’. Formålet med revisjonen er å undersøke utviklingen av og kommunens kontroll med store investeringsprosjekter.
Forvaltningsrevisjonen har belyst fem problemstillinger som omhandler planer for investeringer,
finansiering av investeringer, rammeoverskridelser og prosjektstyring. Våre konklusjoner følger
nedenfor.
Kommunen har detaljerte planer for investeringsprosjekter i de årlige handlingsprogrammene.
Områdene eiendom og kommunalteknikk har vært prioritert de siste fem årene, og er fortsatt
store satsninger i planperioden. Nytt kulturhus kommer også inn i inneværende planperiode.
Et utgangspunkt i kommuneloven er at budsjettene er årlige og skal være realistiske. Det innebærer at investeringsprosjekter som går over flere år, må periodiseres i økonomiplanperioden,
og selve årsbudsjettet (HP (år)) er det bindende budsjettet. Det foretas budsjettjusteringer i forbindelse med tertialrapporteringen, hovedsakelig når det er behov for tilleggsbevilgninger. Analysen viser at det er store besparelser sammenlignet mot justert budsjett, og for enkeltprosjekter er det avvik både som overskridelser og besparelser. Dette indikerer at årsbudsjettene (det
justerte) ikke er realistisk.
Budsjetterte prosjekter blir igangsatt i henhold til plan. Noen har forsinket fremdrift da oppstartsfasen kan være optimistisk. Det er sjelden at nye prosjekter initieres utenom handlingsprogrammet, og i slike tilfeller blir likevel prosjektene behandlet av kommunestyret.
Det har vært en stor andel lånefinansiering av investeringsprosjektene de senere årene, men andelen er synkende, og de siste to årene er den på ca. 65 %. Disse to årene har det samtidig vært
stor andel inntekter fra salg av eiendommer.
Prosjektledere følger løpende opp prosjektene og entreprenørene, og informasjon gis også til
prosjektsjef og byggekomité. Kommunestyret er også orientert om status i kostnad og fremdrift i
tertialrapportene, og det fremmes eventuelle budsjettjusteringer. Gjennom prosjektleders oppfølging vil eventuelle avvik fra prosjektplanene bli avdekket og fulgt opp.
Andre prosjektmål enn kost og fremdrift følges opp av prosjektleder og eventuelt blir orientert
om i byggekomiteen. Dette kan være mål knyttet til kvalitet, miljø, sikkerhet o.l.
Det lages ikke spesifikke prosjektregnskaper eller sluttregnskaper for rapportering på prosjektenes kostnader målt mot kostnadsrammer, herunder avvik.

1.1

FORSLAG TIL TILTAK
1. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for kommunestyret. Den bør i særlige
tilfelle fremme saker, eksempelvis om endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik,
kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og sluttregnskaper (se nedenfor).
2. Det bør avlegges prosjektregnskaper og sluttregnskaper for store investeringsprosjekter, og
som legges fram for kommunestyret.
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INNLEDNING

2.1

FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

2.1.1

Formål

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget i Vestby kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon innen temaet ‘store investeringsprosjekter’. Formålet med revisjonen er å undersøke utviklingen av og kommunens kontroll med store investeringsprosjekter.
Utfordringer med planlegging og gjennomføring av større investeringsprosjekter er vanligvis
• fastsettelse av kostnadsramme
• fordeling av økonomiplanrammen i årlige budsjetter, herunder å budsjettjustere ved endringer og uforutsette forhold
• sikre finansiering
• prosjektstyring og oppfølging
• rapportering, både i prosjektrapporter og økonomirapporter
Prosjektet vil belyse disse utfordringene gjennom de fastlagte problemstillingene nedenfor.
2.1.2

Problemstillinger
Kontrollutvalget har fastsatt følgende fem problemstillinger:
Nr.

Problemstillinger

1.

Hvilke planer (langtids- eller korttids) foreligger for investeringer i kommunen? Er det spesielle
områder som har blitt prioritert ved investeringer de siste årene, og er det spesielle områder som
prioriteres i planen for framtidige investeringer?

2.

I hvilken grad har kommunens planer for investeringer blitt fulgt?
a)
b)

c)

2.2

Dersom planlagte investeringsprosjekter ikke er igangsatt, hva er årsaken til dette?
I hvilken grad kommer det til nye investeringsprosjekter underveis, hvorfor, og i hvilket omfang?
Hvilke prosedyrer følges ved beslutning om igangsettelse av nye investeringsprosjekter utenfor de planer som er lagt?

3.

Hvordan finansieres investeringsprosjektene, herunder hvor stor andel av investeringsprosjektene
er finansiert ved låneopptak?

4.

I hvor stort omfang skjer rammeoverskridelser for investeringsprosjektene (både kostnadsrammer, tidsrammer og andre rammer som er satt for prosjektet av kommunestyret)?

5.

Hvordan involveres kommunen i prosjektstyringen underveis i prosjektet, herunder, når varsles
kommunen om eventuelle forventede overskridelser av kostnadsrammer og andre rammer for
prosjektet?

METODE
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon.
Dette innebærer blant annet at rådmannen har fått en orientering om oppdraget før oppstart, og
en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. Rådmannens kommentarer til rapporten er redegjort for avslutningsvis i denne rapporten.
Revisjonen bygger på intervjuer, dokumentanalyser og stikkprøver. Nærmere informasjon om
stikkprøvene gis i faktabeskrivelsene der det er aktuelt.
Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer
•

rådmann
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økonomisjef
prosjektsjef
prosjektleder for Solhøy omsorgsboliger
prosjektleder for Brevik og Bjørlien skole
prosjektleder for Infrastruktur Vestby kommune
prosjektleder for Idrettshall Grevlingen

Vi har mottatt og gjennomgått blant annet følgende dokumentasjon
•
•
•
•
•

årsberetninger og årsmelding for 2014-2018
årsregnskap for 2014-2018
handlingsprogrammer for 2014–2018
tertialrapport for 2. kvartal 2019
dokument for prosedyrer og prosesser for investeringer

De fleste problemstillinger vil omfatte investeringer totalt sett. For noen problemstillinger har vi
tatt utgangspunkt i disse utvalgte prosjektene
•
•
•
•
•

Brevik skole
Bjørlien skole
Solhøy omsorgsboliger
Grevlingen idrettshall
infrastruktur Vestby kommune

Utvalget består av fire eiendomsprosjekter og ett prosjekt innen kommunalteknikk.

2.3

AVGRENSNINGER OG FORBEHOLD
Forvaltningsrevisjonen er begrenset til ‘store investeringsprosjekter’. Noen av disse er valgt ut i
vår undersøkelse, men det kan være uriktig å generalisere disse utvalgte for alle prosjektene.
Likevel mener vi å ha valgt ut et representativt utvalg med ulike prosjektledere, slik at vi skal få
et så dekkende bilde som mulig.
Vi finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten
i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Dersom vi har mottatt
uriktig eller ufullstendige opplysninger, har vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over
overordnede rimelighetsvurderinger.

3

PLANER FOR INVESTERINGER
Den første problemstillinger gjelder planer for investeringer. Det er naturlig å ta utgangspunkt i
handlingsprogrammet for 2019 – 2022 for å kartlegge planene for de større investeringene de
kommende årene. Oversikten i handlingsprogrammet er relativt detaljert, og omfatter både
store og små prosjekter. I det justerte budsjettet 1 for 2018 (pr. 1.7.2018) i forbindelse med behandlingen av det nevnte handlingsprogrammet var det justerte investeringsbudsjett for 2018 på
ca. 750 mill. kroner, mens det opprinnelige budsjettet for 2018 var på 214 mill. kroner. Ifølge
det avlagte årsregnskapet 2018 var investeringene på 325 mill. kroner. Det ser ut for at det er en
budsjettpraksis som justerer inneværende års budsjett med etterslep fra tidligere år, uten at det
synes å være realisme i det justerte budsjettet. Denne praksisen vil bli kartlagt under denne
problemstillingen, men kan også få betydning for flere problemstillinger.
Investeringsoversikten viser hvilke områder som har fått bevilgninger. Problemstillingen ønsker å
få belyst hvilke områder som er prioritert de siste årene, slik at det vil bli kartlagt investeringsbevilgninger fra fem år tilbake. Med områder forstår vi tjenesteområder.
Spørsmål som vil bli besvart er:
• Hvilke tjenesteområder har fått større investeringsbevilgninger siste fem år?
1

Budsjett er det samme som årsbudsjett, altså det bindende vedtaket om ressursbruk innenfor et år. Ordet «budsjett» brukes
som utgangspunkt i rapporten om årsbudsjett.
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• Hvilke tjenesteområder har fått bevilgninger til større investeringer i handlingsplanperioden?
• Er de årlige budsjettene realistiske, herunder hvordan foretas budsjettjusteringer?
• Hvordan blir investeringsprosjekter prioritert?

3.1

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•

Grunnlaget for investeringsbeslutninger gjøres med politisk medvirkning.
Kostnadsrammer blir fordelt i de årlige budsjettene og justeres i samsvar med framdrift.

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•
•

3.2

Kommuneloven og budsjettforskriften (gjeldende).
Veileder om budsjettering av investeringer mv. (Kommunaldepartementet).

FAKTABESKRIVELSE
Kommunestyret behandler og vedtar handlingsprogrammet som inneholder bevilgningen til investeringsprosjekter til ulike prosjekter. Beslutninger om bevilgninger baseres på rådmannens anbefaling eller egne politiske innspill i kommunestyret. Rådmannens anbefaling til investeringsmidler
er basert på en faglig begrunnelse fra virksomhetsledelsen i de ulike tjenesteområdene.

3.2.1

Investeringsbevilgninger siste fem år
Tabellen under viser investeringsutgifter per tjenesteområde de siste fem år. Det bevilges betydelig mer midler til eiendom og kommunalteknikk enn de andre tjenesteområdene. I 2018 utgjorde bevilgningene til disse to tjenesteområdene 75 % og 21 % av totale midler bevilget til investeringer. Videre er det flere tjenesteområder der det ikke er investeringer i flere år. Dette
gjelder barnehage, rehabilitering, hjemmetjenesten, sykehjemmet og kultur. Det er også varierende hvor store investeringsutgiftene er per tjenesteområde fra år til år. Total bevilgning til investeringer er vesentlig høyere i 2018 og 2017 enn i perioden 2014 til 2016.
Tjenesteområde
Politisk
SAD (Sentraladministrasjon)
Skole
Barnehage
Rehabilitering
Hjemmetjenesten
Sykehjemmet
Kultur
Kommunalteknikk
Kirkelig fellesråd
Eiendom
Fellesutgifter
Sum

Regnskap
2018

Regnskap
2017

Regnskap
2016

Regnskap
2015

Regnskap
2014

0

0

0

0

0

4 769

2 250

6 142

4 845

5 411

5 046

1 923

2 218

1 308

2 113

0

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

535

0

0

414

0

0

0

0

0

0

100

67 723

69 071

45 808

63 772

29 422

2 100

100

875

100

11 100

243 847

316 579

128 094

186 446

222 392

2 219

2 059

1 861

1 488

1 440

325 704

392 080

185 947

257 959

271 978

Tabell 1 Regnskap per tjenesteområde fra 2014 til 2018. Tidsserie fra høyre mot venstre. Kilde: Årsregnskap Vestby fra
2014 til 2018.
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Større bevilgninger i handlingsperioden
Tabellen under viser investeringer fra handlingsprogrammet for 2019, som hadde investeringer
over 20 mill. kroner. Vi ser at de fleste prosjektene som har fått store bevilgninger, er under tjenesteområde eiendom. Det er også flere prosjekter under tjenesteområdet kommunalteknikk
som har fått store bevilgninger.
Revidert
budsjett
01.07.2018

Tjenesteområde
SAD

Kommunalteknikk

2020

2021

2022

Startlån

20 000

25 000

25 000

25 000

25 000

VA-sanering Randem/Hødga

15 115

23 500

12 000

12 000

12 000

Infrastruktur Vestby sentrum

187 492

Infrastruktur næringspark
Eiendom

2019

20 169

Brevik skole

127 993

2 000

Nye Bjørlien skole

131 792

3 000

22 902

5 500

Boliger for funksjonshemmede
Kulturhus

3 478

Idrettshall Grevlingen

23 000 200 000 175 000

28 522

45 000

Tabell 2 Investeringer fra handlingsplan 2019 med bevilgninger over 20 millioner i 2018 eller 2019. Tidsserie fra venstre
mot høyre. Kilde: Handlingsplan 2019 Vestby kommune.

3.2.3

Budsjetter og budsjettjusteringer
Tabellen under viser budsjettet fra handlingsplanen per tjenesteområde de siste fem årene.
Sammenlikner vi budsjett og plantall fra handlingsprogrammet med regnskapet per tjenesteområde de siste fem årene, ser vi at det er avvik mellom budsjetterte investeringer og faktiske investeringer for flere tjenesteområder. Sammenstillingen kan vises slik:
Tjenesteområde
Politisk

HP
2018

Regn.
2018

HP
2017

Regn.
2017

HP
2016

Regn.
2016

HP
2015

Regn.
2015

HP
2014

Regn.
2014

0

0

0

0

350

0

0

0

0

0

29 780

4 769

14 500

2 250

13 610

6 142

13 680

4 845

13 500

5 411

5 000

5 046

1 500

1 923

14 193

2 218

3 445

1 308

1 200

2 113

Barnehage

0

0

102

98

702

0

Rehabilitering

0

0

0

0

650

0

Hjemmetjenesten

0

0

0

0

500

535

Sykehjemmet

0

0

0

0

0

7 725

0

0

0

67 723 244820

SAD
Skole

Kultur
Kommunalteknikk

63 880

Kirkelig fellesråd

3 100

Eiendom

2 100

100

0

0

0

0

0

0

414

0

0

0

0

0

0

0

0

50

100

69 071

72 120

45 808

65 830

63 772

14 350

29 422

100

875

875

100

100

100

11 100

102 653 243 847 249955 316 579 163805 128 094

79 005 186 446

91 000 222 392
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Fellesutgifter
Sum

HP
2018
2 060

Regn.
2018
2 219
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HP
2017
1 743

Regn.
2017
2 059

HP
2016
1 250

Regn.
2016
1 861

HP
2015
1 250

Regn.
2015
1 488

HP
2014
1 250

Regn.
2014
1 440

214198 325704 512720 392080 268055 185947 163310 257959 121450 271978

Tabell 3 Opprinnelig budsjett fra handlingsplan 2014 til 2018 og regnskap per tjenesteområde. Tidsserie fra høyre mot
venstre. Kilde: Handlingsplan Vestby kommune 2014 til 2018 og årsregnskap 2014 til 2018.

Årsbudsjettet fastsettes i forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogrammet. For eiendom er
dette basert på kvadratmeter og type bygg. I intervjuene opplyses det at estimatet fra tidligfase
ikke er realistisk da det er for tidlig å fastsette et estimat. Entreprenør lager et nytt estimat etter at den er valgt, og budsjettet justeres dersom det er lavere enn budsjettet som ble estimert
i tidligfase.
Det opplyses generelt at prosjektmidler overføres til neste år ved behov i forbindelse med årsavslutningen. For eiendomsprosjekter er det er byggekomiteen som bestemmer om den ønsker å
justere budsjettet når entreprisen er kjent. Budsjettjusteringer behandles og vedtas av formannskap og kommunestyret. Budsjettet justeres ikke ved besparelser, kun ved overskridelser.
Videre fremkommer det at budsjetteringen har forbedringspotensial da systemet for budsjettjustering ikke følges fullt ut. Det skal i utgangspunktet budsjettjusteres også ved besparelser. I tillegg skal det justeres for eventuelle budsjettendringer mellom prosjekter.
Flere prosjektledere påpeker at det kan være forsinkelser i prosjektet som gjør at budsjettet avviker fra regnskapet. Det nevnes spesielt at det kan være forsinkelser i oppstartsfasen av prosjektet.
3.2.4

Prioritering av investeringsprosjekter
Det er kommunestyret som behandler og vedtar handlingsprogrammet, herunder bevilgning av
investeringsmidler til ulike prosjekter. Dette skjer på bakgrunn av rådmannens innstilling eller
som politiske innspill (egne vedtak). Rådmannens innstilling til handlingsprogram er basert på en
faglig begrunnelse fra virksomhetsledelsen i de ulike resultatområdene.
Befolkningsprognoser er en del av grunnlaget for rådmannens forslag til investeringer i handlingsprogrammet. Dette omfatter særlig tjenestetilbud som står i direkte sammenheng med befolkningsveksten innenfor ulike grupper, og som gjenspeiler behovet for barnehager, skoler, omsorgsboliger mm. Ifølge handlingsprogrammet for 2019 til 2022 er det en økning i antall barn
mellom 0-5 år og 6-12 år i årene som kommer, som indikerer behov for økt kapasitet i barnehager og barneskoler. Det er videre en økning i eldre over 80 år som indikerer økt behov for tjenesteområdene hjemmetjeneste og sykehjem. Det er også økende innvandring til kommunen.
I intervjuene blir det opplyst det at det er stor investeringsvilje hos politikerne til nye barne- og
ungdomskoler og barnehager. Slike initiativ kan komme utenom rådmannens budsjettforslag.
Kommunen har i også enkelte satsninger som blir prioritert. Et eksempel er VAR-prosjekter som
inkluderer blant annet lekkasje på vannledninger. Videre har kommunen en vedlikeholdsplan for
eiendommene.

3.3

VÅR VURDERING ER AT INVESTERINGER VEDTAS I KOMMUNESTYRET, MEN AT
DE ÅRLIGE INVESTERINGSBUDSJETTENE IKKE ER REALISTISKE

3.3.1

Investeringsbeslutninger gjøres av kommunestyret i handlingsprogrammet
Det fremmes ikke egne saker om investeringsbeslutninger for hvert større prosjekt. Alle prosjektene framkommer at handlingsprogrammet og vedtas i forbindelse med behandlingen av dette. I
prinsippet er det de økonomiske rammene i prosjektene som besluttes, herunder fordeling av
rammer utover i den perioden som handlingsprogrammet gjelder for.
Det har forekommet at investeringer er satt i gang utenom behandling av handlingsprogrammet,
men dette er initiativ fra politisk hold. Da blir det egen sak i kommunestyret. Det har også
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skjedd at en byggekomité har fremmet sak for kommunestyret om nedskalering av et prosjekt
(omsorgsboliger). Alle eksemplene vi er kjent med har vært behandlet og forankret i kommunestyret.
En investeringsbeslutning kunne omfattet mer enn budsjett og økonomiplan, eksempelvis kostnadsrammer (hvis prosjektet går ut over handlingsplanperioden), prosjektmål og prioriteringer av
slike. Også entrepriseform og prosjektorganisering kunne vært forelagt kommunestyret i egne
styringsdokumenter. Slike dokumenter er ofte omfattende, og vi ser at det eventuelt bare hadde
vært aktuelt for større prosjekter.
3.3.2

Kostnadsrammer blir fordelt i planperioden, men budsjettene justeres ikke
Etter kommuneloven er årsbudsjettet bindende, og ved endringer i budsjettforutsetningene skal
budsjettet justeres. I veileder om budsjettering av investeringer fra Kommunaldepartementet 2 er
dette kravet utdypet og nærmere forklart. Der sies det at rammene for budsjettering er:
•
•
•
•

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig
Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i budsjettåret
Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme
Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre

Dette innebærer relativt tett oppfølging av prosjekters framdrift og kostnadspådrag for å kunne
føre kontroll med bevilgningene, og på den måten enten ta bevilgningene ned på grunn av forsinkelser, eller å ta bevilgningene opp på grunn av forseelse i framdrift eller uforutsette forhold.
Også kunnskap om entreprisekostnad (byggekost) etter anbudsrunde, kan være et grunnlag for å
få til budsjettjusteringer.
I Vestby kommune fremmes forslag om økninger i bevilgningene når forutsetningene tilsier det.
Det kan også gjøres i forbindelse med behandling av 2. tertialrapport. Det er imidlertid sjelden
at bevilgninger reduseres selv om kommunen har kunnskap om at ulike forhold tilsier at bevilgningene ikke blir fullt ut brukt det året.
Kommunen foretar en vurdering hvert år om overføring av midler fra ett år til det neste ut fra
behov. Også en byggekomité kan foreslå endringer i budsjettet. Dersom vi ser på sum investeringer samlet, er det imidlertid store besparelser vurdert mot justert (regulert) budsjett. Følgende tabell viser dette:

Sum investeringer
Overbudsjettering

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

325 700

742 229

392 087

912 057

185 944

574 917

257 961

552 815

416 529

519 970

388 973

Budsjett

294 854

Tabell 4 Sum investeringer i regnskap og justert budsjett 2015 – 2018. Tidsserie fra høyre mot venstre. Kilde: Vestby
kommunes årsregnskap 2015 til 2018 (skjema 2A).

Tabellen illustrerer at det ikke foretas en realistisk vurdering av årsbudsjettet for investeringer.

2

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet, Kommunaldepartementet, 2011
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Også for store investeringer er bildet det samme, her illustrert med prosjekter i 2018:
Prosjektnavn

Regnskap
2018

Budsjett
2018

41 667

127 993

4 388

4 244

Nye Bjørlien skole

98 882

54 000

Boliger for funksjonshemmede

22 289

22 902

Brevik skole
Follo barne- og ungdomsskole

Tabell 5 Regnskap og justert budsjett 2018 for fire større prosjekter. Kilde: Vestby kommunes årsregnskap, noter.

Denne oversikten viser at Breivik skole hadde store besparelser, mens Nye Bjørlien skole hadde
store overskridelser. Eksemplet underbygger en antagelse om at budsjettene ikke justeres årlig
ut fra antatt behov, hverken ved å ta budsjettet ned eller opp.

3.4

KONKLUSJON VEDRØRENDE PLANER FOR INVESTERINGER
Kommunen har detaljerte planer for investeringsprosjekter i de årlige handlingsprogrammene.
Områdene eiendom og kommunalteknikk har vært prioritert de siste fem årene, og er fortsatt
store satsninger i planperioden. Nytt kulturhus kommer også inn i inneværende planperiode.
Det foretas ikke tilstrekkelige budsjettjusteringer årlig, og budsjettene blir ikke realistiske. Samlet er det store besparelser sammenlignet mot justert budsjett, og for enkeltprosjekter er det
avvik både som overskridelser og besparelser.

4

GJENNOMFØRING AV PLANER
Denne problemstillingen knytter seg til kommunens evne til å gjennomføre de investeringene
som er planlagt og budsjettert. Det kan være mange årsaker til at vedtatte investeringsprosjekter blir utsatt, og det vil bli kartlagt i det første delspørsmålet Problemstillingen reiser imidlertid
spørsmål om hvorfor investeringer ikke blir igangsatt som planlagt, og dette vil kartlegges nærmere.
Ser vi på årsregnskapet for 2018 (skjema 2B) og oversikt over utvalgte prosjekter, er det få som
har merforbruk, og budsjettene, som nevnt under problemstilling 1 ovenfor, er i sum over dobbelt så store som påløpt i regnskapet. Det er som der nevnt store forskyvninger mellom budsjett
og gjennomføring/regnskap.
Den andre delspørsmålet gjelder nye investeringsprosjekter som kommer til underveis i budsjettåret, eller i alle fall reises det spørsmål om det, trolig fordi man har kjennskap til, eller eksempler på, at så skjer (se også siste delspørsmål nedenfor). Det vil være nærliggende å følge budsjett- og økonomiplan (handlingsprogrammet) i inntil fem år bakover for å se hvordan nye prosjekter er kommet inn i regnskapet og som ikke var med i opprinnelig budsjett. Mest sannsynlig
vil disse være med i regulert budsjett. I alle fall er ingen større prosjekter med i årsregnskapet
for 2018 som ikke har regulert budsjett, men det tas forbehold for en sekkepost «sum andre prosjekter» på nær 100 mill. kroner (i 2018) som riktignok har nær 200 mill. kroner i budsjett. Det
er naturlig å undersøke prosjektene i denne sekkeposten nærmere.
Det siste delspørsmål gjelder beslutninger om igangsettelse utenfor fastlagte planer, og bygger
på det andre delspørsmålet ovenfor. Ofte kan en investeringsbevilgning bli lagt på porteføljenivå, eksempelvis «sum andre prosjekter». Da bør underliggende rutiner bestemme hvordan en
slik samlet bevilgning skal disponeres. Det ville også være naturlig at også slike bevilgninger ble
forankret politisk, i Vestby kommunes tilfelle i kommunestyret.
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For å belyse om planene for investeringer er fulgt, har vi søkt å få bevart spørsmål som:
•
•
•

4.1

Hvor stort omfang har budsjetterte investeringer ikke blitt satt i gang som planlagt, og hva
er årsaken til dette?
Hvordan blir nye prosjekter initiert utenom budsjetterte prosjekter, og eventuelt i hvilket
omfang?
Hvordan blir nye prosjekter som ikke er budsjettert, forankret i organisasjonen?

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•

Vestby kommune gjennomfører investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet.
Nye prosjekter utenom budsjettet blir forankret hos bemyndiget instans.

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Årsbudsjett og økonomiplaner (handlingsprogram).

4.2

FAKTABESKRIVELSE

4.2.1

Igangsetting av planlagte investeringer
I intervjuene får vi opplyst at prosjekter hovedsakelig igangsettes som planlagt. Dersom et prosjekt stoppes, er det som regel på grunn av en politisk beslutning om bevilgninger. Prosjektledere påpeker at de ikke har opplevd at prosjekter ikke har kommet i gang, men at det kan bli
forsinkelser da det ofte er optimistisk fremdrift i prosjektene. Dette gjelder spesielt for tidligfasen i prosjekter.

4.2.2

Initiering av prosjekter utenom budsjetterte prosjekter
Det opplyses at det som regel ikke blir initiert prosjekter utenom budsjetteringsprosessen. Det er
to måter et prosjekt kan initieres. Den vanligste måten er et initiativ fra virksomhetene som behandles i arbeidet med handlingsplanen. Alternativt kan det komme et benkeforslag til prosjekt.
Slike prosjekter er således ikke utredet, og det uttrykkes at dette er en risiko. Det er likevel
kommunestyret som vedtar et prosjekt som blir initiert utenom forslag som ligger i handlingsprogrammet.
Eksempler på prosjekter som er initiert utenom budsjetterte prosjekter, er omkjøringsvei, idrettshall Grevlingen og svømmehall Nord.
Det er en egen buffer for akutte prosjekter innenfor tjenesteområdet kommunalteknikk. Denne
er på 6-7 mill. kroner, og er inkludert i handlingsprogrammet. Dersom det oppstår akutte hendelser, trengs det ikke å søkes om igangsetting av prosjektet, og midler tas direkte fra denne reserven.

4.2.3

Forankring av ikke budsjetterte prosjekter
I intervjuene påpekes det at det sjeldent foreslås prosjekter utenom handlingsprogrammet. Det
er uansett kommunestyret som har beslutningsmyndighet, også for ikke budsjetterte prosjekter.

4.3

VÅR VURDERING ER AT INVESTERINGSPROSJEKTER HAR POLITISK FORANKRING
Investeringsprosjekter blir satt i gang i samsvar med budsjettet og handlingsprogrammet og
framdriftsplan. Dersom det er forskyvninger i prosjektet, skyldes dette hovedsakelig at det er for
optimistisk fremdrift for planleggingsfasen i prosjektet.
Dersom det tas initiativ til prosjekter utenom handlingsprogrammet, følger dette fastlagte rutiner, og beslutningene blir politisk forankret i kommunestyret. Det påpekes at slike forslag ikke er
utredet slik andre administrativt forberedte prosjekter er, med den risiko det er for utilstrekkelige kostnadsrammer og budsjetter.
Ved mer akutte hendelser innenfor kommunalteknikk kreves det ikke at prosjektene er politisk
behandlet, men at finanseringen gjøres av en sentral reserve. Dette synes hensiktsmessig.
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KONKLUSJON VEDRØRENDE GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPLANER
Budsjetterte prosjekter blir igangsatt i henhold til plan. Noen har forsinket fremdrift da oppstartsfasen kan være optimistisk. Det er sjelden at nye prosjekter initieres utenom handlingsprogrammet, og i slike tilfeller blir likevel prosjektene behandlet av kommunestyret.

5

FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER
Denne problemstillingen er en ren deskriptiv framstilling av finansieringskildene til de ulike investeringsprosjektene. Ifølge årsregnskapet 2018 (skjema 2A) framgår hovedfinansieringskildene.
Disse framvises som et totalt finansieringsbehov, dvs. at de gjelder finansiering av alle utgifter i
investeringsregnskapet, også de utenom betegnelsen «investeringsprosjekter» (investeringer i anleggsmidler). Det legges opp til en samlet oppstilling over investeringer og ulike kilder for finansiering over 3-5 år.
For å belyse finansiering av investeringene, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:
• Hvordan er investeringsprosjektene finansiert de siste årene?
• Hvor stor andel av investeringsprosjektene er finansiert med lån de siste årene?

5.1

REVISJONSKRITERIER
Det blir ikke satt egne kriterier for denne problemstillingen, da framstillingen blir deskriptiv (beskrivende).
Kildene for besvarelse av problemstillingen er:
• Regnskaper og budsjetter siste 3-5 år.
• Ev. prosjektoversikter med finansiering siste 3-5 år (prosjektbevilgninger).

5.2

FAKTABESKRIVELSE

5.2.1

Finansiering av investeringsprosjekter
Tabellen under viser finansieringsbehov og finansiering av investeringer i perioden 2014 til 2018.
De siste årene er investeringer primært finansiert av lånemidler, inntekter fra salg av anleggsmidler og mottatte avdrag på utlån og refusjoner (momskompensasjon). Videre er en andel finansiert av tilskudd til investeringer og andre inntekter.

Finansieringsbehov og finansiering

2018

2017

2016

2015

2014

325 700

392 087

185 944

257 961

276 421

Utlån og forskutteringer

24 094

12 461

10 354

7 886

12 478

Avdrag på lån

18 347

4 202

4 104

15 969

4 160

3 454

6 237

9 636

1 888

13 013

Årets finansieringsbehov

371 595

414 987

210 038

283 704

306 072

Bruk av lånemidler

-191 604

-214 613

-148 768

-169 281

-184 249

Investeringer i anleggsmidler

Avsetninger
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Finansieringsbehov og finansiering

2018

2017

2016

2015

2014

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-77 116

-112 115

-1 000

-7 955

-22 291

-6 809

-20 446

-19 717

-42 145

-7 153

-83 905

-67 694

-40 406

-49 800

-58 977

-183

-119

-87

-365

-365

-359 617

-414 987

-209 978

-269 546

-273 035

-400

0

0

-660

-32 824

-11 578

0

-60

-13 478

-214

-371 595

-119

-147

-14 503

-33 403

65,8 %

64,5 %

93,3 %

85,1 %

74,2 %

Tilskudd investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Andel lånefinansiering av netto investeringsutgifter*

Tabell 6 Investeringsregnskapet 2014 – 2018 for Vestby kommune (skjema 2A). Tidsserie fra høyre mot venstre. Kilde:
Årsregnskap Vestby 2013 til 2018 og handlingsprogrammer for samme periode.

* Andel lånefinansiering her er ‘bruk av lånemidler’ i forhold til ‘netto investeringsutgifter’ beregnet av kommunen i forbindelse med årsberetningene.
Oversikten viser både utgifter til investeringsprosjekter, utgifter til utlån av egne midler og av
Husbankens formidlingslån og avdrag på lån ut over minimumsavdraget. Disse sistnevnte skal etter budsjettforutsetningene være finansiert over investeringsregnskapet.
Oversikten viser også hvordan de samlede utgifter og avsetninger er finansiert. Dette er først og
fremst lån, men også salg av anleggsmidler og tilskudd til investeringer. Husbankutlånene er finansiert delvis med mottatte avdrag på tidligere utlånte midler, og med bruk av lån.
5.2.2

Lånefinansiering av prosjekter
Tabellen under viser andel av investeringsutgiftene som er lånefinansiert. For 2019 opplyser
kommunen at finansiering av investeringer ikke vil bli gjennom nytt låneopptak, men bruk av
fond. Omtrent halvparten av investeringsutgiftene er lånefinansiert i 2017 og 2018. Låneandelen
var høyere i perioden 2014 til 2016. I intervjuene opplyses det at det ikke er noen handlingsregel
for bruk av lån som finansieringskilde, men at det vurderes å innføre handlingsregler for dette.
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2018

2017

2016

2015

2014

Investering i anleggsmidler

325 700

392 087

185 944

257 961

276 421

Inntekter knyttet til investeringer

-80 482

-82 222

-60 123

-84 701

-57 878

Netto investeringsutgifter

245 218

309 865

125 821

173 260

218 543

42 441

16 663

14 458

23 855

16 638

-10 416

-6 037

-9 658

-7 627

-8 616

32 025

10 626

4 800

16 228

8 022

-191 604

-214 613

-148 768

-169 281

-184 249

-32 025

-10 626

-4 800

-16 228

-8 022

-159 579

-203 987

-143 968

-153 053

-176 227

65,1 %

65,8 %

114,4 %

88,3 %

80,6 %

Startlån
Utlån/avdrag startlån
Mottatte avdrag startlån
Startlån finansiert med nye lån
Finansiering med lån
Bruk av lån totalt
Startlån finansiert med nye lån
Bruk av lån til finansering av prosjekter (differansen)
% andel lånefinansiert

Tabell 7 Låneandel av investert i anleggsmidler. Tidsserie fra høyre mot venstre. Kilde: Årsberetning og årsmelding
Vestby kommune 2014 til 2018. Beregning foretatt av BDO.

I oversikten ovenfor er direkte inntekter og refusjoner (momskompensasjon) trukket fra brutto
investeringsutgifter på samme måte som i kommunens beregning av ‘netto investeringsutgifter’.
I tillegg er det i denne oversikten holdt startlån utenom. Startlån består av nye utlån og kommunens avdrag på lån overfor Husbanken som er finansiert med mottatte avdrag på tidligere utlån
og nye lån fra Husbanken. Holdes denne låneandelen utenfor samlet bruk av lån, vil dette gi et
bedre uttrykk for lånefinansiering av selve investeringsprosjektene.
Låneandelen i denne oppstillingen vil ikke avvike vesentlig fra kommunens egen beregning av låneandel som finansiering av investeringer.

5.3

VÅR VURDERING ER AT INVESTERINGER HAR HØY LÅNNEFINANSIERING, MEN
DEN ER SYNKENDE

5.3.1

Investeringsprosjektene er hovedsakelig finansiert av lån og salg av anleggsmidler
‘Investering i anleggsmidler’ er investeringer i konkrete prosjekter, så som innenfor skole, helse
og omsorg, infrastruktur og VA, idrettshall, gater og veier m.m. Lån er den viktigste finanseringen, og har ligget mellom 65 % og 114 % siste fem år. Da er inntekter direkte knyttet til investeringene og lån knyttet til startlån (formidlingslån) holdt utenom. Lånefinansieringsgraden omtrent den samme som kommunen har opplyst om i årsberetningene. Det er logisk å trekke ut slik
direktefinansiering før beregning av lånefinanseringsgrad for å få mer reelle tall. Samtidig bør
også formidlingslånene trekkes ut dersom man skal analysere bare prosjektfinansieringen.
Foruten lånefinansiering og refusjoner (momskompensasjon), har også salg av anleggsmidler vært
betydelig enkelte år. Blant annet har salg av næringstomter, sentrumstomter og kommunale
bygg hatt betydelige beløp. I tillegg kommer flere mindre tilskudd til investeringer.

5.3.2

Det er en høy, men synkende andel av investeringene som er lånefinansiert
Som nevnt ovenfor er det en relativt høy andel lånefinansiering, men vi ser at andelen er synkende, og er i 2018 på 65 %. Ifølge KOSTRA-statistikk for ‘bruk av lån som andel av brutto investeringsutgifter’ har Vestby kommune 53,9 % og hele landet 66,1 % for 2018. Dette nøkkeltallet
beregnes noe annerledes enn lånefinansieringsgraden beregnet ovenfor, men det gir uttrykk for
at Vestby ligger lavere enn landsgjennomsnittet i lånefinansieringsgrad.
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Det er opplyst at kommunen ikke tenker å ta opp lån i 2019 for å finansiere årets investeringsutgifter. Kommunen har ifølge årsregnskapet for 2018 103 mill. kroner i ubrukte lånemidler, samt
disposisjonsfond på ca. 400 mill. kroner og ubundne investeringsfond på 14 mill. kroner. Investeringsbudsjettet for 2019 er på 275 mill. kroner. Kommunen opplyser også at arbeidskapitalen pr.
2018 er på 640 mill. kroner, og fratrukket bindinger på arbeidskapitalen (ubrukte lånemidler og
disponerte fond) er den fortsatt på ca. 370 mill. kroner.

5.4

KONKLUSJON VEDRØRENDE FINANSIERING AV INVESTERINGER
Det har vært en stor andel lånefinansiering av investeringsprosjektene de senere årene, men andelen er synkende og de siste to årene på ca. 65 %. Disse to årene har det samtidig vært stor andel inntekter fra salg av eiendommer.

6

RAMMEOVERSKRIDELSER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER
Som tidligere nevnt viser hovedoversikt investeringsprosjekter (utvalgte prosjekter) for 2018 at
det for de fleste prosjekter var besparelser sammenlignet mot vedtatt budsjett. Problemstillingen retter seg imidlertid mot rammeoverskridelser i prosjektene med tanke på kostnadsrammer totalt sett, altså de rammene som ligger til grunn for budsjetter og økonomiplaner framover. Det vil også være naturlig at framdriftsplan for prosjektene er angitt.
Ofte settes det såkalte prosjektmål; kostnad, tid, kvalitet, HMS/ulykker, miljø mv. Dette er således eksempler på «andre rammer» som kan settes for prosjekter.
Det er forutsatt i problemstillingen at kommunestyret vedtar disse rammene. I handlingsprogrammet er investeringsprosjektene kort omtalt, men ikke så detaljert at det er tilstrekkelig for
å svare ut problemstillingen. Det blir derfor kartlagt nærmere på hvilken måte kommunestyret er
involvert i fastsettelse av rammer.
I veileder for budsjettering av investeringer mv. (tidligere nevnt) er det redegjort for hvordan
kommunene kan håndtere justering av kostnadsrammer i prosjekter. Formålet med å utarbeide en kostnadsramme for investeringsprosjekter er å sette den økonomiske rammen for prosjektet totalt sett, og å gi grunnlag for økonomiplanlegging (handlingsprogrammet). Et kostnadsoverslag danner grunnlag for beslutningen om å iverksette prosjektet, og også grunnlaget
for å legge prosjektet inn i økonomiplanen. Det er ikke formelle krav til å utarbeide kostnadsoverslag for investeringsprosjekter, men det er krav til økonomiplanlegging. På bakgrunn av estimater i et kostnadsoverslag, bør det legges fram sak for kommunestyret om å vedta en total
kostnadsramme for prosjektet.
For å belyse overskridelse av investeringsrammer, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:
•
•
•
•

6.1

Hvordan fastsettes kostnadsrammer og tidsrammer for prosjektene?
Hvordan følges investeringsprosjekter opp og eventuelt hvor store er overskridelsene?
Hvilke andre prosjektmål settes?
Blir rammer og mål forankret i kommunestyret?

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•
•

Kommunestyret vedtar prosjektmål for kostnad og tid for større investeringsprosjekter.
Kommunen følger opp investeringsprosjekter med tanke på tid og kost.

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•
•
•

Styringsdokument (eller tilsvarende) for investeringsprosjekter.
Kommunelov og budsjett- og regnskapsforskrift.
Veileder om budsjettering av investeringer mv. (Kommunaldepartementet).
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6.2

FAKTABESKRIVELSE

6.2.1

Tidsrammer og kostnadsrammer

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

I utgangspunktet defineres rammer for økonomi og fremdrift i kommunens handlingsprogram.
Fremdrift og økonomi i prosjektet følges opp løpende, og byggekomiteen eller rådmann (avhengig av prosjektets struktur) orienteres løpende om eventuelle endringer.
Prosjektledere påpeker at kostnadsrammer er mest realistisk etter at entreprenør er kontrahert.
Da utarbeides en kalkyle som sammenholdes mot budsjettet, og budsjettet blir foreslått endret
avhengig av dette. Forventede endringer3 og uforutsette forhold legges inn i budsjettene. Prosjektledere påpeker at det er viktig med en økonomisk buffer for å redusere økonomisk risiko.
Estimater for uforutsette og forventede endringer er som regel mellom 5-6 % av byggekost hver.
Satsen avhenger av prosjektet, da det kan være geografiske forhold som leire, nye prosjekter
som man ikke har erfaringer med eller andre faktorer som påvirker risikoen for merkostnader.
Det har blitt diskutert om det kunne vært en todelt forventet ramme; med og uten buffer for
forventede endringer og utforutsette utgifter. Slike avsetningene kan imidlertid ikke anvendes
uten behandling i kommunestyret. En todeling ville i så fall gitt en «riktigere» økonomisk styring
for kjente utgifter, og at summen av forventede endringer og uforutsette utgifter («buffer») i
stedet kunne eventuelt gå til å redusere låneopptak.
Figuren under viser kostnadsoppbyggingen til et eiendomsprosjekt.

Figur 1 Kostnadsoppbygging i eiendomsprosjekter. Kilde: Vestby kommune.

6.2.2

Oppfølging av overskridelser i investeringsprosjekter
Dersom prosjektadministrasjonen ser at de økonomiske rammene eller fremdrift ikke er realistisk
eller av ulike årsaker ikke lar seg oppfylle, må det fremlegges sak for byggekomitéen for større
prosjekter eller for rådmann for mindre prosjekter. Et eventuelt behov for forskuttering av midler (budsjettjustering) må også opp til behandling i kommunestyret. Byggekomitéen/rådmann må
vurdere om administrasjonens forslag til justering av økonomisk ramme eller skissert fremdrift
skal behandles i kommunestyret, fortrinnsvis større endringer. Dersom det gjennom prosjektets
forarbeider (mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt) ser at det kreves mindre endringer/jus-

3

Forventede endringer er endringer du vet vil komme, men ikke vet økonomisk omfang av.
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teringer av det som ligger til grunn for periodiseringen i handlingsprogrammet, kan disse endringene tas med ved rullering av neste handlingsprogram, eventuelt foreslås i forbindelse med rapportering av 2. tertial.
Kostnadsrammer
Tabellen under viser estimert prosjektkostnad for prosjekter og totalt påløpt i regnskap i perioden 2013 til 2018. Som vi ser er det ingen av prosjektene som har oversteget estimert total
ramme. Det er imidlertid noen prosjekter som ikke skal ferdigstilles før 2022 og har dermed
brukt liten andel av total ramme.
Prosjekt

Ferdigstillelse

Estimert prosjekt-

Totalt påløpt 2013

kostnad

til 2018

227, Brevik skole

August 2018

276 000

200 624

235, Bjørlien skole

Januar 2019

213 000

177 654

329, Solhøy omsorgsboliger

August 2022

435 740

4 145

528, Grevlingen idrettshall

Desember 2022

75 000

4 453
11 356

421, Infrastruktur Vestby sentrum

Tabell 8 Estimert prosjektkostnad og totalt påløpt i perioden 2013 til 2018 for utvalgte prosjekter. Tall for prosjekt 421
Infrastruktur er ikke mottatt. Kilde: Prosjektkostnadsestimater og årsregnskap 2014 til 2018.

Tabellen under viser regnskap, budsjett og justert budsjett for de siste tre år pr. prosjekt. Det er
ingen regnskapstall som overstiger justert budsjett, med unntak av Solhøy omsorgsboliger (prosjektnummer 329) med en liten overskridelse i 2018. Det er imidlertid flere prosjekter som overstiger opprinnelig budsjett fra handlingsplanen flere år. Det er videre prosjekter som opprinnelig
ikke hadde budsjettert kostnader i enkelte år, men likevel har påløpt kostnader i regnskapet.
Prosjekt

2018
Regnskap

Budsjett

2017
Justert

Regnskap

Budsjett

budsjett

2016
Justert

Regnskap

budsjett

Bud-

Justert

sjett

budsjett

78 000

146 187

227

41 667

6 000

127 993

131 339

130 555

253 333

23 409

235

98 882

57 703

131 792

68 931

54 000

143 020

8 585

97 604

329

1 498

1 000

1 353

2 005

1 000

2 358

642

2 000

528

2 975

28 000

28 522

1 478

421

11 356

187 492

2 000
187 500

484

Tabell 9 Regnskap, budsjett og justert budsjett for utvalgte prosjekter i perioden 2016 til 2018. Prosjekt 227 Brevik
skole, 235 Bjørlien skole, 329 Solhøy omsorgsboliger, 528 Grevlingen idrettshall, 421 Infrastruktur Vestby sentrum.
Kilde: Årsregnskap og handlingsplan Vestby kommune 2014 til 2018.

Tidsrammer
Tabellen under viser estimert ferdigstillelse pr. år for utvalgte eiendomsprosjekter for perioden
2014 til 2018. Fullstendig oversikt er tatt inn i vedlegg 9.1. Alle prosjektene i vårt utvalg fra tjenesteområdet eiendom er med i oversikten nedenfor. Som vi ser er det prosjekter som står med
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ferdigstillelse fra tidligere år i 2018 og 2017. Dette gjelder prosjektene (se prosjektnavn i tabellen) 219, 220, 225, 303, 323 og 425. Videre er det en del prosjekter som mangler informasjon om
ferdigstillelse i 2016 og 2015. Dette gjelder prosjektene 219, 220, 225, 303, 323 og 329.
Prosjekt Grevlingen Flerbrukshall (528) er et eksempel på et politisk initiert prosjekt som ble
innlemmet i handlingsprogrammet i 2017 med forståelse om at hallen skulle stå klar i 2018. Administrasjonen fremla forslag til revidert fremdriftsplan i ett av de første byggekomitémøtene,
med mål om å ferdigstille prosjektet i 2020. Dette gjelder fortsatt.
Utover eksemplene i tabellen er det ingen eller små forskyvninger i estimert ferdigstillelse for
eiendomsprosjekter i perioden 2014 til 2018.
Prosjekt

Ferdigstillelse
2018

2017

2016

219, Grevlingen skole

Des. 2014

Des. 2014

Des. 2014

220, Vestby Ungdomsskole

Jun. 2015

Jun. 2015

Mai. 2015

225, Hølen skole

Nov. 2015

Nov. 2015

227, Brevik skole

Aug. 2018

Aug. 2018

303, Vestby sykehjem

Mar. 2015

Mar. 2015

323, Boliger Sole skog

2016

2016

235, Bjørlien skole

Jan. 2019

Jan. 2019

329, Solhøy omsorgsboliger

Aug. 2022

Aug. 2022

425, NAV

Aug. 2017

Aug. 2017

528, Grevlingen idrettshall

Des. 2020

Jul. 2019

Aug. 2018

2015

2014

Nov. 2015

Nov. 2015

Jan. 2017

Jul. 2017
Mar. 2015

Jan. 2019

Feb. 2016

Feb. 2016

Aug. 2018

Nov. 2016

Jun. 2020

2018-2020

Uavklart

Tabell 10 Estimert ferdigstillelse for utvalgte prosjekter i perioden 2014 til 2018. Kilde: Årsberetning og årsmelding
Vestby kommune 2014 til 2018.

6.2.3

Prosjektmål utover kost og tid
Prosjektmål utover kost og tid er avhengig av type prosjekt og er ikke standard for alle prosjekter. Formulering av målsetting gjøres i forprosjektet. Andre mål for prosjektet kan være knyttet
til
•
•
•
•

4

bruk av lærlinger og krav til faglærte
oppfyllelse av BREEAM4-krav
miljøkrav, herunder krav til 60 % gjenbruk og sortering
kvalitet

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.
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For øvrig er det egen rutine til seriøsitetskrav.5 Som regel er det knyttet flere krav til prosjekter
fra denne rutinen jo større prosjektet er. Eventuelt andre mål for prosjekter er fastsatt i kontrakten.
Det er ikke rapportering til kommunestyret om oppfyllelse av slike andre mål i prosjektet. Avvik
for andre mål følges opp av prosjektleder og entreprenør, og gjennomgås i byggherremøter og i
intern prosjektrapportering.
6.2.4

Forankring av rammer og mål
Kommunestyret behandler handlingsprogrammene som har budsjett og økonomiplan på prosjektnivå. Det er også kolonne for hvor mye som er påløpt pr. første halvår før planperioden pr. prosjekt. definerte mål for kost og fremdrift pr. prosjekt. Handlingsplanen definerer ikke andre mål
for prosjektet, og disse blir dermed ikke spesifikt forankret i kommunestyret.

6.3

VÅR VURDERING

6.3.1

Kommunestyret vedtar ikke kostnadsrammer totalt pr. prosjekt, men fordeler utgiften i økonomiplanperioden, og følger opp i årsrapporteringen
Ifølge departementets investeringsveileder bør det for (store) investeringer utarbeides en kostnadsramme for prosjektet totalt sett. Denne rammen bør fordeles til årsbudsjettet (første året
det påløper utgifter) og på de følgende årene i økonomiplanperioden. Selv store prosjekter blir
normalt gjennomført i en slik fire årsperiode, men det kan hende at noen går utover økonomiplanperioden, særlig hvis det skulle oppstå forsinkelser.
Et poeng med kostnadsrammer er at kommunestyret fastsetter de ytre økonomiske rammer for
et prosjekt, og kan følge opp på prosjektnivå, ikke bare i forhold til årsbudsjettene. Slike kostnadsrammer kan også være rammer for en fullmakt til å anvende investeringsmidler, og at eventuelle overskridelser må godkjennes av bevilgende myndighet (kommunestyret). Det skal sies at
kommunestyret er informert om kostnadsrammer i forbindelse med behandling av årsregnskapet,
da det er en note om «større investeringer» som inkluderer «sum vedtatt prosjektkostnad t.o.m.
(år)», se eksempelvis note 11 i årsregnskapet for 2018.
I handlingsprogrammet er det i noen tilfelle i noteopplysningen til investeringsoversikten opplyst
om «budsjettet» for prosjektet, og som ifølge høringskommentarene er det samme som kostnadsrammen for prosjektet. Etter vår vurdering bør kostnadsrammer framgå mer fullstendig og
kanskje som del av det tabellariske oppsettet av økonomiplanperioden, og at begrepsbruk til
kostnadsramme følger investeringsveilederen.

6.3.2

Kommunestyret vedtar tid for ferdigstillelse av investeringsprosjekter og det rapporteres på ferdigstillelse i årsrapporteringen
I handlingsprogrammet er eget kapittel om investeringer med en samlet oversikt over både store
og små investeringer fordelt på årsbudsjett og økonomiplanperioden. For noen (de største) prosjektene er det i note til oppstillingen kommentert også ferdigstillelsesår.
I den sammen noten til årsregnskapet nevnt ovenfor, altså for de største investeringsprosjektene, er «antatt ferdig» år oppgitt. I tillegg, og noe mer spesifikt på tidspunkt, er det i årsberetning og årsmelding hvor det under Eiendom er en oversikt over prosjekter med angivelse av ferdigstillelse, regnskap og justert budsjett.
Kommunestyret fastsetter således for de fleste investeringsprosjekter ferdigstillelsesår gjennom
handlingsprogrammet, og blir også kjent med status i forbindelse med årsrapporteringer. I likhet
med vår vurdering ovenfor, kunne ferdigstillelse kunne vært mer fullstendig oppgitt og framgå av
det tabellariske oppsettet for økonomiplanperioden.

5

Eksempelvis lønns- og arbeidsvilkår, betaling til bank, faglærte håndverkere, HMS-kort, HMS-krav.
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Det er flere andre prosjektmål for prosjekter som fastsettes i kontrakten
Kommunestyret blir normalt ikke involvert i behandling av andre prosjektmål enn tid og kost.
Slike andre prosjektmål følger oftest av kontrakten med entreprenør, og følges opp av prosjektledere/byggherre. Byggherremøter er et viktig forum for å diskutere status og avvik i andre mål.

6.4

KONKLUSJON
Kommunestyret vedtar ikke gjennomgående samlete kostnadsrammer for prosjekter, men bevilgninger og økonomiplan pr. prosjekt. Budsjett, som kommunen benytter for kostnadsrammer, justeres ved endringer i forutsetningene, hovedsakelig ved behov for budsjettøkning. Generelt er
det for de store investeringsprosjektene store besparelser hvert år målt mot justert budsjett.
Det gjøres også normalt store overføringer av ubrukte midler fra budsjett til justert budsjett i
løpet av året.
Kommunestyret vedtar ferdigstillelsesår for de store investeringsprosjektene i forbindelse med
behandling av handlingsprogrammet. Mange av prosjektene har forskjøvet ferdigstillelse fra opprinnelig fastsatt.
Både kostnadsrammer og ferdigstillelse kunne vært tydeligere presentert i forbindelse med behandlingen av investeringsprosjekter i handlingsprogrammet.
Kommunestyret behandler ikke andre prosjektmål enn tid og kost. Eventuelt slike andre mål er
en del av kontrakten med entreprenør.

7

PROSJEKTSTYRING
Det er ulike måter å organisere et investeringsprosjekt på, både gjennom valg av entrepriseform,
og i hvilken utstrekning tjenester kjøpes. Det vil bli avklart om kommunen har noen policy for
hvordan større investeringsprosjekter skal organiseres. Ofte har kommunen egen prosjektleder,
mens byggeledelse kjøpes eksternt.
En kostnadsramme er vanligvis bygget opp med flere elementer. Selve byggeprosjektet har en
fastsatt byggekost basert på innkommet anbud og inngått kontrakt. Også i slike kontrakter kan
det være innebygget usikkerhetsposter, herunder mengdeavregninger. Slike usikkerheter bør
være innbakt i den samlede kostnadsrammen for prosjektet. (Dette er også noe omtalt ovenfor i
kapittelet om rammeoverskridelser i investeringsprosjekter.)
Det bør være løpende oppdateringer fra leverandørorganisasjonen til byggherren, både bygningsfaglige/tekniske forhold og økonomiske forhold. Dersom det oppstår uforutsette forhold, må
dette varsles byggherren. Er forholdene av en slik art at vedtatte kostnadsrammer synes å bli
overskredet, må kommunen treffe nødvendige tiltak. På det økonomiske området kan det være
snakk om tilleggsbevilgninger eller omfordeling av bevilgninger, eller at det må fremmes ny sak
om prosjektfinansiering (lån). Når det gjelder uforutsette forhold på det byggfaglige (kvalitet)
eller fremdriftsmessige, må tiltakene vurderes i hvert enkelt tilfelle.
For å belyse prosjektstyringen, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:
•
•
•

7.1

Hvordan organiseres større investeringsprosjekter i Vestby kommune, herunder styringsdialog mellom entreprenør og kommunen?
Hvordan følges kostnadsrammer og fremdrift opp og hvordan blir kommunen orientert?
Hvordan følges andre prosjektmål opp, jf. kvalitet, og hvordan blir kommunen orientert?

REVISJONSKRITERIER
For denne problemstillingen har vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•
•

I større investeringsprosjekter blir kommunen løpende orientert om framdrift og økonomi.
Kommunen har løpende dialog/møter med prosjektorganisasjonen for større investeringer.

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Investeringsveileder om budsjettering av investeringer (Kommunaldepartementet).
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FAKTABESKRIVELSE

7.2.1

Organisering av større investeringsprosjekter
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Større prosjekter organiseres med byggekomité (politisk sammensatt) og prosjektleder (kommunalt ansatt). Det har ofte vært vanlig med totalentrepriser, men i den seneste tiden er det blitt
mer vanlig med samspillsentrepriser. Prosjektleder foreslår for byggekomiteen hvilken entrepriseform hen mener er best for prosjektet, og byggekomiteen beslutter entrepriseform.
I prosjektene kontraheres støttefunksjoner som assisterende prosjektleder, byggeleder, ITB-bistand, juridisk bistand etc. Disse bistår prosjektlederen i oppfølgingen av særskilte fagområder/saker. Prosjektleder er hovedkontaktpunkt mot entreprenøren og følger opp denne i form av
møter (prosjekteringsmøter, byggherremøter, egne fagmøter knyttet til SHA, kvalitet, dokumentasjon, fremdriftsoppfølging mm.). Prosjektleder er ansvarlig for oppfølging av kontraktfestede
milepeler, rapportering, endringshåndtering mm. I tillegg er prosjektleder ansvarlig for å utarbeide saksfremlegg for byggekomitéen, blant annet om status i prosjektet, beslutningsgrunnlag
for politisk forankring av en problemstilling, konseptvalg eller endringer fra plan (kost, tid, omfang).
De mindre prosjektene har ikke byggekomité. Grensen for hva som beregnes som mindre prosjekter, er ikke fastsatt, men er som regel rundt 50 mill. kroner. I slike prosjekter er det administrativ rapportering, og prosjektledere rapporterer til prosjektsjef som rapporterer til eiendomssjef.
Likevel blir endringer i små prosjekter lagt fram og vedtatt av kommunestyret.
7.2.2

Oppfølging av kostnadsrammer og fremdrift
Prosjektledere følger opp kostnadene i prosjektet gjennom en økonomisk oversikt (excelbasert).
I tillegg følger hen opp økonomien i prosjektet gjennom regnskap og attestering av fakturaer i
Agresso. Prosjektledere opplyser at de rapporterer til prosjektsjef jevnlig på økonomi og fremdrift. Dersom det er store endringer, blir det rapportert videre til rådmann. I prosjekter med
byggekomité holdes den løpende orientert om kostnad og fremdrift. Større prosjekter som har
økonomiske overskridelser, må behandles av kommunestyret.
Prosjektledere i eiendom kan treffe avgjørelser i mindre saker, og godkjenne endringer/økninger
opp til et visst beløp. Slike beslutninger blir tatt opp med byggekomiteen til orientering. Prosjektleder rapporterer på prosjekter hvert tertial, og prosjektene blir gjennom det fulgt opp. Det
gjennomføres byggherremøter annenhver uke, samt HMS-møter og prosjekteringsmøter.
For byggeprosjekter som er i utførelsesfase, skal totalentreprenør/samspillsentreprenør ved hver
månedsavslutning utarbeide en detaljert budsjettrapport som del av en samlet prosjektrapport
til byggherren. I denne rapporten skal status og eventuelle avvik fremgå, herunder fremdrift,
økonomi og HMS. Dette er kontraktfestet.

7.2.3

Oppfølging av andre prosjektmål
Oppfølging av andre prosjektmål gjennomføres på forskjellige måter. For byggeprosjekter utarbeider totalentreprenør/samspillsentreprenør en prosjektrapport til byggherren hver månedsavslutning. Rapporten inneholder status og avvik. For bruk av faglærte og lærlinger sendes det en
rapport fra entreprenør.
Mål for kvalitet følges opp gjennom befaringer. Det er vanlig at det stilles krav til utarbeidelse
av kvalitetsplan i prosjekter. Den inneholder informasjon om aktivitetene entreprenøren gjennomfører for å sikre at kvaliteten på leveransen samsvarer med kontrakten. Det gjennomføres
også tekniske kontroller. Denne vil omfatte også en oppfølging av kvaliteten.
Status på prosjektmål gjennomgås i byggherremøtene. Krav til miljø følges opp gjennom vernerunder, og status og eventuelle avvik i byggeprosjekter blir rapportert til byggherren.
Det rapporteres ikke på andre mål enn kost og fremdrift til byggekomiteen med mindre det er
avvik. Det kan hende prosjektledere inkluderer annen informasjon om andre mål, men dette varierer mellom prosjektene. Det rapporteres oftere på andre mål i større prosjekter der det er
større byggeadministrasjon.
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7.3

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

VÅR VURDERING ER AT DET ER GOD PROSJEKTOPPFØLGING OG AT KOMMUNESTYRET ER ORIENTERT I TERTIALRAPPORTER, MEN AT DET IKKE AVLEGGES
EGNE PROSJEKT- ELLER SLUTTREGNSKAPER
Ifølge veilederen om investeringer og budsjettering (nevnt ovenfor) er et primært formål med
oppfølging av investeringsprosjekter å følge opp prosjektets kostnadsrammer. En løpende oppfølging av prosjekter gjennom et budsjettår vil kunne gi informasjon om at utgangspunktet (kostnadsoverslaget) ikke var tilstrekkelig (reelle overskridelser), at de årlige bevilgninger ikke har
vært tilstrekkelige eller at framdriften i prosjektet har blitt endret. Derfor vil slik løpende oppfølging gjennom budsjettåret også måtte gi innspill til budsjettsiden, selv om dette ikke er prosjektregnskapets eneste formål. Det er viktig at ny kunnskap om et prosjekts framdrift og utvikling gir bidrag til budsjettoppfølgingen.
Prosjektleder er, som nevnt ovenfor, ansvarlig for oppfølging av kontraktfestede milepeler, økonomi- og framdriftsrapportering, endringshåndtering mm. I tillegg er prosjektleder ansvarlig for å
utarbeide saksfremlegg for byggekomitéen, blant annet om
•
•
•

status i prosjektet
beslutningsgrunnlag for politisk forankring av en problemstilling
konseptvalg eller endringer fra plan (kost, tid, omfang)

Etter vår vurdering er det god rapportering fra entreprenørsiden til byggherresiden, først og
fremst i byggherremøter. Det er også god dialog internt i prosjektorganisasjonen, dvs. mellom
prosjektleder og prosjektsjef, og byggekomiteen er også en instans det blir gitt orienteringer til.
Ett av formålene med prosjektstyring er å initiere budsjettendringer dersom det er signaler om
endringer i framdrift, eller at det oppstår uforutsette forhold. I Vestby kommune er det ikke tradisjon for å fremme budsjettjusteringer løpende, men at det tas i forbindelse med tertialrapporteringen. Med erfaring fra tidligere problemstilling er det mer vanlig at budsjettene er udisponerte i starten av et prosjekt, og at det snarere er behov for å overføre ubrukt framfor å be om
tilleggsbevilgninger. Vi ser det praktiske i å velge «fast» milepæl for budsjetteringer og omdisponeringer mellom prosjekter.
I tertialrapporten6 er det også tabell med oversikt over alle større investeringer med angivelse av
ferdigstillelse. I redegjørelsen framkommer også en vurdering av tidspunkt for ferdigstillelsen,
herunder om denne må forskyves ut fra utgangspunktet. Det synes som om kommunen følger opp
tidsplanene, også med fyldige orienteringer i tertialrapporten.
Andre mål i prosjektet følges opp gjennom utarbeidelse av planer, vernerunder, befaringer og
rapportering. Slik oppfølging er en del av prosjektleders ansvar å følge opp, og det gis orientering til byggekomiteen ved vesentlige avvik fra målene.
I veileder om investeringer og budsjettering (nevnt ovenfor) er det gitt eksempel på hvordan løpende oppdatering av investeringsprosjekter kan gjøres. Der fremgår det at slik oppfølging bør
angi
•
•
•
•
•

opprinnelig kostnadsramme
justert kostnadsramme
påløpt i regnskapet tidligere år
påløpt i regnskapet i år
prognose for endringer i kostnadsramme

En slik oversikt er prinsipielt forskjellig fra rapportering på budsjett, da budsjettet er årsavhengig, mens prosjektoppfølging bør være prosjektavhengig. Hele oppfølgingen gjøres mot vedtatte kostnadsrammer, og endringer vedtas (avhengig av myndighet) i kostnadsrammene. Slike
endringer kan naturligvis ha budsjettmessige konsekvenser, og da må det spilles inn overfor bevilgende myndighet, i Vestby kommune for kommunestyret.
Det er også nevnt sluttregnskaper i nevnte veileder. Et sluttregnskap for investeringsprosjektene er den endelige avrapportering av prosjektets utgifter. Det kan bygges opp etter samme

6

Har benyttet nyeste rapport for 2. tertial 2019 som eksempel.
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lest som den løpende prosjektoppfølgingen, men et poeng er å få fram avvik mellom justert kostnadsramme og sum påløpt i regnskapet. Da gis det mulighet for kommunestyret å se det endelige
resultatet for prosjektet rent økonomisk.

7.4

KONKLUSJON
Prosjektledere følger løpende opp prosjektene og entreprenørene, og informasjon gis også til
prosjektsjef og byggekomité. Kommunestyret er også orientert om status i kostnad og fremdrift i
tertialrapportene, og det fremmes eventuelle budsjettjusteringer. Gjennom prosjektleders oppfølging vil eventuelle avvik fra prosjektplanene bli avdekket og fulgt opp.
Andre prosjektmål enn kost og fremdrift følges opp av prosjektleder og eventuelt blir orientert
om i byggekomiteen. Dette kan være mål knyttet til kvalitet, miljø, sikkerhet o.l.
Det lages ikke spesifikke prosjektregnskaper eller sluttregnskaper for rapportering på prosjektenes kostnader målt mot kostnadsrammer, herunder avvik.
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HØRING

8.1

RÅDMANNENS HØRINGSKOMMENTAR

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

Rådmannen har gitt høringsuttalelse til utkast til rapport. Nedenfor gjengis hans kommentar til
forslag til tiltak fremstilt i rapporten:

«Vi har gått gjennom den foreløpige rapporten. Slik vi oppfatter den vurderes hoveddelen av budsjetterings- og rapporteringssystemene for store investeringsprosjekter til å fungere godt i Vestby
kommune. Likevel er det i rapporten forslag til to tiltak.
1. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for kommunestyret. Den bør i særlige tilfeller fremme saker, eksempelvis om endringer i forutsetninger i prosjekter, store
avvik, kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og sluttregnskapet
(se nedenfor).
2. Det bør avlegges prosjektregnskapet og sluttregnskaper for store investeringsprosjekter, og
som legges fram for kommunestyret.
Kommentarer til punkt 1: Det er rådmannen som fremmer sak i byggekomiteen som eventuelt går
videre til formannskap og kommunestyret. Siden 2016 har det vært fremmet fem slike saker. Vi
mener at den praksisen rådmannen har i Vestby kommune for å fremme saker i særlige tilfeller
til kommunestyret, allerede er ivaretatt.

Kommentarer til punkt 2. Vi har i årsmelding 2018 og i tertialrapportering 2019 gitt en bredere
plass for rapportering av investeringsprosjekter enn tidligere. Rapporten om forvaltningsrevisjon
av kommunens store investering gir innspill til ytterligere mulige forbedringer av rapporteringen.
Vi vil ta disse med oss videre i vurdering av arbeidet med budsjetterings- og rapporteringssystemene, men vi ønsker å stå fritt til å vurdere nye tiltak. Dette må ses i lys av at vi ønsker å gi kommunestyret et best mulig beslutningsgrunnlag gitt knappe administrative ressurser.»

8.2

REVISORS SUPPLERENDE KOMMENTAR
Forslag til tiltak i punkt 1 innebærer at byggekomiteen skal gis et mer aktivt mandat som et organ som følger opp investeringsprosjektene og fremmer saker for kommunestyret når det er forhold som tilsier det. Dette gjelder både underveis i prosjektene og ved avslutning av prosjektene.
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VEDLEGG

9.1

MOTTATT DOKUMENTASJON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.2

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

Handlingsprogrammer fra 2014 til 2019
Årsregnskaper fra 2014 til 2018
Årsberetning og årsmelding fra 2014 til 2018
Tertialrapport for 2. tertial 2019 (som et eksempel)
Kontrakter med entreprenører for noen prosjekter (der står målene)
Prosjektkostnadsestimater for utvalgte prosjekter
Økonomiske oversikter for prosjektene
Teknisk og funksjonell beskrivelser for idrettshall Grevlingen
Eksempel på byggherremøte fra idrettshall Grevlingen
Eksempel på byggemøte infrastrukturprosjekt sentrum og Solhøy omsorgsboliger
Fremdriftsstatus for Solhøy omsorgsboliger
Skisseprosjekter (konseptvalg) Solhøy omsorgsboliger

FERDIGSTILLELSE
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 35/19

Oppsummering Interimsrevisjon 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00109-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonsrapport nummer 5 - Interimsrevisjon 2019 Vestby kommune
SAKSUTREDNING:
Deloitte AS har oversendt revisjonsrapport nr. 5 – Oppsummering Interimsrevisjon
2019, datert 26.oktober 2019, og med kommunens kommentarer til denne.
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3:
§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og
avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til §
24- 9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2
første ledd bokstav a)
Avtale om revisjonstjenester:
Det følger av konkurransegrunnlaget for regnskapsrevisjon at Deloitte AS skal
utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret.
Revisjonsrapport nr.5
Fokusområder 2019
I revisjonsplanen 2019 listet Deloitte AS opp følgende fokusområder:
Særskilte fokusområder
 Drift og Investering
 Selvkost
 Lønn / pensjoner
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Lønn / personal
Merverdiavgift

Normale fokusområder
 Sporadiske leieinntekter
 Vare/-tjenestekjøp (inkl. mva.-behandling)
 Skatteinntekter/Rammetilskudd
 Låneforhold
 Anleggsmidler
 Kundefordringer / øvrige fordringer
 Budsjett / egenkapital / disponeringer
 Bank
 Offentlige anskaffelser
 Brukerinnbetalinger / eiendomsskatt
 Son havnekontor (Vestby Havn)

Funn og oppfølging fra tidligere rapporter
I revisjonens rapport fremkommer funn og anbefalinger til kommunen om følgende
(nummereringen henviser til punktene i revisors rapport):
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp
Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner
Selvkostfond
Ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern kontroll enhetsledernes attestasjon
av konteringslisten før lønnskjøring
Manglende arbeidsdeling helse og omsorg – mangler kontroll av manuelt oppdaterte
satser og manglende kontroll av fullstendig utfakturering av grunnlag mot Agresso
En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser
Formalia feil vedrørende reiseregninger
Manglende løpende kontroll vedrørende grensedragning mellom drift og investering.
Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk
Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør
Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående
Merverdiavgift
Manglende intern kontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar
Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond

Vestby kommunes tilbakemeldinger på hvert av punktene er innarbeidet i rapporten.
VURDERING
Rapporten er ment som en orientering til kontrollutvalget i kommunen, og anses som
en del av den løpende avtalte kommunikasjonen mellom revisor og ledelsen i
kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med avtalte
kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000.
Avslutning:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet
og orientere om revisjonens interimsrevisjon for revisjonsåret 2019 samt kunne svare
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 26.11.19
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1. Bakgrunn
Som ledd i vår revisjon av Vestby kommune, inngår en orientering om hva vårt arbeid har gått ut på, og
hvilke funn som er gjort.
Det vises i denne sammenheng til konkurransegrunnlaget. Der fremgår det at revisor skal utarbeide en
halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret.
Vi har nå påbegynt revisjonen av årsregnskapet for Vestby kommune for regnskapsåret 2019.
I vår revisjon gjennomfører vi de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å få bekreftet at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for å avgi revisjonsberetning. I tillegg utfører
vi de kontrollhandlingene som er nødvendige for å attestere kontrolloppstillingen til lønnsoppgavene.
Kommunens ledelse er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, herunder
sørge for at regnskapsføringen er ordnet på en betryggende måte.
Som ledd i revisjonen vurderer vi den del av kommunens interne kontroll som er av betydning for
regnskapet og følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi utfører ikke de tester som er nødvendige for å avgi en
uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll.
Denne uttalelsen er formet som en rapport. Rapporten er ment som en orientering til
kontrollutvalget i kommunen, og anses som en del av den løpende avtalte kommunikasjonen
mellom revisor og ledelsen i kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med
avtalte kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000.

3
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2. Om arbeidsprosessen
2.1 Planlegging / interimsfasen
Arbeidet i høst har startet med å oppdatere vår forståelse for kommunens rutiner og kontroller for å
håndtere de forskjellige arbeidsoppgavene. Videre er det samlet inn en rekke data og planlagt revisjonen
for årsoppgjøret.
Overnevnte kan grovt deles inn i tre faser:
2.1.1 Planleggingsfasen
Planleggingsfasen går ut på å kartlegge og dokumentere kommunens rutiner. Dette er hovedsakelig rutiner
som er relevante for revisjonen av kommunen. Herunder å vurdere risikoområder hvor feil i finansiell
rapportering kan oppstå.
Som en del av dette arbeidet øker vi vår forståelse av kommunens interne kontroller. Det tas samtidig en
foreløpig vurdering av hvor gode disse kontrollene er. Kommer man til at kommunens egne kontroller er
relativt gode, vurderes det å teste og etterprøve disse kontrollene i interimsrevisjonen. Bakgrunnen for
slike tester er at dersom kommunens interne kontroller er gode, kan disse etterprøves og verifiseres som
velfungerende. På denne måten kan man i mange tilfeller kunne utføre en mer effektiv kontroll/avdekke
feil, enn ved å kun utføre detaljtester på enkelttransaksjoner alene.
De neste to fasene, er selve testingen som foregår i interimsrevisjonen, samt etterfølgende evaluering.
2.1.2 Interimstesting
På bakgrunn av arbeidet utført i planleggingsfasen, herunder risikovurderinger, testes i denne fasen de
områder man anser at det kan ligge risiko for vesentlige feil i regnskapet.
Testene består i hovedsak av to typer tester.
Test av kontroller
Der hvor man har vurdert at det eksisterer gode interne kontrollrutiner, og disse er dokumentert, består
testingen av å dokumentere kontrollene, etterprøve dem og verifisere at de faktisk fungerer.
Substanstester
På øvrige områder, og som supplement til test av kontroller, foretas substanstester. Substanstestene er
både spesifikke analytiske analyser, samt detaljtester av faktiske transaksjoner.
Vår interimsrevisjon har bestått av både test av kontroller og substanstester.
2.1.3 Evaluering
I evalueringen vurderer vi resultatet av testene. Resultatet avgjør hvorvidt vi har innhentet tilstrekkelig
sikkerhet for at testede områder ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Videre vil vi, avhengig av
resultatene avgjøre hvorvidt vi bør endre testingen i årsoppgjøret. Det vil si om vi kan bygge på og teste
kommunens interne kontroller i større grad enn antatt i planleggingsfasen; eller om vi ikke har innhentet
tilstrekkelige bevis (dokumentasjon) på testede områder. Det vil i slike tilfeller være aktuelt å utvide
substanstestene utført under interimsrevisjonen til flere områder i årsoppgjøret

2.2
Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene er utført
Vår interimsrevisjon av Vestby kommune har i sin korthet bestått av følgende:
•
•
•

4

Internt oppstartsmøte med revisjonsteamet.
Oppstartsmøte med regnskapssjef Gjertrud Mathisen og økonomisjef Mikal Johansen, 15 oktober 2019,
der den siste revisjonsrapporten og arbeidet med utbedring ble gjennomgått.
Foreløpig risikovurdering og design av revisjonsprogram inkludert dokumentasjon av vår forståelse av
relevante rutiner og kontroller i kommunen. Herunder diverse ad-hoc møter / samtaler med forskjellige
representanter fra kommunen.
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•

Interimsrevisjonen fant sted hos kommunen i perioden 15.10-16.10.2019. Denne tok utgangspunkt i
utarbeidet revisjonsplan
Oppsummeringsmøte for interimsrevisjon 2019 og forberedelser for årsoppgjørsrevisjon, 16 oktober
2019. Vestby kommune var representert ved Gjertrud Mathisen.

•

2.3 Test av intern kontroll
Vi har under interimsrevisjonen identifisert kontroller og evaluert design og implementering av disse for
blant andre følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Utfakturering og inntektsføring av eiendomsskatt
Utfakturering og inntektsføring vann og avløp
Utfakturering av sporadiske leieinntekter
Kommunens løpende avstemming av balanseposter, med spesielt fokus på bank og leverandørgjeld
Flere intern kontroller som knytter seg til personalmodulen, lønnssystemet og innrapportering av
offentlige avgifter
Attestasjon og anviser- kontroll knyttet til inngående faktura
Bestandskontroll av pensjon

2.4

Substanstester

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

Reiseregninger
Lønnskostnader
Overholdelse av overtidsbestemmelser iht arbeidsmiljøloven
Kostnader som danner grunnlaget for kompensensasjonsoppgaven for merverdiavgift i forbindelse
med attestering av denne

Detaljtester er utført ved å kontrollere de bokførte opplysningene mot underlagsdokumentasjon.
Analytiske kontrollhandlinger
Vi har i løpet av interimsrevisjonen samlet inn data for analytiske kontrollhandlinger til videre bruk i
revisjonen.
Analytiske kontrollhandlinger benyttes både som innledende handling for å finne unormale sammenhenger
i regnskapet som krever ytterligere oppfølging og mer detaljert for å bekrefte bestemte regnskapsposter.
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3. Funn og oppfølging fra tidligere rapporter
I denne rapporten vil vi opplyse om nye funn og følge opp de bemerkninger vi tidligere har kommunisert i
tidligere revisjonsrapporter og nummererte brev.

3.1 Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp:
•
«Oppfølging av punkter fra tidligere revisjonsrapporter», tidligere kommunisert i revisjonsrapport
nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte revisjonsrapport som punkt 2.2. Kommunen har tidligere ikke
målrettet og strukturert fulgt opp punkter fra revisjonsrapporter. Ved interimsrevisjonen 2019, ser vi
en fremgang på dette og følger dermed ikke opp forholdet i videre rapportering.
•

«Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuell registrering i system», tidligere
kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte revisjonsrapport som punkt 2.5.
Kommunen har nå etablert en sporbar kontroll med arbeidsdeling som sikrer at satsene, som
overføres til Komtek, manuelt er korrekt i henhold til kommunestyrevedtak. Videre er
sidemannskontrollen av utfakturering fra Agresso nå hensiktsmessig innrettet til å fungere som en
kontroll for fullstendig utfakturering. Kontrollen kan dog forbedres ytterligere ved å utføres i excel, i
stedenfor den av manuell avstemming som er gjeldende per interim. Dette er kun et
effektiviseringsinnspill. Kommunen har også implementert automatisert overføring fra forsystemet
Komtek til faktureringssystemet Agresso som videre reduserer mulighet for feil. Kommunen har
utbedret tidligere rapporterte forhold og forholdet følges således ikke opp i videre rapportering

•

«Manglende arbeidsdeling for Vann og Avløp», tidligere kommunisert i revisjonsrapport 1,2,3 og 4. I
sistnevnte revisjonsrapport som punkt 2.7. Det er nå implementert en kontroll for manuelle
registrering av nye satser ved at en fag-person på vann og avløp oppdaterer satsene manuelt og
hver enkelt endringsmelding gjennomgås av den som fakturerer i sentraladministrasjonen,
sporbarheten av kontrollen er nå sikret ved at e-postutveklsingen lagres på server. Våre anbefalinger
for implementering og forbedring av intern kontroll er fulgt opp per interim 2019 og dette punktet
følges ikke opp i videre rapportering.

•

«Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp-tjenester», punktet er tidligere kommunisert i
revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte revisjonsrapport som punkt 2.9. Kommunen er
gjennom vår oppfølging av punktet gjort kjent med omdømmerisikoen mangelen på et slikt prosjekt
medfølger. Økonomisjef og regnskapssjef er sist per interim 2019 gjort oppmerksom på revisors
risikovurdering vedrørende saken. Forholdet følges ikke opp i videre rapportering.

•

«Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av strøm», punktet er tidligere kommunisert i
revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte revisjonsrapport som punkt 2.11. Det er observert
at hver enkelt utgift tilknyttet strømutgifter ikke har tilstrekkelig sporbarhet i regnskapssystemet. Det
er heller ikke mottatt faktura for disse annet enn et Excel dokument fra leverandøren. Det er vår
forståelse, på bakgrunn av fremlagt informasjon fra kommunen, at dette ikke er i henhold til
bokføringslovens § 6, om krav til sporbarhet av regnskapsdokumentasjon. Vi er informert om at
leverandøren ikke aktivt sender faktura til Vestby kommune, til tross for kommunens oppfordring til
dette. Vi anbefaler kommunen å forsikre seg om at sporbarheten av gjeldende kostnader blir i
varetatt i henhold til bkfl. § 6. Kommunen er gjennom våre revisjonsrapporter og senest i møte i
forbindelse med interimsrevisjonen gjort oppmerksom på vår vurdering av forholdet. Dette forholdet
følges ikke opp i videre rapportering.

•

«Frekvens til avstemmingen av grunnlaget for aktuarberegningen» Vi har tidligere bemerket
tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte revisjonsrapport som punkt
2.14. Slik vi forstår det, avstemmer nå kommunen data i Agresso mot KLP og SPK, oftere enn før,
men fortsatt av en sporadisk karakter. På tidspunktet for interimsrevisjon 2019 er det foretatt

6

35/19 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 - 19/00109-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 : Revisjonsrapport nummer 5 - Interimsrevisjon 2019 Vestby kommune

bestandskontroll. Vi anbefaler at kommunen fortsatt sikrer seg at bestandskontroller utføres løpende
i løpet av regnskapsåret. Forholdet følges ikke videre opp i rapportering.
•

«Brudd på lov om offentlige anskaffelser». Forholdet ble første gang rapportert i revisjonsrapport
nummer 4 som punkt 2.21. Det er observert at kommunen ikke har overholdt lov om offentlige
anskaffelser ved at kommunen ikke har foretatt en anbudsprosess i forbindelse med innkjøp over
grensen for offentlige anskaffelser. Forholdet som ble observert anses som et enkeltstående tilfelle og
det er ikke observert ytterligere brudd ved interimsrevisjonen 2019.

•

«Manglende arbeidsdeling ved sporadiske leieinntekter». Forholdet er tidligere kommunisert i
revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.20. Det er tilstrekkelig arbeidsdeling mellom den som
mottar bestilling for sporadiske leieinntekter og den som utfakturer leien. Vi er også kjent med at
kommunen arbeider med å implementere forsystemet Bookup til utleie. Vi anbefaler at det
implementeres en kontroll der den som lager fakturagrunnlaget gjennomgår utfaktureringene og
sikrer spor av kontrollen på server-området hos kommunen. Dette er kun en anbefaling til
kommunen for å sikre fullstendig utfakturering. Det er vår vurdering at forholdet ikke kan føre til
vesentlig feil i regnskapet, men det er muligheter for utilsiktede, bevisste feil og misligheter.
Forholdet følges ikke opp i videre rapportering.

3.2 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner
Det er tidligere kommunisert at PBC-listen ikke overholdes av kommunen ved revisjon av flere
attestasjoner.
Vi har holdt kurs for kommunen om krav til dokumentasjon av attestasjoner og hvordan attestasjoner
burde leveres til revisor i 2018. Det er utarbeidet en egen PBC-liste for attestasjoner. Vi er kjent at
kommunen utarbeider en attestasjonsoversikt per interim.
Vi anbefaler at kommunen sikrer at alle, som er ansvarlige for å levere en attestasjon, er kjent med revisors
PBC-liste for attestasjoner og leverer dokumentasjon som er av en slik kvalitet at dette kan revideres.
Dette kan gjøres ved å integrere PBC-listen for attestasjoner i kvalitetssystemet til kommunen, KF
Kvalitetsstyring.
Vi anbefaler at det innføres en kvalitetskontroll av de attestasjonene som utarbeides av enhetene. Dersom
det er ønskelig, kan vi tilrettelegge for opplasting av dokumentasjon i forbindelse med attestasjoner i
Deloitte Connect.
Vi anbefaler at kommunen utarbeider en oversikt over hvilke attestasjoner som skal revideres av
kommunens revisor, når disse kan leveres til revisor og når revisor har frist for rapportering. Dette vil mulig
gjøre planlegging og forbedre effektiviteten i vårt arbeid med attestasjoner for kommunen. Det ble i forrige
revisjonsrapport opplyst at kommunen arbeider med en slik oversikt. Denne er ikke fremlagt på nåværende
tidspunkt.
Kommunens svar:
Kommunen har utarbeidet en foreløpig oversikt som vil bli benyttet til formålet framover

3.3 Selvkostfond
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.4. Det ble observert for
revisjonen av årsregnskapet for 2018 at selvkostfondet for slam inneholdt elementer fra 2011 og 2012, iht
regelverket skal ikke selvkostfondene være eldre enn 3-5 år. Forholdet følges opp pr 31.12.2019.
Vi anbefaler at kommunen sikrer seg at kommunens selvkostfond er innenfor regelverket
Kommunens svar:

7

35/19 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 - 19/00109-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 : Revisjonsrapport nummer 5 - Interimsrevisjon 2019 Vestby kommune

Kommunen tar det til etteretning, og rådmannen foreslår i handlingsprogram 2020-2023 at det i 2020 kun
betales gebyr i to av fire terminer.

3.4

Ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern kontroll enhetsledernes attestasjon
av konteringslisten før lønnskjøring
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte revisjonsrapport
som punkt 2.10. Etter at forholdet ble rapportert første gang, har kommunen implementert en kontroll
der enhetslederne får konteringsliste for sine enheter før hver lønnskjøring og enhetslederne rapporterer
tilbake hvis de oppdager feil. Dersom en enhetsleder ikke gjennomgår konteringslisten og det er feil i
konteringslisten, vil ikke dette fanges opp av denne kontrollen. På bakgrunn av dette har vi tidligere
anbefalt at det burde innføres et krav til positiv bekreftelse fra enhetslederne på at konteringslisten er
gjennomgått. Vi er kjent med at det er ledelsens vurdering at i forhold til lønnsmassen og regnskapets
størrelse er det svært lav sannsynlighet for at regnskapet skal bli vesentlig feil som følge av en feil i
denne kontrollen. Lønnsavdelingen utfører i tillegg uformelle spesialtilpassede kontrolltiltak, der de anser
det som hensiktsmessig, for å dekke opp for mangelen i kontrollen.
Vi anbefaler at det stilles krav til positiv bekreftelse fra enhetslederne i den nåværende kontrollen eller at
kommunen innfører en ny kontroll som dekker opp for manglene i denne kontrollen.
Kommunens svar:
Kommunen har vurdert kontroll gjennom en positiv bekreftelse av konteringslisten, men har vurdert dette
som for ressurskrevende i forhold til effekten av kontrollen. Det er tidkrevende for lønnsmedarbeiderne å
følge opp at alle ledere har svart, i det svært knappe tidsvinduet mellom produksjon av konteringslista og
lønnskjøringen. Pr. i dag blir dette derfor ikke vurdert som som hensiktsmessig, da feilutbetaling av lønn
utgjør et begrenset omfang av lønnsmassen. Men kommunen gjør løpende vurdering av dette, og utfører
også ekstra kontrolltiltak når det er nødvendig.

3.5

Manglende arbeidsdeling helse og omsorg – mangler kontroll av manuelt oppdaterte
satser og manglende kontroll av fullstendig utfakturering av grunnlag mot Agresso
Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. Vi har observert at ved
registrering av nye satser er det ingen andre enn den som har registrert som kontrollerer at dette er riktig.
Grunnlag for fakturering fra Gerica leveres til leder, men det er ingen formell, dokumentert eller sporbar
kontroll som sikrer at dette er riktig. Vi er kjent med at kommunen har innført digital overføring mellom
forsystem og faktureringssystem. Dette er ikke en kontroll av de manuell inntastede satsene i Gerica eller
en kontroll av fullstendig utfakturering.
Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko
Kommunens svar:
Kommunen tar dette til etterretning, og vil etablere og dokumentere en sidemannskontroll ved innlegging
av nye satser i januar 2020. Kommunen vil også vurdere en rutine for dokumentert kontroll ved
utfakturering.

3.6 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser
Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. Mangelen på skriftlige
rutinebeskrivelser gjør at kommunen er sårbar i situasjoner der personell utskiftes som følge av
kommunens avhengighet av den erfaringsbaserte kompetansen personell innehar. Denne mangelen kan
gå utover kvaliteten på tjenestene kommunen produserer, men også sikkerhet, kvalitet og konsistens
vedrørende produksjon av regnskapsinformasjon. Dette er observert særskilt som et problem for vann og
avløp-avdelingen, dog er dette observert som et problem på generelt grunnlag i kommunen.
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Kommunen har anskaffet kvalitetssikringssystemet «KF Kvalitetsstyring». Slik vi har forstått det, har hver
avdeling fått en ansatt opplært i programvaren og disse skal bistå avdelingene med å ta i bruk KF
kvalitetsstyring.
Vi anbefaler at det, fra ledelsesnivå i kommunen, gjøres til en prioritert oppgave å implementere og
anvende kvalitetssikringssystemet i alle kommunens avdelinger.
Kommunens svar:
Kommunen har til vurdering hvordan vi skal få til en større bruk av KF kvalitetsstyring.

3.7 Formalia feil vedrørende reiseregninger
Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte
revisjonsrapport som punkt 2.12. Det er ved detaljtester observert reiseregninger som ikke oppfyller
skattebetalingsforskriften § 5-6-11, punkt 1 «Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen … skal
fremgå av bilag eller vedlegg til dette» ved at formålet med utgiftsdekningen ikke fremgår. Kommunen har
opplyst at de er klar over forholdet og de har ønsket å utbedre forholdet ved å implementere ny reisemodul.
Arbeidet med implementering av ny reisemodul er utsatt til 2020.
Vi anbefaler kommunen å øke bevisstheten om overholdelse av formaliakrav vedrørende reiseregninger for
de som utarbeider reiseregninger.
Kommunens svar:
Kommunen tar dette til etteretning, og har startet en kontroll av at opplysninger om formålet skal framgå
av reiseregninger. Reiseregninger der dette ikke fremgår, blir nå returnert til den ansatte med beskjed om
å fylle ut dette.

3.8 Manglende løpende kontroll vedrørende grensedragning mellom drift og investering
Gjeldende punkt er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte
revisjonsrapport som punkt 2.13. Det er tidligere observert bokførte kostnader hvor det er tvil om de er
rett bokført med hensyn til drift og investerings-grensedragningen.
Revisors anbefaling:
Vi anbefaler at kommunen, helt fra budsjettfasen av, etablerer en rutine for om kostnaden skal belastes
drift eller investeringsregnskapet og hvorledes GKRS 4 overholdes. Vi anbefaler at kommunen etablerer
en rutine for månedlig gjennomgang og oppfølging av kostnader bokført som investeringskostnader, der
brudd med GKRS 4 følges opp med den som har kontert. Vi har ikke observert at kommunen har innført
en sporbar kontroll etter våre anbefalinger fra forrige revisjonsrapport.
Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 4:
«Kommunen vurderer å innarbeide oppfølging av investeringsprosjekter i månedsrapporteringen, der
prosjektledere bes om å bekrefte kostnadene bokført som investeringskostnader.»
Kommunens svar revisjonsrapport nummer 5:
Kommunen har etablert dette som en rutine i forbindelse med tertialrapportering, da dette er mer
hensiktsmessig.

3.9

Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk

Tilsvarende er kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3 og 4. I sistnevnte som punkt 2.15. Det er
tidligere sendt to nummererte brev for det samme forholdet; nummert brev nummer 1, datert 6 april 2017
og nummerert brev nummer 2, datert 4. september 2018. I forbindelse med attestasjon av
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kompensasjonsmeldingen per 4. termin 2019, er det sendt nummerert brev nummer 3, datert 28. oktober
2019.
Det er observert:
•
•
•
•
•
•
•
•

utfordringer knyttet til kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk ute i avdelingene i
kommunen.
at det ikke er hensyntatt forskjellig merverdisats i faktura,
at det er søkt fradrag om kostnader som ikke er fradragsberettiget
at det bokført fradrag for merverdiavgift for faktura som ikke har merverdiavgift,
feil anvendelse av mva.-koder i bokføringssystemet,
at hovedbok ikke har vært stengt, slik at det har oppstått differanser mellom det bokførte
merverdiavgiften og søknadsbeløpet. Dette har kommunen nå endret rutine på.
feil som kan bero på manglende kompetanse vedrørende regelverket for kompensasjon av
merverdiavgift og kunnskap vedrørende merverdiavgiftsloven
Det var i utgangspunktet for grunnlaget til kompensasjonsmeldingen for merverdiavgift for 4.
termin 2019 bokført fradrag for inngående avgift for tilskudd til private barnehager tilsvarende kr
6 183 283 i grunnlag for merverdiavgift og kr 741 994 i merverdiavgift. Følgende forhold ble ikke
avdekket av kommunens egne kontroller, men er i etterkant rettet på revisors forespørsel.
Forholdet er rapportert i nummerert brev nummer 3, datert 28. oktober 2019.

I forbindelse med vår kontroll av kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift, ber vi kommunen rette de
observerte feil som vil føre til at kommunen får urettmessig fradrag for merverdiavgift. Vi observerer i
tillegg at kommunen har en egenkontroll som korrigerer et høyt antall feil i grunnlaget. En konsekvens av
manglende kompetanse vedrørende merverdiavgift ute i kommunens avdelinger, kan være at kommunen
utilsiktet mister rett til fradrag for merverdiavgift på grunn av de strenge foreldelsesfristene for
merverdiavgiftkompensasjon.
Vi er gjort kjent med at kommunen driver aktivt opplæringsarbeid ute i avdelingene med merverdiavgift.
Dette kurset er, slik vi har sett det, godt egnet til å lære bort merverdiavgifts-regler til avdelingene.
Det er i holdt et kurs for utvalgte i kommunen om merverdiavgift av revisor per 12.09.2019
Vi har tidligere, i revisjonsrapport nummer 2, anbefalt at kommunen kan vurdere om det burde innføres
en kontroll i regnskapssystemet der en, med rett regnskapsfaglig kompetanse, godkjenner alle konteringer
før de bokføres i regnskapet. Alternativt, innføre preventive sperrer for bruk av merverdiavgiftskoder der
de ikke skal anvendes, innføre varsel dersom det forsøkes å bokføre en inngående faktura som er foreldet
med hensyn til kompensasjon for merverdiavgift og lignende kontroller for å forhindre at feil kan konteres.
Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen med kurs og opplæring. Vi anbefaler at det vurderes om
det er mer hensiktsmessig å utføre en hyppigere kontroll, enn kun ved terminrapportering, vedrørende
merverdiavgift. Dette, slik at feilkontering og andre hendelser kan følges opp tettere med den som
konterer og således spre arbeidsmengden utover året.
Kommunens svar revisjonsrapport nummer 3 og 4:
«Kommunen ønsker å gjennomføre førkontroll av merverdiavgift i 2019, d.v.s. at ferdig attesterte/anviste
fakturaer kontrolleres løpende før de bli bokført og betalt. Dette gir også bedre mulighet til å gi daglig
tilbakemelding til attestanter som har gjort feil, og det gir mindre arbeid i forbindelse med med
terminrapportering. Dette vil vi kombinere med regelmessige kurs i merverdiavgift/regnskap. Vi vil også
innføre sperre på de konti der dette er hensiktsmessig, f.eks. legge avgiftskode 0 som låst kode på
velferdsmidler ansatte.»
Kommunens svar revisjonsrapport nummer 5:
Kommunen har etablert førkontroll av merverdiavgift f.o.m. 5 termin 2019, d.v.s. at ferdig
attesterte/anviste fakturaer kontrolleres fortløpende av regnskapsseksjonen før de blir bokført og betalt.
Det er også gjennomført et kurs i regnskap/mva for attestanter/anvisere i oktober 2019, og det vil bli
gjennomført et ytterligere i desember 2019.
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I 4. termin 2019 ble det gjort en menneskelig punchefeil ved bokføring av tilskudd til private barnhager,
og denne feilen ble ikke oppdaget i vår internkontroll. Vi understreker at dette var et uheldig engangstilfelle,
men vi vil naturligvis endrer kontrollen slik at dette ikke skjer på nytt.

3.10 Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.16. Ved revisjon av
årsregnskapet for 2018 var kommunens avstemming av ordinær merverdiavgift av en kvalitet som det ikke
er mulig for oss å revidere på bakgrunn av. Det forelå ingen samlet avstemming av hele året mot regnskap
og terminoppgaver, men enkeltavstemminger av hver termin uten enkel sporbarhet til regnskapet. Det var
ikke mulig å se sammenhengen mot regnskapet i avstemmingen og det var dermed ikke kontrollerbart på
en enkel og oversiktlig måte.
Vi anbefaler at kommunen sikrer seg kompetanse til å utarbeide avstemminger av nødvendig kvalitet og
sikrer seg kontroll med ordinær merverdiavgift gjennom regnskapsåret. Per interim 2019 er vi kjent med
at kommunen utarbeider en ny avstemming av det ordinære merverdiavgiftsoppgjøret
Kommunens svar:
Kommunen tar dette til etterretning, og vil utarbeide en fullstendig og sporbar avstemming av ordinær mva
til årsoppgjøret 2019.

3.11 Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående
merverdiavgift
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.17. Det var i utgangspunktet
ingen overordnet helhetlig kontroll over fordelingsnøkler for fradrag av inngående merverdiavgift for
kommunens bygninger som har bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet og innenfor og utenfor
området for kompensasjon for merverdiavgift. Konsekvensen kan være at kommunen feilaktig tar fradrag
for inngående merverdiavgift og søker kompensasjon for merverdiavgift for bruk som ikke oppfyller kravene
i henhold til lovverket.
Vi er kjent med at kommunen per interim har i satt i gang et internt prosjekt for dette.
Vi anbefaler at kommunen fortsetter sitt arbeid og sikrer seg kompetanse til å utarbeide vurdering
vedrørende fordelingsnøkler for kommunens områder.
Kommunens svar:
Kommunen tar dette til etterretning, og vil før 6. termin 2019 fullføre sitt arbeid med å utarbeide
fordelingsnøkler for kommunes bygninger.

3.12 Manglende intern kontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 3 og 4. I sistnevnte som punkt 2.18. Det er
forespurt en sentral oversikt over hvilke tilskudd kommunen har søkt om og mottar tilskudd for. Alle
enhetene i kommunen er selv ansvarlig for oppfølging av tilskudd som de søker om. Det er ingen sentral
oversikt i kommunen over alle de tilskudd kommunen har søkt om. Det er observert at det ikke er etablert
en intern kontroll i kommunen som sikrer god oppfølging av tilskudd. Det er ingen kontroll som sikrer
mottatte tilskudd er fullstendig inntektsført i regnskapet ved å innhente dette fra kommunens
tilskuddsgivere. Det er ikke etablert en sentral kvalitetssikring av de utarbeidede prosjektregnskap og det
er ingen dedikerte ressurser til dette i kommunen. Det er heller ingen som sørger for at kommunens
enheter søker om de tilskudd de burde søke om. Konsekvensen av dette kan i de mest alvorlige tilfeller
medføre at kommunen ikke mottar tilskudd de egentlig oppfyller kravene for, men på grunn av manglende
rapportering og oppfølging ikke oppfyller kravene for.
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Vi er kjent med at kommunen per interim har påbegynt arbeidet med en sentral oversikt over tilskudd som
kommunen har mottatt.
Vi anbefaler at kommunen øker sitt fokus på tilskudd, etablerer nødvendige kontroller og etablerer en
sentral kontroll over området. Som et minimum burde kommunen etablere en intern kontroll for oppfølging
av tilskudd kommunen har søkt om, med hensyn til frist for rapportering og krav til dokumentasjon av
kostnader i forbindelse med rapportering.
Se for øvrig rapportpunkt 3.2 for lignende anbefaling
Kommunens svar:
Se svar punkt 3.2.

3.13 Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.19. Det foreligger ingen
overordnet kontroll på om bruken av bundne fond er i henhold til formålet i form av tilsagnsbrev eller
politisk vedtak. Dette er forespurt for bruken av de vesentligste bundne fondene, men ikke levert.
Kommunen opplyser at det planlegges en opprydning av mulige gamle frie fond, som det kan være at har
blitt bokført som bundne fond.
Vi er kjent med at kommunen har planlagt å gjennomføre en opprydning av de bokførte fondene. Vi
anbefaler at kommunen foretar den planlagte opprydning av fondene og etablerer en oppfølging med bruk
av bundne fond.
Kommunens svar:
Kommunen har startet et arbeid med opprydding av bundne fond, dette gjelder spesielt fond som er knyttet
til skole og kultur.
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4. Konklusjon / vurderinger
Vi opplever, på generelt grunnlag, en kommune som har flinke medarbeidere og som er sitt ansvar bevisst.
Vi har hatt et godt samarbeid med ansatte i alle avdelinger under revisjonen. Det er vår oppfatning at
kommunen har hatt en positiv utvikling. Vi opplever at kommunen har fulgt opp mange av våre
bemerkninger fra tidligere revisjonsrapporter, har tatt initiativ til forbedringer og er innstilt på å forbedre
og effektivisere prosesser, kontroller og arbeidsmetoder.
Dersom det er ønske om nærmere diskusjon av forholdene som er omtalt over, står vi gjerne til
disposisjon.

Drammen, 26. oktober 2019
Deloitte AS

Vidar Nesse
statsautorisert revisor
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 36/19
Saksbehandler:

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor
Kjell Tore Wirum

Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.:

17/00286-13

Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som
regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.2021, og fullfører
revisjonen av regnskapsåret 2020.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre
Vedlegg:
Vedtak i saken sendes til:
Vestby kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre vedtok 22.5.2017 i sak K-46/17 Valg av regnskapsrevisor
(Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl § 13.1) å velge Deloitte AS som Vestby
kommunes regnskapsrevisor.
Avtalen med Deloitte AS går ut på at de er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for
Vestby kommune for perioden 15.6.2017 til 30.4.2019 med opsjon for oppdragsgiver
(les: Vestby kommune) til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.
Vestby kommunestyre vedtok 11.02.19 i sak 4/19 Forlengelse av avtale med
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor følgende:
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS som
regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører revisjonen av
regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Bruk av 2.opsjon vil gjelde for perioden 1.5.2020 til 30.4.2021, dvs. revisjonsåret
2020/2021 og avslutning av revisjon av årsregnskapet for 2020.
HJEMMEL
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 24-1:
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§ 24-1.Valg av revisor
Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette
egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen
revisor.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor.
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.
Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger
regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.

VURDERING
Det ble sendt ut brev fra FIKS, datert 10.10.19, for å innhente uttale fra Vestby
kommune vedrørende benyttelse av 2.opsjon. Svarfrist ble satt til 20.11.19.
Vestby kommune v/økonomisjef har i e-post, datert 25.11.19 gitt følgende
tilbakemelding:
«Jeg har diskutert saken med rådmannen. Vi har ingen merknader til at 2. opsjon blir benyttet.»

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Bruk av 2.opsjon vil ikke utgjøre økonomiske eller administrative kostnader ut over
de kjente kostnader ved kjøp av revisjonstjenester.
En ny runde med konkurranseutsetting av kjøp av regnskapsrevisjonstjenester vil
medføre ekstra administrative kostnader for kontrollutvalg, sekretariat samt
kommunen, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tilbudsutlysning,
innhenting av tilbud, tilbudsevaluering, inngåelse av avtale samt kontroll med
etterlevelsen av avtalen.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak
oversendes kommunestyret for endelig behandling.
Ås, 26.11.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 37/19

Kontrollutvalgets planarbeid

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00132-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av



Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget. Folkevalgtopplæringen
foreslås delt opp i følgende moduler:
Modul
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Tema
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver
Kontrollutvalgets planarbeid
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Kontrollutvalget i media
Kommunedirektørens internkontroll
Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar

Dato
31.10.19
04.12.19

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte. Modulene vil
bli gjennomgått av sekretariatet.
I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.
Kontrollutvalgets planarbeid
Vedlagt følger en presentasjon med gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og
oppgaver i forbindelse med planarbeid, herunder spesielt arbeidet med plan for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.
Ås, 25.11.19
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Planarbeidet
Opplæring av kontrollutvalg, Modul 2
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir
gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens
eierinteresser i selskaper.
Dette er hjemlet i Kommuneloven § 23-2 «Kontrollutvalgets ansvar og
myndighet» bokstav c og d.
For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante områdene som bør
kontrolleres, må det gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV)
av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper (§23-3
og §23-4).
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gi svar på hvilke områder det er
knyttet størst risiko til og hvilke områder det er mest vesentlig å undersøke.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Risiko- og vesentlighetsvurderingene og arbeidet med å utarbeide plan for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll, er viktig for at
kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og
eierinteresser.
Arbeidet er med på å gi kontrollutvalget det kunnskapsgrunnlaget de trenger
for å ivareta kontrollansvaret sitt.
Det er ingen konkrete krav til hvordan risiko- og vesentlighetsvurderinger skal
gjennomføres.
Risiko = faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål,
vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Vurderes
i 3 kategorier (høy/middels/lav).
Vesentlighet = anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik.
Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Risikovurdering kommunens virksomhet
•
•
•
•
•

Kommunen når ikke sine målsettinger
Kommunen oppfyller ikke lovkravene
Kommunen utnytter ressursene dårlig
Kommunen etterlever ikke politiske vedtak
Utfordringer som kommunen har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Risikovurderinger selskaper
• Den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet
gjør ikke dette i samsvar med kommunens vedtak og
forutsetninger
• Selskapet driver ikke i tråd med kommunestyrets mål for
eierskapet
• Selskapet driver ikke i tråd med lover og regler eller
vedtektsfestet formål
• Selskapet drives ikke på en økonomisk forsvarlig måte
• Utfordringer som selskapet har og vil få fremover

37/19 Kontrollutvalgets planarbeid - 19/00132-2 Kontrollutvalgets planarbeid : Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Hvem kan gjennomføre risiko- og
vesentlighetsvurderinger?
• Kontrollutvalgets sekretariat
• Kommunens revisor
• Andre
Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal
gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderingene.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Planprosessen
• Møte 1: Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.
– Gjøremål mellom møte 1 og 2

• Møte 2: Dialog og informasjonsinnhenting.
– Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Møte 3: Forslag til plan for forvaltningsrevisjon.
– Gjøremål etter møte 3
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Møte 1
Kontrollutvalget bestiller et utkast til risiko- og
vesentlighetsvurderinger basert på opplysninger fra bl.a.:
• Årsmeldinger i kommunen
• Kommunale planer
• Rapporter etter statlig tilsyn
• KOSTRA
• Informasjon fra offentlige databaser
• Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
• Innspill fra oppdragsansvarlig revisor for finansiell- og
forvaltningsrevisjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 1 og 2
• Lage forslag til risiko- og vesentlighetsvurderinger
• Sende invitasjon til aktuelle deltakere i møte 2

Invitasjon bør inneholde relevante spørsmål om risiko i kommunen, f.eks.:
•
•

På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller
utnytter ressursene dårlig?
På hvilke områder er det behov for forvaltningsrevisjon?

Invitasjonen bør også inneholde en tidsplan, f.eks.:
– 09:00-10:00 Rådmann med seksjonsledere/virksomhetsledere/enhetsledere
– 10:00-11:00 Ordfører, varaordfører, komiteledere og gruppeledere
– 11:00-11:30 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
– 11:30 -11:45 Pause
– 11:45 Kontrollutvalget diskuterer informasjonen som er fremkommet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Risikomatrise
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Møte 2

• Dialog og informasjonsinnhenting fra politisk ledelse,
kommunedirektør, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud/verneombud.
• Kontrollutvalget må diskutere informasjonen som
kom frem.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 2 og 3
• Relevant informasjon må innarbeides i risiko- og
vesentlighetsvurderingene (og ferdigstille denne til
det neste møtet i kontrollutvalget).
• Utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon og
en plan for eierskapskontroll
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Møte 3
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll
– Kontrollutvalget må diskutere fokusområdene og bestemme
prioriteringsrekkefølgen
– Vedta planene
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Gjøremål etter møte 3
Sende over planene til kommunestyret for endelig
vedtak.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kort oppsummert
• Sett av tid og ressurser til risiko- og vesentlighetsvurderinger og
planarbeidet. Dette er kanskje det viktigste arbeidet kontrollutvalget
gjennomfører i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på
denne måten bli godt kjent med kommunens virksomhet tidlig i
perioden.
• Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderinger som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag
for å utarbeide gode planer.
• Bred involvering i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger
gir god forankring av planene og et godt grunnlag for videre
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen/eierskapskontrollen.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

• Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lang
planperioden skal være, og hvordan eventuelle
omprioriteringer og rullering av planene bør foregå.
• Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret
og i administrasjonen.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 38/19

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00167-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av
saksframlegget.
Alternativ 1
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.
Alternativ 2
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og
vesentlighetsvurderingen.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av
Vestby kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Hensikten er å
finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Risiko- og
vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelse av Plan for
forvaltningsrevisjon, som skal vise på hvilke områder det bør gjennomføres
forvaltningsrevisjoner.
Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for
forvaltningsrevisjon Vestby kommune skal ha for denne valgperioden.
Overordnet analyse for Vestby kommune 2016 og gjeldende plan for
forvaltningsrevisjon er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over styringsdokumenter:
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/vestby/styringsdokument/
HJEMMEL
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 23-3:
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens

38/19 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling - 19/00167-1 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling : Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for forvaltningsrevisjon, så bør det settes
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:
•

•
•
•

Som grunnlag bør benyttes bl.a. - kommunale dokumenter og vedtak,
tilgjengelige statistikker (bl.a. KOSTRA) og tilsynsrapporter. I tillegg bør det
innhentes informasjon fra rådmann, ordfører, politikere, hovedtillitsvalgt og
hovedverneombud, kontrollutvalg, sekretariat og oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor.
Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.
Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer,
samt en vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren
2020.

Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig.
Begrepsdefinisjoner
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for
virksomheten.
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer.
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen og som
med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. Vesentlighet kan
vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, brukerperspektivet,
medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet.
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.
Fremdriftsplan
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap.
VURDERING
Alternativ 1
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon
kan i prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Sekretariatet har ut fra en bestiller- og
utførermodell sett for seg følgende arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat
og revisjon:
Side 2 av 3
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•
•
•
•

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommune
sin virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper fra Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, som behandles av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget innstiller til Vestby kommunestyre på forslag til plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.
På grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon gjennomfører kontrollutvalget
begrenset tilbudskonkurranse årlig på forvaltningsrevisjoner som ønskes utført.

Alternativ 2
Velger kontrollutvalget å utlyse konkurranse for utarbeidelse av risiko- og
vesentlighetsvurdering, så bør det presiseres i tilbudet hva som skal utføres samt
tidsfrister.
Kontrollutvalget bør fastsette tildelingskriterier (fordeling mellom pris og kvalitet).
En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse hvor det sendes ut tilbud til minst
3 selskap. Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilke selskap de ønsker å sende
tilbudsinvitasjon til.
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet
(alternativ 1) vil ikke innebære verken økonomiske eller administrative konsekvenser
for kontrollutvalget. Utførelsen av oppdraget gjøres innenfor fastsatte rammer for
kjøp av sekretariatstjenester.
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra andre (alternativ 2)
vil innebære ekstrautgifter for kontrollutvalget. For 2020 er det ikke foreslått en
budsjettbevilgning for kjøp av forvaltningsrevisjon. Det bør i den sammenheng
sendes en søknad til kommunestyret om en tilleggsbevilgning for kjøp av
forvaltningsrevisjon.
Utlysning av begrenset tilbudskonkurranse, evaluering samt inngåelse av avtale med
ekstern utfører vil medføre ekstraarbeid for både sekretariat og kontrollutvalg. En slik
prosess vil også få tidsmessige konsekvenser for oppstart av oppdraget og forskyve
fremdriften i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen samt plan for
forvaltningsrevisjon.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 28.11.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 39/19

Plan for eierskapskontroll - Bestilling

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00166-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som
fremkommer av saksframlegget.
Alternativ 1
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.
Alternativ 2
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og
vesentlighetsvurderingen.
Vedlegg:
Note 5 Aksjer og andeler, Note 8 Interkommunalt samarbeid
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eierskap. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for
eierskapskontroll.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelsen av Plan
for eierskapskontroll som skal angi på hvilke områder det bør gjennomføres
eierskapskontroll.
Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for
eierskapskontroll Vestby kommune skal ha for denne valgperioden.
Gjeldende plan for selskapskontroll er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over
styringsdokumenter:
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/vestby/styringsdokument/
HJEMMEL
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 23-4:
§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
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fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det
er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for eierskapskontroll, så bør det settes
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:
•

•
•
•

Som grunnlag bør bl.a. benyttes kommunens eierskapsmelding, årsmeldinger,
kommunale vedtak, offentlige registre og tilsynsrapporter. I tillegg til at det bør
innhentes informasjon fra rådmann, daglig ledere/styreledere, ordfører, politikere,
kontrollutvalg og sekretariat.
Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.
Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer,
samt en vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren
2020.

Begrepsdefinisjoner
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for
eierskapet.
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer.
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen eller
selskapet og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring.
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske,
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet.
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom
områder og selskap hvor det identifiseres risiko for avvik.
VURDERING
Alternativ 1
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for eierskapskontroll kan i
prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
(FIKS). Sekretariatet har ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende
arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon:





Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommune
sitt eierskap fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen utarbeider Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) et forslag til plan for
eierskapskontroll for perioden 2020-2023, som behandles av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget innstiller til Vestby kommunestyre på forslag til Plan for
eierskapskontroll 2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.
På grunnlag av vedtatt plan for eierskapskontroll utlyser kontrollutvalget
begrensede tilbudskonkurranser på eierskapskontroller som ønskes gjennomført.
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Alternativ 2
Velger kontrollutvalget å utlyse konkurranse for utarbeidelse av risiko- og
vesentlighetsvurdering, så bør det presiseres i tilbudet hva som skal utføres samt
tidsfrister.
Kontrollutvalget bør fastsette tildelingskriterier (fordeling mellom pris og kvalitet).
En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse hvor det sendes ut tilbud til minst
3 selskap. Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilke selskap de ønsker å sende
tilbudsinvitasjon til.
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet
(alternativ 1) vil ikke innebære verken økonomiske eller administrative konsekvenser
for kontrollutvalget. Utførelsen av oppdraget gjøres innenfor fastsatte rammer for
kjøp av sekretariatstjenester.
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra andre (alternativ 2)
vil innebære ekstrautgifter for kontrollutvalget. For 2020 er det ikke foreslått en
budsjettbevilgning for kjøp av forvaltningsrevisjon. Det bør i den sammenheng
sendes en søknad til kommunestyret om en tilleggsbevilgning for kjøp av
forvaltningsrevisjon.
Utlysning av begrenset tilbudskonkurranse, evaluering samt inngåelse av avtale med
ekstern utfører vil medføre ekstraarbeid for både sekretariat og kontrollutvalg. En slik
prosess vil også få tidsmessige konsekvenser for oppstart av oppdraget og forskyve
fremdriften i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen samt plan for
eierskapskontroll.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 25.11.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 40/19

Møteplan 1.halvår 2020

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00169-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:
Onsdag 5.februar
Onsdag 1.april
Onsdag 27.mai
Onsdag 17.juni
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00
Vedlegg:
Møtekalender 2020 - Vestby kommune
SAKSUTREDNING:
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære
kontrollutvalgsmøter, hvorav 4 møter i løpet av 1.halvår 2020.
Kontrollutvalget har fremmet preferanse på onsdag som møtedag og kl. 18:00 som
møtetidspunkt.
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte
organ i Vestby kommune, herunder spesielt kommunestyret.
Vestby kommune v/politisk sekretariat har i e-post, datert 25.11.19, bekreftet
følgende reservasjon av møtelokaler:
Møte nr.
1/20
2/20
3/20
4/20

Dato
05.02.20
01.04.20
27.05.20
17.06.20

Tidsrom
Kl. 18 Kl. 18 Kl. 18 Kl. 18 -

Møterom
Møterom v/fellestjenesten/økonomi, Vestby rådhus
Formannskapssalen, Vestby rådhus
Formannskapssalen, Vestby rådhus
Formannskapssalen, Vestby rådhus

VURDERING
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. I den forbindelse må en
samordne møter i forhold til tilgjengelige personalressurser i det nye selskapet for å
unngå møtekollisjoner mellom kontrollutvalgene. En finner det hensiktsmessig å
avvente med å vedta møteplan for 2.halvår til våren 2020.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.
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Møtekalender og sakspapirer - Vestby kommune
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AA

≡
Fant d

Politikk
Reglement folkevalgte
Kommunereform
Overføring av
kommunestyremøter
Møtekalender og
sakspapirer
Kontrollutvalget

Politiske partier i Vestby
Regjeringen.no
Styrevervregisteret
Min sak

Du er her: Nyheter > Møtekalender og sakspapirer

Møtekalender og sakspapirer
Møtekalender 2. halvår 2019 (.pdf)

Politiske møter
Klikk på en møtedato under, og du vil få opp møteinnkallinger med saksfremlegg og vedlegg, saksutskrifter og
protokoller.
Klikk på er komité eller et utvalg, og du vil få opp medlemsliste.
Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt
offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta
dokumenter fra offentlighet.

Velg år: 2016 2017 2018 2019 2020
Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
31

Takstnemnda

https://www.vestby.kommune.no/politikk.76124.no.html?year=2020[28.11.2019 14:45:33]
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Klagenemnda for eiendomsskatt
Klagenemnda
Valgstyret
Byggekomite ny svømmehall Vestby nord
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Ungdomsråd

6

5

24

23

14

3

8

12

21

26

23

5

2
30

7

19

16

Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Valgkomite
Klientutvalget
Partssammensatt utvalg
Plan- og miljøutvalget

20

Formannskapet

27

27

2
30

17

4

8

18

22

24

10

16

Eldrerådet

5

4

13

2

7

11

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

4

3

12

1

6

10

25

21

26

23

Kommunestyret

20

15
25

21

14
18

Byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken
Helse- og omsorgsutvalget

Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnestyret

24

27

Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan

Opprettet: 05.april.18
Oppdatert: 02.oktober.19

Vestby kommune - Tlf 64 98 01 00 - Fax 64 98 01 01 - post@vestby.kommune.no Sikker digital e-post
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du
kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler og lese vår personvernerklæring.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 41/19

Kurs og konferanser 2020

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00154-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
1)
2)
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 3.-4. juni 2020:
1)
2)
Vedlegg:
Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020
SAKSUTREDNING:
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll
og tilsyn i kommunal sektor. I 2019 samlet konferansen rundt 650 deltakere.
Konferansen avholdes 29. - 30. januar 2020 på The Qube, som ligger i tilknytning til
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay,
Gardermoen.
Påmeldingsfrist er 12.desember 2019.
Hovedtemaer:






Politikerhets. På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer og
trusler blant folkevalgte politikere i Norge.
Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv
Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

Minikurs parallelt med hovedprogrammet:
Parallelt med deler av hovedprogrammet blir det avholdt minikurs med nye ledere og
medlemmer av kontrollutvalgene som målgruppe. Det er begrenset antall deltakere
på minikursene.
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Tema for minikursene er:




Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgave.
Lederrollen i kontrollutvalget.
De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet.

FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2020
Konferansen avholdes 3.- 4. juni 2020 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.
Kontrollutvalget i Vestby har vært medlem av FKT siden 2013.
Det er lagt ut foreløpig informasjon om konferansen:
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER
I kontrollutvalgets budsjett for 2020 er det satt av kr 40 000,- til kurs og opplæring for
at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.
Sekretariatet vil stå for påmelding. Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften.
Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.
Avslutning:
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 28.11.19
Unni Westli /s./
Rådgiver

Side 2 av 2

41/19 Kurs og konferanser 2020 - 19/00154-1 Kurs og konferanser 2020 : Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020

P

R

O

G

R

A

M

NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hovedtemaer:

Politikerhets
Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv
Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer,
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

#ku20nkrf
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09.00

Registrering og enkel servering

10.00

Velkommen

Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF
E

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)
RO

Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsukegeneral” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

11.40

Hat og trusler mot folkevalgte?

G

E

M

11.20

ANN

MON

Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

IC

A

UPE
DJ

ØYST

R G H O LT E R

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?

RI

UE

OLE

L

Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

G

u

A

D

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?

IN

AN

13.20

CAR

ARA
TN A M

Lunsj

BO

Anne Grosvold i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere
ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

12.20

N

EI

UN

11.50

DAL

u

KAM

Pause

14.20

Rent drikkevann – hva gikk galt?

Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)

KS

LID

PE

KJET

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u

17.00

19.30

IL

Pause
PER-

16.10

S

ERG

DE

F

ST

15.50

BÅR

UB

Rent drikkevann – et felles ansvar

O

IA

15.10

Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

DH

UR

u

BÅR

N FO
SS

Rent drikkevann – en selvfølge?

Minikurs A

14.45

Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Se info neste side

u

14.20

RU

D

14.00

ZY

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag

17.00

KR

I

Rune Tokle, foto: Tøri Gjendal / Anne Grosvold, foto: Trine Hisdal / Monica Mæland, foto: Hans Jørgen Brun / Øystein Djupedal, foto: Husbanken / Kamzy Gunaratnam, Foto: Oslo kommune Sturlason / Bård Hoksrud, foto: Stortinget / Per-Kristian Foss, foto: Riksrevisjonen Ilja Hendel

u

SV

Demokratiets kår

AND

10.40

RUN
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u

T

O

Åpning

ÆL

10.10
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u

Onsdag 29. januar
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Torsdag 30. januar
Bærekraft – hva er det?

Bærekraftmålene – hva må til lokalt
og sentralt?

L

AL

A

LO

BR

TINA

AR

En samtale med:
u Carlo Aall
u Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
u M.fl. (kommer)

CAR

U

Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for
berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Minikurs
MinikursBB

09.30

09.00
09.00
Se info nederst

u

IE D
E
AHL EID

09.00

10.20

Gode bestillinger og gode analyser
– kontrollutvalgets muligheter

BE

Pause

RN

10.00

M

E

RGLANN

B E AT

TOR

Ø

TT

LA

GESEN

Anne Grosvold i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer
kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

BJ

BR

I

GU

M

M AY

Pause

11.20

Personvern – hva gjør vi i kommunene?

E
AT

EN

Lunsj

Begrenset antall plasser

DE

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet

u

Renate Borgmo og Bjørn Bråthen,
seniorrådgivere i NKRF

u

Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,
regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

RIN
HA

T
KA

M

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å
forstå det kommunale regnskapet

ANN

NE

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle
og oppgaver

Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og
tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem
av kommunestyret i Vennesla kommune

E GARDN

Torsdag kl 09.00 - 10.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u

AN

ER

ALEX

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer
av kontrollutvalget

B

N

N
RE
TSY JENSE

BJØR

KNU

TT

A

Beate Marie Dahl Eide, foto: Tone Tveit VTB / Tina Bru, foto: Stortinget / Peter Svaar, foto: NRK / Bjørn Bråthen og Alexander Etsy Jensen, foto Tøri Gjendal

AR
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REN
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TH

13.00

Peter Svaar, journalist i NRK

MO

Bompengeselskapenes pengebruk

RG

12.20

S

R

PETE

BO

Pause

E

11.20

Minikurs C

Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

12.00

u

TT

ANE

Se info nederst

u

EN

11.00
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GENERELL INFO

NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

Påmeldingsfrist: 12. desember 2019.
Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020
*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten
ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av
administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av
konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo

19 4 5 – 2 0 2 0

NKRF

Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00 • post@nkrf.no • www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no • www.twitter.com/nkrf

Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier
www.nkrf.no | post@nkrf.no

Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

erling@erlingsdesign.no / 12.11.2020

•
•
•
•

Velkommen på konferanse!

Påmelding
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 42/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Vestby kommune

Saksnr.: 19/00026-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Vestby KU 311019, Tertialrapport 2 2019 - Vestby kommune,
Budsjettendring tertial 2 2019, Tertialrapport 2 2019 - Vestby havn, Aktivitetsplan
Vestby KU pr 201119
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 08/19

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS,
saksprotokoll KST sak 108/19 (ikke vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 31/19
OS 32/19
OS 33/19
OS 34/19

Protokoll Vestby KU 31.10.19 (vedlagt)
Tertialrapport 2 2019 – Vestby kommune (vedlagt)
Budsjettendring tertial 2 2019 (vedlagt)
Tertialrapport 2 2019 – Vestby havn (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 20.11.19 (vedlagt)

Ås, 28.11.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Vestby kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

31.10.2019 kl. 17:00
Formannskapssalen, Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte:
ingen
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Leder åpnet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møteprotokoll godkjent 07.11.2019
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Saksliste
Side
Saker til behandling
27/19 19/00129-1

Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer

3

28/19 19/00132-1

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

4

29/19 19/00130-1

Rutiner for kontrollutvalgets møter

5

30/19 19/00026-5

Referat og orienteringer

6

Eventuelt

Vestby kontrollutvalg 31.10.2019
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Vestby KU-27/19
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:
Det ble foretatt en egenpresentasjon blant utvalgets medlemmer og sekretær.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby kontrollutvalg 31.10.2019
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Vestby KU-28/19
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:
Leder innledet.
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby kontrollutvalg 31.10.2019
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Vestby KU-29/19
Rutiner for kontrollutvalgets møter
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes …
3. Protokollen signeres av …
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:
Leder innledet.
Utvalget besluttet å ha sine møter på onsdager kl. 18:00.
Det ble fremmet følgende omforente forslag:
«Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle medlemmene 14 dager før
møtet.
2. Protokollen godkjennes formelt i neste møte, men med mulighet for sekretariatet
å følge opp sakene før formell godkjennelse.
3. Protokollen signeres av leder og nestleder.»
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle medlemmene 14 dager før
møtet.
2. Protokollen godkjennes formelt i neste møte, men med mulighet for sekretariatet
å følge opp sakene før formell godkjennelse.
3. Protokollen signeres av leder og nestleder.

Vestby kontrollutvalg 31.10.2019
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Vestby KU-30/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 07/19

Valg av kontrollutvalg 2019-2023, saksprotokoll KST sak 78/19

Orienteringssaker (OS):
OS 28/19

Protokoll Vestby KU 18.09.19

OS 29/19

Program for opplæring av nye kontrollutvalg
Følgende meldte seg på:
Yngve Haugstvedt, nestleder
John Arne Kjenn
Inger Heidi Francker

OS 30/19

Aktivitetsplan pr 18.09.19
Sekretær informerte om at aktivitetsplanen vil bli oppdatert etter møtet.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalg 31.10.2019
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Eventuelt

Fastsetting av neste møte
Utvalgets neste møte er fastsatt til 04.12.19. kl. 17:00
Det var enighet om å forskyve møtestart til kl. 18:00
Yngve Haugstvedt meldte forfall til neste møte. Vara vil bli innkalt.

Møtet hevet kl. 19:55

Vestby kontrollutvalg 31.10.2019
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Tertialrapport nr. 2 - 2019
Vestby kommune
dokumentet
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1. INNLEDNING
Tertialrapportnr. 2 2019leggesmed dette frem for politisk behandling.Rapportenfølger
tidligere mal, og byggerpå vedtakenei handlingsprogrammet.
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik i kr

Regnskapi
% av rev. bud

Revidert
bud

Opprinnelig
bud

Regnskap
hittil i fjor

Lønn

482 219

456 395

25 824

66,1

729 940

723 754

457 226

Andredriftsutgifter
Finansutgifter

288 479
105 486

279 158
100 467

9 321
5 019

64,4
75,9

448 111
139 015

443 375
98 724

262 460
101 566

Andreinntekter
Refsykepenger

-195 646
-29 072

-185 436
0

-10 210
-29 072

69,2
-

-282 695
0

-273 164
0

-185 420
-25 993

Finansinntekter
Skattog ramme

-43 074
-642 089

-41 996
-641 689

-1 078
-400

74,8
65,7

-57 571
-976 800

-15 889
-976 800

-40 597
-611 644

-33 697

-33 101

-596

0

0

-42 402

I alt

Tabellenovenfor inneholdersentraleutgifter og inntekter i tillegg til tall for
resultatområdene.Avviketpå lønnskostnadenemå seesi sammenhengmed refusjon
sykepenger.For øvrigekommentarervisesdet til det enkelte resultatområdeog
budsjettendringssaken.

3. MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær- totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
983,3
8,9 %
3,0 %
5,9 %

Mål 31.12.19
1 050,6
8,3 %
2,0 %
6,3 %

Resultat
30.04.19
1024,4
8,4 %
2,6 %
5,8 %

Korttidsfravær
Korttidsfraværethar hatt en reduksjonfra 3,0 % per 31.8.2018til 2,6 % per 31.8.2019.
Reduksjonener forventet. De ansatteer oppfordret til økt bruk av egenmeldingerdersom
legemeldingkan unngås.Jevntover har korttidsfraværetligget rundt 3 % for kommunen
totalt, og det forventesen ytterligere nedgangi tiden som kommer ettersom kommuneni
lys av ny IA-avtaleog endringeri denne vil rette økt innsatsfor å reduserekorttidsfraværet.
Langtidsfravær
Per 31.8.2018haddekommunenet samletlangtidsfraværpå 5,9 % menstallet per 31.8.2019
er 5,8 %.Nedgangener marginal,men kan tyde på at det går riktig vei, jf. omtale av tiltakene
nedenfor som kommunenhar igangsattfor å reduseresykefraværet.
Sommeren2017 ble tettere oppfølgingav sykemeldteinnført, og ytterligere tiltak ble
igangsatti 2018.I mars2019 startet kommunenet samarbeidmed NAVVestbysom nå tilbyr
bedriftsrettet oppfølging,hvilket innebærerat NAVVestbykommerinn som rådgivendepart
2
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i dialogmøte1 med sykemeldteetter 6. fraværsuke.NAVVestbyhar da som rolle sammen
med arbeidsgiverog sykemeldtå se på tilretteleggingsmuligheter,vurdere eksternbistand,
foreslåtiltak fra NAVsom kan omsøkesved behov,samt se på omplasseringsmuligheter
hvor
dette drøftesmed den sykemeldtemed mål å få vedkommenderaskeretilbake i aktivitet i
den grad dette er mulig.
Kommunensarbeid med fraværssituasjonen
Det arbeideskontinuerligmed å sette inn tiltak for å reduserelangtidssykefraværet,
og
fraværssituasjonenpå enheter med over 10 % fravær skalkartleggesbådepå organisatorisk
og individnivåfor å skreddersyhvordandet skalarbeidesstrategiskmed nærværet.
Et relativt lite antall medarbeiderestår for størstedelenav fraværet. Det er ogsåi 2019 fokus
på oppfølgingav arbeidstakeremed nedsatt funksjonsevnesamt å tilrettelegge
arbeidssituasjonenfor disse.Totalt sett er lite av fraværet rapportert som arbeidsrelatert.I
de tilfeller det er mistankeom arbeidsrelatertfravær,går leder i tett dialogmed
arbeidstakervedrørendetilretteleggingav arbeidssituasjonen.Utprøvingi annet passende
arbeid gjøresdersomdette er mer hensiktsmessigog i tråd med arbeidstakersønskerog
behov,jf. tilretteleggingsplikteni arbeidsmiljøloven.

Område
Sentraladministrasjonen
Skole
Barnehage
Helseog barnevern
Rehabilitering
Hjemmetjenesten
Sykehjemmet
KommunaltNAV
Kultur
Plan,bygg,geodata
Kommunalteknikk
Eiendom
Totalt

Nasjonale
tall
kommunesektor
2017/18
7,2

Egne
tall
Vestby
kommune
2017
7,0

Egne
tall
Vestby
kommune
2018
5,8

Egnetall
Vestby
kommune
1-2. tertial
2018
5,8

Egnetall
Egne
Vestby
tall
kommune Ambisjons1-2. tertial
nivå
2019
2019
4,4
7,0

8,6
12,5

7,6
10,0

7,8
12,5

7,8
12,3

6,5
12,8

7,5
10,0

11,2
11,2

7,2
14,9

4,0
10,9

5,2
10,8

6,3
9,1

4,0
9,0

11,2
11,2

10,1
11,4

9,9
12,5

10,6
10,9

6,9
14,5

9,0
12,0

8,5
8,5

5,5
4,3

8,2
3,9

7,6
3,4

12,0
2,4

10,0
4,0

8,5
6,8

5,6
9,8

5,1
7,1

6,2
9,2

2,3
8,9

3,0
6,0

6,8

4,9

6,3

6,8

9,6

7,5

9,9

8,9

8,9

8,9

8,4

8,3

Nasjonaletall er for perioden4. kvartal 2017 –3. kvartal 2018.De nasjonaletallene er ikke direkte
sammenlignbaremed kommunensegnetall. Nasjonaletall for Vestbykommuneliggerhøyereenn kommunens
egnetall. Alle tall i tabellen er målt i prosent.

Medarbeiderundersøkelse
KS10-Faktormedarbeiderundersøkelse
gjennomføresmedio oktober. Resultatetforventeså
foreliggei løpet av desemberog vil bli kommentert i årsmeldingen.
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4. STATUS
INVESTERINGSPROSJEKTER
Utvidelseav eksisterendeinvesteringsprosjekter:
UtbyggingGrevlingenungdomsskole–Varmepumpe
Kommunestyretbevilget 800 tusen kroner den 25.06.2018i sakK- 36/18. Kostnadfor
ny varmepumpepå Grevlingenble i 1. tertial 2019 beregnettil 3,6 millioner kroner. I
sakom budsjettendringer1. tertial (K-51/19)ble det bevilget1,6 millioner kroner
som ble finansiert gjennomtilskudd fra Enova,og 1,2 millioner kroner som ble
finansiertinnenfor rammenpå investeringsprosjektetny idrettshall Grevlingen.
Budsjettetpå prosjektet0219 varmepumpeble dermedetter 1. tertial 2019på
2,4 millioner kroner.
Etter at byggearbeideneer kommet i ganganslåsprosjektkostnadenå bli
4,7 millioner kroner. Rådmannenanbefalerat merkostnadenpå 1,1 million kroner
finansieresmed en tilleggsbevilgningpå prosjektet 0219 varmepumpepå
600 tusen kroner slik at budsjettet endresfra 2,4 til 3,0 millioner kroner. Resterende
behovpå 500 tusen kroner dekkesinnenfor budsjettrammenpå prosjekt
0528idrettshall Grevlingen.
Krokstrandfriområde –oppgraderingav kiosken
Ferdigstillelsenav kioskenpå Krokenmedførte et merforbruk på 257 tusen kroner.
Merforbruket skyldesutgifter i forbindelsemed maling av kiosken,og nødvendige
ombyggingerav strømmeni kiosken.Rådmannenanbefalerat det bevilges
257 tusen kroner til å dekkenødvendigearbeider.
Kunstgressbane
snøopplag
Det er kommet forslagtil ny forskrift for behandlingav gummigranulatved
kunstgressbaner.For å imøtekommeny forskrift er det behovfor utvidelserrundt alle
kunstgressbanene
i kommunen.Grevlingener første bane som utbedres.Anbudviser
behov for omfattende arbeidersom blant annet terrengarbeider,dreneringog
asfalteringfor å kunnegjennomføreprosjektet.Rådmannenanbefalerat det
tilleggsbevilges1,4 millioner kroner for å kunnegjennomføreutbedringenepå
Grevlingenkustgress.
InventarGrevlingenskole
Innhentedepriser for å møblereteamromenepå Grevlingenskolevar uten «tower».
Pådet tidspunktet priser ble innhentet var det forutsatt at Grevlingenskulleoverta
«tower» fra teamrommenepå gamleBjørlienskole.Det ble senerebestemt at
Bjørlienskoleskullebrukessom avlastningskontorer,og at det da var hensiktsmessig
at «tower» ble ståendepå Bjørlien.Rådmannenanbefalerat det tilleggsbevilges
99 tusen kroner til å kjøp av «tower» på Grevlingenskole.
Nye investeringsprosjekter
Inventarog utstyr, sykehjemmet
Kommunestyretbevilget driftsmidler til utvidelseav åtte plasserpå sykehjemmeti K31/19 Økt kapasitetved sykehjemmet.I sakenble det ikke tatt høydefor innkjøp av
inventar og utstyr til de nye plassene.Den nye avdelingenmanglersenger,nattbord
4
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og annet utstyr til de nye rommene. Kostnaden er anslått til 300 tusen kroner.
Rådmannen anbefaler at det bevilges 300 tusen kroner til kjøp av inventar og utstyr.


Ombygging av kryss Deør vei/Skoglundveien.
Det er vedtatt ny reguleringsplan for omsorgsboliger på Husjordet. Krysset Deør
vei/Skoglundveien må bygges etter den nye reguleringsplanen. I tillegg til kryss for
biltrafikk skal det også bygges fortau på den ene siden. Arbeidene omfatter rydding
av vegetasjon, grunnarbeider og asfaltering. Krysset skal bygges med frisiktsoner. Det
skal også graves kabelgrøfter i bakken og settes opp gatelys. Rådmannen anbefaler at
det bevilges 1,1 millioner kroner til Vestby kommunes andel av kostnadene. Resten
av kostnadene skal dekkes av utbygger.

Justering av budsjett mellom prosjekter:
 Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad
Det er forventet et merforbruk på prosjektet «Utskiftning av hovedvannledning SonPepperstad» med omlag 3 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at merforbruket
finansieres ved å redusere bevilgningen på prosjektet «VA-sanering Randem/Høgda»
med 3 millioner kroner. Etter dette vil det være igjen om lag 13,5 mill. kroner på
prosjektet. Rådmannen legger opp til at disse midlene inngår som en del av
finansieringen av investeringsprogrammet i kommende handlingsprogram.

Prosjekter med mindreforbruk
 Bjørlien skole
Det gjenstår fremdeles en del etterbestillinger som ikke er fakturert på Bjørlien skole.
Det forventes imidlertid gjenstående budsjettmidler når byggeprosjektet på
Bjørlien skole er sluttført. Rådmannen anbefaler at budsjettet reduseres med
3,756 millioner kroner, tilsvarende netto finansieringsbehov på
investeringsprosjekter i 2. tertial. Etter dette vil det være igjen om lag 13,25 millioner
kroner på prosjektet. Rådmannen legger opp til at disse midlene inngår som en del av
finansieringen av investeringsprogrammet i kommende handlingsprogram slik at
prosjektet Bjørlien skole avsluttes nå.
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5. FORVALTNING AV LIKVIDITET OG GJELDSPORTEFØLJE
I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig
likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer.

Likviditet
Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per
31. august:
Beløp i 1000 kr
DNB Konsernkonto

Rente

657 557

1,99

Sparebank1 Østfold-Akershus

286

0,30

Sparebank1 Østfold-Akershus

50 000

2,09

Sum

685 336

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
nibor rente pluss en margin på 0,25 prosentpoeng. Ny bankavtale med DNB vil tre i kraft fra
1. april 2020 hvor marginen er økt til 0,56. Vi har plassert 50 millioner kroner i Sparebank 1
til tre måneders nibor rente med en tidligere margin på 0,68 prosentpoeng. Marginen ble
redusert til 0,35 fra 26. juli 2019.

Gjeldsportefølje
Årets startlån på 45 millioner kroner er tatt opp. Det er i budsjett 2019 ikke vedtak om
ordinært låneopptak. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er
ikke gjennomført grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler. Det har ikke vært
konverteringer av gamle lån i 2019. Per 31. august er gjeldssammensetningen slik:
Låneportefølje

Beløp i 1000

Rente

136 102

1,65

876

0,65

Kommunalbanken - p.t. rente

802 126

2,15

Kommunalbanken - nibor rente

Startlån i Husbanken
Lån til særvilkår i Husbanken

435 077

1,87

KLP - nibor rente

95 248

1,67

Kommunalbanken - fastrente til 2023

78 785

2,34

235 698

2,04

KLP - fastrente til 2022
Sum

1 783 911

Andelen fastrentelån utgjør 19,1 % av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrukket kommunens
likvide midler utgjør fastrentelånene 25,5 % av netto lånemasse mens gjennomsnittlig
rentebinding er på ett år og 40 dager.
Kommunalbanken har varslet en renteøkning på 0,25 prosentpoeng fra 9. oktober for lån
med p.t. rente. Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert i siste tertial i
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2019, vil netto renteutgift bli 3,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall
med tre prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 9,2 millioner kroner.
Langsiktige finansielle plasseringer
Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at
storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet.

6. RÅDMANNENS KONKLUSJON
Det er stor aktivitet i kommunen og derfor behov for å øke budsjettrammen på drift samt
omprioritering på investering. Det er flere resultatområder som melder om forventet
merforbruk på drift ved utgangen av 2019. Forventet merforbruk er kommentert under det
enkelte resultatområdet, og samlet er det meldt om et merforbruk i underkant av 11
millioner kroner. Dette er om lag 1,1 millioner kroner høyere enn det som ble meldt etter 1.
tertial, og som ikke ble dekket i juni i sak om budsjettregulering etter 1. tertial 2019.
I desember 2018 var summen av skatt og rammetilskudd etter KS sin beregning
8 millioner kroner lavere enn i kommunens vedtatte budsjett 2019. Beregningen til KS etter
kommuneproposisjonen gav samme sumtall som det kommunen har i budsjett 2019. KS har
gjort beregninger etter statsbudsjett 2020 som tilsier at vi vil få godt over 10 millioner kroner
mer i skatt og rammetilskudd enn det som ligger i budsjett 2019. Selv om vi nå ligger an til å
få mer i inntekter enn det som er budsjettert, er det grunn til å understreke at prognosen for
disse inntektene i 2019 fortsatt er usikker.
Rentenivået er om lag 0,15 prosentpoeng høyere enn det som er lagt til grunn i budsjett
2019. For 2019 dekkes dette av høyere renteinntekter som følge av at midler i bank er
høyere enn det som tidligere er blitt lagt til grunn. Dette tilsvarer anslaget fra forrige tertial.
Befolkningen i Vestby kommunen økte med 145 personer første halvår 2019 noe som kan
sies å være i tråd med befolkningsprognosen som er lagt til grunn i Handlingsprogram 20192022.
Rådmannen mener at økonomien for 2019 er under kontroll, men at den er under press.
Sammen med usikkerhet knyttet til veksten i skatteinntekter og rammetilskudd framover
medfører det at neste års budsjett vil bli mer krevende å saldere enn det som har vært
situasjonen de siste årene.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

19 213

18 887

326

62,95

30 521

31 121

20 078

Andredriftsutgifter

27 705

27 680

25

78,70

35 205

29 895

25 930

Andreinntekter

-1 450

-971

-479

25,22

-5 750

-5 650

-1 711

-291

0

-291

0,00

0

0

-821

45 177

45 596

-419

75,33

59 975

55 365

43 476

Refusjonsykelønn
I alt

Lønninkludertrefusjon sykelønnog andre driftsutgifter er i henholdtil budsjett. Andre
inntekter er høyereenn budsjettert. Dette skyldesi hovedsaksalgs-og skjenkeavgiftersom
blir satt av på fond.
Konklusjon:Forventeså gå i balanse.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
39,8
5,8 %
2,1 %
3,6 %

Mål
31.12.19
40,9
7,0 %

Resultat
31.08.19
40,9
4,4 %
2,4 %
2,0 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål Suksessfaktor
Styringsindikator AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.08.19
Fornøyde
Velfungerende
Behandlingstid
To dager
OK
brukere
servicekontor
for henvendelser
til servicekontoret
Søknader for
startlån behandles
fortløpende

Behandlingstid
for søknader
startlån

Fire uker etter
komplett
søknad

Mer brukervennlig
hjemmeside for
Vestby kommune

Siteimprove gir
oss målinger

Øke digitaliseringen

Andel av
utgående faktura
som er
elektroniske
Innføre
elektroniske
purringer

Oppnå en
scoreforbedring på
mer enn 20 %
i 2019
Over 75 %

I løpet av
første halvår
2019

Ikke innfridd

Systemet er tatt i bruk.
Resultat vil foreligge til
årsmeldingen.

Innfridd

Gjennomført

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Arbeidet med Sentrumsplanen har også tatt betydelig kapasitet andre tertial selv om det i mai
starter en ny prosjektmedarbeider. Forberedelser til StorFollo IKT som starter fra januar 2020
tar også en god del kapasitet.
Det er generelt et stort og økende arbeidspress i Sentraladministrasjonen på grunn nye krav
og fordi organisasjonen vokser, men så langt er dette blitt håndtert.
I kommunestyrets vedtak for handlingsprogram 2019-2022 er et vedtakspunkt om å oppløse
legater og gi tilbakemelding innen september 2019. Det har vært gjennomført styremøte med
vedtak om avvikling for fire legatet i perioden mai til august. Det søkes Stiftelsestilsynet om å
avvikle disse, og søknaden sendes i begynnelsen av oktober. Dersom søknaden innvilges, vil
alle legatene bli avviklet i løpet av høsten 2019.
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RESULTATOMRÅDE
SKOLE
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn
I alt

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år kr

Reg.i % av
rev.bud.

173 643 163 423 10 220

Revidert
budsjett

OpprinneligRegnskap
budsjett
hiå i fjor

67,71

256 447

253 462

167 676

26 457

26 299

158

68,22

38 781

34 254

25 834

-26 396

-24 599

-1 797

71,86

-36 732

-33 380

-27 783

-9 185

0

-9 185

0,00

0

0

-10 457

164 520 165 123

-603

63,64

258 497

254 336

155 270

Lønnog sosialeutgifter må sesi sammenhengmed refusjon sykelønn.Merutgift i overkant
av én million kroner skyldesøkte lønnsutgifteri forbindelsemed eleversom i løpet av 2019
har fått vedtakpå 100 % dekningmed spesialpedagog/assistent.
Merutgiften kan dekkes
innenfor egenramme,som følge av økt refusjonvedrørendefylkesbarnevern-elever.
Konklusjon:Forventeså gå i balanseved årets slutt.

MEDARBEIDERE
Tekst

Resultat
31.08.18
372,5*
7,8 %
2,3 %
5,9 %

Mål
31.12.19
393,0
7,5 %

Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg
* I tertialrapporten for 2. tertial 2018ble det satt inn årsverki skolene(uten SFO)på 317,4.

Resultat
31.08.19
384,4
6,5 %
1,9 %
4,6 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Den inkluderende skole. Vestbyskolen skal utdanne elever med faglig og sosial kompetanse, og som
er velfungerende samfunnsborgere.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat 31.08.19 Kommentarer
nivå
Nasjonale prøver:
Elever med
gode
grunnleggende
ferdigheter

Elever som er
motiverte for
læring

Elever som
trives på skolen

Ingen mobbing

-Ledere og
medarbeidere som
vektlegger tilpasset
og
læringsfremmende
opplæring
-Gode
tilbakemeldinger til
elevene
-Elever med
ledere og
medarbeidere som
vektlegger tilpasset
og
læringsfremmende
opplæring
-Gode
tilbakemeldinger
Ledere og
medarbeidere som
vektlegger positivt
læringsmiljø
Ledere og
medarbeidere som
vektlegger arbeid
mot mobbing

Regning

Bedre enn
nasjonalt
nivå

Alle styringsindikatorer måles
høst 2019,
kommer først i
årsmelding.

Bedre enn
nasjonalt
nivå

Alle styringsindikatorer måles
høst 2019,
kommer først i
årsmelding

Lesing på norsk
Lesing på engelsk

Elevundersøkelsen:
Læringskultur

Vurdering for
læring

Trivsel

Bedre enn
nasjonalt
nivå

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

Ingen
mobbing

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Vestby skole startet i august med ipad til alle elever på 1.-4. trinn. Det er engasjerte elever,
lærer og foresatte. Ipad gir de minste en helt annen mulighet til å utfolde seg digitalt enn det
PC gjør. Elevene bruker ipad til blant annet lese- og skriveopplæring og koding. Koding er en
viktig ferdighet å lære da det om noen år kommer til å prege arbeidshverdagen til elevene
våre. Vi glemmer selvfølgelig ikke at håndskrift er viktig, så vi bruker også papir og blyant.
Det er færre elever på Vestby skole enn først antatt, så skolen trengte ikke å ta i bruk
musikkrom og datarom som klasserom inneværende år.
Grevlingen og Brevik fikk nye rektorer fra skolestart i august.
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INVESTERING
Inventar Grevlingen skole
Ved innhenting av priser for å møblerer teamrom på Grevlingen skole var det uten «tower».
På det tidspunktet var det forutsatt at Grevlingen skulle overta de som stod på
teamrommene på gamle Bjørlien skole. Det ble senere bestemt at Bjørlien skole skulle
brukes som avlastningskontorer, og at det da var hensiktsmessig at «tower» ble stående på
Bjørlien. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 99 tusen kroner til å kjøp av «tower» på
Grevlingen skole.
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RESULTATOMRÅDE
BARNEHAGE
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

64 835

60 608 4 227

67,33

96 290

98 908

59 173

Andredriftsutgifter

63 259

62 635

624

67,80

93 308

88 990

60 068

-16 633

-16 710

77

67,56

-24 621

-23 150

-15 531

Andreinntekter
Refusjonsykelønn
I alt

-6 422

0 -6 422

0,00

0

0

-4 159

105 040

106 533 -1 493

63,67

164 977

164 793

99 551

Lønnog sosialeutgifter inkludertsykelønnsrefusjonviserat barnehagenehar et
mindreforbruk.Dette skyldesbåde dårlig tilgangpå vikarer og sykepengerefusjon
for
stillinger som ikke er erstattet(pga. færre barn). Det er budsjettjustert for færre barn, og
barnehagenevil ha et mindreforbrukpå om lag 500 tusen kroner ved utgangenav året.
Det er merforbruk på andre driftsutgifter som skyldestilskudd til private barnehager,
tilskudd til pedagognormfor fem ekstramånedersamt ekstrapensjonstilskuddtil en privat
barnehage.Kommunenhar ikke mottatt tilskudd til bemanningsnorm,og det er ogsålavere
foreldrebetalingenn budsjettert. Samletgir dette et estimert merforbruk/mindreinntektpå
500 tusen kroner.
Konklusjon:Forventeså gå i balanseved årets slutt.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
146,73
12,3 %
4,4 %
7,9 %

Mål
31.12.19
158,63
10,0 %

Resultat
31.08.19
152,47
12,8 %
3,7 %
9,2 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike
forutsetninger.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjonsnivå
Resultat
Kommentarer
31.08.19
Barnehagen
Ledere og
Foresattes opplevelse 4,7
Måles
legger til rette
medarbeidere
av at barnet trives i
november
for at barn
implementerer ny barnehagen
2019
utvikler gode
rammeplan
(Skala 1-5)
sosiale
ferdigheter
Barnehagen bidrar til 4,7
Måles
barnets sosiale
november
utvikling
2019
(Skala 1-5)
Barnehagen
skal bidra til at
barn utvikler
gode språklige
og
kommunikative
ferdigheter

Ledere og
medarbeidere har
god kompetanse
om barnehagens
språkmiljø og
barns
språkutvikling
Barnehagen
legger til rette for
utvikling av språk
og
kommunikasjon

Deltakelse fra
barnehagene på
Nettverk for språk og
atferd

90 % deltakelse

30 %
deltakelse

Foresatte har
inntrykk av at
barnehagen
tilrettelegger for
barnets språkutvikling

4,7

Måles
november
2019

Barn utvikler
evne til å delta i
og påvirke egen
hverdag

Ledere og
medarbeidere
som vektlegger
barns
medvirkning

Trivselsevaluering
med 5- åringene én
gang i året

100 %

92 %

Foresatte
opplever godt
samarbeid og
medvirkning i
barnehagen

Foresatte deltar
aktivt i
barnehagens
hverdag og på
arrangementer

Andel foresatte som
benytter seg av to
samtaler

90 %

48 %

Brukertilfredshet
(Skala 1-5)

4,5

Måles
november
2019

Det har vært to
av fire nettverk
hittil i 2019

De fleste
barnehagene
har samtalene
på våren. Noen
få har på
høsten
Det er samtaler
vår og høst, og
det er ikke alle
foresatte som
benytter seg av
tilbud om
samtale på
våren
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KORTOPPSUMMERING
ETTERANDRETERTIAL
Påventelistaper 31.08.2019er det 27 barn uten barnehageplass
bosatt i Vestbykommune.
Sjuav de 27 barna søkerplassfør 01.01.2020.Utfordringener at flere av søkernesøkerkun
én barnehageog den barnehagenhar ikke ledig kapasitet.Vi tilbyr plassfortløpendeved
ledighet.Det er ledigebarnehageplasser
både i VestbyNord og Syd.
Det var per 31.08.201932 barn med vedtaketter barnehageloven§ 19 a Vedtakom
spesialpedagogisk
hjelp og § 19 g Barnmed nedsatt funksjonsevne.Det er en økningpå to
vedtakfra 30.04.2019.Barnamed utvidet hjelpebehover fordelt mellom kommunaleog
private barnehager.Vedtakenevarierer mellom tre til 40 timer per uke.
Husstanderhvor samletbruttoinntekt er lavereenn 557 500 kroner kan søkeom
inntektsgradertforeldrebetaling/gratis kjernetid 20 timer i uka. Gratiskjernetid ble fra
01.08.2019utvidet til ogsåå gjeldeto-åringer i tillegg til de eldre barna.For barnehageåret
2019 –2020 er det per 31.08.2019fattet 76 vedtak.64 av vedtakeneomfatter ogsågratis
kjernetid. Privatebarnehagermed barn med vedtakom inntektsgradertforeldrebetalingog
gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetalingfra Vestbykommune.
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RESULTATOMRÅDE
HELSE
OGBARNEVERN
ØKONOMI
Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Beskrivelse

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

16 627

16 918

-291

61,72

26 940

26 940

14 885

Andredriftsutgifter

16 390

16 675

-285

56,72

28 895

28 895

17 110

Andreinntekter

-5 505

-5 348

-157

83,10

-6 625

-5 344

-4 143

0

-765

0,00

0

0

-536

28 245 -1 498

54,35

49 210

50 491

27 317

Refusjonsykelønn
I alt

-765
26 747

Tiltak under barnevernligger an til et mindreforbrukpå minst 0,5 millioner kroner ved årets
slutt. De andre områdeneforventeså gå i balanse.
Konklusjon:Helseog barnevernligger an til et mindreforbruk på minst 0,5 millioner kroner.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
26,41
5,2 %
2,1 %
3,0 %

Mål
31.12.19
27,81
4,0 %

Resultat
31.08.19
27,81
6,3 %
2,2 %
4,1 %

TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Styrkebarn og ungesoppvekstsvilkår
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjonsnivå
Barni 5. klasse Gi mulighet for
Andel klassersom har
100 %
skalfå innsikt i
tidlig intervensjon fått informasjon
hva
hvisbarn
barnevernet
opplever
gjør
omsorgssvikt
Barnskalha
Tilbygode
Antall kvinnersom
100 %
best mulig
tjenester til
tilbys hjemmebesøkav
helse
nyfødte
jordmor innen tre
virkedageretter
hjemkomst
Tilbygode
tjenester på
helsestasjonen

Brukertilfredshetmålt
ved
brukerundersøkelse
på
1-årskontroll

90%

Resultat
31.08.19
2008 kullet er
informert.

Kommentarer

87,3%dekning
fra janapril. 23,4%
dekningfra maiaugust

Lavt
måloppnåelse
omhandler
sykefraværi
sisteperiode

2009 kullet tas
på høsten

Ny målingtas
på høsten
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Det er stor aktivitet i barneverntjenesten med komplekse og krevende saker, og dette
arbeidet krever tid og dokumentasjon. Barnevernsreformen som pågår er ment å styrke
kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet
skal tydeliggjøres. Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig innsats, familiestøtte og
hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse. Blant lovendringene vises det til at
kommunene gis fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, at kommunenes ansvar for
oppfølging av fosterhjem presiseres, samt at kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i
barnets familie og nære nettverk lovfestes.
Det er ennå ikke konkretisert hvordan det økonomiske ansvaret skal defineres fremover.
Foruten det økte ansvaret for fosterhjem vil behovet framover være et bredere
tiltaksapparat med gode hjelpetiltak i hjemmet. Vestby barneverntjenesten hjelper flest av
barna i hjemmet, ligger lavt på antall plasseringer utenfor hjemmet og av de som er plassert
er på 54,5 % bosatt i familie og nære nettverk.
I forslaget til ny lov er kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt beskrevet på
følgende måte: «Et godt forebyggende arbeid krever at kommunen jobber systematisk med å
beskrive langsiktige utfordringer, mål og strategier for å sikre at barn og unge får et helhetlig
tjenestetilbud og et godt oppvekstmiljø.» I Vestby kommune blir dette ivaretatt ved sju
resultatområder som er i kontakt med barn og unge, og/eller deres foreldre samarbeider om
prosjektet «Bli Z», med formål om systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.
Losen har skiftet resultatområde fra skole til helse og barnevern, for i større grad få
samordnet og koordinert de ulike hjelpetjenestene.
Jordmor og helsesykepleiertjenesten har fått ny ledende helsesykepleier. Det er fortsatt
utfordringer i helsetjenesten med vakanser og sykefravær. De lovpålagte oppgavene er
ivaretatt, bortsett fra en periode med hjemmebesøk av jordmor. Dette synes i vedtatt
måltavle. Ny kommunepsykolog skal ha tilstedetid på helsestasjonen for å gi
fagstøtte/veiledning til ansatte, samt tilstedetid på ungdomsskolene med tilsvarende formål.
Ny kommuneoverlege startet medio august og er i gang med arbeidet.
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RESULTATOMRÅDE
REHABILITERING
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

53 657

49 539 4 118

67,48

79 520

79 520

49 944

Andredriftsutgifter

19 750

20 504

-753

58,03

34 034

34 028

25 215

-15 400

-15 070

-330

97,12

-15 857

-15 857

-11 635

Andreinntekter
Refusjonsykelønn

-3 123

I alt

54 885

0 -3 123
54 973

-88

0,00

0

0

-2 873

56,18

97 696

97 690

60 651

Merforbruk på lønn må seesi sammenhengmed sykelønnsrefusjon.I tillegg har tjenesten
fått økte utgifter til kvelds-og nattillegg samt lørdags-og søndagstillegg,og delvisfor dårlig
rekruttering av vikarertil sommerferieavvikling.Økningi tilleggenevil bli kompensertfra
midler avsatttil lønnsreserve.
Andre driftsutgifter vil utjevnesi løpet av året. Refusjonfor ressurskrevendetjenester er økt
i tråd med høyereressursinnsatsferieavvikling.
Konklusjon:Det forventesbalanseved årets slutt.

MEDARBEIDERE
Tekst

Resultat
Mål
31.08.18
31.12.19
Antall årsverk
98,9
103,9*
Sykefravær–totalt
10,8 %
9,0 %
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
3,4%
Sykefravær- lang> 16 dg
7,2 %
*økning skyldesen ny stilling som kommunepsykologfra01.09.2019.

Resultat
31.08.19
102,9
9,1 %
3,0 %
6,1 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt
funksjonsevne, økt egenmestring og opprettholdt funksjonsnivå.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.08.19
Innbyggere med
Ferdigbehandlede Andel pasienter med 40 %
29 %
psykisk helse- og
og
avsluttet tjeneste da
rusutfordringer
utskrivningsklare
behovet er opphørt,
lever selvstendige pasienter/brukere som ikke rehenvises
og meningsfulle
som har nådd sitt innen et år
liv til tross for en
mål om mestring
funksjonssvikt,
Ingen venteliste
Antall vedtak som
0
0
lidelse eller skade for rehabilitering
ikke er effektuert
innen tre uker
Sikrer
pasient/brukers
rett til
medvirkning

Gode rutiner for
bruk av
individuell plan

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

Følge
prioriteringsnøkkel for
fysioterapitjenestene

Andel brukere med
mer enn to tjenester
som har tildelt
koordinator og har
individuell plan
Ventelister som
samsvarer med
prioriteringsnøkkel

100 % av de
som ønsker
det

100 %

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

Pri 1: 2,2 %
Pri 2: 2,5 %
Pri 3: 7,5 %

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Kommunene får nye oppgaver og mer ansvar som gir etiske, faglige og økonomiske
utfordringer. Utvidet ansvar og mer komplekse oppgaver krever innovasjon, problemløsning
og økt kompetanse. Rehabiliteringsavdelingens hovedmål er styrende for arbeidet mot
kortere behandlingstid, bedret effekt for de som mottar tjenester og bærekraftig planlegging
og utvikling av kommunal tjenesteproduksjon. Avdelingens strategier forebygging,
samhandling og ny kompetanse skal sikre bærekraftig økonomisk utvikling av gode helse- og
omsorgstjenester til innbyggerne. Vi skal flytte tjenestene nærmere der folk bor, forebygge
fremfor å reparere, gi tidlig innsats fremfor sen, legge til rette for en aktiv og frisk befolkning
med styrket brukermedvirkning, få ulike ledd i tjenestene til å jobbe bedre sammen og sikre
fagkompetanse til å mestre oppgavene.
Andel personer som har mottatt hjelp fra psykisk helse- og rustjenesten, nådd mål om
mestring og selvstendighet og er ferdigbehandlet er økt til 29 % mot 18 % i 1.tertial. Målet er
nytt og det foreligger ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere.
Antall personer som har mottatt tjenester hittil i år er økt med nær 11 % sammenlignet med
fjoråret, fra 400 til 447 personer ved 2. tertial. En ser noe tendens til flere søknader om
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psykisk helsetjeneste. Årsak til økningen er i hovedsak et utvidet behandlingstilbud med
lavere terskel. I tillegg har 342 voksne og 170 barn mottatt fysioterapi, 959 personer totalt.
Fysioterapitjenesten når sine målsetninger for ventelister når det gjelder prioritet 2- og
prioritet 3-pasienter. Det er blitt jobbet tett mot et institutt med svært lange ventelister som
nå har endret rutiner for vedlikehold av ventelistene. Fysioterapitjenesten når ikke sine
målsetninger når det gjelder Prioritet 1-pasienter. Vi arbeider for å utvide
behandlingskapasitet og ytterligere redusere ventetid på fysioterapi.
Kommunepsykolog tiltrådte 1. september og skal jobbe med tidlig innsats og legge til rette
for god psykisk helse for barn og voksne. Det er etablert lavere terskel for alle henvendelser;
råd og veiledning, selvhjelpsmateriell, mestringskurs og raskere psykisk helsehjelp.
Tankesettet om hverdagsmestring og styrket pasientrolle skal forebygge økt hjelpebehov.
For å få ulike ledd i tjenesten til å samhandle bedre er avdelingen blant annet engasjert i
innføring av teknologisk assistanse, prosjekt for tidlig identifisering av utsatte barn og unge,
faglige nettverksgrupper med Sykehuset Østfold (SØ), og felles prosjektert utredning med
fire Østfoldkommuner og SØ for å bedre metode for samhandling om mennesker med
komplekse pasientforløp og samtidig psykisk lidelse og rusavhengighet. Det er avholdt
samarbeidsmøter med Alternativ til Vold, Krisesenteret i Follo og med Fylkesmannen i Viken
med tanke på vergemål. Samhandling med sykehusets ACT-team, bistandsteam for
tvangssaker for rusavhengige og egen samarbeidsavtale med Distriktpsykiatrisk senter i
Moss gir nødvendig gjensidig kompetansedeling og bedre samarbeid om pasientforløp.
Vi ser at et styrket samarbeid kan medføre etterspørsel etter tjenester, som at et styrket
samarbeid med helsestasjonen i år har medført flere og yngre barn som mottar tjenester i
avlastningsboligen.
Kompetansebygging foregår også utenom formelle studier ved utdanningsinstitusjonene.
Deling av kompetanse i avdelingen og med sykehuset og andre er pågående for å sikre
kvalifiserte ansatte, rett behandlingsnivå i kommunen og rett hjelp til rett tid. Avdelingen
benytter seg av ulike kostnadsfrie måter for å heve kompetanse; evaluering, samhandling
om komplekse saker, veiledning og kurs fra sykehuset, e-læringskurs, Nasjonal
kompetansetjenestes Mitt Livs ABC for ansatte som jobber med personer med
utviklingshemming, og felles fagdager med spesialisttjenesten.
Formell kompetanseheving for ansatte har fokus rettet mot å mestre nye oppgaver, som
faglig oppdatering, spesialisering som kognitiv terapi, ledelse, og verktøy for måling av effekt
av tjenester som grunnlag for planlegging. Det er nødvendig å arbeide kontinuerlig med
kompetanseheving for å ivareta ansattes sikkerhet med tanke på å møte trusler og vold i
arbeidet.

20

42/19 Referat og orienteringer - 19/00026-6 Referat og orienteringer : Tertialrapport 2 2019 - Vestby kommune

RESULTATOMRÅDE
HJEMMETJENESTEN
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

30 654

28 833 1 821

65,94

46 488

46 488

28 796

Andredriftsutgifter

11 049

10 519

529

76,63

14 419

13 876

8 061

Andreinntekter

-1 868

-1 706

-162

72,98

-2 559

-2 173

-1 859

Refusjonsykelønn

-1 167

0 -1 167

0,00

0

0

-1 830

I alt

38 667

37 646 1 021

66,27

58 348

58 191

33 168

Merforbruk på lønn må seesi sammenhengmed refusjonsykelønn.Merforbruk lønn skyldes
flere ressurskrevendepasientersom krever to ansattei stellesituasjon.Dette har medført
økt behovfor ekstrabemanningpå formiddageni fem av sju dager.I tillegg har tjenesten
fått økte utgifter til kvelds-og nattillegg samt lørdags-og søndagstillegg.Dette dekkes
gjennommidler avsatt til lønnsreserve.Samleter det estimert et merforbruk på lønn ved
utgangenavåretpå 1,2 millioner kroner.
Andre driftsutgifter viserat det er behov for styrkingav budsjettet til brukerstyrte personlige
assistentermed 0,9 millioner kroner som følge avprisjusteringersamt økningi tiltak.
Konklusjon:Resultatområdetmå tilføres 2,1 millioner kroner for å unngåavvikpå årsbasis.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
58,33
10,6 %
3,4%
7,2 %

Mål
31.12.19
63,23
9,0 %

Resultat
31.08.19
64,29
6,9 %
2,5 %
4,4 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Hjemmetjenesten skal sikre at kommunens innbyggere mottar tilpasset helsehjelp i hjemmet.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.08.19
Fornøyde brukere Faglig kompetent Lokal
personale som
Brukerundersøkelse:
vektlegger etikk
I hvilken grad blir du
5,5
5,5
og brukerbehandlet med
Skala 1-6
medvirkning
høflighet og respekt
av hjemmetjenesten?
I hvilken grad
5,5
4,9
etterkommer
Skala 1-6
hjemmetjenesten
avtaler?
Hvor fornøyd er du
5,5
5,5
totalt sett med
Skala 1-6
hjemmetjenesten?
Underernærte og Personale med
Andel pasienter som
100 %
100 %
personer i
ernæringser kartlagt for
ernæringskompetanse
ernæringsmessig
messig risiko
risiko
blir identifisert og Gode rutiner for
Andel risikopasienter 100 %
62 %
får en målrettet
kvalitetssikring av med individuell
ernæringsernæringspraksis
oppfølging-/
behandling
ernæringsplan
Sikre at rett
pasient får rett
medisin til rett tid

Ansvarlig
kompetent
personale

Antall avvik
Antall avvik med
alvorlig konsekvens

Under 100 pr
år
0

83
0

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Vedtakstiden per uke viser en økning på grunn av flere behandlingskrevende pasienter som
krever to ansatte i stellesituasjonen. Det jobbes aktivt med å holde vedtaksmengden nede.
Det er stort press på ergoterapitjenesten, lange ventelister på over ett halvt år bidrar til økt
behov for andre tjenester.
Arbeidet med overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer fullføres i løpet av
oktober/november. Dette vil åpne for mottak av signaler fra andre velferdsteknologiske
løsninger noe som kan bidra til å øke trygghet, og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv
i hverdagen. Velferdsteknologi kan også bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursbruk og
kvalitet på tjenestetilbudet.
To sykepleiere er i gang med videreutdanning innen palliasjon (arbeid med mennesker i
livets siste fase,) og sårbehandling. Hjemmetjenesten har denne høsten rekordhøy
deltagelse på kompetansehevende opplæring innen demens, geriatri og psykisk sykdommer i
eldre år gjennom ABC opplæring.
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RESULTATOMRÅDE
SYKEHJEMMET
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett
hittil i år
hittil i år

Avviki Reg.i % av
kr
rev.bud.

Revidert
budsjett

OpprinneligRegnskap
budsjett
hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

53 654

48 106 5 549

65,45

81 973

76 821

50 050

Andredriftsutgifter

18 997

13 609 5 388

94,12

20 184

19 726

13 293

Andreinntekter

-9811

-8 748 -1 063

64,77

-15 148

-14 796

-8 572

Refusjonsykelønn

-3 841

0 -3 841

0,00

0

0

-2 714

I alt

58 999

52 966 6 033

67,81

87 010

81 752

52 057

Merforbruk på lønn må seesi sammenhengmed refusjon sykelønn.Sykehjemmetharfått
økte utgifter til kvelds-og nattilleggsamt lørdags-og søndagstillegg.Dette dekkesgjennom
midler avsatttil lønnsreserve.
Det visestil første tertial vedrørendeanslagom merforbruk for kjøp av plasser.Behovetfor
plasservar vanskeligå anslåså tidlig på året, og erfaringsmessighar behovetvariert. Nå har
imidlertidig behovet holdt seghøyt sidenoktober 2018,og ser ikke ut til å avta. Merforbruk i
forbindelsemed leie av plasserog overliggerdøgni sykehus,anslåså bli på om lag
6 millioner kroner. Kapasitetsøkningen
i demensavdelingen,
post 3, skjerfra medio oktober
til ultimo november.Dette løsernoe av kapasitetsutfordringene.
Pasientjournalenmå komplementeresmed en modul for medisinskdokumentasjon.
Konklusjon:Det er forventet et merforbruk ved utgangenav året på 6,1 millioner kroner.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
101,03
10,9 %
4,0%
6,9 %

Mål
31.12.19
117,58
12,0 %

Resultat
31.08.19
107,28
14,5 %
4,0 %
10,5 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Alle beboere ved Vestby sykehjem skal oppleve et tilbud basert på faglig forsvarlighet, kvalitet
og kompetanse.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.08.19
Alle innbyggere
Ha tilstrekkelig
Venteliste for plass i
3
0
med rett til
sykehjemssykehjem
sykehjemsplass
kapasitet
Antall døgn med
< 25
191
skal få et tilbud
tilgjengelig
utskrivningsklare
pasienter fra sykehus
som man må betale
for
Antall døgn leie av
< 25
1 133
plasser for
korttidsopphold
Beboere og
pasienter skal
oppleve
medbestemmelse
Beboere og
pasienter skal
oppleve
kontinuitet i
behandlingsforløpet
Beboere skal
oppleve
tilpassede
aktivitet (fysiske
og kognitiv) i
samsvar med
behov og
interesser
Underernærte og
personer i
ernæringsmessig
risiko
blir identifisert og
får en målrettet
ernæringsbehandling.

Livskvalitet
Ansvar for eget liv

God samhandling
og systematikk i
sykehjemmet og
mellom
sykehjemmet og
andre
tjenesteområder
Oppleve mestring
og økt livskvalitet

Personale med
ernæringskompetanse
Gode rutiner for
kvalitetssikring av
ernæringspraksis

Brukerundersøkelse.
Pårørendesamtale/
undersøkelse, skala
fra 1-6
Avvik
Brukerundersøkelse,
skala fra 1-6

5,5
Antall tilbud
pårørendesamtaler
5,5
Løsningsprosent over
90

5,2

Skala 1-6

1,9

Ja/nei-spørsmål.
2 er høyeste
karakter.
Stort sett fornøyde
brukere.
Språkutfordringer

Brukerundersøkelse,
skala fra 1-6

5,5

3,8

-Skala fra 1-6
-Språkutfordringer
med personellet.

Andel pasienter som
kartlegges for
ernæringsmessig
risiko
Antall risikopasienter
med individuell
oppfølging/ernærings
-plan

100 %

100 %

Alle med
behov

Alle med
behov
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Det er økt behov for både korttidsopphold og langtidsopphold ved sykehjemmet, men det er
mangelen på langtidsplassene som lager propp i systemet. Mange pasienter er blitt liggende
flere døgn enn nødvendig på sykehuset fordi det ikke er plasser nok til å ta imot dem.
Sykehjemmet har hatt over 100 % belegg til enhver tid siden høsten 2018. Når sykehjemmet
må fylle 60 % av alle korttidsplasser med langtidspasienter, reduseres fleksibiliteten. Det
leies korttidsplasser i andre kommuner og av private leverandører, med den konsekvensen
at kommunen mister garantien for en god rehabilitering. Turnoveren av pasienter med
behov for kortere liggetid eller avlastning reduseres betraktelig.
Som en konsekvens av dette (jamfør vedtatt sak i Kommunestyret 08.04 om økt kapasitet
ved sykehjemmet K-31/19) tas den siste bogruppen med åtte plasser i bruk. Fire plasser
åpner medio oktober, og de resterende ultimo november. En til to plasser vil bli
avlastningsplasser for hjemmeboende personer med demens. Bemanningen ved de to
eksisterende bogruppene for personer med demens ble økt på kvelder og helg fra 1. mars.
Disse tre bogruppene blir nå den nye demensavdelingen, Post 3. Plassene er allerede
planlagt fylt med innbyggere som er innvilget langtidsplass i påvente av åpning. Dette løser
ikke behovet for heldøgns omsorg. Det jobbes med forslag om å dreie tjenestene fra en
institusjonsbasert behandling, til en mer hjemmebasert tjenesteløsning ved å øke
kapasiteten for hjemmetjenester. Dette vil bli fremmet i HP 2020-2023.
Rekruttering av sykepleiere er nå noe bedre. Det kan antas at lønnsløft for sykepleiere i
100 % stilling med 30 tusen kroner over garantilønn har hatt betydning. Innleie av
sykepleiere fra vikarbyrå og overtid på de faste ansatte er fortsatt nødvendige for å dekke
bemanningsbehovet.
Det må kjøpes en ny legemodul i pasientjournalsystemet for medisinsk behandling og
dokumentasjon til 99 tusen kroner.
Kabling og innstallering av nytt sykesignalanlegg forventes implementert før nyttår. Dette
erstatter de to forskjellige og gamle sykesignalene vi har i dag. I det nye systemet vil det
være mulig å koble til trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger som sengealarm,
GPS-sporing av pasienter, o.l. Dette er stadig i utvikling for å skape nye muligheter for
effektiv drift.

INVESTERING
Inventar og utstyr
I sak til kommunestyret om økt kapasitet ved sykehjemmet (K-31/19) ble det ikke tatt høyde
for innkjøp av inventar og utstyr til de nye åtte plassene som tas i bruk på
demensavdelingen, Post 3. Avdelingen mangler senger, nattbord og annet utstyr til de nye
rommene. Kostnaden er anslått til 300 tusen kroner.
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KOMMUNALTNAV
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter

7 442
11 619

7 046

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

396

67,86

10 967

10 730

6 515

10 347 1 271

73,18

15 876

15 876

11 750

Andreinntekter

-420

-708

287

44,58

-943

-706

-354

Refusjonsykelønn

-769

0

-769

0,00

0

0

-124

16 686 1 185

69,00

25 900

25 900

17 786

I alt

17 871

NAVligger an til et merforbruk på om lag 2 millioner kroner for sosialhjelpog om lag
0,4 millioner kroner for kvalifiseringsprogrammet.
Konklusjon:NAVliggeran til et merforbruk på om lag 2,4 millioner kroner.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
14,0
7,6 %
4,1 %
3,4 %

Mål
31.12.19
14,0
10,0 %

Resultat
31.08.19
14,0
12,0 %
2,5 %
9,5 %

TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Gjennområd, veiledningog bruk av NAVsin tiltaksporteføljesikreat flest mulig er i arbeid,
meningsfullaktivitet og blir økonomiskselvhjulpne.
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons Resultat
Kommentarer
-nivå
31.08.19
Flereblir
Tettere og bedre
Antall månederpå
4 mnd
4,3 mnd
økonomisk
oppfølging.
økonomisk
selvhjulpne
Bruke
sosialhjelp
aktivitetsplikten
som virkemiddel
Ingenungdom
Samarbeidmed
Andelungdommed
100 %
100%
som mottar
aktuelle
vilkår i vedtakom
økonomisk
samarbeidspartner økonomisk
sosialhjelpskal e og tett oppfølging sosialhjelp
væreuten en
fra NAV
meningsfull
aktivitet
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
NAV har et merforbruk på økonomisk sosialhjelp og kommer til å overskride budsjettet med
om lag 2 millioner kroner. Økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp omhandler store
utbetalinger til livsopphold og husleier. Kontoret erfarer ikke store svingninger i antall
sosialhjelpsmottakere, men kostnadsnivået i samfunnet har økt. NAV har for tiden 289
aktive brukere som mottar økonomisk sosialhjelp i større eller mindre grad. I 2018 på samme
tidspunkt hadde kontoret 286 aktive brukere.
Det forventes merforbruk vedrørende kvalifiseringsprogrammet på om lag
0,4 millioner kroner. Dette skyldes et økt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet, som er
et rettighetsbasert program i regi av kommunen.
Snittiden for antall måneder på økonomisk sosialhjelp har økt noe. Dette handler om at
utbetalinger til flyktninger nå regnes inn i snittiden. Flyktninger mottar sosialhjelp over en
lengre periode og vil påvirke denne målingen.
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RESULTATOMRÅDE
KULTUR
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr
16 304
16 706

17 585 -1 281

58,97

14 176 2 529

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor
27 646

27 646

18 151

80,59

20 730

20 140

14 598

-13 607

-14 398

791

52,34

-25 998

-25 498

-18 081

-248

0

-248

0,00

0

0

-250

17 363 1 792

85,60

22 378

22 288

14 418

Refusjonsykelønn
I alt

Reg.i % av
rev.bud.

19 155

I all hovedsaker avvikeneknyttet til flyktningtjenestenog de store månedligevariasjonenei
utgifter og inntekter. Det er sværtlite på dette områdesom er konstantog derfor også
vanskeligå periodisere.Det er ogsåstor usikkerhetknyttet til de økonomiskekonsekvensene
av overgangenfra Follo kvalifiseringssentertil Åsvoksenopplæringog
vertskommunesamarbeidet
med Ås og Frogn.Det estimereset dårligereresultat enn
budsjettert på mellom 0,6-0,7millioner kroner.
Det forventeset avvikpå overføringtil tros- og livssynsorganisasjoner.
Talleneforeliggerikke
før desember,men et foreløpigestimat er mellom 0,1-0,2millioner kroner.
Konklusjon:Det ser ut til at RO-kulturkan få et merforbruk i størrelsesorden0,6-0,9
millioner kroner. Det understrekesat det er stor usikkerhetknyttet til tallene både for
flyktningtjenestenog overføringentil tros- og livssynssamfunn.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
29,64
3,4 %
1,2 %
2,2 %

Mål
31.12.19
30,57
4,0 %

Resultat
31.08.19
30,29
2,4 %
2,1 %
0,3 %
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TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Fremmekulturelt mangfold,personliglivskvalitet,god folkehelseog leggetil rette for tilgangtil et
rikt og inkluderendekulturtilbud. Kultur for alle –hele livet!
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktorer Styringsindikator
Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.08.19
Flyktningerskal
Tett og god
Antall bosatte
10-25
6
Avtaleinngått med
bosettesi
oppfølgingav
flyktningeri henholdtil
IMDi. 9 bosettesi
henholdtil
bosatte
bosettingsvedtak
september.
bosettingsvedtak flyktninger.
Andeldeltakerei
70 %
95 %
20 avsluttet i 2018:
og integreresi
Godt samarbeid
arbeidog utdanning
Arbeid 45 %
arbeidslivog
internt og
ett år etter
Utdanning45 %
lokalsamfunn
eksternt.
introduksjonsprogram
Grunnskolefor
Godforståelseav
voksne5 %
fellesansvarfor
Helse5 %
integrering.
Tilgangpå
adekvateboliger
Alle innbyggere
God
Besøkpr. innbygger
3,3
2,6
Det er usikkertom
skalha tilgangtil
tilgjengelighet.
målet nås.
allsidigeog
Moderne lokaler. Utlån pr. innbygger
3,5
2,2
Målet forventesikke
synlige
Allsidig,god og
nådd.
bibliotektjenester aktuell
Antall publikum på
2 000
742
Inkludererikke
mediesamling.
arrangement
frivilliges
Godveiledningog
arrangementeri
formidling.
biblioteket. Målet
Gode
forventesnådd.
arrangementer.
God
markedsføring
Kulturskolenskal Godundervisning. Dekningsgrad= Andel
13,0 %
væreettertraktet Godelokaler.
barn i grunnskolealder
og leverekvalitet Gode
som deltar på aktivitet.
arrangement.
(GSItall 1.10 hvert år)
God
markedsføring
Alle innbyggere
Godt samarbeid
Arrangementtotalt
140
92
skalgisgode
med andre
Arrangementbibliotek 50
32
Inkludererikke
muligheterfor
kommunale
frivilliges
kulturopplevelser tjenester og
arrangementeri
og for å drive
frivillige
biblioteket. Målet
aktivitet i
organisasjoner.
forventesnådd.
nærmiljøet
Variert tilbud.
Arrangement
30
15
Utviklingskulturskolen
orientering.
Arrangementklubb og 20
24
Godekultur og
fritid
idrettsarenaer.
Arrangement
20
11
Markedsføring.
spaserstokken
Tilstrekkelige
Folkehelseuken
20
Folkehelseuken
ressurser
gjennomføresi
tredje tertial
BesøkstallGrevlingen
6 500
3 237
svømmehall
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Kulturmidlene, og overføringer til Sånafest, Kulturdøgn Son og Hvitsten Salong er foretatt.
Kommunen fikk ikke tilskudd til opplevelseskort et fra tilskuddsordningen «Inkludering av
barn i lavinntektsfamilier», men ble tildelt 200 000 til aktiviteter for barn og unge i alderen
13-18. Det er gjennomført aktiviteter gjennom hele sommeren. Alle tilbudene var gratis, og
nødvendig utstyr var til utlån. God deltagelse på alle aktiviteter.
Den 14. juni ble det avholdt gatefest i Vestby sentrum. I forbindelse med den Kulturelle
Skolesekken deltok 700 elever ved 7, 8 og 9. trinn på konsert/festival samtidig. Det ble også
avholdt workshoper i forkant av denne festivaldagen og flere bygg ble dekorert av
gatekunstnere.
Det gjøres endringer i saksbehandlingen av opplevelseskortet. Det blir ikke lagt ut
søknadsskjema på kommunenes hjemmeside. Med bakgrunn i begrenset antall kort (30 stk),
samt NAV sin førstehåndskunnskap, ser NAV nytten av å fordele kortene til familier som
lever av sosialhjelp eller som mottar økonomisk supplering. NAV vil også samarbeide med
andre instanser i kommunen som er i kontakt med marginaliserte familier.
Fritidsklubbene stenger hvert år i perioden 31.mai til 1.september, aktivitetsnivået er derfor
moderat i perioden. Brevik danseverksted har gjennomført elevforestilling med to fullsatte
forestillinger.
Flyktningtjenesten har bosatt seks personer i perioden og det er inngått avtale med IMDi om
bosetting av to familier; ni personer i tredje tertial. Total bosetting blir da 15 personer i
2019. Follo kvalifiseringssenter opphører 31.12.19 og det har vært arbeidet med å etablere
et nytt tilbud om opplæring i norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram i
samarbeid med Frogn og Ås kommuner. Per 31.8 følger flyktningtjenesten opp 113 personer,
hvorav 34 er i introduksjonsprogram.
Biblioteket deltok i den nasjonale, digitale lesekampanjen for skolebarn, Sommerles, i
perioden. Her deltok 27 % av elevene i kommunen, en økning fra knappe 22 % i 2018.
Meråpent-tilbudet på Son bibliotek har ført til kraftig økning i besøkstallene, og antall
inngåtte meråpent-avtaler rundet 400 i perioden. Både bibliotekets egne arrangementer og
frivilliges aktiviteter nedskaleres i 2. tertial. De faste tilbudene fra frivillige aktører er likevel
godt besøk også nær sommeren. Ansvar for jubileums-markering for Tor Åge Bringsværd
ligger til biblioteket.
Kulturskolen gjennomførte skoleåret 18/19 i all hovedsak som planlagt. Oppstarten etter
sommerferien er godt i gang. Kvaliteten på elevenes arbeider blir bedre og bedre. Alle
stillingsressurser er besatt. Ved utgangen av mars hadde kulturskolen 489 elevplasser, ved
skolestart sto 95 plasser ledige (19 %), men plassene fylles fortløpende. 198 elever på
venteliste.
Fra og med uke 1 til og med uke 22 har 373 tredjeklassinger og 330 foreldre besøkt
Folkebadet, jf. vedtak i kommunestyret i forbindelse med handlingsprogram 2019-2022. Ikke
alle voksne kjøper inngangsbillett og er i bassenget. Av totalt 273 3.klassinger er det 138 som
ikke har benyttet seg av frikortet.
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RESULTATOMRÅDE
PLAN,BYGNING,GEODATA
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn
I alt

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr
11 872
1 775
-10 031

9 880 1 991
1 136

Reg.i % av
rev.bud.
75,28

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor
15 770

15 770

10 866

640

104,94

1 692

1 668

870

-7 241 -2 791

89,21

-11 245

-11 245

-11 333

-620

0

-620

0,00

0

0

-970

2 996

3 775

-779

48,19

6 217

6 194

-567

Merforbruk lønn inklusivrefusjonsykelønnskyldesekstraressurstiltakiverksatt på
bygningsavdelingen.
Andre driftsutgifter har et merforbruk på som følge av større aktivitet enn opprinnelig
budsjettert.
Samledeinntekter for resultatområdetforventeså bli vesentlighøyereenn årsbudsjettet.
Dette gjelder spesieltfor bygningsavdelingen
og må sesi sammenhengmed ekstra
ressurstiltak.
Konklusjon:Utgifter og inntekter for avdelingeneog resultatområdetsom helhet er under
kontroll etter 2. tertial.

MEDARBEIDERE
Tekst

Resultat
Mål
Resultat
31.08.18
31.12.19
31.08.19
Antall årsverk
18
19
23
Sykefravær–totalt
6,2 %
3,0 %
2,3 %
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
1,9 %
1,5 %
Sykefravær- lang> 16 dg
4,3 %
0,8 %
Antall årsverker økt med fire stillinger for styrkingav byggesaksavdelingens
ressurser.Tre av
stillingeneer besatt per 31.08.2019.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Bidra til god planlegging av kommunen som lokalsamfunn og rask og korrekt saksbehandling av
bygge-, plan- og dele/oppmålingssaker.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.08.19
Søknader skal
Tilstrekkelig
Lovbestemt saksBehandlings30 dager i
Noen saker
behandles
bemanning
behandlingstid for
tid under 21
gjennomsnitt
trekker opp
innenfor
med:
søknadspliktige tiltak dager i
gjennomsnitttidsfrister
-kompetanse
(byggesak) etter at
gjennomsnitt
lig tid på saksfastsatt i Plansom er tilpasset
komplett søknad er
behandlingen
og
oppgavene
mottatt (nasjonalt
bygningsloven
Tilrettelegging
lovkrav)
med tilhørende gjennom:
forskrifter
-oppdaterte
rutiner
Behandlings42 dager i
Noen saker
-verktøy for
tid under 84
gjennomsnitt
trekker ned
saksbehandling
dager i
gjennomsnittgjennomsnitt
lig tid på saksbehandlingen
Byggetiltak det
Utarbeidelse av
Antall gjennomførte
Gjennomføre
Gjennomført 9
er søkt om
tilsynsplan og
tilsyn på byggeplass
10 tilsyn årlig
tilsyn av ulike
utføres/bygges
godt samarbeid
eller av dokumenter
tiltak
som godkjent i
med andre
kommunen har
tillatelse
instanser
mottatt i en byggesak
Saksbehandling Nødvendig
Antall klager i planKommunens
Kommunens
skal gjennomgrunnkompeog byggesaker som er vedtak
vedtak er
føres i henhold
tanse og kompe- sendt Fylkesmannen
stadfestet i
stadfestet i 9 av
til gjeldende lov tanseutvikling
for endelig avgjørelse alle saker
13 saker.
og forskrift
for ansatte
Ingen saker
Ingen saker
samt lokale
gjennom kurs og
hvor
hvor
bestemmelser
etterutdannelse
kommunens
kommunens
vedtak er
vedtak er
omgjort
omgjort
Ingen saker
Kommunens
hvor
vedtak er
kommunens
opphevet i 4 av
vedtak er
13 saker.
opphevet
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Planavdelingen
Tre medarbeidere har vært i permisjon i perioder. Fraværet er dekket med vikarer.
Kommunestyrets «Prioriterte planoppgaver» blir fulgt, men for 2019 ble det lagt inn 300
timer mer enn bemanning tilsier. Dette har medført at arbeid med noen kommunale planer
har gått senere enn planlagt (Vestby småhusbebyggelse, Vestby skole/barnehage/omsorg,
gangvei Berg-Pepperstad og Store Brevik). Detaljregulering for kulturkvartalet vil avvente
arkitektens arbeid og vil derfor ikke bli ferdig i løpet av 2019. Enkelte private planer har ikke
kommet så langt som forutsatt. Alle private planforslag er behandlet innenfor tidsfrister for
gebyr.
Bygningsavdelingen
Rådmannen har opprettet fire nye stillinger som byggesaksbehandlere på grunn av stort
etterslep i saksbehandlingen som sammenfalt med at flere byggesaksbehandlere sluttet
våren 2019.
Første del av året var preget av mange nyansettelser av byggesaksbehandlere med
varierende erfaring og utdanning. Parallelt med ordinær byggesaksbehandling ble
informasjon og opplæring innenfor arbeidsområdet gjennomført og i stor grad med
rådgivning fra faddere blant gjenværende ansatte i avdelingen.
I 2. tertial har selvstendigheten i å utføre byggesaksbehandlingen økt betraktelig. Det har
generelt vært stor pågang av nye saker samtidig som de grep som er tatt for å redusere
restanser har begynt å virke. Saksområdet er omfattende og har vært preget av enkeltsaker
med gjentakende behandlinger som følge av klager på vedtak. Ulovlighetssaker har fått et
økt fokus og påregnes å øke ytterligere.
Geodataavdelingen
Ved nedleggelse av felles Follo-servere ble det inngått en driftsavtale med Norkart, og alle
kommunale kartsystemer driftes nå i nettsky av systemleverandør. Alle våre temaklienter
(kart for saksbehandlere, PlanInnsyn, situasjonskart, naturkart og andre) ble satt på nytt, og
flytting av data og etablering av tilganger og integrasjoner har vært en tidkrevende prosess.
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RESULTATOMRÅDE
KOMMUNALTEKNIKK
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter

9 113

I alt

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

-346

59,96

61 211

62 685 -1 473

73,92

82 812

60 203

50 549

-52 158

-49 475 -2 683

75,44

-69 140

-69 140

-46 932

-517

0,00

0

0

-376

22 669 -5 020

61,13

28 871

6 262

11 038

Refusjonsykelønn

-517
17 649

9 459

Reg.i % av
rev.bud.

0

15 198

15 198

7 798

Mindreforbruk på lønn skyldesi hovedsaken ubesatt stilling innen park og idrett.
Mindreforbruk på andre driftsutgifter skyldesi all hovedsaklaverekostnadertil kjøp av vann
fra MOVARog avløpskostnadertil SFR.Det er noe merforbruk per 2. tertial innen områdene
park og kommunaltgatelys,men det forventesikke merforbruk ved årets slutt.
Inntekteneer høyereenn budsjettert per 2. tertial. Det gjelder særligde ordinære
gebyrinntekteneinnen vann og avløp.Det er noe lavereinntekter enn forventet innen
tilkoblingsgebyrerpå vann og avløp.Det forventesytterligere inntekter.
Konklusjon:Økonomienforventeså værei balanseved utgangenav året.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
24
9,2 %
4,5 %
4,7 %

Mål
31.12.19
26
6,0 %

Resultat
31.08.19
24
8,9 %
2,9 %
6,1 %

Det er en ledig stilling innen park og idrett. Denneforventeså værebesatt i løpet av høsten
2019. I løpet av høstenvil det ogsåstarte to nye prosjektlederesom skalarbeidemed
Vestbysentrum.
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TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Drift av tekniskinfrastruktur i kommunenpå en forsvarligmåte.
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons- Resultat
nivå
31.08.19
Tilstrekkeligog Etablere
Antall områderder
3 områder
3 områder
stabil
soneinndeling,
vannledningener
vannforsyning finne lekkasjerog renovert
renovere
Trygge
skoleveierlangs
kommunale
veier

Oppfølgingav
Gjennomførtetiltak
vegetasjonfor å
etter varsel
oppnåfrisikt på
privat grunn langs
kommunaleveier

50 tiltak

Ikke utsendt

Ivareta
kommunens
veikapital

Grøftinglangs
kommunaleveier

Antall meter grøftet

3 000 meter

Høsten

Minske
vanntapetfra
kommunale
vannledninger
Begrense
forurensningi
grunn- og
overflatevann

Oppsporeog
tette lekkasjer

Lekkasjeprosenten Ned 1 %
på vannettet
på samlet
lekkasje%

Kontroll av
eksisterende
avløpsnett

Antall løpemeter
avløpsnett
kontrollert

5 000 meter

2 800 meter

Saksbehandlerkapasitet

Antall vedtakom
utslippstillatelser

100 vedtak

7

Kommentarer
Brevikmyra,Kjenn
og Vestbysentrum

Det er kvistet i
farlige krysssom
kommuneneier.
Eks.
Odinsvei,Store
Brevikvei, Deør
Planlagt700 –800
m GamleHobølvei
og J.HWesselsvei
2 000m
Målesetter året

Ledningerpå
Strømbråten,Deør
og Randem

KORTOPPSUMMERING
ETTER
ANDRETERTIAL
Kioskeni Krokenble ferdig før sommerenog det ble utarbeidet en leiekontraktfor flere år
fremover.
Det har vært store utfordringer med vedlikeholdav grøntområderrundt kommunalebygg.
Det har vært et vedlikeholdsetterslepblant annet på farlige trær, lekeplassutstyrog en bekk
ved Sonskole.
Påkunstgressbanerer det gjort en del vedlikeholdav eksisterendedekke.PåGrevlingenhar
vedlikeholdetgjort det mulig å bruke banenfrem til bytte av hele dekket.Lampeskiftpå to
av tre kunstgressbanerer ferdig.
Asfalteringav kommunaleveier er utført etter planen.JohanHermanWesselsveier en av
veienesom er asfaltert.
Sandfangslukved kommunaleveier er registrert i sommer,og det er planlagttømmingav om
lag 200 sluk i høst.
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Innen vann og avløper det igangsattrørsjekkpå Strømbråtenog Deør.Det er brukt et
eksternt firma, og det er avdekketinnlekkingi avløpsrørene.Sålangt i år har det vært flere
vannlekkasjer,og i sommerhar pumpehusenei Hvitstenblitt opprustet.Gammelt
vannbassengi Hølener sikret.

INVESTERING
Det er igangsattmangeVA-prosjekter
Mye av arbeidet i prosjektavdelingenhar blitt brukt på Vestbysentrum
Det arbeidesogsåmed ny midlertidig parkeringsplass
og omleggingav
kunstgressbanen
på Grevlingen.Beggeforventesferdig i høst.
Det er kjøpt en ny maskinsom bruker varmt vann til ugressbekjempelse.
Den nye
maskinenvil bli brukt i stedet for tradisjonellbruk av sprøytemidler.
Kommunestyretvedtok 02.09.2019at arbeidermed en ny avlastningsveifra
Garderveientil Osloveienoppstartes. Vedtakvar at det skulleavsettes500 tusen
kroner fra disposisjonsfondettil oppstart av prosjektering.
Kommunalteknikkhar merforbruk på enkelteinvesteringsprosjekterved utgangenav 2.
tertial:
0637 UtskiftninghovedvannSonPepperstad
Det er forventet et merforbruk vedrørendeutskifting av hovedvannSonPepperstadpå
3,0 millioner kroner ved utgangenav året. Inndekningkan skjemot prosjektet
0623VA- saneringRandem/Høgda.
0687 Krokstrandfriområde –oppgraderingav kiosken
Ferdigstillelsenav kioskenpå Krokenmedførte et merforbruk på 257 tusen kroner.
Merforbruket skyldesutgifter i forbindelsemed maling av kiosken,samt nødvendige
ombyggingerav strømmeni kiosken.
0518 –Snøopplagkunstgressbaner
Det er kommet forslagtil ny forskrift for behandlingav gummigranulatved kunstgressbaner.
For å imøtekommeny forskrift er det behovfor utvidelserrundt alle kunstgressbanene
i
kommunen.Grevlingener første bane som utbedres.Anbudviserbehovfor omfattende
arbeidersom blant annet terrengarbeider,dreneringog asfalteringfor å kunne gjennomføre
prosjektet.Det er et behov for en tilleggsbevilgningpå 1,4 millioner kroner for å få
prosjektet gjennomførtpå Grevlingen.
NY–Ombyggingav kryssDeørvei/Skoglundveien
Kryssetmå byggesetter ny reguleringsplanensom gjelder for omsorgsboligerpå Husjordet.
Vestbykommunesandeler beregnettil 1,1 millioner kroner. Restenav kostnadeneskal
dekkesav utbygger.
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RESULTATOMRÅDE
EIENDOM
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr
18 563

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert OpprinneligRegnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

18 913

-350

61,44

30 215

29 945

17 340

87 485

88 360

-875

77,29

113 193

59 460

76 203

-11 174

-11 781

607

63,23

-17 672

-17 472

-11 275

Refusjonsykelønn

-1 406

0 -1 406

0,00

0

0

-749

I alt

93 467

95 492 -2 025

74,34

125 735

71 933

81 520

Mindreforbruket innen lønn skyldesvakantestillinger på drift og renhold.Mindreforbruket
på andredriftsutgifter skyldesat mangearbeiderer igangsatt,men ikke kommet til
utbetaling.
Konklusjon:Det forventesøkonomiskbalanseved årets slutt.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
31.08.18
54,0
6,8 %
2,6 %
4,2 %

Mål
31.12.19
56,0
7,5 %

Resultat
31.08.19
54,0
9,6 %
2,0 %
7,6 %

TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Gi brukernegodeog funksjonellebygg,og sørgefor at eiendommeneforvaltes,driftes og
vedlikeholdespå en tilfredsstillendemåte, innenfor gitte rammer.
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons- Resultat Kommentarer
nivå
31.08.19
Verdibevarende Oppdatert
Andel
Utføre 80%
55 %
Vedlikeholdsplanen
vedlikeholdav
vedlikeholdsplan gjennomførte
av tiltakene
følgesog tiltak
kommunalebygg
tiltak i
i V-planen
utføres fortløpende
vedlikeholdsplanen
Redusereutslipp
Utarbeide
Nivåetpå
20 % lavere
Vi har ingen
avklimagasserfra klimagassregnklimagassutslipp
utslipp enn
prosjektermed
byggeskapfor alle
kravenei
planlagtbyggestarti
prosjekter1)
bygge-prosjekter
teknisk
januar –september
med byggestart
forskrift
2019
fra 20191)
Årlig hoved
Opprette hovedAndelutført hoved- 75 % av alle
84 %
Mål innfridd
renhold av
renholdsteam
renhold av
formålsbygg
formålsbygg
formålsbygg
årlig
Forbedreytre
Utarbeide
Andel
25 %
25 %
Planlagtetiltak er
bomiljø rundt de
utomhusplan
gjennomførtetiltak
gjennomført
kommunale
i utomhusplanen
boligene
1) Hovedmålog suksessfaktor
er plassertfeil under feil overskrift i vedtatt måltavle.I måltavlenovenfor er
dette rettetopp.
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Drift og vedlikehold
Driftsteknikerne har gjennomført den årlige tilstandsregistreringen av alle bygg og boliger.
Registreringen har dannet grunnlag for innspill til vedlikeholdsplanen og
handlingsprogrammet for perioden 2020-2023.
Arbeidet med tilstandsanalyse av formålsbygg har startet opp. Deør barnehage er valgt ut
som første bygg.
Konkurransegrunnlaget er sendt ut til leverandører i forbindelse med nedgravde
avfallsløsninger på Vestby barne- og ungdomsskole og Grevlingen området.

Renhold
Renhold har gjennomført en intern omorganisering i avdelingen som gir mer rom for
opplæring og veiledning ute på arbeidsstedene. Mer opplæring og veiledning er verdifullt.
Det er i sommer avholdt flere praktiske kurs i hovedrenhold og gulvvedlikehold. Det har
resultert i flotte blanke gulv i flere av våre bygg, og ført til økt forståelse av faget hos
renholderne.
Det prøves nå ut et nytt desinfiseringsprogram i Grevlingen svømmehall. Målet er å
implementere dette i barnehagene. Dette skal bidra til å redusere bakterie smitte og
forhåpentligvis også redusere sykefravær.

Bolig
Boligteamet har også i 2. tertial fokusert på iverksetting av tiltakene i utenomhusplanen i
henhold til måltavlen for å forbedre det ytre bomiljøet. Det har blitt foretatt avklaringer i
forhold til ansvarsfordelingen mellom kommunalteknikk og eiendomsavdelingen når det
gjelder gressklipping, og dette fungerer bra.
Det har blitt bygget nye terrasser og skiftet tak på flere av boligene i Måneveien, og
igangsatt større utbedringsarbeider på verandaene i omsorgsleilighetene i Speiderveien 14.
I samarbeid med tildelende resultatområder er det gjennomført mange brannkontroller og
tilsyn i de kommunale utleieboligene.
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INVESTERING
Prosjekt:

Status:
Per31.08.2019

Budsjett
(i tusen):

Ferdigstillelse:

0202

Pepperstadbarnehage

Garantioppfølging

50 000 Januar2017

0219

Grevlingenungdomsskole

Garanti/Etterarbeid

51 000 Januar2015

0220

Vestbyungdomsskole

Garanti/Etterarbeid

172 800 Mai 2015

0227

Brevikskole

Garantioppfølging

287 000 August2018

0235

Bjørlienskole

Garantioppfølging

213 000 Januar2019

0303

Vestbysykehjem–trinn II

Garantioppfølging

96 000 Mars 2015

0310

Sykehjemmet–Nødstrøm

Garantioppfølging

0323

Solerundenomsorgsboliger

Garanti/Etterarbeid

0329

Solhøyomsorgsboliger

Planlegging

474 000 August2022

0331

Randembarnebolig

Garanti/Tvist

30 500 Januar2019

0350

Prestegårdslåven

Planlegging

10 000 2021

0419

Tilpasningerbankgården

Garanti/Etterarbeid

58 100 Februar2017

0422

Kulturkvartalet

Planlegging

0425

NAV

Garanti/Etterarbeid

0503

VestbyArena–Nødstrøm

Garantioppfølging

0527

Svømmehallnord

Planlegging

0528

Ny idrettshall Grevlingen

Bygging

3 500 2018
26 300 Desember2015

400 000 2022/2023
11 000 August2017
3 500 2018
150 000 Desember2021
75 000 September2020

0220 Vestbyungdomsskole
Kommunestyret12.11.18vedtok utredning av kjølingav ungdomsskolen.Utredningener
utsatt fra andre halvår2019til første halvår2020.Utredningenfinansieresav restbudsjettet.
0329 Solhøyomsorgsboliger
Detaljreguleringsplanen
for Solhøytomtaer godkjentav Fylkesmannen.Det er tillatt å bygge
inntil 88 boenheterfor heldøgnsomsorgpå tomta. Det betyr at den gamleskolenog eldre
trær kan fjernes.
Primærfunksjonentil byggeter å romme omsorgsboligertilrettelagt for heldøgns
omsorgstjenester.Det vil si fullverdigeleiligheter med fleksibleløsningersom kan
tilrettelegge for det omsorgsnivåetden enkelte beboerhar behov for.
Strukturelt og organisatoriskvil det tilknyttes åtte leiligheter til det som kallesfor én
bogruppe.Dissehar i tillegg felles oppholdsrom/stuemed kjøkkenog noen
servicefunksjonersom skyllerom,lager,arbeidsstasjonfor ansatte,toaletter for besøkende,
beboereog personell.I tillegg vil ogsåfølgendefellesfunksjonerinngåi bygget;vestibyle,
kantine og sentralområde,dagsenterfor demente,fysioterapiog trening, velvære(hår- og
fotpleie), gjesterom,administrasjon/kontorerfor hjemmetjenestensamt personalavdeling
(garderoberetc.).
Tilbudsfristenfor samspillsentreprenører
var 02.09.2019.Mål for ferdigstillelseav
byggeprosjekteter satt til august2022.
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0323 Boligerfor funksjonshemmede(Soleskog)
Personalbasen
er for liten i forhold til behovetsom er 17 årsverkfordelt på 10 personerpå
dagtid samt nattevakt.Det gjennomføreset enkelt skisseprosjekt,med påfølgendesøknad
om rammetillatelseog søknadom arbeidstilsynetssamtykkei 3. kvartal 2019. Byggearbeider
forventeså starte i 4. kvartal 2019 med forbehold om at kostnadikke er høyereenn
restbudsjettet.
0331 Randem–Barnebolig
Byggetble tatt i bruk i januar2019.Entreprenørenhar fremmet krav om et betydeligtillegg i
forbindelsemed sluttoppgjøret.Kraveter avvistmed assistansefra advokatfirmaetBAHR.
Det forventesav sakenvil væreavsluttet i løpet av 1. halvår2020.Kostnadskonsekvensen
for
VestbyKommuneer avhengigav utfallet av saksbehandlingen.
0350 Prestegårdslåven
Det ble bevilget1,7 millioner kroner i 2018 og 8,375millioner kroner i 2019.Noe planlegging
er utført. Resterendeplanleggingutføres i første halvår2020slik at byggearbeidenekan
starte i andre halvår2020.
0419 Tilpasningerbankgården(Rehabilitering)
Plasseringav byggetble godkjent før oppstart av arbeidet med sentrumsplanen.Det har vist
segat plasseringav borehull for varmepumpekan kommei konflikt med naboeiendommen
og Sentrumsveien.Enløsningkan væreå senketoppen av borehullet og gravegrøft for nye
ledninger.Kostnadfor en slik operasjoner uavklartper august2019.
0422 Kulturkvartalet
Kommunestyretvedtok 20.06.16at VestbyKommuneskulleerverve100 % av aksjenei
SentrumskvartaletAS,som eier Gnr/Bnr 9/77 i VestbySentrum,og at det skulleutarbeides
skissefor flytting av bibliotek til første etasje,få kulturskoleinn i bygget,og se på muligheten
for å etablereen ungdomskafe.Det ble gjennomførtet mulighetsstudiesom i forbindelse
med HP2018-2021ble behandlet,og det ble vedtatt at prosjektetskullegå videre med en
løsningsom baserersegpå at dagensbyggrivesog det byggesopp et nybyggsom også
inkludererto kontoretasjer.Budsjetteter 400 millioner kroner.
Rom-og funksjonsprogramer utarbeidet og vedtatt av byggekomiteen25.10.18.Prosjektet
gjennomføressom en samspillsentreprisemed samspilli tidligfase,og kontrakt med AF
gruppensom samspillsentreprenørble signertjuni 2019.Skisse-og forprosjekt startet opp
august2019.Detaljreguleringsplaner lagt ut til høringetter 1. gangsbehandling.
0528 Ny idrettshall Grevlingen
Budsjetteter på 75 millioner kroner. Det ble inngått kontrakt med totalentreprenørMetacon
ASapril 2019,og byggearbeideneble påbegyntjuli 2019.Hallenferdigstillestil overtakelse
september2020.
0527 Ny SvømmehallVestbyNord
I mai 2019ble det utlyst en anbudskonkurranse
for anskaffelseav en samspillsentreprenør.
Evalueringav innkomneforespørslerer gjennomført,og ble behandletav byggekomiteeni
august2019.Forventetferdigstillelseav svømmehallener desember2021.
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Eiendom har merforbruk på enkelte investeringsprosjekt ved utgangen av 2. tertial:
0219 Grevlingen ungdomsskole - Varmepumpe
Kommunestyret bevilget 800 tusen kroner den 25.06.2018 i sak K- 36/18. Kostnad for ny
varmepumpe på Grevlingen ble i 1. tertial 2019 beregnet til 3,6 millioner kroner. I sak om
budsjettendringer 1. tertial (K-51/19) ble det bevilget 1,6 millioner kroner som finansieres
gjennom tilskudd fra Enova, og 1,2 millioner kroner som ble finansiert innenfor rammen på
investeringsprosjektet ny idrettshall Grevlingen. Budsjettet på prosjektet 0219 varmepumpe
ble dermed etter 1. tertial 2019 på 2,4 millioner kroner.
Etter at byggearbeidene er kommet i gang anslås prosjektkostnaden å bli
4,7 millioner kroner. Merkostnaden på 1,1 million kroner foreslås finansiert ved at budsjettet
på prosjektet 0219 varmepumpe gis en tilleggsbevilgning på 600 tusen kroner slik at
budsjettet endres fra 2,4 til 3,0 millioner kroner. Resterende behov på 500 tusen kroner
dekkes innenfor budsjettrammen på prosjekt 0528 idrettshall Grevlingen.
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KOMMUNESTYRESAKER 1.TERTIAL
Møtedato Sak
11.02.2019 9/19

11.02.2019 8/19
11.02.2019 7/19

11.02.2019 6/19

11.02.2019 5/19

Behandlingsaktivitet
Renova s jons l øs ni ng for
Ves tby s entrum

Vedtak
1.Ves tby kommune pros jekterer i et a vfa l l s s uga nl egg for s entrums kva rtal et.
Avfa l l s s uga nl egg bl i r et kons eptva l g for Ves tby s entrum, og di mens joneres s l i k
a t bå de i nnbyggere, beboere, næri ngs l i v og offentli g forva l tni ng benytter
a nl egget. Det pros jekteres for fra ks jonene res tavfa l l , pl a s t, pa pp/pa pi r og
gl a s s /metal l .
2.Løs ni ngen i nnebærer a t det etabl eres en ti l kopl i ngs pl i kt for nybygde bol i ger i
s entrums kva rtal et.
3.Rå dma nnen kommer ti l ba ke ti l kommunes tyret med en fina ns i eri ngs model l
s om fordel er kos tna der mel l om utbyggere, kommune og i nnbyggere.
4.Rå dma nnen i verks etter pros es s med pl a s s eri ng a v termi na l .
Ori enteri ng om Ga rder s kol e Sa ken tas til ori enteri ng. Vi dere dri ft på Ga rder s kol e, herunder bruk s om
a l terna tiv oppl æri ngs a rena , a vgjøres i nes te ha ndl i ngs progra m.
Stra tegi og til tak for utvi kl i ng Kommunes tyret ber Ves tby Bedri fts forum komme til ba ke med en utbedret s økna d
a v rei s el i v og ha ndel i Ves tby hvor næri ngens egeni nns a ts og s a ma rbei d med Son Næri ngs foreni ng og
kommune - s økna d om s tøtte Akers hus Rei s el i vs rå d dokumenteres .

Merknader
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført

InterCi ty Øs tfol dba nen Hens etti ng - Togpa rkeri ng
Mos s - Pl a nprogra m til
beha ndl i ng

Va rs el om pl a nopps tart og pl a nprogra m l egges ut på høri ng og til offentli g
Gjennomført
etters yn med føl gende til l egg:
Area l et s om l egges ut på høri ng i Ves tby kommune er begrens et til a rea l et
mel l om jernba nen i ves t og E6 i øs t, evt. med til l egg a v nødvendi g a rea l for endret
a dkoms t til tunnel under E6 til Ødemørk.
Ny fors kri ft om pol i tivedtekter Ny fors kri ft om pol i tivedtekter for Ves tby kommune, Akers hus , vedtas og
Gjennomført
for Ves tby kommune - 2.
overs endes til Pol i tidi rektora tet for endel i g godkjenni ng med føl gende
ga ngs beha ndl i ng etter
endri nger:
høri ng
§ 7-3 Føl gende l egges til :
Ders om det s erveres a l kohol .
§ 2-9 Ti ggi ng. Ti ggi ng på offentli g s ted el l er fra hus til hus er forbudt.
Strykes .
§ 2-6 Tomga ngs kjøri ng. Det er forbudt med tomga ngs kjøri ng over tre mi nutter.
Sa mtidi g s om ny fors kri ft godkjennes a v Pol i tidi rektora tet oppheves nå værende
fors kri ft om pol i tivedtekt, Ves tby kommune, Akers hus a v 27.03.2000.
Kommuna l hå ndhevel s e:
Rå dma nnen få r ful l ma kt til å fi nne en egnet l øs ni ng for den a dmi ni s tra tive og
den pra ktis ke gjennomføri ngen a v kommuna l hå ndhevel s e a v de a ktuel l e
regl ene, herunder å etabl ere konkrete rutiner og bes temmel s er for
hå ndhevel s en.
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Møteda to Sa k
11.02.2019 4/19

Vedtak
1.Kommunes tyret benytter s eg a v ops jonen ti l å fornye a vtal en med Del oi tte AS
s om regns ka ps revi s or med ett å r, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og ful l fører
revi s jonen a v regns ka ps å ret 2019.
2.Kommunes tyret ber rå dma nn i nngå a vtal e med Del oi tte AS.
11.02.2019 3/19 Oppføl gi ng a v
1.Kommunes tyret tar rå dma nnens ti l ba kemel di ng vedrørende oppføl gi ng a v
forva l tni ngs revi s jons ra pport - forva l tni ngs revi s jons ra pporten Sa mha ndl i ngs reformen i Ves tby kommune, da tert
Sa mha ndl i ngs reformen i
1.11.18, til ori enteri ng.
Ves tby kommune
2.Kommunes tyret ber om en s tatus for oppføl gi ngen a v a nbefa l i ngene i
forbi ndel s e med kommunens å rs mel di ng for 2019.
11.02.2019 2/19 Forva l tni ngs revi s jons ra pport - 1.Kommunes tyret tar forva l tni ngs revi s jons ra pporten Fol l o l a ndbruks kontor ti l
Fol l o l a ndbruks kontor
ori enteri ng.
2.Kommunes tyret vi s er ti l revi s jonens a nbefa l i nger og ber Fol l o
l a ndbruks kontor føl ge opp føl gende a nbefa l i nger:
a .Fol l o l a ndbruks kontors ruti nebes kri vel s er bør oppda teres å rl i g.
b.Brukerunders økel s e a v gå rdbrukere og del takerkommuner bør utføres hvert
tredje å r.
11.02.2019 11/19 2. ga ngs beha ndl i ng - Sol høy Detal jregul eri ng for Sol høy oms orgs bol i ger med til hørende pl a nka rt,
oms orgs bol i ger
bes temmel s er og pl a nbes kri vel s e med kons ekvens utredni ng da tert 23.11.2018,
egengodkjennes i henhol d til pl a n- og bygni ngs l oven § 12-12.
11.02.2019 10/19 Jus teri ng a v tomt S9 i Ves tby 1.Ves tby kommune s el ger ti l s trekkel i g a rea l (es ti mert ti l 675 kvm) a v S7 ti l
s entrum
utbygger på S9 (Ves tby Bol i gutvi kl i ng II AS).
2.Ta ks t med pri s pr kvm for S9 – da tert 20.12.2017 - l egges ti l grunn for s a l get.
3.Endri ng a v områ deregul eri ngen foretas s a mti di g med ny detal jregul eri ng for S9.
11.02.2019 1/19

Beha ndl i ngs a ktivi tet
Forl engel s e a v a vtal e med
oppdra gs a ns va rl i g
regns ka ps revi s or

Merkna der
Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Ves tby kommune - Oppføl gi ng Kontrol l utva l get freml egger for kommunes tyret ra pport om «Oppføl gi ng a v
Gjennomført
a v gjennomførte
gjennomførte forva l tni ngs revi s jons pros jekter 2011 – 2015» s l i k kommunes tyret ba
forva l tni ngs revi s jons pros jekt om i s i tt vedtak 9/18.
2011 - 2015
Ra pportene og rå dma nnens til ba kemel di nger om oppføl gi ng a v ra pportens
a nbefa l i nger, vi s er a t forva l tni ngs revi s jonene ha r medvi rket til jus teri nger og
forbedri nger på s entra l e forva l tni ngs områ der i Ves tby kommune.
Kontrol l utva l get ber kommunes tyret ta ra pporten til ori enteri ng.
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Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
18.03.2019 26/19 Nytt va l goppgjør og
s uppl eri ngs va l g - Si gny
Svends en (Sv)

Vedtak
Si gny Svends en gi s fri tak for s i ne pol i tis ke verv i Ves tby kommune fra 01.04.2019.
Som medl em i Hel s e- og oms orgs utva l get er Kjel l Meek (Sv) va l gt.
Som nytt 3. va ra medl em i Forma nns ka pet for Ap, BYGDL, Sv, Sp og V er Kjel l Meek
(Sv) va l gt.

Merkna der
Gjennomført

18.03.2019 25/19 Suppl eri ngs va l g Tori l l Ceci l i e
Lyngha ug (V)
18.03.2019 21/19 2. ga ngs beha ndl i ng - Søndre
Fol l o rens ea nl egg Detal jregul eri ng
18.03.2019 20/19 Søkna d om s tøtte fra Ves tby
Bedri fts forum og Son
Næri ngs foreni ng
18.03.2019 19/19 Bytte a v kuns tgres s - va l g a v
mi l jøvennl i g a l terna tiv

Som 4. va ra medl em i Kl a genemnda for ei endoms s ka tt er Ma ri a nne Henri ks en
Nes s hei m (V) va l gt.
Detal jregul eri ng for Søndre Fol l o rens ea nl egg med regul eri ngs ka rt da tert
07.05.2018 og bes temmel s er da tert 09.01.2019, egengodkjennes i henhol d til pl a nog bygni ngs l ovens § 12-12.
Ves tby kommune i nnvi l ger s økna den fra Ves tby Bedri fts forum og Son
Næri ngs foreni ng om et bel øp på 260.000 kroner i henhol d til deres brev a v
11.12.2018 og 20.02.2019.
1.Ves tby kommune bruker kuns tgres s med gummi gra nul a t på Grevl i ngen a rena .
2.Al l e a rbei der på ba nen og på s i deterrenget utføres etter de a nbefa l i ngene s om
Norges fotba l l forbund ha r gi tt.
3.Ves tby kommune s etter s om må l å redus ere bruken a v gra nul a ttypen SBR
(gummi ) og EPDM ned til et mi ni mum. Gra nul a ttypene fa s es ut nå r mi l jøvennl i g
a l terna tiver ful l t ut ka n ers tatte di s s e.
4.Ves tby kommune utreder å gjøre om Ri s i l kuns tgres s og Grevl i ngen Arena ti l
i nnendørs fotba l l ha l l er.

Gjennomført

18.03.2019 18/19 Bi rkel a ndgå rden - Fremtidi g
bruk

1.Rå dma nnen gi s ful l ma kt ti l å a ns ka ffe en oppda tert ti l s tands vurderi ng a v
Sa ken er i pros es s
bygni ngen, l ei e i nn a rki tekt for å i førs te omga ng tegne førs te etas je i
Bi rkel a ndgå rden med formå l kontorfa s i l i teter og kul turl oka l er, s a mt a ns ka ffe
hå ndverkere for å utføre a rbei det. De økonomi s ke kons ekvens ene redegjøres for
og dekkes i forbi ndel s e med tertia l 1 2019.
2.Rå dma nnen s tarter et a rbei d med utredni ng a v hvorda n hel e Bi rkel a ndgå rden
s ka l kunne tas i bruk. Utredni ngen s ka l være ferdi g, med økonomi s ke
kons ekvens er for dri ft og i nves teri ng, s l i k a t dette ka n i nna rbei des i
ha ndl i ngs progra mmet for 2020-2023.

18.03.2019 17/19 Næri ngs tjenes ter AS

Sa ken tas til ori enteri ng. Kommunen og Ves tby Næri ngs tjenes ter AS
vi dereutvi kl er da gens s a ma rbei d, og kommunen s øker å bruke Ves tby
Næri ngs tjenes ter AS s om tjenes tel evera ndør der det er mul i g.

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
18.03.2019 16/19 Etterbruk a v Bjørl i en ga ml e
s kol e - Sa ks freml egg 2019

Vedtak
1.Ka s s i opei a og Pega s us l ukkes ned, og dri ftes på et mi ni mum, for eventuel t
s enere å benyttes s om res erve s kol eka pa s i tet.
2.Det opprettes kontorpl a s s er for kommuna l t a ns a tte i Si ri us .
3.Jupi ter og a kti vi tets s a l i Si ri us benyttes ti l kul turvi rks omhet.
4.Kra v om bruks endri ng ved etabl eri ng a v kontorer i Tel l us utredes .

Merkna der
Punkt 1, 2 og 3 er i verks a tt. Punkt 4 a vventes
i nntil et konkret behovet for eks tra
pl a s s eres mel des i nn.

18.03.2019 15/19 Kontrol l utva l gets å rs ra pport
2018

Kommunes tyret tar kontrol l utva l gets å rs ra pport for 2018 til ori enteri ng.

Gjennomført

18.03.2019 14/19 Tema for forva l tni ngs revi s jon 1.Kommunes tyret øns ker å få gjennomført føl gende forva l tni ngs revi s joner i 2019: Gjennomført
2019 - ny beha ndl i ng
1)Integreri ng a v flyktni nger
2)Store i nves teri ngs pros jekter
2.Kommunes tyret ber kontrol l utva l get utarbei de må l og probl ems ti l l i nger for
forva l tni ngs revi s jons pros jektene.
3.Kommunes tyret ber kontrol l utva l get i nns ti l l e overfor kommunes tyret på va l g a v
forva l tni ngs revi s or på hvert a v forva l tni ngs revi s jons pros jektene.
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Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
18.03.2019 13/19 2. ga ngs beha ndl i ng
kommunepl a n Ves tby 2019 2030

Vedtak
1.Kommunepl a n for Ves tby 2019-2030 da tert 01.02.2019 med s a mfunns del ,
bes temmel s er og pl a nka rt da tert 25.02.2019 vedtas med føl gende endri nger:
a .Al i cenborg vi dereføres s om i Kommunepl a nen Ves tby 2014-2026 uten fores l å tte
endri nger. Det vedtas et nytt l edd i bes temmel s enes §13 s om s ka l l yde:
«Innenfor områ de Al i cenborg ka n det i detal jregul eri ng i kke oppføres mer enn 35
bol i ger.»
b.På områ det 117 vedtas a rea l formå l i dretts a nl egg og a rea l formå l
offentli g/pri va ttjenes teyting. Sentrums formå l vedtas i kke, men l egges i nn s om
i dretts a nl egg på den s ydl i ge ha l vdel en og offentli g/pri va t tjenes teyting på den
nordl i ge ha l vdel en. Det vedtas et nytt l edd i bes temmel s enes §13 s om s ka l l yde:
«Innenfor områ de for i dretts a nl egg på Del i ka n det i detal jregul eri ng til l a tes
hotel l , s om en del a v i dretts a nl egget/ i til knytni ng til i dretts a nl egget. Innenfor
områ det a vs a tt til offentli g/pri va ttjenes teyting til l a tes kun Vennebyen.
c.Næri ngs områ de merket 65 i kommunepl a nen redus eres med a t a l l
dyrket/dyrkba r ma rk og tunet (ca . 265 deka r) tas ut.
d.Ves tby kommune s ka l jobbe med Statens Vegves en for å finne en l øs ni ng for
a vkjøri ng kun for tungtra ns port fra E6 til næri ngs områ de Del i s kog/Ves tby
Næri ngs pa rk Øs t.
e.Områ det Berg vi dereføres med bol i gformå l s om i Kommunepl a n Ves tby 20142026 uten fores l å tte endri nger.
f.Områ det Sol å s en vi dereføres med s a mme formå l s om i Kommunepl a n Ves tby
2014-2026.
g.Vei merket 64 i kommunepl a n l egges i nnti l s koghol tet.
h.Det s tartes umi ddel ba rt en begrens et rul l eri ng a v kommunepl a nen med s i kte
på å til ba keføre «Ikea jordet» til LNF. Sa mtidi g bes rå dma nnen fremme s a k om
bygge- og del eforbud for s a mme områ de.
2.Pl a nen trer i kra ft s tra ks med unntak a v områ de(r) med ul øs t(e) i nns i gel s e(r),
s om trer i kra ft ved egengodkjenni ng i kommunes tyret etter mekl i ng, el l er ved
a vgjørel s e a v depa rtementet ders om eni ghet i kke oppnå s gjennom mekl i ng.
Ved fremtidi ge rul l eri nger a v kommunepl a nen s ka l a l l e ei ere a v ei endommer
berørt a v mul i ge endri nger i kommunepl a nen få s kri ftli g va rs el .

08.04.2019 36/19 Va l g a v medl emmer til s tyret i Som s tyrel eder er Ani ta Wul vi g (Ap) va l gt.
s tiftel s en Sol å s og Stei nl økka Som s tyremedl em er Ha l vor Sørbye (H) va l gt.
for peri oden 01.05.19 30.04.21

Merkna der
Gjens tår ul øs te i nns i gel s er til områ dene 117
og 65 fra Fyl kes ma nnen. Øvri ge i nns i gel s er
er trukket. Res ten a v pl a nen er gjel dende fra
kommunes tyrets vedtak. Inns i gel s ene er
overs endt KMD for endel i g a vgjørel s e.

Gjennomført
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Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
08.04.2019 35/19 Va l g a v s tyremedl emmer Næri ngs tjenes ter AS

Merkna der
Gjennomført

08.04.2019 34/19

Gjennomført

08.04.2019 33/19

08.04.2019 32/19

08.04.2019 31/19

Vedtak
Som s tyrets nes tleder fores l å s Joha nne D. Ha uge (H).
Som s tyremedl em fores l å s Tone Skretti ng (Sp).
Som kommunenes repres entant fores l å s Ni l s - Anders Søyl a nd.
Med hjemmel i jordl ovens § 12 fi nner Ves tby kommune i kke å kunne gi til l a tel s e
Gnr 96 Bnr 1 Pung i Ves tby
kommune – s økna d om del i ng til fra del i ng a v tunet og kå rbol i gen med til hørende a rea l s om oms økt på
- beha ndl i ng etter jordl oven ei endommen Pung gnr 96 bnr 1 i Ves tby kommune. Grens ene til tomtea rea l ene
fa s ts ettes i s a mrå d med Fol l o l a ndbruks kontor.
Hovedpl a n for hus hol dni ngs renova s jon 2018-2022 vedtas .
Revi dert hovedpl a n for
hus hol dni ngs renova s jon 20182022
1.Ves tby kommune s l utter s eg ti l et fel l es IKT-s a ma rbei d med en el l er flere a v
Etabl eri ng a v fel l es IKTkommunene Frogn, Nes odden og Ås .
s a ma rbei d mel l om
2.IKT-s a ma rbei det orga ni s eres s om et a dmi ni s tra ti vt verts kommunes a ma rbei d
kommunene Frogn,
etter §28, 1b
Nes odden, Ås og Ves tby
3.Vedl a gte fors l a g ti l s a ma rbei ds a vtal e for IKT-s a ma rbei det vedtas
4.Rå dmennene gi s myndi ghet ti l å jus tere vedl a gte s a ma rbei ds a vtal e og vel ge
verts kommune etter a t s a ken er beha ndl et i a l l e kommunes tyrene.
5.De berørte a ns a tte i s a ma rbei ds kommunene overføres ti l verts kommunen med
hjemmel i a rbei ds mi l jøl ovens ka pi ttel 16 om vi rks omhets overdra gel s e.
6.Myndi ghet i s a ker vedrørende IKT-s a ma rbei det del egeres i henhol d ti l
kommunel oven § 28-1b ved a t kommunes tyret i s a ma rbei ds kommunen gi r
i ns truks til egen rå dma nn om å del egere egen myndi ghet til rå dma nn i
verts kommunen.
Myndi gheten omfa tter oppga ver i nnenfor IKT-s a ma rbei det og treffe a vgjørel s er i
enkel ts a ker el l er typer s a ker s om i kke er a v pri ns i pi el l betydni ng.
7.De nye IKT-tjenes tene s ka l gi bedre brukertjenes ter.
1.De res terende å tte pl a s s ene på s kjermet enhet ved Ves tby s ykehjem å pnes fra
Økt ka pa s i tet ved Ves tby
1. s eptember 2019, med hel å rs vi rkni ng fra 2020.
s ykehjem
2.Bema nni ngen ved de to eks i s terende s kjermede enhetene s tyrkes
umi ddel ba rt.
3.Økonomi kons ekvens er i nna rbei des i forbi ndel s e med terti a l ra pport nr 1.
4.Rå dma nnen bes fremme s a k om vi dere utvi del s e a v Ves tby s ykehjem. Sa ken
fremmes s om et notat i nn mot beha ndl i ngen a v kommende ha ndl i ngs pl a n.

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
08.04.2019 30/19 Ny a vtal e om ki os kdri ft på
Kroks tra nd fri områ de

Vedtak
Ki os ken på Kroks tra nd l ei es ut for ki os kdri ft i trå d med vedl a gte l ei ea vtal e.
Ki os ken l ei es ut gra tis , men det s til l es vi l kå r for dri ft- og vedl i kehol ds oppga ver.

Merkna der
Gjennomført

08.04.2019 29/19 Sykkel s tra tegi

1.Sykkel s tra tegi for Ves tby kommune med ti l hørende ha ndl i ngs del , begge da tert
12.03.2019, vedtas .
2.Sykkel s tra tegi en revi deres høs ten 2020.

Gjennomført

08.04.2019 28/19 Informa s jon om fra mdri ft Etterbruk a v Høl envi a dukten

1.Rå dma nnen forts etter a rbei det med å s i kre etterbruk a v Høl envi a dukten.
2.Ordfører s i gnerer a ks eptbrev fra Akers hus fyl kes kommune.

Gjennomført

08.04.2019 27/19 Oppl evel s es kort

Sa ken tas til etterretni ng. Eventuel l e fremtidi ge utgi fter med til taket vi l fores l å s
i nna rbei des i ha ndl i ngs progra mmet.
Ti l budet i oppl evel s es kortet utvi des med a ktivi teter til a l l e s om gå r ut a v 7.tri nn
i grunns kol en. Det fi na ns i eres a v fondet for rus forebyggende til tak med kr
150.000,-. Admi ni s tra s jonen bes l egge i nn pa s s ende til bud/a ktivi teter.

Gjennomført
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KOMMUNESTYRESAKER 2.TERTIAL
Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
20.05.2019 37/19 Fra mtidi g l everi ngs s i kkerhet
for va nnfors yni ng - Ves tby
kommune

Vedtak
•Da gens s i tua s jon for a l terna ti v dri kkeva nns fors yni ng ti l enhver ti d er i va retatt
ved a t kommunen ka n motta 4200 m3 va nn fra Fredri ks tad/Sa rps borg og i nntil
3100 m3 va nn fra Ås ders om l evera ns en fra Mova r utebl i r. Den a l terna tive
fors yni ngen vi l derfor være til s trekkel i g i l a ng tid fra mover.
•Lekka s jes øk på dri kkeva nns nettet i ntens i veres s a mti di g med uts ki fting a v
hovedva nns tra s e gjennom Ves tby s l i k a t det na s jona l e må l et for l ekka s jer, s om
er under 25%, nå s s na res t mul i g.
•Hvi ts ten va nnverk s om i da g er en ren nødva nns fors yni ng hol des i dri ft.
•Forha ndl i nger med Mova r med s i kte på å øke l evera ns e a v va nn fra
Fredri ks tad/Sa rps borg i fra mtid gjennomføres i nnen utløpet a v 2021.
•Forha ndl i nger med kommunene Ås , Ski og Oppegå rd med s i kte på å øke
l evera ns e a v va nn fra nord gjennomføres i nnen utløpet a v 2021.

Merkna der
Gjennomført

20.05.2019 39/19 Hummerfredni ngs områ de i
Ves tby kommune

Kommunes tyret øns ker a t bea rbei det fors l a g for områ de 1 i Sons bukta
overs endes Fi s keri di rektora tet for vi dere beha ndl i ng s om mul i g
hummerfredni ngs områ de i Ves tby kommune.

Fors l a g til hummerfredni ngs områ de
overs endt Fi s keri di rektora tet.

20.05.2019 40/19 Ny pa rkeri ngs l øs ni ng Son
ha vn nord

Sa ken uts ettes .
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Møtedato Sak
Behandlingsaktivitet
20.05.2019 41/19 Tilbud som partnerkommune i
Mosseregionens
Næringsutvikling

Vedtak
1. Vestby kommune blir en partnerkommune til MNU. I første omgang ut 2020.
2. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 tas det stilling til om Vestby
kommune skal søke om enten eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune eller
avslutte partnerskapet.
3. Beløpet på 100.000 kroner for 2019 dekkes inn i sak om budsjettregulering etter første
tertial 2019.

Merknader
Punkt 1 og 3 er
gjennomført. Punkt 2 gjennomføres høst
2020.

20.05.2019 42/19 Konsesjonssøknad Sundby
Nordre

Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og med henvisning til konsesjonsloven § 9, tredje
ledd, hvor loven åpner for å gi konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, gir Vestby
kommune Sundby Gård AS konsesjon for erverv av eiendommen Sundby Nordre, gnr 1
bnr 1 i Vestby.

Landbruksdirektoratet har 05.08.19 opphevet
kommunestyrets vedtak. Sundby Gård har
påklaget Landbruksdirektoratets vedtak til
Landbruksdepartementet. Sakens dokumenter er
sendt til Landbruksdirektoratet, etter varsel om
endring av vedtaket.

Konsesjon gis på følgende vilkår:
• Minst et styremedlem i Sundby Gård AS skal ha nødvendig landbruksfaglig kompetanse.
• Dette styremedlemmet skal inneha signaturrett i fellesskap med styrets leder.
• Aksjene i Sundby Gård AS skal forbli indirekte eiet av de fysiske personer som utgjør den
nåværende eierkrets, dog slik at overdragelse av aksjer i Sundby Gård AS til personer som
ville vært unntatt fra krav til konsesjon etter konsesjonsloven § 85 er tillatt.
• Eiendommen skal benyttes i tråd med den til enhver tid gjeldende regulering.
• Gårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord skal ikke
benyttes til annet enn landbruksformål.
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20.05.2019 44/19 Endri ng a v byggekomi té Sol høy

Vedtak
Ny byggekomi té for Sol høy bes tår a v føl gende:
Ane Nords ka r (Ap)
Arjo va n Genderen (V)
Svei nung Eggen (H)
Kenneth Li en Steen (Frp)
Annette Mjå va tn (Ap), l eder

17.06.2019 45/19 Års regns ka p 2018 - Ves tby
ha vn

Regns ka ps mes s i g mi ndreforbruk på 1.265 tus en kroner di s poneres s om føl ger:
Gjennomført
1)1.125 tus en kroner benyttes ti l et a vdra g på et l å n overfor Ves tby kommune s om
s å l a ngt ha r vært a vdra gs fri tt.
2)Res terende mi ndreforbruk på 140 tus en kroner a vs ettes ti l di s pos i s jons fond.

17.06.2019 46/19 Års beretni ng og å rs mel di ng
2018 - Ves tby ha vn

Års beretni ng og å rs mel di ng 2018 for Ves tby ha vn tas til ori enteri ng.

17.06.2019 47/19 Tertia l ra pport 1 2019 - Ves tby 1)Terti a l ra pport 1/2019 tas ti l ori enteri ng
ha vn
2)Rå dma nnen gi s ful l ma kt ti l å bruke fond for å fina ns i ere vedl i kehol d og
forpros jekt mudri ng. Ha vnes tyret s ka l hol des ori entert om vedl i kehol ds utgi fter
fortløpende.

Merkna der
Ingen oppføl gi ng

Trenger i ngen vi dere oppføl gi ng.

Gjennomført
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17.06.2019 48/19 Års regns ka p 2018 - Ves tby
kommune

Vedtak
Merkna der
1.Regns ka p 2018 godkjennes .
Gjennomført
2.Regns ka ps mes s i g overs kudd for 2018 på 40.291.228,42 kroner a vs ettes ti l
di s pos i s jons fond.
3Regns ka ps mes s i g merforbruk i i nves teri ngs regns ka pet på 3.236.461 kroner
dekkes a v bevi l gni ng gi tt i 2019, res terende merforbruk på 1.302.676 kroner,
dekkes i nn ved hjel p a v regns ka ps mes s i g mi ndreforbruk på a vs l uttede
pros jekter.
4.Bruk a v di s pos i s jons fond ti l fina ns i eri ng a v i nves teri nger nedjus teres med
til s a mmen 8.500.735 kroner. Nedjus teri ngen til s va rer ubenyttede buds jettmi dl er
på pros jekter s om er a vs l uttet i 2018.
5.Føl gende i nves teri ngs pros jekter s l å es s a mmen:
•0671 Ga ngvei , bryggea nl egg, gl ennepa rken og 0656 Spuntvegg Son ha vn nord
•0619 VA-s a neri ng Ves tby s entrum, 0624 VA-s a neri ng Sol evei en del 2 og 0630
Fremmedva nn Ves tby s entrum mot Kroer
•0636 Sa neri ngs a rbei d VA Deør og Strømbrå ten og 0618 VA-s a neri ng og omkobl i ng
Deør
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17.06.2019 49/19 Års beretni ng og å rs mel di ng
2018 - Ves tby kommune

Vedtak
Kommunes tyrets vedtak 17.06.2019:
Års beretni ng og å rs mel di ng 2018 tas til ori enteri ng med føl gende til l egg:
1.Kommunes tyret ber rå dma nn komme med et notat om a ns ettel s es forhol d for
s tøttekontakter i Ves tby kommune.
2. Kommunes tyret ber om a t fremti di ge å rs beretni nger i nnehol der et
kl i ma regns ka p s om vi s er kl i ma uts l i pp fordel t på ul i ke s ektorer for s i s t
ka l enderå r, s a mt utvi kl i ng over tid. Rå dma nnen bes komme til ba ke med fors l a g
til må l tavl e ba s ert på vedtatte må l i kommunepl a nen og kl i ma - og energi pl a nen,
og a t det å rl i ge a rbei det med buds jett- og ha ndl i ngs progra m knyttes opp mot
di s s e må l ene.
3.Kommunes tyret ber om a t fremti di ge å rs beretni nger i nnehol der et
a rea l regns ka p s om vi s er omdi s poneri ng a v a rea l fordel t på ul i ke a rea l formå l
s i s t ka l enderå r, s a mt total t a rea l i nnenfor hoveda rel formå l ene pr. 31.12.
Rå dma nnen bes komme til ba ke med et fors l a g til må l tavl e a v a rea l , hvor hens yn
til a rts ma ngfol d og ma ts i kkerhet i va retas .

Merkna der
Pkt 1 bl i r omtal t i forbi ndel s e med
kommende ha ndl i ngs progra m.
Pkt 2 og 3 vurderes i forbi ndel s e med
kommende ha ndl i ngs progra m.

17.06.2019 50/19 Tertia l ra pport 1 2019

Tertia l ra pport 1 2019 tas til ori enteri ng med føl gende til l egg:
Det må utvi kl es en må l tavl e for SFO
Det må ra pporteres hvor ma nge s om bruker SFO, og hvor mye de bruker SFO
Det må ra pporteres hvor ma nge s om i kke bruker SFO
Må l tavl en må i nnehol de kva l i tative må l for a ktivi tetene i SFO
Det må ra pporteres a ntal l a ns a tte og s ykefra vær
Må l tavl en må utvi kl es s l i k a t vi ka n ra pportere fra SFO i tertia l ra pport 1 2020, og
s enere i å rs mel di ngen for 2020.
SOK få r a ns va ret for å utvi kl e denne må l tavl en.

Utformi ng a v må l tavl e vurderes i forbi ndel s e
med HP 2020-2023.
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Vedtak
17.06.2019 51/19 Buds jettendri ng tertia l 1 2019 Kommunes tyrets vedtak 17.06.2019:
1.Dri fts buds jettet 2019 endres s l i k:
a )Ra mmen ti l s entra l a dmi ni s tra s jon økes med 100 tus en kroner
b)Ra mmen ti l RO hel s e og ba rnevern redus eres med 1,281 mi l l i oner kroner
c)Ra mmen ti l RO s ykehjem økes med 4,8 mi l l i oner kroner
d)Ra mmen ti l RO ei endom økes med 1,05 mi l l i oner kroner
e)Ei endoms s ka tt økes med 3 mi l l i oner kroner
f)Bruk a v res erverte ti l l eggs bevi l gni nger økes med 1,669 mi l l i oner kroner
2.Inves teri ngs buds jettet i 2019 endres s l i k:
a )Grevl i ngen s kol e – va rmepumpe økes med 1,6 mi l l i oner kroner
b)Ny ki os k Kroks tra nd økes med 150 tus en kroner
c)Ga ngbru Høl envi a dukten bevi l ges 500 tus en kroner
d)Infra s truktur Næri ngs pa rk økes med 16 mi l l i oner kroner
e)VA-s a neri ngs a rbei der Kjenn økes med 9 mi l l i oner kroner
f)Uts ki ftni ng a v hovedva nnl edni ng Son-Peppers tad økes med 4 mi l l i oner kroner
g)VA-s a neri ng Ra ndem/Høgda redus eres med 13 mi l l i oner kroner
h)Brevi k s kol e redus eres med 16,65 mi l l i oner kroner
i )Ti l s kudd fra Enova buds jetteres med 1,6 mi l l i oner kroner
j)Endret bruk a v buds jettmi dl er på pros jektet Utbyggi ng a v s ykehjemmet
godkjennes
3.Betal i ngs s a ts er for s epa ra te a vl øps a nl egg (s l a m) for 2019 endres i henhol d ti l
tabel l nedenfor:
4. Rå dma nnen gi s ful l ma kt til å ta opp i nntil 20 mi l l i oner kroner i l å n i
Hus ba nken til vi dereutlå n.
5. Støtte til vi dere dri ft a v Gods et i nnvi l ges i kke.

Merkna der
Gjennomført
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17.06.2019 52/19 Ves tby i dretts l a g - l ei e a v
kommuna l t områ de Ri s i l

Merkna der
Vedtak
Ves tby kommune i nngå r en 30 å rs l ei ea vtal e med Ves tby i dretts l a g om et områ de Gjennomført
på Ri s i l .

17.06.2019 53/19 Ves tby vi deregå ende s kol e i dretts ha l l

1. Det i nngå s i kke et s pl ei s el a g med Akers hus fyl kes kommune på ny i dretts ha l l . Ingen oppføl gi ng
2. Ves tby kommune er pos i tiv til å gjennomføre et ma kes ki fte mel l om grus ba nen
og Strongpa ck-tomta.

17.06.2019 54/19 Fel l es offentli g
pa rkeri ngs l øs ni ng for Ves tby
s entrum

Det bygges i kke et pa rkeri ngs a nl egg under ba kken i Rå dhus pa rken.

17.06.2019 55/19 Fi na ns i eri ng a v
a vfa l l s s uga nl egg i Ves tby
s entrum

Det pl a nl egges eventuel t s a ma rbei d om
pa rkeri ngs ka pa s i tet på Ga rtneri tomten.

Pa rkeri ngs pl a s s er under kul turkva rtal et dekker behovet for fri kjøpte
pa rkeri ngs pl a s s er i s entrum, s a mt til bes økende til kommunens vi rks omhet i
s entrum.
Rå dma nnen bes utrede a l terna tive og ri mel i gere pa rkeri ngs l øs ni nger s om vi l
i va reta pl a nl a gt ka pa s i tet på s entrums nære pl a s s er.
Inves teri ngs kos tna dene til a vfa l l s s uga nl egget fordel es forhol ds mes s i g på
hus hol dni ngs a vfa l l , jf. s el vkos tpri s ni ppet, og på næri ngs a vfa l l .

Abonnements l øs ni ng for næri ngs dri vende
s ka l utabei des .

Det l egges til rette for a t fl es t mul i g næri ngs dri vende i s entrum vel ger å benytte
a vfa l l s s uga nl egget.
Det utarbei des en egnet a bonnements l øs ni ng for næri ngs dri vende s om vel ger å
benytte a vfa l l s s uga nl egget.
17.06.2019 56/19 Endri ng a v fors kri ft om
pol i tivedtekter

Fors kri ft om pol i tivedtekt a v 25.04.2019 endres ved a t § 7-3 «Ba rns til ga ng til
offentli ge a rra ngement» tas ut. Endri ngen l egges ut til offentli g etters yn i to
må neder.

La gt ut til offentli g etters yn i to må neder den
19.06.2019 med s va rfri s t den 26.08.2019. 2.
ga ngs beha ndl i ng i kommunes tyret i
november.
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17.06.2019 57/19 Ti l s tands ra pport for
grunns kol en i Ves tby
kommune 2018

Vedtak
Sa ken uts ettes til 2. s eptember.

17.06.2019 58/19 Eva l ueri ng en time fys i s k
a ktivi tet i Ves tbys kol en

Sa ken uts ettes til 2. s eptember.

17.06.2019 59/19 Ny pa rkeri ngs l øs ni ng Son
ha vn nord

Sa ken uts ettes til 2. s eptember.

17.06.2019 60/19 Va l g a v forva l tni ngs revi s or
2019

1.Kommunes tyret utpeker BDO AS s om revi s or for
forva l tni ngs revi s jons pros jektene:
1)Integreri ng a v flyktni nger
2)Store i nves teri ngs pros jekter

Merkna der

Gjennomføres

2.Kommunes tyret s l utter s eg ti l begrunnel s en i s a ks utredni ngen for a t a vtal e
om forva l tni ngs revi s jon for di s s e pros jektene gjøres a v BDO AS.
3.BDO AS betal es en fa s t pri s med kr 486 250,- i nkl . mva . for oppdra get og
gjennomføri ngen s kjer i s a ma rbei d med kontrol l utva l get.
4.Endel i ge ra pporter s endes i nnen 22.november 2019 ti l kontrol l utva l get s om
a vgi r i nns til l i ng overfor kommunes tyret.
5.Kommunes tyret gi r kontrol l utva l get v/FIKS, i nnenfor de vedtatte ra mmer,
ful l ma kt til å tegne kontra kt med BDO AS om di s s e pros jektene.
17.06.2019 61/19 2.ga ngs beha ndl i ng - Endri ng
a v vedtekter i kommuna l e
ba rneha ger

Vedtekter for kommuna l e ba rneha ger i Ves tby kommune da tert 14. 05.2019 gjøres Gjennomført
gjel dende fra 01.08.2019.
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Budsjettendring tertial 2 2019
Saksbehandler:
Mikal Johansen
Behandlingsrekkefølge
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 19/03274-2
Møtedato
28.10.2019
11.11.2019

Rådmannens innstilling:
1. Skriv inn forslag til vedtak Driftsbudsjettet 2019 endres slik:
a) Rammen til RO skole reduseres med 265 tusen kroner
b) Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 235 tusen kroner
c) Rammen til RO hjemmetjenesten økes med 2,1 millioner kroner
d) Rammen til RO sykehjem økes med 6,1 millioner kroner
e) Rammen til Kommunalt NAV økes med 2,4 millioner kroner
f) Rammen til RO kultur økes med 970 tusen kroner
g) Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 8,331 millioner kroner
h) Bruk av disposisjonsfond økes med 2,639 millioner kroner
2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik:
a) Grevlingen skole – varmepumpe økes med 0,6 millioner kroner
b) Ny kiosk Krokstrand økes med 257 tusen kroner
c) Kunstgressbane snøopplag økes med 1,4 millioner kroner
d) Inventar Grevlingen skole økes med 99 tusen kroner
e) Inventar og utstyr, sykehjemmet bevilges 300 tusen kroner
f) Ombygging av kryss Deør vei/Skoglundveien bevilges 1,1 million kroner
g) Avlastningsvei Garderveien til Osloveien bevilges 500 tusen kroner
h) Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 3 millioner
kroner
i) VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 3 millioner kroner
j) Bjørlien skole reduseres med 3,756 millioner kroner
3. Bruk av disposisjonsfond økes med 500 tusen
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer for 2019, jf. tertialrapporten.
De fleste budsjettendringene omtales i grove trekk i denne saken og det henvises til
tertialrapporten for ytterligere detaljer.
I budsjettreguleringssaken etter første tertial ble det meldt om et merforbruk på 14,6
millioner kroner. Av dette ble 4,7 millioner dekket i budsjettreguleringen. Det var i
hovedsak saker som allerede var vedtatt av kommunestyret i løpet av første tertial
hvor det ble gjennomført budsjettregulering.
Prognoser meldt etter første tertial vil være usikre, og rådmannen valgte å vente med
en større budsjettregulering til etter andre tertial. Det fremmes nå forslag om
tilleggsbevilgninger i driftsbudsjettet i underkant av 11 millioner kroner, noe som er
1,1 millioner kroner mer enn ved første tertial.
I investeringsbudsjettet fremmes det forslag om endringer på 7,256 millioner kroner.
Vurdering:
1. DRIFT
RO skole
Rammen til RO skole foreslås redusert med 265 tusen kroner. Stillingen som Losfunksjon for ungdom ble fra 1. august 2019 flyttet over fra RO skole til RO helse og
barnevern. Formålet med ordningen er å legge til rette for mer samordnede tilbud og
tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Flytting av funksjonen til
helse og barnevern må ses i lys av dette. Utgiftene som flyttes over til RO helse og
barnevern er beregnet til 265 tusen kroner for de fem siste månedene.
RO helse og barnevern
Rammen til RO helse og barnevern foreslås redusert med 235 tusen kroner. Tiltak
under barnevern ligger an til et mindreforbruk på 500 tusen kroner ved årets slutt.
Sammen med overføring av Los-funksjonen fra skole betyr dette at budsjettert
nettoutgift for helse og barnevern kan reduseres med 235 tusen kroner.
RO hjemmetjenesten
Rammen til RO hjemmetjenesten foreslås tilført 2,1 millioner kroner.
Hjemmetjenesten ligger an til et merforbruk på lønn. Dette skyldes flere
ressurskrevende pasienter som krever to ansatte i stellesituasjon, og har medført økt
behov for ekstra bemanning på formiddagen i fem av sju dager. Dette gir et estimert
merforbruk på lønn ved utgangen av året på 1,2 millioner kroner. Det er behov for
styrking av budsjettet til brukerstyrte personlige assistenter med 0,9 millioner kroner
som følge av prisjusteringer samt økning i tiltak.
RO sykehjem
Rammen til RO sykehjem foreslås tilført 6,1 millioner kroner. I forbindelse med første
tertial ble det gjort et anslag på merforbruk for kjøp av plasser. Behovet for plasser
var vanskelig å anslå så tidlig på året, og erfaringsmessig har behovet variert slik at
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anslaget var usikkert. Merforbruk i forbindelse med kjøp av plasser og
overliggerdøgn i sykehus anslås å bli på om lag 6 millioner kroner.
Det må kjøpes en ny legemodul i pasientjournalsystemet for medisinsk behandling
og dokumentasjon. Utgiften er anslått til 0,1 millioner kroner.
Kommunalt NAV
Rammen til kommunal NAV foreslås tilført 2,4 millioner kroner. NAV har merforbruk
på økonomisk sosialhjelp, og kommer til å overskride budsjettet med om lag 2
millioner kroner. Økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp omhandler store
utbetalinger til livsopphold og husleier. Kontoret erfarer ikke store svingninger i antall
sosialhjelpsmottakere, men kostnadsnivået i samfunnet har økt. Det forventes et
merforbruk vedrørende kvalifiseringsprogrammet om lag 0,4 millioner kroner. Dette
skyldes et økt antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet, som er et rettighetsbasert
program i regi av kommunen.
RO kultur
Rammen til RO kultur foreslås tilført 970 tusen kroner. Kultur ligger an til et
merforbruk. Av dette beløpet er 650 tusen kroner knyttet til flyktningtjenesten hvor det
er store månedlige variasjoner i utgifter og inntekter noe som medfører at det er
vanskelig å komme med et sikkert anslag for merforbruket. Det forventes et avvik på
overføring til tros- og livssynsorganisasjoner. Tallene foreligger ikke før desember,
men et foreløpig anslag gir et merforbruk på 150 tusen kroner.
Det er et merforbruk på 170 tusen kroner for prosjektet «Liv i Sentrum». Merforbruket
skal dekkes av fondsmidler. Disse fondsmidlene er ubundne fondsmidler under
investering slik at det må brukes andre midler for å dekke dette merforbruket.
Forslag til finansiering av økninger på drift:
Reservert tilleggsbevilgning
Det står igjen i overkant av 8,3 millioner kroner til reserverte tilleggsbevilgninger.
Rådmannen foreslår å bruke hele beløpet for å finansiere hoveddelen av
merforbruket. Finansiering av del på vel 2,6 millioner kroner foreslås dekket av
fondsmidler.
Budsjettert netto driftsresultat var etter reguleringen etter først tertial vel 0,2 prosent
av driftsinntektene. Forslaget om bruk av fondsmidler i denne saken vil redusere
netto driftsresultat ytterligere. På den annen side regner vi nå med at inntektene fra
skatt og rammetilskudd blir høyere enn budsjettert. Med utgangspunkt i en beregning
for skatt og rammetilskudd, utført av KS etter at statsbudsjett 2020 er lagt fram, tilsier
et netto driftsresultat for 2019 rundt 1 prosent av driftsinntektene.
2. INVESTERINGER
Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter:
 Utbygging Grevlingen ungdomsskole – Varmepumpe
Kommunestyret bevilget 800 tusen kroner den 25.06.2018 i sak K- 36/18.
Kostnad for ny varmepumpe på Grevlingen ble i 1. tertial 2019 beregnet til
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3,6 millioner kroner. I sak om budsjettendringer 1. tertial (K-51/19) ble det
bevilget 1,6 millioner kroner som ble finansiert gjennom tilskudd fra Enova, og
1,2 millioner kroner som ble finansiert innenfor rammen på
investeringsprosjektet ny idrettshall Grevlingen. Budsjettet på prosjektet 0219
varmepumpe ble dermed etter 1. tertial 2019 på 2,4 millioner kroner.
Etter at byggearbeidene er kommet i gang anslås prosjektkostnaden å bli
4,7 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at merkostnaden på 1,1 million
kroner finansieres med en tilleggsbevilgning på prosjektet 0219 varmepumpe
på 600 tusen kroner slik at budsjettet endres fra 2,4 til 3,0 millioner kroner.
Resterende behov på 500 tusen kroner dekkes innenfor budsjettrammen på
prosjekt 0528 idrettshall Grevlingen.


Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken
Ferdigstillelsen av kiosken på Kroken medførte et merforbruk på 257 tusen
kroner. Merforbruket skyldes utgifter i forbindelse med maling av kiosken, og
nødvendige ombygginger av strømmen i kiosken. Rådmannen anbefaler at
det bevilges 257 tusen kroner til å dekke nødvendige arbeider.



Kunstgressbane snøopplag
Det er kommet forslag til ny forskrift for behandling av gummigranulat ved
kunstgressbaner. For å imøtekomme ny forskrift er det behov for utvidelser
rundt alle kunstgressbanene i kommunen. Grevlingen er første bane som
utbedres. Anbud viser behov for omfattende arbeider som blant annet
terrengarbeider, drenering og asfaltering for å kunne gjennomføre prosjektet.
Rådmannen anbefaler at det tilleggsbevilges 1,4 millioner kroner for å kunne
gjennomføre utbedringene på Grevlingen kustgress.



Inventar Grevlingen skole
Innhentede priser for å møblere teamromene på Grevlingen skole var uten
«tower» (en type skap med skuffer). På det tidspunktet priser ble innhentet var
det forutsatt at Grevlingen skulle overta «tower» fra teamrommene på gamle
Bjørlien skole. Det ble senere bestemt at Bjørlien skole skulle brukes som
avlastningskontorer, og at det da var hensiktsmessig at «tower» ble stående
på Bjørlien. Rådmannen anbefaler at det tilleggsbevilges 99 tusen kroner til å
kjøp av «tower» på Grevlingen skole.

Nye investeringsprosjekter
 Inventar og utstyr, sykehjemmet
Kommunestyret bevilget driftsmidler til utvidelse av åtte plasser på
sykehjemmet i K-31/19 Økt kapasitet ved sykehjemmet. I saken ble det ikke
tatt høyde for innkjøp av inventar og utstyr til de nye plassene. Den nye
avdelingen mangler senger, nattbord og annet utstyr til de nye rommene.
Kostnaden er anslått til 300 tusen kroner. Rådmannen anbefaler at det
bevilges 300 tusen kroner til kjøp av inventar og utstyr.


Ombygging av kryss Deør vei/Skoglundveien.
Det er vedtatt ny reguleringsplan for omsorgsboliger på Husjordet. Krysset
Deør vei/Skoglundveien må bygges etter den nye reguleringsplanen. I tillegg
til kryss for biltrafikk skal det også bygges fortau på den ene siden. Arbeidene
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omfatter rydding av vegetasjon, grunnarbeider og asfaltering. Krysset skal
bygges med frisiktsoner. Det skal også graves kabelgrøfter i bakken og settes
opp gatelys. Rådmannen anbefaler at det bevilges 1,1 millioner kroner til
Vestby kommunes andel av kostnadene. Resten av kostnadene skal dekkes
av utbygger.
Justering av budsjett mellom prosjekter:
 Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad
Det er forventet et merforbruk på prosjektet «Utskiftning av hovedvannledning
Son-Pepperstad» med om lag 3 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at
merforbruket finansieres ved å redusere bevilgningen på prosjektet «VAsanering Randem/Høgda» med 3 millioner kroner.
Prosjekter med mindreforbruk
 Bjørlien skole
Det gjenstår fremdeles en del etterbestillinger som ikke er fakturert på Bjørlien
skole. Det forventes imidlertid gjenstående budsjettmidler når byggeprosjektet
på Bjørlien skole er sluttført. Rådmannen anbefaler at budsjettet reduseres
med 3,756 millioner kroner, tilsvarende netto finansieringsbehov på
investeringsprosjekter i 2. tertial. Etter dette vil det være igjen om lag 13,25
millioner kroner på prosjektet. Rådmannen legger opp til at disse midlene
inngår som en del av finansieringen av investeringsprogrammet i kommende
handlingsprogram slik at prosjektet Bjørlien skole avsluttes nå.
Forslag til finansiering av økninger på investering:
Økning av investeringsprosjekter er på 6,756 millioner kroner. Rådmannen foreslår at
økt bevilgning på investeringsprosjektene finansieres ved omdisponering av
budsjettmidler fra andre prosjekter.
Konklusjon:
Det er flere resultatområder som melder om forventet merforbruk i driftsregnskapet
ved utgangen av 2019. Forventet merforbruk er kommentert under det enkelte
resultatområde i tertialrapporten. I budsjettreguleringssakene etter første tertial ble
det meldt om et merforbruk på 14,6 millioner kroner. Av dette ble 4,7 millioner kroner
dekket i budsjettreguleringen. Det var i hovedsak saker som allerede var vedtatt av
kommunestyret i løpet av første tertial hvor det ble gjennomført budsjettregulering før
sommeren.
Prognoser meldt etter første tertial vil være usikre, og rådmannen valgte å vente med
en større budsjettregulering til etter andre tertial. Det fremmes nå forslag om
tilleggsbevilgninger i driftsbudsjettet på i underkant av 11 millioner kroner.
Rådmannen foreslår at hoveddelen av merforbruket dekkes av reserverte
tilleggsbevilgninger, og at resterende del av merforbruket på vel 2,6 millioner kroner
dekkes av fondsmidler.
Budsjettert netto driftsresultat var etter reguleringen etter først tertial vel 0,2 prosent
av driftsinntektene. Forslaget om bruk av fondsmidler i denne saken vil redusere
netto driftsresultat ytterligere. På den annen side regner vi nå med at inntektene fra
skatt og rammetilskudd blir høyere enn budsjettert. Med utgangspunkt i en beregning
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for skatt og rammetilskudd, utført av KS etter at statsbudsjett 2020 er lagt fram, tilsier
et netto driftsresultat for 2019 rundt 1 prosent av driftsinntektene.
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Tertialrapport 2 2019 - Vestby havn
Saksbehandler:
Mikal Johansen
Behandlingsrekkefølge
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 19/03205-1
Møtedato
28.10.2019
11.11.2019

Rådmannens innstilling:
1. Tertialrapport 2 2019 tas til orientering
2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold og
eventuelt bortfall av leieinntekter.
3. Tidligere avdragsfritt lån på opprinnelig 4.500 tusen kroner nedbetales med
1.125 tusen kroner for 2019.
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SAKSFREMLEGG
1. SAKSOPPLYSNINGER

Lønnsutgifter
Andre utgifter
Inntekter
Sum småbåthavna

Regnskap
1 033 333
3 804 378
-8 194 430
-3 356 719

Bud hittil
868 588
4 189 633
-8 342 323
-3 284 102

Reg. bud
2019
1 335 183
7 826 473
-9 211 656
-50 000

Lønnsutgifter
Andre utgifter
Inntekter
Sum gjestehavn

487 208
657 480
-2 505 273
-1 360 585

578 698
606 667
-2 295 000
-1 109 635

890 122
1 809 878
-2 700 000
0

9 814
9 814

33 333
33 333

50 000
50 000

-4 707 490

-4 360 404

0

Andre utgifter
Sum Vestby havnedistrikt
Sum Havna

1.1 Økonomi
Lønnsutgifter, driftsutgifter og leieinntekter er i henhold til budsjett.
I forbindelse med sak til kommunestyret om årsregnskap 2018 stod det blant annet
følgende i saksframlegget: «Lånet som så langt har vært avdragsfritt ble gitt uten at
det ble tatt stilling til når lånet skulle tilbakebetales. Rådmannen mener at den
økonomiske situasjonen som Vestby havn har nå tilsier at det er grunnlag for å starte
nedbetalingen av lånet. Rådmannen ser det som mulig at lånet blir nedbetalt over fire
år, og at det regnskapsmessige mindreforbruket for 2018 i hovedsak brukes til et
første avdrag. Fordelt over fire år blir det årlige avdraget på 1.125 tusen kroner.
Rådmannen mener at det er sannsynlig at man kan gjøre en tilsvarende nedbetaling
for 2019, men vil gjøre en ny vurdering i forbindelse med tertialrapport 2 2019»
Rådmannens vurdering er at den økonomiske situasjonen etter 2. tertial gjør det
forsvarlig å betale nevnte lån med 1.125 tusen kroner også for 2019.
1.2 Medarbeidere
Havneadministrasjonen har bestått av fast ansatt havnesjef og tre deltidsansatte
havnebetjenter på pensjonist-/tilkallingshjelpvilkår (delt på 100 % stilling). I tillegg har
det vært fem sesongansatte gjestehavnverter i høysesong, helger og kvelder
(tilsvarende 60 % stilling). Det har også i år blitt brukt skoleungdom til utdeling av
rundstykker, aviser og turistinformasjon i fellesferien.
Ordningen har fungert godt.
1.3 Kort oppsummering av andre tertial
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Arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslep har fortsatt i 2. tertial. Oppgaver som
ikke har krevd spesialverktøy eller spesialistkompetanse er utført av havnas ansatte.
Det har gått mye tid til fjerning av trær og bryggerester som kommer ut fra elva. Trær
og grener kiler seg fast under brygger/moringskjettinger og gjør skade på brygger og
båter.
Stadig flere plasser i elva foran blokkene i Havnegata er for grunne til ordinær utleie.
Ved lavvann kommer båter med dypgang over 1,7 meter ikke inn til
septiktømmebrygga. Det meldes stadig om at kjølbåter går på grunn i mudderbanker
i elva ved lavvann. Kunder klager på at mudder dras inn i motor og kjølesystem. Det
har i løpet av sensommeren blitt tatt bunnprøver for prisestimat på
vedlikeholdsmudring.
Trenden med at søkere ønsker storbåtplass med strøm og nærhet til sentrum for
seilbåter fra 36 fot og oppover fortsetter. Mange på søkerlisten kjøper ikke båt før de
har fast leieavtale. For å bøte på dette er det også i år leid ut til utenbygdsboende.
Enkelte båtplasser stilt ledig til fremleie for hele eller gjenværende del av sesongen
har vært vanskelige å leie ut. Plasser kun egnet for små og mellomstore gruntgående
båter har stått tomme.
Leverandøren av havneadministrasjonens dataløsning har varslet opphør av
systemutvikling. Det meldes om for få kunder og for høye kostnader. Videre service
og drift avhenger av at ansatte med spesialkunnskap ikke slutter.
Leietagere i Son havn syd melder om at fiskeforbudsskilt ikke respekteres. Båteiere,
naboer og hotellet melder om sjenerende støy, følgene av at det ikke er toalett på
bryggene, forsøpling og hærverk på båter. Ekstrainnsats fra vaktselskap og havnas
ansatte gir begrenset effekt.
Ordningen der leietagere ved seilforeningens bølgebryter har kunnet kjøpe tilgang til
gjestehavnas serviceanlegg har ikke fungert helt etter intensjonen. Antallet kjøp (94 i
juli og 21 i august) avviker vesentlig i forhold til antallet brukere med plass hos SSF.
Havnas servicekontor (Storgata under Son Kro) har ikke vært brukt siden desember
2016. Lokalene har fortsatt fuktskader. Det leies midlertidig lokale i Sagaveien 122
(vis a vis vinmonopolet). Havneadministrasjon og servicekontorfunksjoner med
datasystemtilganger og e-post til kommunehuset på andre siden av sentrum har vært
utfordrende for kunder og ansatte.
Sesongen i gjestehavna har vært hektisk med greit vær, mye besøk og flere store
arrangementer. At Cafe Oliven igjen er i drift og hyppige konserter ved Cafe
Hagestua har medført mer besøk av «fest-søkende» gjester. 17. mai i sentrum og
torg-lørdager trekker båtgjester. Liv, røre og positiv stemning på land trekker
besøkende til gjestehavna. Ordningen med daglig fergeanløp fra Ruter har fungert
bra. Havna har lagt ytterligere til rette for to anløp per dag i høysesong med bedre
skilting og økt bemmanning for å unngå at «skal bare» båter fortøyer til hinder for
fergen.
Trender med flere utenlandske båter til Son fortsetter. Medlemsskap i Dockspot,
Marina Network Association og Blue Star Marina sertifiseringen har gitt ønsket effekt.
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Allerede i april kom det utenlandske gjester. Flere bruker Son som utgangspunkt for
utflukter med sykkel, ferge og leiebil.
CE-sertifisering og International Blue Star Marina godkjenning utløper desember
2019.
Det er pr 31. august inngått 36 leieavtaler for vinterplass i gjestehavna. Resterende
kapasitet søkes utleid med ekstra markedsføring.
Den eldste av betongflytebryggeseksjonene ved gjestebrygge 2 har i løpet av
sommeren fått noen grader slagside. Det vil i høst bli anskaffet ekstra flytepontonger
for å øke oppdriften.
2. KONKLUSJON
Tertialrapport 2/2019 tas til orientering. Tidligere avdragsfritt lån på opprinnelig 4.500
tusen kroner nedbetales med 1.125 tusen kroner for 2019.
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KONTROLLUTVALGET I
VESTBY KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 20.11.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Aktivitetsplan
Utvalgets strategiplan
Kontroll og revisjon – Budsjett
Kontroll og revisjon – Budsjett 2020
Møteplan
(Møtene starter kl. 17:00, varighet ca. 2 timer)

Frist

Ansvar

Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 23.1.19
Rullerende og ajourføres etter hvert møte
Skal fornyes årlig.

FIKS

KU 18.9.19

FIKS

Møteplan 1.halvår 2019:
23.1 – Formannskapssalen, Vestby rådhus
6.3 – Formannskapssalen, Vestby rådhus
24.4 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
29.5 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus

Januar

Status

Møteplan 2.halvår 2019
28.8 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
18.9 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
30.10 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
31.10 – Formannskapssalen, Vestby rådhus
20.11 – Formannskapssalen, Vestby rådhus
4.12 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
6.

Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni

FIKS

FIKS

Deltakere:
Lars Johan Rustad
John Arne Kjenn
Deltakere:

Avsluttet
KST 18.3.19

KST

Gjennomført
Avlyst
Gjennomført
Gjennomført

Avlyst
Gjennomført
Utsatt
Gjennomført
Gjennomført

Avholdt

Avholdt
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Nr.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Beskrivelse
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap
Kommunens årsregnskap for 2018
Kommunens årsberetning for 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
Vestby Havn /Son havnekontor årsregnskap
Vestby Havn årsregnskap for 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsplan 2019
Oppsummering interimsrevisjon
(perioden 1.5.19 – 31.10.19)
Oppsummering årsoppgjørsrevisjon
(perioden 1.5.19 – 30.4.20)
Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Forvaltningsrevisjon 2017
Samhandlingsreformen
Søndre Follo Renseanlegg IKS
Forvaltningsrevisjon 2018
Follo landbrukskontor
Forvaltningsrevisjon 2019
Integrering av flyktninger

Store investeringsprosjekter

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

John Arne Kjenn
15.2
31.3
15.4.

Rådmann
Rådmann
Deloitte
FIKS

KU 29.5.19
KU 29.5.19
KU 29.5.19
KU 29.5.19

KST 17.6.19
KST 17.6.19
KST 17.6.19
KST 17.6.19

15.2
15.4.

Kommunen
Deloitte
FIKS

KU 29.5.19
KU 29.5.19
KU 29.5.19

KST 17.6.19
KST 17.6.19
KST 17.6.19

Juni
Oktober

Rådmann
Rådmann

KU 18.9.19

KST 17.6.19

Deloitte
Deloitte

KU 18.9.19

November
Mai

Deloitte

Høst 2017

FIKS

KU 1.11.17

KST 15.12.17

22.11.17
22.11.17

Deloitte
Deloitte

KU 6.12.17 – FR-rapport
KU 14.3.18 – FR rapport

KST 12.2.18
KST 23.4.18

FDR

KU 12.12.18 – FR rapport

KST 11.2.19
KST 18.3.19

FIKS

KU 23.1.19 - Tema
KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger
KU 18.9.19 - Prosjektplan
KU 23.1.19 - Tema
KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger
KU 18.9.19 - Prosjektplan

FIKS

Aktivitetsplan
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Nr.
15.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Oppfølging av tidligere FR-rapporter:
Rådmannens internkontroll, ny frist:

1.3.16

Rådmann
Rådmann

Hjemmetjenesten
PPT-tjenesten
Kommunens beredskapsarbeid
Demensomsorgen (2016)
Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker (2016)
Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-2015

16.

17.

18.

2.8.15
8.11.16
8.2.17

5.9.18

Samhandlingsreformen (2017)
Overordnet analyse og
plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
plan for selskapskontroll 2017-2020
Varsel om generalforsamling/repr. skap
Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for utvalget
en gang per år.

Andre tilsyns-/kontrolloppgaver
(RR): Deloitte AS: 15.6.2017 – 30.4.2019
1.opsjon 1.5.2019 – 30.4.2020
2.opsjon 1.5.2020 – 30.4.2021
(FR): Valg av forvaltningsrevisor 2019
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget

Høst 19

Status

KU 12.12.18

KST 23.5.16
KST 15.12.17
KST 7.12.15
KST 13.2.17
KST 26.6.17
KST 13.2.17
KST 13.2.17
KST 11.2.19

Rådmann

KU 12.12.18

KST 11.2.19

FIKS

KU 14.9.16

KST 10.10.16

FIKS

KU 14.3.18 (orienteringssak)
KU 26.9.18 (orienteringssak)
KU 24.4.19 (orienteringssak)
KU 18.9.19 (orienteringssak)

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS
KU

KU 10.5.17
KU 12.12.18

KST 22.5.17
KST 11.2.19

KU 29.5.19 (innstilling)
KU 20.11.19 (innstilling)

KST 17.6.19

Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
FIKS

Aktivitetsplan

KU 4.5.16
KU 1.11.17
KU 11.11.15
KU 14.12.16
KU 10.5.17

Avsluttet
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