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Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
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Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
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Orienteringssaker
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter
særskilt innkalling. Ann Vølstad har meldt forfall til møtet og Torbjørn Mehl
innkalles som varamedlem.
Ås, 26.10.2016
Jeanette Hoel/s./
leder

16/00025

Jan T. Løkken/s./
sekretær
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Vestby KU-28/16
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
28/16

16/00297-1
Møtedato
02.11.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 –
2020.
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse
gjennom forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en
plan for forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas
av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
På bakgrunn av en overordnet analyse fra KPMG, har kontrollutvalget drøftet mulige
risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale virksomhetsområder.
Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtaket i sak 20/16 den 14.
september. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en handlingsplan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Sekretæren har i forslaget til plan tatt
inn de forslagene til tema som utvalget var enige om i forrige møte.
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Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS
også inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon, jf. kommunestyrets vedtak i
sak 84/16 om at det bør vurderes.
Forslaget til plan bygger på at to prosjekter gjennomføres pr. år. Jf. utvalgets forslag
til budsjett for 2017. Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen må
konkurranseutsettes.
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny
plan.
Ås, 25.09.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg
1.
2.

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2020 fra FIKS
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Vestby kommune fra
KPMG, fra august 2016.

Vedlegg til sak
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Vestby KU-29/16
Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
29/16

16/00298-1
Møtedato
02.11.2016

Sekretariatets innstilling:
Gjeldende strategiplan videreføres
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgets egen strategiplan skal fornyes en gang pr. år, jf. pkt. 5 i planen.
Planen ble lagt fram i sak 31/15 i utvalget, med innstilling om at planen tas opp p
nytt når utvalget har fått mer erfaring i arbeidet.
En gjennomgang av planen gir utvalget bl.a. en anledning til å drøfte om utvalgets
arbeidsmåter er hensiktsmessig.
Ås, 25.10.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Utvalgets strategiplan pr. 15.10.14
Vedlegg til sak
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Vestby KU-30/16
Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
30/16

16/00299-1
Møtedato
02.11.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Vestby kontrollutvalg 14.09.2016.docx
SAKSUTREDNING:
1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14.9.16.
2. Rapport 2. tertial.
3. Saksutskrift fra kommunestyret: Sak 84/16 Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 – 2020.
4. Protokoll fra styremøtet i FIKS 15.9.16
5. Aktivitetsplanen pr oktober 2016.
Ås, den 26. oktober 2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg til sak
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 28/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00297-1
Møtedato 02.11.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 –
2020.
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse
gjennom forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en
plan for forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas
av kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
På bakgrunn av en overordnet analyse fra KPMG, har kontrollutvalget drøftet mulige
risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale virksomhetsområder.
Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtaket i sak 20/16 den 14.
september. Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en handlingsplan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Sekretæren har i forslaget til plan tatt
inn de forslagene til tema som utvalget var enige om i forrige møte.
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS
også inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon, jf. kommunestyrets vedtak i
sak 84/16 om at det bør vurderes.
Forslaget til plan bygger på at to prosjekter gjennomføres pr. år. Jf. utvalgets forslag
til budsjett for 2017. Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen må
konkurranseutsettes.
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny
plan.
Ås, 25.09.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg
1.
2.

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020 -2020 fra FIKS
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Vestby kommune fra
KPMG, fra august 2016.
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PLAN FOR
GJENNOMFØRING AV
FORVALTNINGSREVISJON
2017 – 2020
Vestby kommune
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Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017 - 2020
Bakgrunn
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom
dette blir ønskelig.

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal
vedtas av kommunestyret.
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger. «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.

Formålet med forvaltningsrevisjon
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og
øvrige politiske vedtak.
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon
til forbedringer i kommunen og læring blant medarbeiderne.
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen
Gjennomføring
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan.
Rapportering
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om
oppfølgingen.
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016):









Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS – 2013
Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune – 2013
Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune – 2014
Rådmannens internkontroll – 2014
Samfunnssikkerhet og beredskap – 2015
PP-tjenesten – 2015
Demensomsorgen Vestby kommune – 2016
Kommunens anti-korrupsjonsarbeid i plan- og bygningssaker – 2016

Prioriteringer i denne planperioden
Generelt
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra KPMG som grunnlag for
utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget og danner et
viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.
Overordnet analyse er basert på dokumentanalyse, arbeidsmøte med kontrollutvalget
og samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere. Revisjonen
oppsummerte sin risikovurdering med å anbefale prioriterte områder for
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen
prioritert tema for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.
Selskapskontroll
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i.
Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80:
1.
2.
3.
4.

Follo kvalifiseringssenter IKS
Alarmsentralen brann øst AS
Follo Krise- og Incestsenter IKS
Movar IKS
3

5. Søndre Follo Renseanlegg IKS
Kommunestyret vedtok 10. oktober 2016 etter innstilling fra kontrollutvalget en plan
for selskapskontroll 2017 – 2020. Kommunestyret vedtok å be om at Søndre Follo
Renseanlegg IKS i 2019 blir vurdert for forvaltningsrevisjon. En forvaltningsrevisjon
av ett av selskapene skal samordnes med ressursbruken til forvaltningsrevisjon totalt
sett.
Prioritering av forvaltningsrevisjoner
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med
risiko- og vesentlighetsanalysen.
Forvaltningsrevisjonsprosjektene blir årlig konkurranseutsatt. Tilskuddene til
forvaltningsrevisjon har fra 2012 gitt to prosjekter per år. Vi legger til grunn for planen
at denne ordningen videreføres.
Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.
Følgende prosjekter prioriteres for Vestby kommune i perioden 2017 – 2020:

Prosjekt

Risiko

Forvaltningsrevisjon - store
investeringsprosjekter

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

Forvaltningsrevisjon –
oppfølging av politiske vedtak

Mangelfull oppfølging av politiske vedtak

Forvaltningsrevisjon – offentlige
anskaffelser

Brudd på lov og forskrift relatert til
offentlige anskaffelser

Forvaltningsrevisjon – kvalitet i
skolen

Varierende kvalitet på skolene med
hensyn til læringsmiljø og
læringsresultat

Forvaltningsrevisjon –
Helse- og omsorgstjenester

Tjenestetilbudet innenfor helse- iog
omsorgssektoren samsvarer ikke med
behov

Forvaltningsrevisjon –
vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikeholdsarbeidet er for lite
planmessig/langsiktig
4

ForvaltningsrevisjonSamhandlingsreformen

Svikt i oppfølgingen av pasienter som er
utskrevet fra sykehus

Forvaltningsrevisjon - Søndre
Follo Renseanlegg IKS

Svikt i måloppnåelse og økonomistyring

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet
innhold.
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra KPMG august 2016.

5

Overordnet
analyse
Vestby kommune

August 2016
www.kpmg.no
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1 Bakgrunn og formål
1.1 Bakgrunn
Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen
skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.
Kontrollutvalget i Vestby kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan
for forvaltningsrevisjon gjeldende for perioden 2016-2019.

1.2 Formål
Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon
i fireårsperioden 2016-2019.
For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet i
kommunen. Analysen gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være
gjenstand for forvaltningsrevisjon de neste årene.
Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale
virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Revisor har i analysen gitt sine anbefalinger til
kontrollutvalgets prioritering av områder/tema hvor risiko vurderes som størst. Analysen danner således
grunnlaget for kontrollutvalgets egen prioritering av områder som kan være gjenstand for
forvaltningsrevisjon i planperioden.
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2 Fremgangsmåte og
involvering
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, herunder teoretisk fundament
og vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen. I tillegg omtales prosessen og
involveringen av kommunen i arbeidet med analysen.

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

 Dokumentanalyse
KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og
økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk og årsbudsjett. Data fra disse kilder er benyttet
i forberedelsene til arbeidsmøte med kontrollutvalget og inkludert i KPMGs omtale av potensielle
risikoer som er vurdert i workshopene.

 Arbeidsmøte med kontrollutvalget
Det er gjennomført et arbeidsmøte for kontrollutvalget, hvor kontrollutvalget har arbeidet med,
herunder vurdert og prioritert risikoområder i kommunen.

 Samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere
KPMG har gjennomført samtaler med administrative ledere og gruppeledere for å få innspill på
utfordringer og risikoområder i kommunen.
I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt risiko for manglende kontroll med vesentlige sider ved
kommunens virksomhet og tjenester:

 Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret
prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder hvor
konsekvensene kan være store dersom risiko inntreffer. Det er på disse områdene nytten av
forvaltningsrevisjoner vil være størst; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens
ståsted og fra et brukerperspektiv.

 I tillegg har vi i analysen inkludert områder hvor revisjon kan ha særlig verdi for kommunen i et
forbedrings- og læringsøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter.

VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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2.2 Prosess og involvering
Analysen er utarbeidet i samspill med ulike deler av kommunen; kontrollutvalg, politiske gruppeledere
og administrasjon. Dette har vært viktig for å kunne finne de "rette" områdene med størst risiko. Arbeidet
har vært delt i tre hovedbolker:
1) Kartlegge og forstå kommunen på bakgrunn av sentral dokumentasjon
2) Arbeidsmøte med kontrollutvalg, samt samtaler med administrative ledere og politiske
gruppeledere; for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon
3) Dokumentere analyse
Illustrert har prosessen vært slik:

Bestilling og
innspill fra
kontrollutvalget

Gjennomgang av
eksisterende
plan og analyse
for
forvaltningsrevis
jon

Gjennomgang av
relevante
dokumenter og
KOSTRA

Arbeidsmøter
(workshops) i
kommunen

Oppsummering
og utarbeidelse
av overordnet
analyse

Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO
ERM1, og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av
forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved
virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut mulige prosjekter i 4 overordnede steg. Dette
kan illustreres slik2:

1. Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

2. Risikovurdering av vesentlige område

3. Prioritering av risikoområde

4. Valg av
prosjekt

1

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en
internasjonalt innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter.
2

De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret.
VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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I steg 1 har KPMG gjort en innledende og overordnet vurdering av risikoområder i kommunen, på
bakgrunn av sentral dokumentasjon, samt erfaringer om risikoer generelt i kommunal sektor.
I steg 2 har kontrollutvalget selv gjennom arbeidsmøte vurdert en rekke risikoområder i forhold til
sannsynlighet og konsekvens. I vurderingene ble sannsynlighet og konsekvens delt inn i tre kategorier;
lav, middels og høy, som vist i matrisen under:

For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet:

 Liv og helse
 Sikring av verdier
 Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet

 Kostnadseffektivitet/produktivitet
 Politisk aktualitet

I steg 3 har KPMG innhentet ytterligere innspill fra administrative ledere og politiske gruppeledere, samt
utarbeidet endelig forslag til analyse. Analysen foreslår en prioritering av risikoområder, som
kontrollutvalget tar endelig stilling til. Analysen sammenfatter og beskriver de største risikoområdene
basert på arbeidsmøte, innspill og dokumentasjon fra kommunen. Den videre prosessen innebærer at
kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer en plan for forvaltningsrevisjon.
Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående revisjoner i årene som
kommer.
I steg 4 bestilles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ved bestilling av enkeltstående revisjoner må
området/risikoen spisses og operasjonaliseres i forhold til hva som er relevant og aktuelt å fokusere på,
samt hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og
fremst områdene/temaene for forvaltningsrevisjon, mens kontrollutvalget ved bestillingen av
enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke konkrete problemstillinger som skal
besvares i revisjonen.
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3 Analyse
Nedenfor i 3.1 presenteres en oversikt over risikoområder som revisor anbefaler kontrollutvalget å
prioritere for forvaltningsrevisjon. Dette er de områder hvor risiko er vurdert som størst på bakgrunn av
gjennomgang av dokumentasjon, resultatet av arbeidsmøtene i kommunen samt samtaler med et
utvalg av politiske gruppeledere og administrative ledere. Det er kontrollutvalget selv som foretar den
endelige prioriteringen av risikoområder.

3.1 Oppsummerende risikovurdering
Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/risikoen
vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en
farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer lav
sannsynlig/konsekvens. Sortert ut ifra score/vurdering, er områdene for forvaltningsrevisjon anbefalt
prioritert som følger:
Område

Risiko

1

Store investeringsprosjekter

•

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

2

Oppfølging av politiske
vedtak

•

Mangelfull oppfølging av politiske
vedtak

3

Offentlige anskaffelser

•

Brudd på lov og forskrift relatert til
offentlige anskaffelser

•
4

Kvalitet i skolen

Varierende kvalitet på skolene med
hensyn til læringsmiljø og
læringsresultat

Helse - og
omsorgstjenester

•

5

Tjenestetilbudet innenfor helse- og
omsorgssektoren samsvarer ikke med
behov

6

Vedlikehold av
kommunale bygg

•

Vedlikeholdsarbeidet er for lite
planmessig/langsiktig

Sanns.

Kons.

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

 Områdene 1 - 3 i tabellen var de områdene som flest respondenter trakk fram som mulig
risikoområder.
– Vestby kommune står overfor store investeringer i årene som kommer, og god styring med

investeringsprosjektene er viktig for å realisere de politiske investeringsvedtakene innenfor de
rammer som er satt.
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– Som ledd i investeringene vil det blir gjennomført omfattende offentlige anskaffelser, som er et

annet av risikoområdene som vurderes som vesentlig. Offentlige anskaffelser skal gjøres i
samsvar med regelverket, som blant annet skal sikre likebehandling og transparens rundt
kommunens innkjøp.

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

område for revisjon. Realisering av politiske vedtak er en kjerneoppgave for kommunen, og det
må være god intern kontroll for implementere vedtak i tråd med forutsetningen.

 Analysen viser ellers at områdene 4 - 6 kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon, men de peker
seg ikke ut som like klare risikoområder som de tre første områdene:

– Kvalitet i skolen er et mulig risikoområde med hensyn til ulik kvalitet i læringsmiljø og
læringsutbytte for elever, og bør vurderes som et aktuelt område for revisjon.
– Helse - og omsorgssektoren står overfor utfordringer med et økende antall eldre og med
påfølgende behov for tilpasninger av tjenestene til forventet utvikling. Det er vesentlig at helse
og omsorg leverer tjenester med høy kvalitet til brukere/pasienter og jobber for å tilpasse
tilbudet til fremtidige endringer.
– Kommunen har arbeidet med å forbedre vedlikeholdet av kommunale bygg, og det kan være
formålstjenlig med oppfølgende forvaltningsrevisjon for å klarlegge effekter av
forbedringsarbeidet.
Nedenfor i 3.2 – 3.5 gis en nærmere presentasjon av risikoområdene som er prioritert under 3.1 samt
noen øvrige områder. I vedlegg er alle identifiserte og vurderte områder/risikoer som var omfattet av
workshopene kortfattet presentert i tabeller.

3.2 Generell drift
Gjennomføring og styring av investeringsprosjekt
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at Vestby kommune står ovenfor flere store investeringer de
neste årene. Dette har blant annet sammenheng med befolkningsvekst og den demografiske
utviklingen med en økning i antall eldre, som øker presset på de kommunale tjenestene.
I kommunens vedtatte Handlingsprogram 2016 - 2019 er det tatt høyde for nødvendig infrastrukturutbygging på skole- og barnehageområdet basert på gjeldene befolkningsprognoser. Når det gjelder
antall plasser til døgnbasert eldreomsorg, er det i handlingsprogrammet lagt inn investeringer som vil
dekke behovet fram til 2021/2022. Også innenfor kommunalteknikk (vann og avløp) er flere
investeringer under planlegging.
I lys av de mange ulike investeringsprosjekter som skal iverksettes, og økningen i de økonomiske
investeringer kommunen skal gjøre, er investeringsprosjekter av flere vurdert som et risikoområde. Det
er viktig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å sikre en god gjennomføring og
styring med prosjektene, herunder god kontroll med at leveranser fra eksterne samarbeidspartner i
prosjektene oppfyller kravene som er stilt.
En forvaltningsrevisjon kan kartlegge i hvilken grad kommunen har et forsvarlig system for planlegging,
utredning og håndtering av investeringsprosjekter, eller hvordan prosjekter kvalitetssikres og følges opp
underveis. En forvaltningsrevisjon kan også se nærmere på økonomistyring i investerings- og
byggeprosjekt, eller om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i
forbindelse med prosjekt.
En slik revisjon kan potensielt sett avdekke forbedringsområder som kan være nyttige for kommunen i
fremtidige prosjekt.
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Vedlikehold og forvaltning av kommunale bygg
Generelt vil etterslep på vedlikehold øke risikoen for at bygninger som benyttes til barnehager, skoler,
sykehjem etc. ikke følger lovpålagte krav, samt at verdien forringes. Manglende vedlikehold kan også
ha negativ innvirkning på lærings- og arbeidsmiljø.
Manglende vedlikehold kan også gjøre det mer sannsynlig at kommunen får pålegg ved tilsyn, og for å
oppfylle pålegg må ressurser gjerne omprioriteres. Dersom kommunen ikke etterlever pålegg innen de
fastsatte fristene, kan kommunen risikere tyngende økonomiske sanksjoner for eksempel i form av
dagbøter.
Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013,
og har siden utarbeidet en vedlikeholdsplan (2015). I inneværende år skal det jobbes med
vedlikeholdstiltak på kommunale bygg for å redusere etterslepet. Resultater av tiltakene vil først vise
seg over tid. I arbeidsmøtet ble vedlikehold av kommunale bygg og anlegg vurdert som et område med
betydelig risiko for å ikke ivareta mål og krav i tilstrekkelig grad.
Det kan være aktuelt med en oppfølgningsrevisjon i slutten av planperioden, da for å undersøke om
igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt, om etterslepet er blitt redusert, og om vedlikeholdsplanen er
blitt fulgt.
En forvaltningsrevisjon kan også se på kommunens samarbeid og forvaltning av boliger til brukere
innenfor rus og psykiatri, og ev. andre brukergrupper.

Helse og omsorg
Det går fram av årsmeldingen for 2015 og i Handlingsprogrammet (2016-2019) at et økende antall eldre
i kommunen vil kreve utbygging av kapasitet i helse- og omsorgstjenestene, samt økt kompetanse.
Økt alder medfører økt sykelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap og betydelig økning av
forekomsten av demens. Videre går det fram av årsmeldingen for 2015 at det i større grad må jobbes
for å skape en tjenestestruktur der hverdagsmestring og rehabiliteringstankegang blir grunnlaget for all
helse og omsorgstjeneste som tilbys i Vestby kommune, dette for å kunne møte fremtidens
utfordringer. For å nå målene om bedre helse og livskvalitet for innbyggerne, må det jobbes bredt og
tverrfaglig. Konsekvensen av å ikke omstrukturere tjenestene tidsnok kan være at kommunen ikke i
tilstrekkelig grad klarer å tilby et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til alle som har behov for det. En
annen konsekvens kan være økte kostnader som følge av kostbare tjenester.
KOSTRA-tall fra 2014 viser at Vestby kommune har en vesentlig lavere andel årsverk i helse- og
omsorgstjenester, enn både fylkes- og landsgjennomsnittet samt snittet til kostragruppe 7.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:
– Om helse - og omsorgstjenestene er dimensjonert i forhold til behov
– Tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder saksbehandling og vedtaksoppfølging
– Bruk av individuelle planer
– Bemanning, kompetanse og rekruttering i helse- og omsorgssektoren
– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger
hensiktsmessige rutiner, og om rutinene blir etterlevd.

Måloppnåelse og kvalitet på læring i skolen
I årsmeldingen for 2015 går det frem at Vestby kommune ligger likt med nasjonalt nivå både på
nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette er litt under kommunes egen målsetning. Samtidig pekes
det i årsmeldingen på et tydelig skille mellom nord og syd i kommunen på nasjonale prøver.
Utfordringer med forskjeller i læringsutbytte mellom nord og syd henger dels sammen med
sosialkulturelle forskjeller i befolkningen. Generelt er utdanningsnivå hos foresatte også høyere i syd
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enn i nord, noe som bidrar til ulikheter i læringsutbytte. De siste 2 årene har sammensetningen i
befolkningen i nord endret seg noe, og elever i nord har hatt en fremgang på nasjonale prøver, men det
er fremdeles ulike resultater mellom skolene i nord og syd i kommunen.
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen jobber med å utjevne nevnte forskjeller ved å heve
læringsutbyttet i nord. Skolen har systemer (PULS for systematisk kvalitetsarbeid, og VOKAL som
vurderingsverktøy) for å følge med på og analysere kvalitet i undervisningen og elevens læringsutbytte.
Skolen jobber også med tiltak for å bedre undervisningen og elevenes læringsutbytte blant annet nord
i kommunen. Det er viktig at kommunen følger med på og analyserer at tiltak og iverksatte prosjekter
over tid har ønsket effekt. Forskjeller i læringsutbytte for elever kan skape ringvirkninger som sosiale
og økonomiske skiller.
De siste årene har Fylkesmannen i Akershus gjennomført tilsyn med spesialundervisning i Vestby, samt
at det er gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot PPT- tjenestene.
En forvaltningsrevisjon i perioden 2016 - 2019 kan rettes inn mot skolens interne kontroll for å sikre
måloppnåelse. Skolens egne systemer og rutiner for intern kontroll, og praktiseringen av disse, kan
gjennomgås for å undersøke hvorvidt kontrollen er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å nå målene som
er satt for skolen.

3.3 Regulatoriske risikoer
Offentlige anskaffelser
Kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Et siktemål med loven er at innkjøp skal være
underlagt konkurranse, blant annet for at innkjøp skal bli prismessig gunstig. Dette er et komplisert
regelverk som kan være utfordrende å etterleve.
Offentlige anskaffelser er blitt trukket fram som et mulig risikoområde av flere. Det pekes på alle
investeringsprosjektene som pågår i kommunen, og hvordan kommunen sikrer at sentrale
bestemmelser blir fulgt. KOSTRA-tall viser at vel 10 % av kommunens brutto driftsutgifter til alle
tjenesteområdene benyttes til kjøp av tjenester fra private.
Årsaker til risiko på området kan generelt være manglende rutiner og varierende praksis for innkjøp og
oppfølging av kontrakter, og liten kompetanse i regelverket. Mangelfull etterlevelse av regelverket kan
påføre kommunen økonomiske sanksjoner/ gebyr pga. feil i innkjøpsprosessen, og at kommunen kjøper
inn til for høy pris, i tillegg til at det kan påvirke omdømmet til kommunen negativt.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens interne rutiner knyttet til innkjøp og
bruk av innkjøpssamarbeid og rammeavtaler. Faktisk etterlevelse av regelverket kan også være aktuelt,
ikke bare i sentraladministrasjonen, men også ute i de enkelte resultatområdene.

Samhandlingsreformen
Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 viser erfaringene at tempoet på utskrivning
av pasienter har økt. Det går fram av årsmeldingen for 2015 at hjemmetjenesten har en økning i
behandlingskrevende pasienter som er utskrevet fra sykehus. Kortere liggetid på sykehus medfører økt
kompleksitet i tjenestebehovet, noe som krever kompetanseutvikling innen flere fagfelt.
Samhandlingsreformen viser også betydelige endringer i ansvarsforhold mellom kommuner og
helseforetak, noe som gir utfordringer både økonomisk og organisatorisk.
Kommunen har generelt fått mer krevende faglige oppgaver/pasienter og ansvar grunnet overføring av
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, noe som gir behov for faglig omstilling og heving av faglig nivå.
Samhandlingsreformen krever også godt samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og
fastlegene, og lovpålagte samarbeidsavtaler må etterleves.
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Konsekvensen av mangelfull ivaretakelse av nye oppgaver kan blant annet være at pasienter ikke blir
tilstrekkelig eller rett behandlet i overgang mellom kommunen og sykehus. En rapport fra helsetilsynet
i 2015 om samhandling og utskriving av pasienter fra Akershus universitetssykehus avdekket flere
avvik. Avvikene gikk blant annet ut på at sykehuset ikke sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter som
skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at de ikke alltid sikrer
at pasientene som skrives ut til kommunene med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester,
får med seg nødvendig informasjon/dokumentasjon om oppfølging og behandling etter utskrivning.
En forvaltningsrevisjon kan se på hvorvidt kommunens oppfølging av Samhandlingsreformen er i tråd
med de avtaler som foreligger, og hvordan samarbeidet med involverte parter underbygger et godt
tjenestetilbud. Forvaltningsrevisjonen bør spisses til visse områder innenfor Samhandlingsreformen.

Barnevern og forebyggende arbeid rettet mot familier
KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har lavere netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per
innbygger 0-17 år, enn både lands- og fylkesgjennomsnittet, samt kostragruppe 7. Kommunen har også
flere barn (med undersøkelse eller tiltak) per årsverk i barnevernet. Samtidig ser vi at Vestby kommune
har en noe lavere andel barn (0-17 år) med barnevernstiltak.
I årsmeldingen for 2015 går det fram at behovet for bistand til barn og unge med ulike og sammensatte
vansker har økt noe, og at en økende forekomst av psykososiale og livsstilsrelaterte utfordringer legger
beslag på mye av ressursene i barnevernet. Det er en tendens at familier som trenger bistand, trenger
det i økende grad, og det krever utstrakt tverrfaglig innsats for å lykkes. Videre går det fram at
barnevernet har måttet redusere innsatsen på forebyggingssiden de siste årene, samtidig som at antall
barnevernsklienter har økt.
En mangelfull barnevernstjeneste kan først og fremst gi negative konsekvenser for brukere/
enkeltmenneske, men kan også gjøre kommunen erstatningsansvarlig og påføre kommune et negativt
omdømme.
En forvaltningsrevisjon på dette området kan eksempelvis se på barnevernets internkontroll og
saksbehandlings-/oppfølgingsrutiner, eller den kan fokusere på kommunens arbeid rettet mot
forebygging og hjelpetiltak.

3.4 Økonomi
Økonomistyring
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen fikk et solid driftsresultat for 2015 på 5,4 prosent.
Samtidig pekes det på at den økonomiske risikoen er høy for årene som kommer. Det vises blant annet
til utbygging i eldreomsorgen samt høy lånegjeld.
KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har en høy netto lånegjeld per innbygger sammenlignet med
snittet til både fylket, landet og kostragruppe 7. I årsmeldingen for 2015 bekreftes dette, og det går
fram at kommunen vil måtte se grundig på inntekter og utgifter dersom renten begynner å stige.
Økonomistyring var også et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon. Konsekvensen av
manglende økonomisk internkontroll kan være ineffektiv bruk av midler eller at avvik ikke blir tidsnok
avdekket. Mangelfull styring kan på sikt påvirke tjenestetilbudet i kommunen.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel gå inn i hele eller deler av virksomheten for å:
– Undersøke hvilke rutiner og praksis som er knyttet opp mot økonomistyringen i kommunen.
– Se på budsjettstyring og oppfølging, herunder om rutiner for økonomirapportering blir fulgt opp
og hvordan budsjettavvik blir håndtert.
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3.5 Mål, strategi og vedtak
Oppfølging av politiske vedtak
Kommuneloven § 23 pålegger rådmannen å sørge for intern kontroll, blant annet for å sikre iverksetting
og realisering av politiske vedtak. For å oppnå dette er det viktig med klar ansvars- og oppgavefordeling,
og rapportering på status i gjennomføring av vedtak, både internt i administrasjonen og til politisk nivå.
I arbeidet med analysen er det kommet flere innspill på viktigheten av at politiske vedtak realiseres som
forutsatt, herunder at status for gjennomføring og eventuelle utfordringer med gjennomføring
rapporteres. Innspillene gjelder politiske vedtak generelt, men noen områder trekkes særlig fram som
vedtak knyttet til bygg og anlegg.
En forvaltningsrevisjon innenfor dette temaet kan se på den interne kontrollen med politiske vedtak. En
revisjon kan for eksempel vurdere hvorvidt utredningsarbeidet og fremstillingen av saker til politisk nivå
legger grunnlaget for en god behandlingsprosess. En revisjon kan også kartlegge og vurdere
administrasjonens rutiner og system for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, samt om rutiner
for oppfølging av vedtak etterleves i praksis.
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Vedlegg 1

Identifisering og vurdering av risikoområder

Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:

Generell drift
Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Sanns.

1

Interne og/eller eksterne
misligheter3

Alle

2

Støttetjenestene leverer
ikke tilstrekkelig verdi til
kommunen

Servicesenter  Ineffektivitet/dårlig kvalitet
Fellestjenester
hindrer tjenestene og politisk
virksomhet i å gjøre en god
nok jobb, f eks. utredning av
politiske saker.
 Variert/dårlig serviceopplevelse
og dårlig omdømme hos
innbyggerne

3

Post- og arkivfunksjonen
fungerer ikke etter
hensikten 4

Servicesenter 
Fellestjenester


4

Manglende kontroll med,
og drift av, IKT-systemene
i kommunen5

IKT

 Uautoriserte tilganger og
endringer
 Tapt verdiskaping/ineffektivitet
og økte kostnader i
kjernevirksomheten
 Økte drifts- og
vedlikeholdskostnader

5

Store prosjekt leverer ikke
iht. tid, kostnad og kvalitet

Teknisk

 Kostnadssprekk kan føre til
økte gebyrer og relativt store
økonomiske tap
 Kvalitetsutfordringer
 Forsinkelser i prosjekt kan føre
til at inntektsstrømmen fra
investeringen forsinkes, med
følger for øvrig virksomhet

6

Vedlikeholdsarbeidet er for
lite planmessig/langsiktig6

Teknisk

 Vedlikeholdsetterslep som gir
økte kostnader på lengre sikt
 Økte investerings- og
driftskostnader

7

Tjenestetilbudet innenfor
helse- og omsorgssektoren
samsvarer ikke med
behov7

Helse og
omsorg



Kons.

 Tap som følge av intern svindel
og andre personlige vinninger
 Svekket omdømme



Publikum/ansatte får ikke
tilgang på opplysninger
Negativ påvirkning på
omdømmet

Alle brukere som har behov
for det, får ikke nødvendige
helse- og omsorgstjenester.
Dyre/ineffektive tjenester

3

Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med misligheter som tema i 2016.

4

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med dokumentbehandling og arkiv som tema i 2012.

5

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med informasjonssikkerhet som tema i 2012.

6

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013.

7

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.
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Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

8

Manglende samsvar
mellom kvalitet,
tjenestetilbud og behov
innenfor rus- og
psykiatritjenesten

Helse og
omsorg

Mangelfullt tilbud til
flyktninger i kommunen

Alle

9








10

11

12

Tidlig innsats og
forebyggende arbeid rettet
mot barn, unge og familier
nedprioriteres

Oppvekst,
barnevern,
NAV



Kulturtilbudet er ikke
tilgjengelig for alle

Kultur og idrett

 Lite attraktivt for nye
innbyggere
 Dårligere folkehelse



Sanns.

Kons.

Dårligere integrering, f. eks
dårlig språk
Økte kostnader
Økt kriminalitet

Oppvekst




Kons.

Økt risiko for at enkelte blir
langtidsbrukere av systemet
Ikke tilbud til alle som har rett
på tjenester
Uheldige konsekvenser for
enkeltmennesker

Varierende kvalitet på
skolene mtp. læringsmiljø
og læringsresultat



Sanns.

Økende skille i kunnskapsnivå
mellom nord og syd
Ikke fullføring av utdanning
Økt antall innbyggere på trygd
Uheldige konsekvenser for
enkeltmenneske
Kan medføre større behov og
økte kostnader i fremtiden

Regulatoriske risikoer
Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

1

Brudd på lov og forskrift
relatert til offentlige
anskaffelser

Alle
Teknisk

2

Brudd på
personopplysningsloven

3

Brudd på arbeidsmiljøloven

Alle – særskilt
tjenesteområde for
helse og
oppvekst
Alle











4

Brudd på lov om
offentlighet

Alle





Økonomiske tap, herunder
erstatningssøksmål og bøter
pga. feil i innkjøpsprosessen
og at kommunen kjøper inn til
for høy pris
Negativt omdømme
Erstatningssøksmål
Negativ påvirkning på
omdømmet

Negative konsekvenser for
enkeltansatte
Negativ effekt på omdømmet
Manglende oppfølging av
sykemeldte
Forskjellsbehandling – ulik
saksbehandling
Publikum får ikke tilgang til
opplysninger
Negativ påvirkning på
omdømmet

VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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Nr.

Risiko/ hendelser

5

Brudd på kommunelovens
krav til internkontroll8

6

Brudd på forvaltningsloven

Virksomhet
Alle
Helse og
omsorg
Alle

Sanns.


Feil blir ikke rettet opp og
dette kan igjen medføre
lovbrudd, økte kostnader og
skader.



Forskjellsbehandling – ulik
saksbehandling
Klagesaker - merkostnader



7

Brudd på plan- og
bygningsloven9

Plan og
byggesak




Manglende likebehandling
Manglende samsvar mellom
tiltak og gitte tillatelser/krav

8

Fastsettelse av
selvkostgebyr samsvarer
ikke med krav

Teknisk




For høye eller for lave gebyr
Negativt omdømme

9

Brudd på lovkrav innen
helse og omsorg1011

Helse og
omsorg



Brukere får ikke nødvendige
tjenester
Brukere får ikke individuell
plan
For lite brukermedvirkning




10

Nye, ukjente oppgaver
som følge av
samhandlingsreformen

Helse og
omsorg






11

12

13

Brudd på barnehageloven –
kommunen sitt ansvar som
barnehagemynde12

Barnehage

Brudd på lovkrav til sosiale
tjenester

Helse og
omsorg
NAV



Barnevernet



Brudd på barnevernloven










Kons.

Utilstrekkelig/feil behandling
av pasienter i overganger
mellom kommunen og
sykehus
Innbyggerne får ikke optimale
tjenester
Økte kostnader for
kommunen
Dårlig omdømme
Mangler i og klager på tilskudd
til private barnehager
Varierende kvalitet på
barnehagene i kommunen
Brukere får ikke nødvendige
tjenester
Dårligere folkehelse
Økte sosiale forskjeller
Enkelte barn blir ikke fanget
opp/negativ konsekvens for
den enkelte
Kommunen kan bli
erstatningsansvarlig
Negativt omdømme

8

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med rådmannens internkontroll som tema i 2014

9

Plan, bygg og geodata – regulering av tiltak i hytteområdene var et prioritert tema i forrige plan for forvaltningsrevisjon.

10

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.

11

Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med Demensomsorg som tema i 2016.

12

Vestby gjennomførte en forvaltningsrevisjon med kommunen som barnehagemynde som tema i 2013
VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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Nr.
14

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Brudd på
opplæringsloven13

Skole,
barnehage



Sanns.

Kons.

Sanns.

Kons.

Sanns.

Kons.

Enkelte barn blir ikke fulgt
tilstrekkelig opp
Større sosiale og
helsemessige problemer



Økonomi
Nr.
1

Risiko/ hendelser
Lav eller varierende grad
av budsjettstyring14

Virksomhet
Alle





2

Negativ økonomisk
konsekvens nå og for
framtiden
Avvik blir ikke avdekket
Ineffektiv bruk av midler

Investeringsbeslutninger
tas på ufullstendig/svakt
grunnlag

Alle

3

Reduksjon i framtidig
inntektsgrunnlag

Alle




Mindre handlefrihet
Fremtidig krevende
innsparingsbehov

4

Refusjoner/innbetalinger
kommunen har krav på blir
ikke innkrevd

Alle, men
særlig NAV,
Helse og
omsorg og
oppvekst



Økonomisk tap




Det gjøres feil
investeringsbeslutning
Negativ økonomisk
konsekvens

Mål, strategi og vedtak
Nr.
1

Risiko/ hendelser
Mangelfull oppfølging av
politiske vedtak

Virksomhet
Alle
Stab

2

Kommunen har ikke
tilstrekkelig/rett
kompetanse til å dekke
fremtidens behov
Kommunen er ikke nok
rigget til å ivareta
fremtidige eksterne krav

Mangelfull oppfølging av
kommunale planer (f.eks.
klimaplan)

3

4



Feil/andre prioriteringer gir
mangelfull/ineffektiv
realisering av politiske mål
og vedtak

Alle
HR/ Personal



Kommunen greier ikke å yte
tilstrekkelige/tilfredsstillende
tjenester

Alle



Virksomheten påvirkes
negativt (tjenestekvalitet,
økonomi, omdømme,
arbeidsplass etc.).

Alle



Målsetninger blir ikke
realisert

13

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med PP-tjenesten som tema i 2015.

14

Økonomistyring var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune
VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 29/16 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
Saksbehandler Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge:

Saksnr.: 16/00298-1
Møtedato 02.11.2016

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:
Gjeldende strategiplan videreføres
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgets egen strategiplan skal fornyes en gang pr. år, jf. pkt. 5 i planen.
Planen ble lagt fram i sak 31/15 i utvalget, med innstilling om at planen tas opp p
nytt når utvalget har fått mer erfaring i arbeidet.
En gjennomgang av planen gir utvalget bl.a. en anledning til å drøfte om utvalgets
arbeidsmåter er hensiktsmessig.
Ås, 25.10.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Utvalgets strategiplan pr. 15.10.14

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY – STRATEGI FOR ARBEIDET
Revidert 15. oktober 2014, jf. sak 36/14

Mål og oppgaver
Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver
blir ivaretatt på best mulig måte.
Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå
det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en
betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. Forskrift om
kontrollutvalg (F) § 5.

Valg og sammensetning
Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av F § 2.
Vestby kommune har vedtatt at lederen av kontrollutvalget skal være medlem av
kommunestyret.
Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå
ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin
dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.

Hovedoppgaver:
1. Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m.
Strategi:
1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter
2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og
økonomiforvaltning forelegges utvalget.
3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp
2. Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og
måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak.
Strategi:
1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for
avvik fra oppsatte mål i kommunen.
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2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for
kommunen
3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen
3. Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres selskapskontroll i henhold til kommuneloven § 80.
Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon.
Strategi:
1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret
2. Sørge for iverksetting av kontrollen
4. Annet tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de
opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil
gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge
fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører
under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak.
Strategi:
1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen
2. Vurdere omrykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget
initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser

Organisering av arbeidet generelt:
1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat
Revisjonen utfører de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med
kontrollutvalget og kan, innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver.
Sekretariatet forbereder og følger opp de sakene som utvalget behandler og kan utføre
undersøkelser som ikke er revisjon..
Strategi:
1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med
i arbeidet.
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2.

Innhenting av opplysninger i kommunen. Deltakelse i lukkede møter.

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7 Utvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse
eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å gjennomføre
oppgavene. I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget også rett til å overvære et
møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som underordnede organer.
Strategi:
1.
2.
3.

Utvalget vil benytte de ressurser som sekretariatet og revisjonen har ved
innhenting av opplysninger.
Medlemmer som ønsker å overvære lukkede møter i folkevalgte organer
i kommunen skal varsle kommuneadministrasjonen om dette på forhånd.
De som har deltatt på lukkede møter skal rapportere om dette på
førstkommende kontrollutvalgsmøte. Taushetsbelagte opplysinger som
kom fram i møtet kan bringes videre til kontrollutvalget.
Forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt vil da også gjelde for
kontrollutvalget.

3. Samarbeid
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon
med oppdragsgiver. Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og
revisjonen.
Strategi:
1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra
utvalgets møter
2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet
4. Informasjon om utvalget - innsynsretten og forholdet til media
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne
i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den
forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta
kontakt med utvalget.
Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er åpne for
publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt
taushetsplikt (vedtak i kontrollutvalget 06.12.07, jf. sak 50/07).
Strategi:
1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig
på kommunens Internett-sider.
2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
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3.
4.
5.
6.
7.

Utvalgets møter er åpne for publikum
Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet.
Tips fra varslere skal alltid følges opp
Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.

5. Handlingsplaner, strategiplanen og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Utvalgets strategiplanen
revideres årlig. Den rullerende aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle
pågående aktiviteter og vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Utvalget innstiller om planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
2. Strategiplanen fornyes en gang pr. år.
3. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 30/16 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00299-1
Møtedato 02.11.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Vestby kontrollutvalg 14.09.2016.docx
SAKSUTREDNING:
1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14.9.16.
2. Rapport 2. tertial.
3. Saksutskrift fra kommunestyret: Sak 84/16 Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 – 2020.
4. Protokoll fra styremøtet i FIKS 15.9.16
5. Aktivitetsplanen pr oktober 2016.
Ås, den 25. oktober 2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

MØTEPROTOKOLL
Vestby kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

14.09.2016 kl. 17:00
Formannskapssalen i Rådhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Paal Jargel (H), Jeanette Hoel (FrP), John Arne Kjenn (Sp),
Møtende varamedlemmer:
Torbjørn Mehl(SV ), Kristoffer Haakonsen(KrF )
Forfall:
Ann Vølstad (V), Lars Johan Rustad (KrF)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken
Fra kommunestyret:
Ordfører Tom A. Ludvigsen (sak 19/16)
Fra kommuneadministrasjonene møtte:
Rådmann Sjur Authen (sak 19/16)
Fra KPMG:
Senior manager Kari Hesjedal
Diverse merknader:
Møteprotokoll godkjent 15.09.2016

Jeanette Hoel
Leder

Paal Jargel
Nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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21/16 Revisjonsplan for 2016
22/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av
demensomsorgen i Vestby kommune
23/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i
Vestby kommune
24/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll
2017 - 2020
25/16 Papirløse møter i kontrollutvalget
26/16 Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017
27/16 Orienteringssaker
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Saker til behandling

Vestby KU-19/16
Avtalen om salg av tidligere Såner ungdomsskole
Sekretariatets innstilling:
1. Behandlingen av saken lukkes i medhold av forvaltningsloven § 13, nr. 2, jf.
Offentlighetsloven § 13.
2. Orienteringene fra ordfører og rådmann tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Ordfører og rådmann orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
Orienteringene fra ordfører og rådmann tas til orientering.
[Lagre]

Vestby KU-20/16
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon 2017 –
2020 til orientering.
2. Sekretariatet bes legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
Vestby kommune til neste møte. Forslaget skal bygge på utvalgets
prioriteringer i møtet 14. september.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Kari Hesjedal orienterte om arbeidet med planen og og oppsummerte revisjonens
risikovurderinger. Revisjonen anbefaler å prioritere forvaltningsrevisjon innen seks
områder: store investeringsprosjekter, oppfølging av politiske vedtak, offentlige
anskaffelser, kvalitet i skolen, helse- og omsorgstjenester og vedlikehold av
kommunale bygg. I tillegg pekte revisjonen på tre andre potensielle områder:
økonomistyring, barnevern og samhandlingsreformen.
Sekretæren viste til at det i sak 24/16 foreslås en forvaltningsrevisjon av et selskap i
løpet av perioden.
Det var stemning i utvalget for å videreføre ordningen med to forvaltningsrevisjoner
pr år. Utvalget støttet revisjonens seks prioriteringer. I tillegg fikk John Arne Kjenn
tilslutning til slitt forslag om en revisjon av samhandlingsreformen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
3. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon 2017 –
2020 til orientering.
4. Sekretariatet bes legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
Vestby kommune til neste møte. Forslaget skal bygge på utvalgets
prioriteringer i møtet 14. september.

[Lagre]

Vestby KU-21/16
Revisjonsplan for 2016
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsplanen 2016 til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Kari Hesjedal presenterte hovedpunktene i planen og hadde en dialog med utvalget
om saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
Kontrollutvalget tar revisjonsplanen 2016 til orientering.
[Lagre]

Vestby KU-22/16
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av demensomsorgen i Vestby
kommune
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon
av demensomsorgen i Vestby kommune.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Kari Hesjedal presenterte prosjektplanen og ga en «løypemelding» om status for
arbeidet med revisjonen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon
av demensomsorgen i Vestby kommune.
[Lagre]

Vestby KU-23/16
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av anti-korrupsjonsarbeidet i
plan- og bygningssaker i Vestby kommune
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon
av anti-korrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i Vestby kommune
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Kari Hesjedal presenterte prosjektplanen og ga en «løypemelding» om status for
arbeidet med revisjonen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon
av anti-korrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i Vestby kommune
[Lagre]

Vestby KU-24/16
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen i form av eierskapskontroll gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 –
2020.
2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Jan T. Løkken presenterte hovedpunktene i analysen og planen.
John Arne Kjenn foreslo at planen tas inn i vedtaket.
Utvalget var enig om å be sekretariatet samle årsrapportene for selskapene og legge
disse samlet fram for utvalget en gang per år.
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Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av Kjenns forslag, enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen i form av eierskapskontroll gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 –
2020:
2018 Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av
retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt
2019 Forvaltningsrevisjon av et selskap
2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring
generelt.
Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.
[Lagre]

Vestby KU-25/16
Papirløse møter i kontrollutvalget
Sekretariatets innstilling:
Ordningen med papirløse møter i kontrollutvalget videreføres.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Enkelte har tekniske problemer med sin laptop og noen trenger mer opplæring. Paal
Jargel påtok seg å ta kontakt med kommunen for å be om mer opplæring.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
Ordningen med papirløse møter i kontrollutvalget videreføres.
[Lagre]
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Vestby KU-26/16
Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017
Sekretariatets innstilling:
1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert til
kr. 1 208 000,-.
2. I 2017 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for
2017.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
John Arne Kjenn menter utvalget både har krav på fast godtgjøring pr. år, jf.
reglementet § 3-7, og godtgjøring per møte, jf. regl. § 4-1. Kjenn foreslo at budsjettet
endres ved at medlemmenes også får møtegodtgjøring pr møte tilsvarende 0,1% av
ordførerens godtgjøring. Budsjettet for kontrollutvalgets egne utgifter økes med
37 000 til kr 157 000.
Votering:
Innstillingen ble, med endringen foreslått av John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert til
kr. 1 245 000,-.
2. I 2017 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for
2017.
[Lagre]

Vestby KU-27/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.
[Lagre]
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Eventuelt
Paal Jargel foreslo å invitere ordføreren til utvalgets neste møte for å orientere om
status for oppfølgingen av kommunens eiermelding. Forsalget fikk utvalgets
enstemmig tilslutning.
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Tertialrapport nr. 2 - 2016
Vestby kommune
dokumentet

KORT INNLEDNING
Tertialrapport nr. 2 2016 legges med dette frem for politisk behandling. Rapporten følger
tidligere mal, og bygger på vedtakene i handlingsprogrammet.

2. ØKONOMI
Lønn
Andre driftsutgifter
Finansutgifter
Andre inntekter
Ref sykepenger
Finansinntekter
Skatt og ramme
I alt

Reg i % av
Beløp hittil i år Bud hittil i år Avvik i kr rev.bud.
Rev bud
Oppr. Bud. Reg hittil i fjor
409 323
390 169
19 154
66,02
620 043
604 409
381 829
246 128
245 716
412
65,29
376 959
372 757
223 756
74 292
80 252
-5 960
60,97
121 848
88 022
49 176
-167 196
-176 973
9 777
64,68
-258 490
-241 891
-154 323
-17 833
-17 833
-22 804
-36 505
-38 164
1 659
75,24
-48 517
-16 454
-7 817
-537 663
-527 039
-10 624
66,23
-811 843
-806 843
-508 358
-29 454
-26 039
-3 415
-38 541

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

3. MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær - totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Medarbeidertilfredshet:
Deltakelse:
Turnover:

Resultat
31.08.15
844,89
8,74%
2,07%
6,67%

Mål
31.12.16
862,72
6,00%
1,50%
4,50%

Resultat
31.08.16
886,59
7,66%
2,37%
5,29%

Kommentarer

Måles høst 2016
2,7 %

Korttidsfravær:
Korttidsfraværet viser en marginal økning. Generelt varierer korttidsfraværet for kommunen
som helhet mellom 1,2% og 2,5%. Dette anses som normalvariasjon, og vil derfor ikke
kommenteres nærmere. Korttidsfraværet er generelt lite påvirket av tiltak kommunen måtte
iverksette for å få ned fraværstallene, og det er ofte tilfeldig hvordan dette fraværet påvirkes
fra år til år.
Etter distribusjon av egenmeldingsfolderen høsten 2015 (omtales nedenfor) var det forventet
en viss økning i korttidsfraværet med tilsvarende reduksjon av langtidsfraværet. Tallene viser
imidlertid en mindre variasjon enn estimert.
Langtidsfravær:
Langtidsfraværet viser en noe klarere nedgang og at fokus på tilrettelegging generelt og mot
spesielt utsatte grupper virker. Den positive trenden vil søkes opprettholdt. Det arbeides
kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefraværet.

2

Kommunens arbeid med fraværssituasjonen
Det er en generell trend at et lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet.
Personal har i 2016 igangsatt et prosjekt som tar sikte på å følge opp og tilrettelegge
arbeidssituasjonen for disse med mål å øke nærværet. Totalt sett er lite av fraværet rapportert
arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om arbeidsrelatert fravær, går leder i tett dialog
med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Alternativ utprøving i
annet passende arbeid gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers
ønsker og behov. Personalavdelingen bistår etter rutinen i denne typen saker.
Som ledd i kommunens strategiske nærværsarbeid ble det distribuert en folder til alle ansatte
hvor det ble informert om retten til å benytte egenmelding for å melde fra om fravær når
sykemelding ser ut til å være unødvendig. Hensikten med dette tiltaket er å redusere bruken
av sykemelding fra lege og å vise den ansatte tillit til å vurdere egen helse.
Medarbeiderundersøkelse
KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å
foreligge i løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen.

4. STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER
Følgende investeringsprosjekt har behov for ekstra bevilgning:


Risil skatepark. Kommunestyret vedtok den 12. september i sak K-66/16 å støtte
Vestby SSB (skate/scoot/bmx) med 250 tusen kroner til bygging av vegg av betong
ved den nye skateparken ved Vestbyhallen. Dersom SSB mottar eventuelle
spillemidler på prosjektet, forutsettes tilskuddet tilbakebetalt til kommunen.



Oppgradering av NAV lokaler, Rådhusgata 2. Kostnad for oppgradering og
midlertidige kontorlokaler er beregnet til 8 millioner kroner. Husleieinntektene fra
NAV Stat til kommunen vil øke som følge av oppgraderingen.
NAV Vestby har 36 ansatte som har kontorer i Rådhusgata 2. Litt flere enn halvparten
er ansatt i kommunen. De øvrige er statsansatte (NAV Stat). Staten betaler husleie til
Vestby kommune. Kontorlokalene har et samlet areal som er cirka 800 m2 fordelt på
underetasjen (200), første etasje (200) og andre etasje (400). Arealet er ikke en del av
prosjektet Rådhusgata 2 som er et tilbygg over tre etasjer. Prosjektet har lagt til rette
for at NAV Vestby i fremtiden kan koble seg til et nytt ventilasjonsaggregat og en
varmepumpe med borrehull i fjell. NAV Stat har en rammeavtale med en entreprenør
for oppgradering av kontorlokaler. De har levert et tilbud som omfatter tak, vinduer,
ventilasjonskanaler, radiatorer, lys og overflatebehandling. De ansatte må flytte ut når
arbeidet skal utføres som er stipulert til noen måneder. Det kan ikke utelukkes at
ansatte må flytte ut tidligere. Inneklima mangler luft og har fuktskader som følge av
taklekkasjer. Som nærmeste nabo vegg i vegg med en byggeplass, er det også en del
støy. Bedriftshelsetjenesten i NAV Stat har vært på befaring og skal sende en rapport.
Det forventes at de vil beskrive forholdene som vanskelige på grensen til uholdbart.
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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 Rente pr 31.08
DNB
Sparebank1 Østfold-Akershus
Sparebank1 Østfold-Akershus

403 615
7 080
50 000

1,32 %
0,30 %
1,75 %

Kommunen har inngått bankavtale med DnB, dog slik at kommunen står fritt til å plassere
ledig likviditet hos andre. Dagens bankavtale gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders
niborrente pluss en margin på 0,25 prosentpoeng. Vi har plassert 50 millioner kroner i
Sparebank 1 til tre måneders niborrente pluss en margin på 0,68, her er betingelsen 31 dagers
varsel ved uttak. Det var ikke mulig å plassere mer enn 50 millioner kroner i Sparebank 1 til
denne rentebetingelsen.
Gjeldsportefølje
Hittil i 2016 er det ikke tatt opp nye lån. Det har heller ikke vært konverteringer av gamle lån
i 2016. Pr. 31. august er gjeldssammensetningen slik:
Låneportjefølge
Formidlingslån i Husbanken
Andre lån i Husbanken
Lån til særvilkår i Husbanken
Lån i Kommunalbanken p.t. rente
Lån i Kommunalbanken Nibor rente
Formidlingslån i Kommunalbanken
KLP fast rente
KLP Niborrente
Sum

Beløp i 1000 k r

82 490
2 587
1 780
768 883
245 047
8
263 981
105 930
1 470 706

Rentebetingelser
pr 31.8.2016

1,51 %
1,51 %
0,51 %
1,77 %
1,78 %
1,77 %
2,10 %
1,77 %

Fastrentelånene utgjør 19 % av lånemassen eksklusiv formidlingslån. Renten på lånet i KLP
er bundet frem til august 2017. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på lånemassen er om lag
31 år.
Langsiktige finansielle plasseringer
Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at
storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet.
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6. RÅDMANNENS KONKLUSJON
Det er stor aktivitet i kommunen og derfor behov for å øke budsjettramme både på drift og
investering. Det er avsatt reservepost i budsjettet til å dekke økte utgifter, i tillegg viser
prognoser for skatt og rammetilskudd at kommunen får høyere inntekter enn budsjettert.
Økonomien er under kontroll.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn

Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

I alt

17 985 17 078
23 645 23 494
-4 187 -3 790
-498
0

908
151
-397
-498

66,72
85,23
89,81
0,00

26 957
27 742
-4 662
0

26 315
25 077
-3 762
0

16 767
21 611
-1 028
-955

36 946 36 782

164

73,84

50 038

47 630

36 394

Lønnsutgifter må sees i sammenheng med refusjon sykepenger, samt inntekter fra
arbeidsmarkeds etaten.
Dagens avvik vil rettes opp etter at kostnader til multifunksjonsmaskiner og PCkjøp er fordelt/
viderefakturert til aktuelle resultatområder.
Konklusjon: Det forventes ikke avvik ved utgangen av året.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær – totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

37,51
7,50%
2,12%
5,38%
8,0%

39,60
<6%

40,26
6,81%
2,14%
4,67%
2,4%

Kommentarer

Sykefravær og årsverk er inklusiv fellesområdet kantine og tillitsvalgte.
Korttidsfravær (1-16 dager)
Korttidsfraværet har holdt seg stabilt sammenholdt med resultatene fra 2. tertial 2015.
Enkeltstående tilfeller gir forholdsvis store utslag i sentraladministrasjonen som teller 40
årsverk. Et korttidsfravær på mellom 1,5-2,5 % er ikke uvanlig sett historisk på egen
organisasjon og i forhold til nasjonale tall.
Langtidsfravær (>16 dager)
Langtidsfraværet har hatt en tydelig reduksjon i perioden siden 2. tertial 2015. Som nevnt
skaper enkelttilfeller forholdsvis store utslag grunnet enhetens størrelse. Konkrete
sykefraværstilfeller følges opp i henhold til lov- og avtaleverk. Tilrettelegging vurderes i
samråd med sykemeldte og gradvis opptrapping avtales etter regelen hvor fraværet har vært
av en viss varighet.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Fornøyde
brukere.

Behandlingstid for
henvendelser til
servicekontoret.
Antall klager
etableringslån
med medhold.

Ambisjonsnivå
Alle
henvendelser
besvares innen
to dager.

Resultat
31.08.16
Innfridd

Ingen

Ingen

Kommentarer

FELLESINNTEKTER OG UTGIFTER
Under fellesutgifter og inntekter sorterer oppgaver som ikke naturlig hører hjemme andre
steder, eller som løser fellesoppgaver for hele kommunen. I hovedsak dreier dette seg om
arbeidspolitiske saker, kantine, tillitsvalgte og lærlinger. Også kommunens reserveposter blir
budsjettert på dette området.
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor
2 702
1 965
-381
-127

2 821
1 980
-477
0

-119
-15
96
-127

60,73
12,49
53,29
0,00

4 450
15 737
-715
0

4 429
27 225
-715
0

2 638
1 748
-680
-211

4 159

4 325

-166

21,36

19 472

30 939

3 496

Avvik i forhold til budsjett skyldes ett større antall lærlinger på lav prosentvis lønn grunnet
oppsigelser av læreforhold før utløp av kontrakt, samt lærlinger i sektorer uten turnustillegg.
Mindreforbruk ved utgangen av året er 180 tusen kroner.
Grunnet kostander forbundet med rekruttering av Ro leder og økonomisjef forventes en
merkostnad på 300 tusen kroner.
Konklusjon: Området har behov for å styrke budsjettet med 120 tusen kroner.

MEDARBEIDERE
Tall for medarbeidere er lagt inn under Sentraladministrasjonen.
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RESULTATOMRÅDE SKOLE
ØKONOMI
Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn

143 935 140 767

3 168

63,85 225 426

20 055

1 012

67,41

-20 251 -18 859

-1 392

21 066
-5 813

I alt

0

-5 813

138 937 141 963

-3 026

218 366

135 599

31 250

29 761

17 889

73,01 -27 738

-23 610

-18 312

0

0

-9 314

60,69 228 938

224 516

125 861

0,00

Avviket skyldes i hovedsak et mindreforbruk på lønn. Refusjon sykelønn er 2,6 millioner
kroner mer enn overforbruk lønn. Vikarer som settes inn til lærere som er i videreutdanning
med 100% lønn og lærere som engasjeres til elever som er plassert i barnevernsinstitusjoner,
har lavere utdanning og kortere ansiennitet, så de har følgelig vesentlig lavere lønn enn dem
de erstatter.
Det er klassesprekk på 8. trinn på Vestby ungdomsskole. Ut fra økonomisk oversikt per
Tertial 2, mener skolesjefen at vi har midler til å dekke opp disse ekstra kostnadene i 2016,
men helårsvirkningen er lagt inn i handlingsprogram for 2017.
Økonomien vil være i balanse ved årsavslutningen.
Konklusjon: Økonomien vil være i balanse ved årsavslutningen.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk

Resultat
31.08.15
297,8

Mål 31.12.16 Resultat
31.08.16
297,8
309,2

Sykefravær – totalt
Sykefravær – kort 1-16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

7,60%
1,60%
6,0%
4,3%

<7,5%

Kommentarer
Økt klassetall på
skolene og
voksenopplæring

6,57%
2,27%
4,3%
4,2%
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Elever med
gode
grunnleggende
ferdigheter.

Nasjonale prøver og
elevundersøkelsen:

Elever som er
motiverte for
læring.

Elever som
trives på skolen.
Ingen mobbing

Ambisjonsnivå
Bedre enn
nasjonalt nivå.

Resultat
31.08.16

Kommentarer

Regning.

Alle kartlegginger utføres i
løpet av høsten og kommer i
årsmelding
«

Lesing på norsk.

«

Lesing på engelsk.

«

Motivasjon
Støtte fra lærerne

Bedre enn
nasjonalt nivå.

«
«

Vurdering for læring

«

Faglig utfordring

«

Mestring

«

Trivsel
Mobbing

Bedre enn
nasjonalt nivå.
Ingen mobbing.

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

«
«
«

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL










Det har vært en god skolestart på alle skoler, uten problemer av noen art.
Barneskoler med mer enn en klasse på første trinn har startet «Two Teachers» i regi av
Utdanningsdirektoratet ved Universitetet i Stavanger. En klasse på trinnet får ekstra
lærer i norsktimene til og med fjerde klasse. Det blir forskningsmessig oppfølging for
å finne ut om ekstra bemanning gir elevene bedre læringsutbytte.
Alle barneskoler har startet prosjekt «Vurdering for læring» i regi av
Utdanningsdirektoratet. Det blir skolering av personalet på skolene, for å utvikle
vurdering til å være mest mulig læringsfremmende.
Alle skoleledere har fortsatt skolering i regi av KS med tema «Den inkluderende
skolen.» Overordnet mål er at elevene skal få gode læringsresultater og oppleve et
godt psykososialt miljø der alle er inkludert.
PPT har fått en stilling fra 1. august. Jfr. anbefaling i forvaltningsrevisjon i 2015.
Stillingen er besatt med erfaren rådgiver.
Lions i Vestby har starter tiltaket «Det er ditt valg» i samarbeid med rådgiver for godt
psykososialt miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning. Alle skolene er med.
Skolering av personalet er satt i gang, læremidler er gitt til alle skoler, og foreldre er
informert om opplegget ved skolestart. Hensikten er å utvikle elevenes kompetanse til
å ta gode valg i vanskelige situasjoner.
Det har vært rektorskifte på Hølen skole fra 1. august 2016. Rolf Bjørlo er konstituert
som rektor.
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Elever og lærere er over på Windows 365, noe som gjør at man kan ta i bruk OneNote,
et viktig verktøy til samskriving i samme dokument for flere deltakere.
Det er inngått kontrakt felles for Follokommunene om nytt skoleadministrativt system,
IST hypernet, etter felles anbudskonkurranse i regi av IKT Follo. Det etableres i løpet
av 2016.
Det er fra høsten 2016 24 lærere og to PP-rådgivere som er med på nasjonal
videreutdanning. I tillegg er det to lærere som tar praktisk pedagogisk utdanning
(PPU). Tre rektorer og PP-leder tar videreutdanning i ledelse.
21 assistenter tar VG3 i barne- og ungdomsarbeiderfaget slik at de kan gå opp til
fagprøve. Dette vil heve kompetansen i skole og SFO.
Eksamensresultater 2016
Fag
Vestby kommune
gruppe 07
nasjonalt
Engelsk
3,6
3,5
3,6
Matematikk 3,4
3,3
3,3
Norsk 1
3,4
3,4
3,5
Norsk 2
3,0
3,1
3,2
Grunnskolepoeng, det man konkurrerer med til inntak videregående skole
Sum
42,2
40,9
41,1
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RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE
ØKONOMI
Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

56 517

51 435

5 082

68,46

82 554

55 867

53 112

2 754

69,90

79 918

79 918

51 458

-14 987 -14 028

-960

66,99 -22 372

-22 372

-14 807

-4 056

0

-4 056

93 341

90 520

2 821

0,00

80 112

54 678

0

0

-4 864

66,62 140 100

137 658

86 465

Lønnsutgifter og sosiale utgifter har et merforbruk. Merforbruket skyldes i hovedsak økte
lønnsutgifter til ansatte som følger opp barn med særskilt behov for hjelp og støtte samt bruk
av vikar ved ferieavvikling i barnehagene.
Andre driftsutgifter: Utgifter er i hovedsak kommunalt tilskudd til private barnehager. Det er
per 31.08.2016 et merforbruk på 2,7 millioner kroner på tilskudd til private barnehager.
Private barnehager hadde flere barn enn forventet våren 2016. Utbetaling av kommunalt
tilskudd er høyest på våren, da barnehagene tar inn nye barn. Antall barn blir lavere fra
august. Det estimerte merforbruket i 2016 er på 2 millioner kroner.
Andre inntekter: Merinntekten gjelder i hovedsak for barn fra andre kommuner i private
barnehager i Vestby kommune og færre barn fra Vestby kommune i private barnehager i
andre kommuner. Høsten 2016 har færre barn fra andre kommuner i private barnehager enn
tidligere år. Et øremerket tilskudd fra staten er kommet i en utbetaling, ikke to som tidligere
år. Estimert merinntekt for 2016 er 400 tusen kroner.
Konklusjon:
Det vil bli et merforbruk på 2,5 millioner kroner som i hovedsak gjelder tilskudd til private
barnehager og lønnsutgifter. Merforbruket for 2016 dekkes av fond.

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

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

142,37
12,77%
3,36%
9,41%
1,2 %

145,5
<11%

147,95
11,74%
3,35%
8,39%
2,1%

Kommentarer

Antall årsverk: Antall årsverk som arbeider med barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp
etter opplæringsloven og barn behov for særskilt hjelp og støtte er variabel etter hvilke
hjelpebehov barn har og antall spesialpedagogiske vedtak som er vedtatt.
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Sykefraværet er redusert med 2,67 prosentpoeng fra 1.tertial 2016. Det er også en reduksjon
fra 2.tertial 2015 med 1,03 prosentpoeng. Noen barnehager har svært høyt fravær, mens andre
har lavere fravær. Det arbeides kontinuerlig i nært samarbeid med personalkontoret med å få
ned fraværet.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Ambisjonsnivå

Barnehagen skal
bidra til at barn
utvikler gode sosiale
ferdigheter.

Antall kartlegginger på
området barnehagens
psykososiale læringsmiljø.

To kartlegginger
årlig per barnehage
= 16 kartlegginger.

Andel fastansatte som har
fått innføring i «Barns trivsel
– vårt ansvar».
Deltakelse fra barnehagene
på Nettverk for språk og
atferd registreres.

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

Barn utvikler evne til
å delta i og påvirke
egen hverdag.
Foreldre opplever
godt samarbeid og
medvirkning i
barnehagen.

Resultat
31.08.16
50%

Kommentarer

100 %

96%

Nytilsatte august
2016

90% deltakelse fra
barnehagene fire
ganger årlig.

44,4%

Oppfølging av barn med
forsinket språkutvikling eller
– vansker.

100 % oppfølging i
barnehagen.

100%

Trivselsevaluering av 5åringene to ganger i året –
rapporter fra barnehagene.
Foreldre får tilbud om to
samtaler i året – rapporter fra
barnehagene.
Andel oppmøtte foreldre på
to foreldremøter i året.

100 %
gjennomføring.

36,9%

Det er avholdt to
nettverk våren 2016,
det skal avholdes 2
høst 2016
Det kan være
vanskelig å avdekke
små barn med
forsinket
språkutvikling eller –
vansker. Som
forebygging jobbes
det med språk på
ulike måter som
allmennpedagogiske
tiltak.
Samtaler planlagt
høst 2016

Alle foreldrene får
tilbud.

65%

Samtaler på høsten
2016

70 % oppmøte i
snitt på de to
møtene.

I snitt 31,6
% på
avholdte
foreldremøte
r totalt 10 av
16 møter.

Brukertilfredshet måles ved
brukerundersøkelse.

5,1 poeng

5,0 (2015)

Dette er en vanskelig
indikator å måle.
Barnehagene har hatt
ulikt antall
foreldremøter, ett
eller to.
Foreldremøter høst
2016
Ny undersøkelse høst
2016

Resterende
kartlegging høst
2016

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Venteliste
Per 31.08.2016 står det 90 barn på venteliste. 22 av de 90 barna har barnehageplass og søker
overflytting til annen barnehage. Selv om det er ledige plasser i andre barnehager, ønsker
12

søkerne kun å bli vurdert i en spesiell barnehage. 19 av barna på ventelista ønsker plass høsten
2016. Hovedsakelig er det søkere som ønsker plass fra 01.01.2017 eller senere våren 2017.
Det er samordnet suppleringsopptak i oktober. Per i dag er kapasiteten større i barnehagene
enn søkertallene, dette gjelder både kommunale og ikke-kommunale.
Spesialpedagogisk arbeid og barn med særskilt behov for hjelp og støtte
Det var 29 barn med nedsatt funksjonsevne og enkeltvedtak per 31.08.2016, en økning på tre
fra 31.12.2015. Flere av barna har store hjelpebehov, det i tillegg til enkeltvedtak etter
opplæringsloven er gitt ressurser til barnehagene grunnet barn og dets helsemessige behov.
Hovedvekten av barna med utvidet hjelpebehov går i kommunale barnehager.
Bemanning/ kompetanseutviklingstiltak
Andelen kvalifiserte styrere og barnehagelærere i Vestby har ifølge KOSTRA tall økt fra
93,8 % per 15.12.2014 til per 96,5 % 15.12.2015. Det er fortsatt en utfordring å få tilsatt
kvalifiserte barnehagelærere, særlig i vikariater. Noen barnehager har større utfordringer enn
andre.
Det er fra høsten 2016 seks assistenter som er i gang arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning ved høgskolen i Oslo og Akershus samtidig som de jobber i
barnehager i Vestby.
Kompetanseutvikling med økonomiske midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for alle
ansatte i barnehager i Vestby kommune har fra høsten 2015 hatt to satsningsområder.
Satsningsområdene er «Barnehagefaglig grunnkompetanse for assistenter» med 22 deltakere,
og «Barnehagen som lærende organisasjon» barnehagenes lederteam (styrer + pedagogiske
ledere). Begge avsluttes høst 2016.
Sju assistenter starter i september opp for å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag.
Barnehagekontoret har fått midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Foreldrebetaling/ redusert betaling og gratis kjernetid
Fra 01.08.2016 omfatter ordningen om gratis kjernetid også 3-åringer. Før 1.8 gjaldt
ordningen kun for 4 og 5 – åringer. Ordningen er søknadsbasert. For barnehageåret 2016 –
2017 er det per 31.08.2016 fattet om lag 73 vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling
inklusiv 37 vedtak om gratis kjernetid. Private barnehager, som har barn med vedtak om
inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid, får refundert tapt foreldrebetaling fra
Vestby kommune.
Sommerferie
Fra og med barnehageåret 2015 – 2016 starter barnehageåret 01.08, ikke 16.08, som tidligere.
Sommeren 2016 var første sommer med ny ordning. Det er en utfordring med hensyn til
ferieavvikling for personalet og oppstartstidspunktet for nye barna i barnehagen.
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RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn

Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

I alt

15 186 15 035
14 499 15 927
-5 941 -5 409
-68
0

151
-1 428
-532
-68

64,43
54,18
79,21
0,00

23 569
26 760
-7 501
0

23 686
26 179
-5 937
0

14 885
16 200
-4 884
-80

23 676 25 553

-1 877

55,28

42 828

43 928

26 121

Underforbruket skyldes høyere tilskudd på helse enn budsjettert, med ca. 500 tusen kroner,
samt underforbruk på barnevern med ca. 950 tusen kroner. Dette er i hovedsak kjøp av ekstern
konsulent i hjelpetiltakssaker og innkjøp av juridisk konsulent.
Konklusjon: Ved utgangen av året kan det påregnes et underforbruk på ca. 1 million kroner.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær – totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

27,25
2,20%
0,96%
1,24%
7,6%

27,25
<3,5%

27,25
2,75%
1,99%
0,76%
3,7%

Kommentarer

En ansatt har gått
av med pensjon.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Ambisjonsnivå
Skal ikke
overstige 3%.

Resultat
31.08.16
1,6%

Kommentarer

Utsatte barn
skal ha normal
utvikling.
Barn skal ha
best mulig
helse.

Avvik i forhold til
tiltaksplan.
Brukertilfredshet målt ved
brukerundersøkelse på 9.
trinn og deres
foreldre/foresatte.

92,5% elever
80% foreldre

78,3 %

Brukertilfredshet målt ved
brukerundersøkelse på 1årskontroll.

90%

91 %
nov.2015

79 % svar fra elever.
Det var kun 12 % svar fra
foreldre og resultatet kan da
ikke publiseres på grunn av
lav svarprosent.
Ny undersøkelse i nov.-16.
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Helsestasjonen opplever pågang etter barselreformen.
Barselkvinnene sendes hjem etter ett døgn fra fødeavdelingene, og mange føler seg utrygge
og trenger mye hjelp og veiledning. Hjemmebesøk innen 10 dager fra helsesøster er mer
tidkrevende nå med bakgrunn i mange spørsmål fra mødrene, samt behov for
ammeveiledning. Det er usikker om dette er et fenomen på grunn av sommeravvikling.
Helsestasjonen ser på løsninger til å møte utfordringen, slik at tjenesten kan yte raskt bistand
til ammehjelp. Helsestasjonen er i gang med prosessen å bli en ammekyndig helsestasjon.
Det har i perioden vært gjennomført førstehjelpskurs og grupper for to barn, i samspill med
barnevernspedagogen i skolen og helse.
Barneverntjenesten hadde pr 31.8.16 mottatt 114 meldinger om bekymring for barn. I samme
periode i fjor mottok tjenesten 101 saker.
I tråd med statlige føringer tilsatte barneverntjenesten i februar en tiltakskonsulent i 100%
stilling. Dette er hovedårsaken til at tjenesten har en klar nedgang i kjøp av tjenester fra
eksterne konsulenter. Det oppleves svært positivt for tjenesten med kommunalt ressurs i en
slik stilling.
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RESULTATOMRÅDE REHABILITERING
ØKONOMI
Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.

40 351

38 511

1 840

66,47

60 701

63 586

40 500

Andre driftsutgifter

20 561

20 530

31

68,83

29 873

25 053

15 685

-15 896 -15 739

-156

94,87 -16 755

-16 971

-16 720

Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

-1 540

0

-1 540

0,00

0

0

-2 136

43 476

43 301

175

58,90

73 819

71 667

37 329

Tjenestestedene Barneavlastning og Friggsvei ambulante tjenester har betydelig merforbruk
som skyldes underbudsjettering over flere år på avtalefestede tillegg samt økt vikarbehov for å
kompensere seniorfri, noe som også gjelder aktivitetssenteret. Barneavlastning har mottatt to
nye bruker på etter skoletid ordningen (EST).
Konklusjon: Resultatområdet får et antatt merforbruk på om lag 698 tusen kroner ved årets
slutt.

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

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat Kommentarer
31.08.16

76,5
9,24%
2,03%
7,21%
2,6%

81,19
<8,5%

77,7
8,78%
3,30%
5,48%
3,5%

3ansatte
sluttet/pensjonert

Sykefraværet er på vei nedover og det er positivt. Flere i langtidsfravær er tilbake og
sykemeldte gravide har gått over i omsorgspermisjon.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Sikre differensierte
tjenester av god kvalitet,
i tilstrekkelig omfang og
til rett tid.
Sikre pasient/brukers rett
til medvirkning.

Brukertilfredshet,
målt ved
brukerundersøkelse
Andel pasienter/
brukere med mer
enn to tjenester,
som ønsker det, har
koordinator og
individuell plan.

Ambisjonsnivå
5,5

Resultat
31.08.16

100%

100 %

Kommentarer
Blir målt i oktober/
november
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Personer med nedsatt
fysisk funksjonsevne
etter ulykke eller
operasjon, mottar rett
fysikalsk behandling til
rett tid.

Ventelister som
samsvarer med
prioriteringsnøkkel

Pri 1<1%
Pri 2<3%
Pri 3<5%

Pri 1: 1,4%
Pri 2: 3,2%
Pri 3: 19,7%

Pri 1 og 2 er stabile.
Pri 3 har økt med 2% fra
siste måling. Det har ikke
vært mulig å igangsette
grupper, da vi ikke har
egnede lokaler

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Rehabiliteringsavdelingen har vært igjennom organisatoriske tilpasninger og ny ledergruppe
som har vært krevende. De nye lederne har hatt en bratt læringskurve og begynner å få
grunnleggende innsikt i eget budsjett og kvalitetssikring på oppfølging.
Speiderveien og Kvartsveien ambulante tjenester har frem til nå vært uten formell leder og har
nok blitt preget av det i denne perioden. Det har vært godt samhold og nær kontakt med ROleder i perioden.
Alle tjenestestedene opplever press på veksten i vedtak og antall brukere. Flere brukere har
sammensatte funksjonsvansker og det er utfordring for enkelte tjenestesteder å yte tjenester til
brukere/ pasienter med nye diagnoser. Avdelingen har nå flere brukere med vedtak på
forebyggende makt og tvang som krever flere ressurser i spesielle situasjoner.
Aktivitetssenteret har ikke kapasitet til å ta i mot flere brukere. Både med hensyn til dagens
stillinger, men også i forhold til de fysiske lokalene. Dette håper vi vil bedre seg når vi flytter
til nye lokaler i 2017 som har en mer tilpasset fysisk utforming enn dagens lokaler. Vi har
pågang etter dagtilbud til personer som faller mellom det åpne arbeidsmarkedet,
Næringstjenester og aktivitetssenter. Dette er unge i aldersgruppen 18-25 år som hadde hatt
stor nytte av et mer individuelt tilpasset dagtilbud og kanskje kvalifisere seg til
Næringstjenester og alternative verna arbeidstilbud.
Kapasiteten på bussen er sprengt og det er vanskelig å få kabalen til å gå opp. Transport er
ikke et lovpålagt tilbud fra kommunen og det skaper praktiske problemer at brukere på
Næringstjenester skal følge bussen som er tilknyttet aktivitetssenteret.
Det er ønskelig å igangsette flere gruppeaktiviteter innen psykisk helse og fysioterapi, men
det er ikke adekvate lokaler til dette nå. Økt gruppeaktivitet vil kunne gi flere hjelp og få ned
ventelistene på fysioterapitjenestene.
Det er behov for videreutdanning og økt kompetanse på dobbeltdiagnoser som psykisk
utviklingshemming og psykisk helse, samt økt kompetanse på kombinasjonen psykisk helse
og rus. Dette vil bli prioriterte utdanningsområder i tiden fremover.
Resultatområdet stimulerer til kompetanseheving og legger i stor grad til rette for permisjon
og økonomisk bistand.
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RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN
ØKONOMI
Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

27 445 26 033

1 412

67,48

40 675

40 435

26 331

5 659

5 785

-127

70,29

8 050

7 694

2 864

-1 591

-1 472

-120

78,41

-2 030

-1 673

-1 580

-1 348

0

-1 348

0,00

0

0

-1 557

30 164 30 347

-183

64,60

46 696

46 456

26 059

Overforbruk på lønn må sees i sammenheng med refusjon sykelønn.
Andre driftsutgifter viser at det er behov for styrking av budsjettet til brukerstyrte personlige
assistenter med 150 tusen kroner på grunn av overgang til kjøpetjenester samt utvidet tiltak.
Konklusjon: Det forventes et merforbruk på 150 tusen kroner.

MEDARBEIDERE
Tekst

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

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

55,75
7,75%
1,88%
5,86%

56,95
<7%

56,95
8,06%
2,26%
5,80%

Turnover:

4,9%

Kommentarer

2,2%

Sykefraværet viser en økning på 0,31 prosentpoeng sammenlignet med samme periode 2015.
Flere ansatte er gradert sykemeldte med god tilrettelegging. Tjenesten benytter ulike
tilretteleggingstiltak for å beholde langtidssykemeldte i jobb.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Fornøyde
brukere.

Lokal
Brukerundersøkelse:
I hvilken grad blir du
behandlet med høflighet
og respekt av
hjemmetjenesten?
I hvilken grad
etterkommer
hjemmetjenesten avtaler?
Hvor fornøyd er du totalt
sett med
hjemmetjenesten?

Fokus på
forebyggende og
helse-fremmende
innsats.
Sikre at rett
pasient får rett
medisin til rett tid

Ambisjonsnivå

Resultat
31.08.16

Kommentarer

5,5

5,4

5,5

5,2

5,5

5,5

Antall pasienter som har
mottatt hjemmerehabilitering.

Over 65
pasienter.

48

Pr.1 september var det 48
pasienter som har mottatt
hjemmerehabilitering

Antall avvik.

Under 35 pr
år.

88

Det arbeides aktivt med å
redusere antall avvik.

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Pasientantallet i sykepleietjenesten har holdt seg stabilt i perioden. Vedtakstiden per uke viser
en økning på grunn av flere behandlingskrevende pasienter som krever to ansatte i
stellesituasjonen.
Ferieavviklingen har gått bra, god tilgang på gode vikarer. Det har ikke vært innleid ressurser
fra vikarbyrå.
Hjemmetjenesten har i sommer hatt økt tilsøkning av pasienter med variable bistandsbehov
som har feriert på hytter i kommunen.
Kompetanse
20 ansatte fra hjemmetjenesten har fullført kompetanseprogram som innebærer 15 timer kurs i
basiskompetanse. Ytterligere 10 ansatte skal ta kurset i høst.
Fire ansatte har tatt videreutdanning inne helseadministrasjon, personalledelse, ernæring samt
sykepleie til pasienter med kreftsykdom.
10 ansatte deltar i studiering Eldreomsorgens / Demensomsorgens ABC i regi av
Kompetansehjulet i Follo.
Antall medikamentavvik er fortsatt over måltall. Hjemmetjenesten har iverksatt flere tiltak
med hensikt å forbedre medikamenthåndteringen. I løpet av høsten skal hjemmetjenesten
deles i to soner med en avdelingsleder for hver sone. Antall avvik forutsettes redusert ved økt
kontinuitet og tettere oppfølging fra avdelingsleder

19

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET
ØKONOMI
Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

48 225

42 548

5 677

71,69

67 270

60 585

38 675

11 653

10 470

1 183

72,85

15 996

11 927

7 758

-11 580 -10 933

-647

62,94 -18 400

-11 533

-6 784

-2 866

0

-2 866

0,00

0

0

-1 398

45 432

42 085

3 347

70,04

64 867

60 979

38 252

Lønn: Merforbruk skyldes i hovedsak 1:1 bemanning for en beboer fra 26.04.16 og en fra
01.08.16, kostnad ut 2016 ca. 1,9 millioner kroner. I tillegg kommer overtid/forskjøvet
arbeidstid for å kunne opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til pasientene gjennom
sommeren, ca. 750 tusen kroner.
Andre driftsutgifter: Merutgifter til leieplasser skyldes at en av plassene som var avsluttet i
februar er gjenåpnet, merkostnad 370 tusen kroner.
Merutgifter til innleie av sykepleievikarer da det ikke har vært mulig å dekke vaktene med
egne ansatte, merkostnad 1 million kroner.
Andre inntekter: Merinntekt vederlag for opphold 500 tusen kroner.
Konklusjon:
Vestby sykehjem har behov for styrking av budsjettet med 3,520 millioner kroner.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær – totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

87,29
9,65%
3,57%
6,08%
5,0%

87,29
<10%

96,14
13,87%
3,60%
10,28%
2,6%

Kommentarer

Antall årsverk: Økningen skyldes åpning av 8 plasser for utleie. Alle ble ansatt i faste
stillinger.
Sykefravær: Både langtids- og korttidsfraværet er redusert fra tertial 1. Korttidsfraværet fra
4,92 til 3,6 og langtidsfraværet fra 12,56 til 10,28.
Det arbeides fortsatt aktivt for at den sykemeldte skal komme tilbake i arbeid, men man kan
ikke alltid tilrettelegge da sykdom/skade ikke er forenelig med arbeid i stell og pleie og
turnus.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Alle innbyggere
med rett til
sykehjemsplass
skal få et tilbud

Antall klager til
Fylkesmannen.
Antall døgn med
utskrivningsklare
pasienter fra sykehus
man må betale for.
Antall døgn leieplasser.

Pasientene skal ha
et godt
ernæringstilbud.

Avvik i forhold til
ernæringsplanen.

Ambisjonsnivå
Ingen klager.

Resultat
31.08.16
En klage

Mindre enn 25
døgn.

14

Mindre enn 50
døgn.
Ingen avvik
som ikke er
medisinsk
begrunnet.

0

Kommentarer
Fylkesmannen ga klager
medhold.
Gjelder både utskrivningsklare
til hjemmetjenesten, 4 døgn,
og sykehjemmet, 10 døgn.

0

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Pasienter:
Vestby sykehjem leier fortsatt ut 8 plasser til Nesodden og Ås. Nesodden har sagt opp sitt
leieforhold med virkning fra 1. januar 2017. For tiden benytter Ås alle 8 plassene, etter avtale
med Nesodden.
Vestby kommune leier fire plasser utenfor kommunen. Plassen som opphørte i mars er
gjenåpnet i august. Det er klaget på ett av oppholdene og klager har fått medhold i klagen da
oppholdet skjer i bofellesskap og ikke i institusjon. Det ble gjort omgjøringsvedtak til
bofellesskap, noe som også er påklaget. Klagen er under behandling.
I tillegg er det klaget på en utskrivning til eget hjem. Klagen er under behandling.
Vestby sykehjem har hittil i år tatt imot 60 pasienter fra ulike sykehus og lokalmedisinsk
senter (KAD).
Det er hittil i år innvilget 213 korttidsopphold/forlengede korttidsopphold, 36
langtidsopphold, 36 uker avlastningsopphold fordelt på 15 personer. Det er gitt 19 avslag på
søknad om opphold. Alle avslagene er faglig begrunnet.
Aktivitetstilbudet til pasientene er fortsatt stort og variert.
I midten av juni ble det arrangert sommerfest med ca. 180 deltakere, pasienter og pårørende.
I august ble det arrangert busstur, med påfølgende middag, hvor 45 pasienter og pårørende
deltok.
Personale:
Sykehjemmet har tilsatt to nye avdelingsledere og fagkoordinator i 2. tertial. En av disse er
rekruttert utenfra, mens de andre to er rekruttert internt.
Det har vært få, eller ingen, søkere til utlyste faste stillinger og vikariater for sykepleiere i
løpet av våren. Dette har medført stort forbruk av vikarbyrå i tillegg til egne sykepleiere på
overtid/forskjøvet arbeidstid for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til pasientene.
Til helsefagarbeiderstillingene er det stor søknad.
Kompetanse:
Fra høsten 2016 har sykehjemmet tre lærlinger innen helsefagarbeid.
To helsefagarbeidere tar tilleggsutdanning i psykiatri.
Flere helsefagarbeidere tar ABC innen aldring og omsorg og demens.
I tillegg tar sykehjemmet imot elever fra videregående i praksis hver uke og studenter fra
sykepleierhøyskolen i praksisperioder.
21

KOMMUNALT NAV

ØKONOMI
Beløp hittil i
år

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Lønn og sosiale utgifter
Kvalifiserings/introduksjonsstønad

Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

Bud
hiå

Avvik i
kr

Reg. i % av
rev.bud.

Rev.bud

62,81 10 875

Oppr.
bud.

Reg. hiå i
fjor

6 831

6 934

-104

10 724

6 432

6 207

5 805

402

67,61

9 181

9 030

5 673

623

1 129

-506

36,79

1 694

1 694

759

9 549

8 202

1 347

75,01 12 730

12 730

9 943

-982

-83

-899

-124

-1 076

-249

0

-249

15 149 15 054

95

792,19

-124

0,00

0

0

-324

64,52 23 481

23 330

14 975

Det forventes ikke budsjettoverskridelse på kommunalt NAV om trenden fortsetter som i dag
med hensyn til antall sosialhjelpsmottakere.
Konklusjon: Det forventes ikke budsjettoverskridelse.

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

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

16
13,60%
3,79%
9,89%
6,2%

16
<8%

16
9,38%
1,81%
7,56%
0%

Kommentarer
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Flere blir økonomisk
selvhjulpne.

Maksimalt 4 måneder
på økonomisk
sosialhjelp.

Ingen ungdom som
mottar økonomisk
sosialhjelp skal være
uten en meningsfull
aktivitet.
Sørge for at deltakere i
kvalifiseringsprogrammet kommer
nærmere arbeid og en
selvstendig tilværelse.

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

Ambisjonsnivå
Under 3
måneder.

Resultat
31.08.16
3,55

Alle ungdom har
vilkår i vedtak om
økonomisk
sosialhjelp.

100%

100%

Andel ut i arbeid og
en selvstendig
tilværelse.

50%

0%

Alle deltakere skal ha
aktivitetsplan og
arbeidsevnevurdering
Alle brukere av
rustjenesten er
kartlagt i Brukerplan

100%

100%

100%

100%

Kommentarer
I sommerhalvåret er det
lite aktivitet på kurs, tiltak,
utdanning og arbeid. Dette
medfører at snitt-tid på
sosialhjelp øker noe.
Det er god deltakelse på
Huset og alle ungdommer
har en meningsfull
oppfølging.
Alle deltakere er i relevant
tiltak og praksis på vei
mot arbeid. En deltaker er
avsluttet.

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Kommunalt NAV forventer ikke budsjettoverskridelse om trenden fortsetter med hensyn til
antall sosialhjelpsmottakere i kommunen. Huset er denne høsten styrket med en stilling
tilknyttet aktivitetskrav for fulltidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Det jobbes
systematisk med avklaring, relevant tiltaksbruk, arbeidstrening og jobbsøk.
Kvalifiseringsprogrammet tilbys innbyggere i kommunen som kan nyttiggjøre seg dette. Vi
forventer fullt program i løpet av høsten.
Kontoret har et sykefravær som er preget av kronisk sykdom. NAV praktiserer tett og tidlig
oppfølging i sykefraværsprosessen.
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RESULTATOMRÅDE KULTUR
ØKONOMI
Beløp hittil i
Bud hiå
år

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Lønn og sosiale utgifter
Kvalifiserings/introduksjonsstønad

Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

Avvik i
kr

Reg. i % av
rev.bud.

Rev.bud

Oppr.
bud.

Reg. hiå i
fjor

15 789

16 052

-263

63,14 25 006

24 733

14 672

11 279

11 732

-453

60,88

18 526

18 253

11 061

4 510

4 320

190

69,60

6 480

6 480

3 611

11 719

12 901

-1 182

60,17 19 475

19 000

10 306

-12 762

-17 334

4 572

49,70 -25 678

-25 528

-9 576

-204

0

-204

14 541

11 619

2 922

0

0

-569

77,33 18 803

0,00

18 205

14 834

Avvikene per 2. tertial kan i det vesentlige relateres til innvandrerkontoret. Bosetting sent på
året utløser integreringstilskudd tilsvarende sent. Det anslås at innvandrerkontoret vil ende
opp med et lavere nettoresultat i størrelsesorden 600 tusen kroner ved utgangen av året. Det er
imidlertid usikkerhetsfaktorer, knyttet opp imot familiegjenforening og eventuell kapasitet og
mulighet for å bosette ytterligere 5 personer, som kan påvirke resultatet i positiv retning.
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn ble oppjustert med 220 tusen kroner etter 1. tertial.
Medlemstall fra KKD/Brønnøysundregistrene som danner grunnlag for overføringer mottas i
3. tertial. Det varsles at det kan bli behov for ytterligere justeringer.
Det anslås at Utleiekontoret vil få et noe bedre nettoresultat enn budsjettert. De resterende
ansvarsområdene antas å gå i balanse, eller noe bedre enn budsjett.
Konklusjon: Med forbehold om usikkerhetsfaktorene som er nevnt over, antas det at
resultatområdet Kultur som helhet vil holde budsjettrammen ved utgangen av året.

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

Resultat
31.08.15
24,37
6,48%
2,47%
4,01%
11%

Mål
31.12.16
27,64
< 5,5 %

Resultat
31.08.16

Kommentarer

26,14
2,08%
1,25%
0,82%
0%

Stabil og dyktig personalgruppe med lite sykefravær. Rektor ved kulturskolen har sagt opp sin
stilling i perioden.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Bosatte flyktninger
skal integreres i
arbeidslivet og i
lokalsamfunnet

Andel deltagere i arbeid og
utdanning rett etter
introduksjonsprogram

Alle innbyggere skal
ha tilgang til allsidige
og synlige
bibliotektjenester

Kulturskolen skal være
ettertraktet og levere
kvalitet
Alle innbyggere i
Vestby skal gis gode
muligheter til å drive
fysisk aktivitet i
nærmiljøet
Alle innbyggere i
Vestby skal gis
mulighet for kulturopplevelse

Ambisjons
-nivå
65 %

Resultat
31.08.16
64 %

Andel deltagere i arbeid og
utdanning ett år etter
introduksjons- program

65 %

85 %

Andel økonomisk selvforsørgende
fem år etter bosetting

75 %

63 %

Andel deltakere i arbeid,
utdanning og tiltak totalt

95 %

95 %

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

90 %

67 %

Besøk pr innbygger

3,8

2,5

Utlån pr innbygger

3,8

2,5

Antall publikum på arrangement

2 000

1 323

Etterspørsel blant barn og unge i
skolealder 6-15 år, som ønsker
plass ved kulturskolen (GSI- tall
01.10 hvert år)
Besøkstall Grevlingen svømmehall

≥ 21%

18 %

6 700

3 471

Antall arrangement i
Folkehelseuken

30

36

Arrangement totalt:
Bibliotek
Kulturskole
Klubb/kulturverksted
Spaserstokk
Andre/Felles

≥ 110
>40
>40
>10
>10
>10

84
25
30
14
12
3

Kommentarer
14 sluttet intro fram
til 31.8. 1 i arbeid.
8 i utdanning (hvorav
4 i grunnskole for
voksne). 4 i praksis
el. NAV tiltak. 1 på
norskkurs.
14 avsluttet intro i
2015. Pr. 31.8.16 er
8 i utdanning, 4 i
jobb og 2 ukjent.
8 voksne personer
bosatt i 2011. 5 i
jobb, 2 i praksis og 1
flyttet/ukjent.
75 voksne personer,
hvorav 4 med
fødselspermisjon.
12 barn i skolealder.
8 er i aktivitet, 3 er
på vei til å starte.
+ 2 733 mot samme
periode i fjor
+ 627 mot samme
periode i fjor
+ 138 mot samme
periode i fjor
257 elever + 131 på
venteliste av
grunnskolens 2220
elever.
36 arrangement
planlagt

UKM
Konsert fra A til Å
Bjarne Brøndbo

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Munchboken "Høysommer i Hvitsten" er ferdigstilt i 2. tertial og legges ut for salg i tredje
tertial. Det er igangsatt arbeid med alternativ bruk av «RIMI gården» og det antas at det vil
kunne bli iverksatt noen aktiviteter i bygget i løpet av tredje tertial.
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Oversiktsdokumentet i forbindelse med folkehelsearbeidet ble ferdig i juni og er en del av
planstrategien til kommunen. Folkehelsegruppa har med bakgrunn i oversiktsdokumentet
foreslått tiltak det skal arbeides videre med. Dette skrives inn i det årlige handlingsprogrammet.
Det er så langt i år gjennomført 12 arrangement i forbindelse med Den Kulturelle
Spaserstokken. Det er også gjennomført en konsert med Bjarne Brøndbo i gymsalen på Hølen
skole. Konserthåndtering fra A til Å, ble en vellykket skolesekk-konsert og ble også
gjennomført som kveldsarrangement i klubb. Det er planlagt 11 arrangement i Den Kulturelle
Spaserstokken i tredje tertial. Den Kulturelle Skolesekken er ferdig planlagt for skoleåret
2016/2017.
Innvandrerkontorets bosettingsvedtak er 25-30 flyktninger per år. Bosetting er avhengig av
tilgang på boliger. Bosettingen var forsinket grunnet lang saksbehandlingstid i UDI. Dette har
bedret seg fra og med mai. Per 31.8 er det bosatt 11 personer og det er inngått avtale med
IMDI om ytterligere 7 personer. IMDI har spurt om bosetting av en familie på 7 personer. Det
forventes derfor at bosettingsmålet på 25 nås i løpet av november. Tilgang på ledige bolig vil
avgjøre om det bosettes flere i 2016. Det er inngått avtale med to utbyggere om boliger med
kommunal tilvisningsrett. Disse forventes å kunne tas i bruk i 2017.
Bibliotekene har hatt et moderat aktivitetsnivå på grunn av ferieavvikling i perioden og det er
kun gjennomført ett arrangement for voksne. I prosjekt for arenautvikling er det i perioden
montert sittebenk og hyller i Son og frigjort areal i Vestby. Utlånstallene er stabile og
besøkstallene noe høyere enn i samme periode 2015. Økningen i besøk kommer både i Son og
Vestby. Besøksteller i Vestby har vist seg å registrere for mange besøk. Bytte av teller blir
foretatt 01.09.16. Det forventes en nedgang i antall registrerte besøk mot slutten av året, men
det er ennå usikkert hvor stort utslaget blir.
Klubbene stenger hvert år i perioden 31.mai til 1.september. Aktivitetsnivået er derfor
moderat i perioden juni til august. Det er imidlertid gjennomført 5 arrangement i perioden.
Brevik danseverksted har gjennomført elevforestilling med over 90 elever, og to fullsatte
forestillinger. Teten ble helt avstengt 1. juni pga. ombygging innvendig. Dette prosjektet er
forsinket. Det har resultert i at all aktivitet på Teten må utsettes til etter høstferien. Bayaz
ungdomsklubb har hatt utendørs åpningsfest med 150 deltagere.
Kulturskolen flyttet i august fra Prestegården til Thorvaldsengården i Vestby sentrum Det
gjenstår noe arbeid med ferdigstillelse av lokalene, men dette vil antakelig være ferdig før
høstferien. I perioden har kulturskolen hatt ti arrangement, blant annet, skolekonserter og
Sommerfestival. Nytt skoleår ble startet med åpningskveld på Vestby ungdomsskole for
elever og foresatte, samt felles seminar for kulturskolene i Follo for de ansatte. Ved fullført
opptak vil kulturskolen ha totalt 295 elever fordelt på 378 elevplasser (mange har flere
plasser). 152 står på venteliste. I grunnskolealder er det 257 elever som har plass og 131 på
ventelisten. Nedgang i etterspørsel skyldes nedgang på venteliste, ikke elevtall. I tillegg til
ordinær fast undervisning er det også dette skoleåret Nysirkus i SFO-tiden på Son, Vestby,
Brevik og Hølen skole.
Utleiekontoret ha gjennomført fordeling av kultur- og idrettsarenaer til faste leietakere er
gjennomført. Førti søkere fikk for skoleåret 2016/2017 tildelt 343 timer/uke av totalt 600
timer/uke. Tre søkere fikk avslag. De fleste av de vakante timene er på fredag kveld, samt
lørdag og søndag. Det bookes daglig avtaler om tilfeldig leie av kulturarenaene i helger.
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RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn

Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud. Reg. hiå i fjor

I alt

8 346
2 455
-6 682
-410

7 474
1 712
-6 527
0

872
742
-155
-410

70,92
95,57
68,25
0,00

11 768
2 568
-9 790
0

11 375
1 568
-9 790
0

7 356
1 756
-6 772
-106

3 709

2 660

1 049

81,59

4 546

3 153

2 233

Lønnsutgiftene som viser et betydelig avvik, ses i sammenheng med refusjon sykelønn. Det
påregnes et merforbruk ved årets slutt på rundt 1 million kroner, hvor merforbruk på
bygningsavdelingen utgjør halvparten. Merforbruk skyldes blant annet overlapping ved
arbeidsopphør samt bruk av overtid og ekstrahjelp i ferieavvikling og ved langvarige
permisjoner.
Andre driftsutgifter viser også et betydelig avvik og påregnes å balansere ved årets slutt, bl.a.
med bruk av fond for sentrumsplanen på 1,2 millioner kroner.
Av inntektene i år kan plan bokføre 72% av årets inntekter, bygning 70% og geodata 76%.
Gebyrinntektene er foreløpig som forventet. Ved årets slutt regnes det med merinntekter på
rundt 750 tusen kroner, vesentlig fra planavdelingen. Bruk av fond byggesaksavdeling antas
nødvendig som forutsatt i budsjettet med rundt 430 tusen kroner. Gebyrinntektene er lite
forutsigbare og for bygningsavdelingen kan personellendringer mot slutten av 2. tertial ha
bidratt til en reduksjon i forhold til forventet.
Konklusjon: Økonomien i PBG vil være i balanse ved årsavslutning.

MEDARBEIDERE
Tekst

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat Kommentarer
31.08.16

Antall årsverk

16

16

15

Sykefravær – totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

2,01%
1,79%
0,22%

<2,0%
<2,0%
<2,0%

0,58%
0,58%
0,0%
12,5%

En stilling tiltres
1.9.2016

Bygningsavdelingen
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Ambisjons-nivå

Søknader skal
behandles innenfor
tidsfrister i Plan- og
bygningsloven.

Saksbehandlingstiden
for søknadspliktige
tiltak.

Behandlingsfrist 3 uker:
3 uker

Resultat
31.08.16
20 dager/3
uker i
gjennomsnitt

Behandlingsfrist 12 uker:
8 uker.

44 dager/6
uker i
gjennomsnitt

Omsøkte bygg
bygges som godkjent.

Antall tilsyn.

25

2

Høy kvalitet i
saksbehandlingen.

Klagesaker sendt
Fylkesmannen for
endelig avgjørelse.

Ingen saker i
retur for ny
behandling.

Ingen saker i
retur for ny
behandling.

Kommentarer
Stor variasjon i antall
dager – noen saker
med overskridelse av
frist
Stor variasjon i antall
dager
Ordinær saksbehandling prioritert

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
Planavdelingen:
Prioriterte planoppgaver er i hovedsak i rute. Sentrumsplanen har høyeste prioritet. Planen er
lagt ut til offentlig ettersyn og forventes sluttbehandlet i kommunestyret 5. desember.
Foreløpig ikke noe initiativ om oppstart av et planarbeid for utvidelse av Søndre Follo
renseanlegg.
Bygningsavdelingen:
To ansatte ved bygningsavdelingen har sluttet i løpet av sommeren. Nye medarbeidere startet
15.08.16 og 01.09.16. Dette og flere omfattende byggesaker gjør at saksbehandlingstiden har
økt noe. Enkelte som kontakter bygningsavdelingen kan oppleve at svar på henvendelser gis
noe senere enn forventet. Det regnes med at dette vil fortsette ut året. Det legges stor vekt på å
få behandlet saker innenfor lovpålagte frister som også er avdelingens ambisjonsnivå. I et
mindre antall saker er saksbehandlingsfristen overskredet.
Geodataavdelingen:
En landmåler har hatt en lengre permisjon. Vikar har vært tilsatt i stillingen, men likevel har
det blitt noe lengre ventetid på saker. Det er mange saker som kommer inn. Med full
bemanning påregnes etterslepet å bli tatt igjen i løpet av høsten.
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RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK
ØKONOMI
Beløp hittil i år Bud hiå

Beskrivelse
Lønnsutgifter og sos.

Reg. i % av rev.bud. Rev.bud

Reg. hiå i fjor

8 075

326

65,89

34 004

38 400

-4 395

59,04

57 599

57 599

32 431

-39 791 -48 811

9 020

59,93

-66 398

-66 398

-41 711

Ref.sykelønn
I alt

12 750

Oppr.
bud.

8 401

Andre driftsutgifter
Andre inntekter

Avvik i
kr

12 541

7 093

-59

0

-59

0,00

0

0

-302

2 555

-2 336

4 891

64,67

3 951

3 743

-2 488

Lønnsutgifter: Avviket skyldes noe merforbruk i sommer blant annet til sesongarbeidere. Det
forventes ikke merforbruk ved utgangen av året.
Driftsutgifter: Mindreforbruk skyldes at kostnader kommer på et senere tidspunkt enn
budsjettert, samt at kommunalteknikk er litt på etterskudd med asfaltering.
Utgifter er ellers i rute og det forventes ikke merforbruk ved utgangen av året.
Driftsinntekter: Tilkoblingsinntekter for vann og avløp er i 2016 er stipulert for høyt. Samlet
gir dette et mulig inntektstap på 5,0 millioner kroner, dersom en antar inntekter tilsvarende for
2015. Lavere tilkoblingsinntekter enn budsjettert vil også medfører mindreinntekt på ordinære
vann og avløpsgebyrer. Mindreinntekt på ordinære vann og avløpsgebyrer er samlet anslått til
3,2 millioner kroner.
Investering: Igangsatte prosjekter er i rute, og ingen prosjekter har merforbruk.
Konklusjon: Økonomien er ikke i rute, og det forventes ut fra prognoser for resten av 2016 å
bli et merforbruk ved utgangen av året på vann og avløp. Merforbruk på vann, som følge av
mindreinntekter, er anslått til 4,25 millioner kroner. Merforbruk på avløp, som følge av
mindreinntekter, er anslått til 3,95 millioner kroner og dekkes over selvkostfond.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær – totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

21,5
6,37%
1,17%
5,20%

21,5
<4%

21,7
0,73%
0,23%
0,50%
4,6%

Kommentarer
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Tilstrekkelig og
stabil
vannforsyning.

Antall abonnenter uten
installert vannmåler.
Antall områder der
vannledningen er
renovert.

Trygge skoleveier
langs kommunale
veier.
Ivareta
kommunens
veikapital
Sikre kommunale
installasjoner.
Begrense
forurensning i
grunn- og
overflatevann.

Ambisjonsnivå
Under 300.

Resultat
31.08.16
209

Kommentarer

Ett område.

3 områder

Antall utsendte varsel.

100

I rute

Antall meter grøfting.

3 000 meter.

1000

En etappe av hovedvannledningen
Son – Vestby.
En ledning i Hvitsten.
En ledning i Randemfaret
Sendt ut 39 varsler på hekker og
busker i frisiktsoner m.m. Sendes
ut fortløpende.
Arbeidene hadde oppstart i høst
utføres fortløpende utover høsten

Antall personulykker
på grunn av manglende
vedlikehold.
Antall løpemeter
avløpsnett kontrollert.
Antall pålegg om
oppgradering private
avløpsanlegg.

Ingen.

Ingen

5 000 meter.

I rute

300

Ikke i rute

Antall løpemeter rør og
kummer.

5 000 meter
ledning og
350 kummer

I rute

Mangler å gi pålegg om dette

Brygga på Emmerstad er planlagt
rehabilitert. Stupebrett Brevikbukta
skal fjernes. P.g.a. lav vanndybde
Rør sjekkes fortløpende, men
inspeksjonskamera mangler måling
Forventes å sende ut maksimum
100 pålegg. Stort etterslep fra
tidligere år.
Det er utført kontroll og
registreringer i GEMENI VA

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
-

-

-

Kommunalteknikk har igangsatt tiltak for å få inn mest mulig tilkoblingsinntekter og
andre inntekter for å få minst mulig merforbruk.
Kommunalteknikk har et meget lavt sykefravær.
Rekruttering: Ny RO-leder og ny forvaltningssjef er ansatt.
Arbeid med ulike registreringsarbeider av kummer, scanning og registering av
vannmålere har fortsatt.
Nytt driftsovervåkningsanlegg for vann og avløp har vært ute på anbud og sluttføring
vil bli gjort høsten 2016 med implementering våren 2017. Dette vil gi sikrere
overvåking innenfor vann og avløp.
Ny rammeavtale for vinterdrift på vei har vært lagt ut på anbud og skal være avklart
før driftssesongen.
Det arbeides med anbud for vedlikehold av gatelys.
Det har vært flere vannlekkasjer og mye arbeide med disse. Dette viser behovet for
kontinuerlig arbeide med lekkasjesøking og utskifting av dårlige vannrør.
Arbeid med hovedplan vann er igangsatt og forventes klar våren 2017.
Kommunalteknikk har i perioden fullført følgende VA prosjekter: Bjørlistubben, en
etappe hovedvannledning Son – Vestby, en etappe i Hvitsten, Soleveien og
Feiebakken.
Toalettene på Krokstrand er tilkoblet nettet, og vann og avløp er fremlagt til
Svartåshytta. Det er gjort avtale med Vestby vgs. om arbeider på hytta.
Badeflåter er innkjøpt og satt ut.
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RESULTATOMRÅDE EIENDOM
ØKONOMI
Beskrivelse

Beløp hittil i år Bud hiå Avvik i kr Reg. i % av rev.bud. Rev.bud Oppr. bud.

Lønnsutgifter og sos.
Andre driftsutgifter
Andre inntekter
Ref.sykelønn
I alt

15 303
31 880
-7 787
-594

14 887
33 223
-6 825
0

416
-1 343
-962
-594

64,97 23 554
64,48 49 442
44,66 -17 435
0,00
0

38 801

41 285

-2 484

69,83

55 561

Reg. hiå i fjor

23 034
49 210
-17 375
0

14 004
34 183
-7 034
-990

54 869

40 163

Positive avvik skyldes hovedsakelig periodiseringen av drift og vedlikeholds kostnader. Dette
vil endre seg ut over i året. Merinntekt på refusjoner sykepenger vil benyttes til å dekke
innleie av vikarer.
Konklusjon: Det forventes at regnskapet skal gå i balanse ved utgangen av året.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær – totalt
Sykefravær - kort 1 - 16 dg
Sykefravær - lang > 16 dg
Turnover:

Resultat
31.08.15

Mål
31.12.16

Resultat
31.08.16

42,55
8,23%
1,42%
6,81%
7%

46
<8%

45
6,96%
1,61%
5,35%
4%

Kommentarer

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål

Styringsindikator

Energieffektive
bygg.

Rapportering fra EOS
over energi bruk.

Verdibevarende
vedlikehold av
kommunale bygg.

Rapportering på avvik
av planlagte tiltak i
henhold til
vedlikeholdsplanen
Antall luftmålinger i
formålsbygg.
Utførte tiltak mot avvik
fra målingene.

Fornøyde brukere
av kommunale
bygg.

Avholde brukermøter.

Ambisjonsnivå
10% samlet
energibesparelse i året
fra oppstart
2015 til 2018.

Resultat
31.08.16

80%
utførte planlagte
tiltak.

60%

Alle
formålsbygg
27 stk.
Lukke 75% av
avvikene.
Alle
formålsbygg
27 stk.

50%

Utført i 23
bygg

Kommentarer
Alle formålsbygg har EOS
oppfølging.
Vi får ikke
sammenlignbare resultater
på samlet bygningsmasse
før 1. januar 2017.
Planlagte tiltak i
vedlikeholdsplanen følges.
Hovedtrykket på utføring
var i sommerhalvåret
Kartlegging pågår. Nye
luftmålinger, temperatur,
co2- målinger pågår i
skolebygg.
Gjennomført i alle
barnehager, skoler,
idrettshaller, sykehjem og
treffsenter
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KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL
FDV – DRIFTSAVDELINGEN:
Vedlikeholdsplanen følges og så langt det er mulig følger vi opp brukerønsker som kom fram
under brukermøtene mellom drift og virksomhetene.
Alle brukerstedene melder nå inn feil og mangler via Lydia og vedlikeholds modulen gir oss
en god oversikt over planlagt vedlikehold, internkontroll og innmeldte feil og mangler.
Utført i perioden utover normalt vedlikehold:
Barnehager:
Østbydammen tilpasset for rullestolbruker, div innvendig oppussing, bygget levegger rundt
bålhus. Grevlingen; innvendig oppussing, maling, montert grillhytte og drivhus. Deør;
Utskifting av belegg, div maling, montert nytt rom i fellesrom. Risil; Div utbedringer etter
plan. Øståsen; montert grillhytte og nye lekeapparat.
Skoler:
Vestby barneskole; ferdigstilt utvidelse av skolekjøkken, montert lekeapparat, sikret akebakke
med mer gjord. Garder skole; Pusset opp trappeganger, skiftet ut alle dører til
brannklassifiserte dører, diverse utskifting av gulvbelegg og vinduer i trapperom og sløydsal.
Oasen skole; Skiftet alle vinduer, etterisolert og skiftet utvendig panel.
Grevlingen skole; maling av klasserom, montert vindeltrapp til tak, rettet opp grusbane.
Son skole; Innvendig maling og tilpasninger, slipt og lakkert tregulv på kunst & håndverk,
montert solavskjerming i 6 klasserom.
Andre bygg:
Treffsenteret; skiftet ut gammel heismaskin med ny, oppussing av kjeller og deler av 2.etg.
Thorvaldsengården nesten ferdig oppusset, installert heis og ventilasjonsanlegg.
Drifsbasen utskifting av ytterdører og montering av skallsikring, adgangskontroll.
Friggsvei 11 personalbasen utvidelse med møterom og soverom.
Utvendig maling av: Treffsenteret, Vestbyhallen, Jupiter-Bjørlien skole, Thorvaldsengården
(pågår), Labo klubbhus, PU boliger i Speiderveien og i Kvartsveien. Av boliger er utvendig
malt Baldersvei 14, Fru Waltersvei 40, Stjerneveien 4, Frigsvei 18
EOS (Energi overvåking system): Ombygging av varmesentraler i perioden er utført på
Grevlingen skole, Grevlingen Idrettshall, Grevlingen Barnehage, Vestby sykehjem og Son
skole. Oppdatering av SD (Sentralt driftssystem) anleggene på disse bygg pågår.

RENHOLDSAVDELINGEN:
I sommer er det utført hovedrenhold i skoler, barnehager og idrettsanlegg. Det er også
utført rens av stoffmøbler på skoler og i kultursalen.
I tillegg til ordinær vindusvask ble også mange vanskelig tilgjengelige vinduer og
glassfasader rengjort.

32

KOMMUNALE BOLIGER:
Det er fortsatt fokus på samarbeidet mellom de ulike kommunale instansene som er involvert i
leieforholdene av de kommunale boligene. Felles rutinebeskrivelse som skal forankres i
boligkoordineringsgruppa er under utarbeidelse, og antas ferdigstilt høsten 2016.
Det arbeides med nye maler for de kommunale husleiekontraktene, samt revidering av
husordensreglene, som også skal være klare til bruk i løpet av høsten.
Kommunen skal bosette et økende antall flyktninger og det er i den forbindelse skrevet
innleiekontrakter med flere private huseiere. For å imøtekomme det økende behovet for
kommunale boliger har kommunen nå også inngått tilvisningavtaler med to utbyggere for
oppføring av flere privateide husbankfinansierte utleieboliger som kommunen skal kunne
tilvise leietakere til.

PROSJEKTAVDELINGEN:
Investeringsprosjekter
Status:
(per sep 2016)
Bygging
Bygging
Planlegging
Planlegging
Planlegging
Utredning
Planlegging
Bygging
Planlegging
Bygging
Planlegging
Utredning

Vedtatt
kostnadsramme
(i tusen):
50 000
287 000
178 000
1 600
9 000
164 000
3 000
55 600
1 500
400
300
1 000

Prosjekt:
Ferdigstillelse:
0202 Pepperstad barnehage
Januar 2017
0227 Brevik skole
Mars 2018
0235 Bjørlien skole
August 2018
0310 Sykehjemmet – Nødstrøm
2017
0323 Randem - Bolig
September 2017
0329 Solhøy omsorgsboliger
August 2020
0401 Salg av eiendommer
Desember 2016
0419 Rådhusgata
Februar 2017
0503 Vestby Arena - Nødstrøm
2017
0520 Festiviteten
2016
0525 Musikkbingen
2016
0527 Svømmehall nord
Garantioppfølging og etterarbeid:
Vestby ungdomsskole, Vestby sykehjem, Grevlingen skole, G/S veg Vestby Arena, Vestby Arena,
Solerunden barnehage, Bolig for funksjonshemmede Sole skog, Hølen skole, Elverhøy

0202 Pepperstad barnehage
Byggestart var i mai 2016 og forventes overlevert i januar 2017 slik at barnehagen kan tas i
bruk noen uker senere.
0227 Brevik skole
Kommunestyret har vedtatt at skolen skal bygges som en 3 parallell 1 – 7 skole med
grendesenter og gymsal 400 m2. Budsjettet er 287 millioner kroner. Reguleringsplan er
vedtatt av kommunestyret. Kontrakt med totalentreprenør er inngått. Byggestart er oktober
2016 og den nye skolen kan tas i bruk i mars 2018.
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0235 Bjørlien skole
Kommunestyret har vedtatt at skolen skal bygges som en 3 parallell 1 – 7 skole.
Eksisterende bygg, Risil ungdomsskole er revet. Ny kostnadsramme, økt fra 178 til
210 millioner kroner, skal behandles av Kommunestyret i oktober. Endringen innarbeides i
handlingsprogrammet for 2017-2020.
0310 Sykehjemmet - Nødstrøm
Plassering ved trafo vurderes slik at hele sykehjemmet kan forsynes strøm fra aggregatet for
nødstrøm.
0329 Solhøy omsorgsboliger
Skisseprosjektet fra 2013 viser 16 omsorgsboliger og 24 plasser med heldøgns omsorg.
Kommunestyret har vedtatt at planen skal endres som følge av endret behov til 96 plasser med
heldøgns omsorg. Tomta for Deør barnehage er inkludert i planområdet. En mulighetsstudie
skal behandles av Byggekomiteen i september før den sendes videre til Formannskap og
Kommunestyre.
0419 Rådhusgata
Byggestart var i mars 2016. Kommunestyret vedtok i sak K-69/16 å endre budsjettet fra 50,6
til 55,6 millioner kroner som følge av at plan 3 skal ferdigstilles som ikke er en del av
kontrakten med entreprenør. Endringene innarbeides i handlingsprogrammet for 2017-2020.
0503 Vestby Arena - Nødstrøm
Plassering er tenkt ved trafo for Vestby Arena og Vestby ungdomsskole slik at aggregatet for
nødstrøm kan kobles inn og forsyne strøm til flere bygg.
0527 Svømmehall nord
Kommunestyret har vedtatt at svømmehallen skal planlegges ved Vestby Arena. Kostnad for
drift og investering skal vurderes.
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KOMMUNESTYRESAKER 2.TERTIAL
Sakstittel
K-01/16
Vurdering av bruk av arbeidsmiljølovens bestemmelser
om midlertidige ansettelser.
K-02/16
Kommunereform i Vestby
K-03/16
Regulering av avgifter i kirkegårdsdriften
K-04/16
Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og
beredskap i Vestby kommune
K-05/16
Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PPtjenesten

Status
Ok

Rapportere til fylkesmannen innen 1. juli
Ok
Rådmannen må melde tilbake til
kontrollutvalget februar 2017

Frist på tilbakemelding 15.10.16

K-06/16
Solhøy omsorgsboliger - Finansiering
K-07/16
Revidering av etiske retningslinjer

Finansieres i tertial 1

K-08/16
Patrick Austvik - Søknad om fritak fra politiske verv pga
utflytting fra kommunen
K-09/16
Nyvalg vararepresentant til styret for Søndre Follo
Renseanlegg
K 10/16
Vestby - Rapport om selskapskontroll 2015
K 19/16
Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
K 20/16
Valg av arbeidsgruppe - Reiselivsplan for Vestby
K 11/16
Anmodning fra IMDI vedrørende bosetting av enslige
mindreårige flyktninger
K 12/16
Regelmessig torghandel Son torg - evaluering og
forlengelse av avtale
K 13/16
Høring nytt inntektssystem
K 14/16
Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus
sykehusområder - Helse Sør-Øst RHF
K 15/16
Spillemiddelsøknader til kulturarenaer 2016
K 16/16
Tilskudd til friluftsformål i Vestby
K 17/16
Nærmiljøtilskudd

OK

Utvalg nedsatt

Ok

Ok
Ok
OK
OK

Ok

Ok
Ok

Ok
Ok
Ok
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K 18/16
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Vestby kommune
2016
K 21/16
Kontrollutvalgets årsrapport 2015
K 22/16
Prioriterte planoppgaver
K 23/16
2.gangs behandling av reguleringsplan for Vestsolveien
2- 6A

Ok

Ok
Finansieres i tertial 1
Planen er vedtatt

K 24/16
Ny utredning høst 2016
Krokstrand friområde - universell utforming
K 25/16
Ok
Utredning av offentlige toaletter i Son
K 26/16
Ok
Utredning av parkeringsplasser og sykkelparkering i Son
K 27/16
Godkjenning av leieavtale for Svartåshytta
K 28/16
Boliger for funksjonshemmede - Solerunden 13 - 19

Ok

K 29/16
Antall plasser med heldøgns omsorg på Solhøytomta
K 30/16
Vestby Prestegård - fornyelse/endring av leiekontrakt
K 31/16
Revidering av retningslinjer for startlån
K 32/16
Brukerundersøkelse barnehage 2015

Utredning pågår

K 33/16
Nyetablering Vinmonopol i Son
K 34/16
Opprettelse av Beredskapsråd i Vestby kommune
K 35/16
Høringsuttalelse - Konseptvalgutredning Oslonavet Jernbaneverket
K 36/16
Bygningsmessige forhold ved Follo barne- og
ungdomsskole (felles sak i eierkommunene)
K 37/16
Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og
Steinløkka for perioden 01.05.16 - 30.04.18
K 38/16
Omvalg - Stiftelsen Soon Sjøskole

Ok

Ok

Finansieres i tertial 1
Ok
Ok

Ok
Ok

Ok

Ok

Ok
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Sak K 39/16
Kontrollutvalgets godtgjøring
Sak K 40/16
Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens
internkontroll
Sak K 41/16
Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg
Sak K 42/16
Mekling av uløste innsigelser til kommuneplan 20142026
Sak K 43/49
Alkoholpolitikk - Vestby kommune

Ok

Sak K 44/16
Fjernvarme i Vestby kommune - Brudd på vilkår i
fjernvarmekonsesjon gitt av Norges vassdrags- og
energidirektorat
Sak K 45/16
Reglement for bruk av ordførerkjede i Vestby
kommune
Sak K 46/16
Valg - Oppnevning av ny kommunal styrerepresentant

Saken er til endelig avgjørelse hos Norges
vassdrags- og energidirektorat

Sak K 47/16
Parkeringsplasser i Son
Sak K 48/16
Årsregnskap 2015 - Vestby kommune
Sak K 50/16
Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby kommune
Sak 51/16
Årsregnskap 2015 - Vestby havn
Sak K 52/16
Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby havn
Sak K 53/16
Tertialrapport 1 2016 - Vestby kommune
Sak K 54/16 Budsjettendring tertial 1 2016 - Vestby
kommune
Sak K 55/16
Tertialrapport 1 2016 - Vestby havn
Sak K 56/16 Ny Brevik Skole og Grendesenter - Budsjett

Ok

Ok

Ok
Ok

Ok

Ok

Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Sak K 57/16
Planen er vedtatt
Pepperstad skog nord - Gnr 6 Bnr 836 - Detaljregulering 2. gangs behandling
Sak K 58/16
Ok
Endring av selskapsavtale Movar IKS
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Sak K 59/16
Søknad om fritak for eiendomsskatt - Follo Ren IKS - Gnr
81 Bnr 22
Sak K 60/16
Kjøp av Rådhusgata 10-14 - Gnr 9 Bnr 77
Sak K 61/16
Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune
2015
Sak K 62/16
Felles retningslinjer SFO
Sak K 63/16
Fysisk aktivitet i skolen
Sak K 64/16
Nyvalg - Bjørlien byggekomite

Ikke innvilget

Sak K 48/16
Valg av revisor til forvaltningsrevisjon

KPMG valgt

Ok
Utsatt til høsten 16

Utsatt til høsten 16
Utsatt til høsten 16
Ok
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Vestby kommune

Saksutskrift
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00756-6
Elin Tokerød

Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
10.10.2016

Saknr
84/16

Kommunestyrets behandling 10.10.2016:
Repr. Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, Sv, V og BYGDL:
Tillegg:
2019 Kommunestyret ønsker at SFR vurderes for slik revisjon.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling med tillegg fra repr. Siri Hov Eggen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 10.10.2016:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020:
2018 Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt
nasjonalt og lokalt.
2019 Forvaltningsrevisjon av et selskap. Kommunestyret ønsker at SFR vurderes
for slik revisjon.
2020 Eierskapskontroll med vekt på kommunens eierstyring generelt.
Kontrollutvalget gis fullmakt å endre planen i planperioden.

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 11.oktober 2016

Elin Tokerød
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent
Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Telefon
Rådhuset, Rådhusgt. 1
Telefaks
1540 Vestby
www.vestby.kommune.no

64 98 01 00
64 98 01 01

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
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Saksfremlegg
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020:
2018 Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt
nasjonalt og lokalt.
2019 Forvaltningsrevisjon av et selskap.
2020 Eierskapskontroll med vekt på kommunens eierstyring generelt.
Kontrollutvalget gis fullmakt å endre planen i planperioden.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:
Jan T. Løkken presenterte hovedpunktene i analysen og planen.
John Arne Kjenn foreslo at planen tas inn i vedtaket.
Utvalget var enig om å be sekretariatet samle årsrapportene for selskapene og legge
disse samlet fram for utvalget en gang per år.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av Kjenns forslag, enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen
for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen i form av eierskapskontroll gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 –
2020:
2018 Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av
retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt
2019 Forvaltningsrevisjon av et selskap
2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring
generelt.
Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.
Ås, den 21. september 2016
Jan T.
Saksfremstilling:
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen
for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen i form av eierskapskontroll gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

Vestby kommune
Vår ref.: 16/00756
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SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i sak 11/16 å be FIKS legge fram en overordnet analyse for
selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den kommende
valgperioden.
Vedlagt følger den overordnede analysen og plan for perioden 2017 – 2020. Analysen
og prioriteringene bygger på en analyse av vesentlighet og risiko. Antallet selskaper
som er omfattet av kontrollen er likevel så lavt at vi foreslår at det gjennomføres en
eierskapskontroll av alle selskapene i perioden. Vår erfaring er at det kan være
vanskelig å følge opp målene for eierstyringen og vi foreslår at denne
kontrolleres spesielt. Flere av selskapene kan ut fra en vesentlighetsvurdering være
aktuelle for forvaltningsrevisjon. De aktuelle selskapene er interkommunale selskaper
og vi foreslår at revisjonen søkes gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom de
aktuelle eierkommunene. Valget av et eller flere selskap gjøres av kontrollutvalget etter
drøftinger mellom kontrollutvalgslederne.
Med bakgrunn i analysen kan utvalget bl.a. til å drøfte:
- Risiko knyttet til kommunens eierstyring generelt og risiko knyttet til det enkelte
selskap.
- Prioriteringer av tema og selskaper i den kommende eierskapskontrollen og
behovet for forvaltningsrevisjon av ett eller flere selskap.
- Hvem som skal utføre selskapskontroll avgrenset til eierskapskontroll i perioden.
(Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon utføres av revisor)
Kontrollutvalgets innstilling oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Vestby kommune
Vår ref.: 16/00756
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MØTEPROTOKOLL
Styret i FIKS
Møtetid:
Sted:

15.09.2016 kl. 18:00
Møterommet i 2.etg., Rådhusplassen 29 i Ås

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.
Møtende medlemmer:
Thorbjørn Nerland (Enebakk), Odd Harald Røst (Oppegård), Håkon L. Henriksen
(Ås), Knut Erik Robertsen (Frogn), Arne Maus (Nesodden), Lars Chr. Bilet (Ski)
Forfall:
Jeanette Hoel (Vestby)
Sekretariatet:
Kontrollsjef Jan T. Løkken (møtesekretær)
Rådgiver Lene H. Lilleheier
ROKUS:
Daglig leder Mona Moengen (sak19/16)

Diverse merknader:
Møteprotokoll godkjent 22.09.2016

Thorbjørn Nerland
Leder

Håkon L. Henriksen
medlem

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Saksliste

19/16 Forslag om fusjon ROKUS og FIKS
20/16 Rapport fra sekretariatet
21/16 Regnskapsrapport pr 7. september 2016
22/16 Lønnsoppgjøret i FIKS
23/16 Faglig forum 27. oktober
24/16 Arbeidet i kontrollutvalga
25/16 Forslaget til ny kommunelov
26/16 Orienteringssaker
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-19/16
Forslag om fusjon ROKUS og FIKS
Sekretariatets innstilling:
De to daglige lederne bes arbeide videre med innstillingen på grunnlag av signalene
fra styret.
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Jan Løkken og Mona Moengen presenterte de viktigste endringene i det reviderte
forslaget til utredning om fusjon mellom ROKUS og FIKS.
Styret ba om en nærmere utredning av de aktuelle alternativene for organisering av
selskapet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
De to daglige lederne bes arbeide videre med innstillingen på grunnlag av signalene
fra styret.

-20/16
Rapport fra sekretariatet
Sekretariatets innstilling:
Redegjørelsen tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Sekretariatet rapporterte fra en travel oppstart av møtesesongen. Alle
kontrollutvalgene vil snart være «papirløse».
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Redegjørelsen tas til orientering.

-21/16
Regnskapsrapport pr 7. september 2016
Sekretariatets innstilling:
Regnskapsrapporten pr 7. september 2016 tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
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Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Regnskapsrapporten pr 7. september 2016 tas til orientering.

-22/16
Lønnsoppgjøret i FIKS
Sekretariatets innstilling:
Styret ber leder og nestleder legge fram innstilling om lønnsoppgjøret 2016 for de
ansatte i FIKS til neste styremøte.
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Styret ber leder og nestleder legge fram innstilling om lønnsoppgjøret 2016 for de
ansatte i FIKS til neste styremøte.

-23/16
Faglig forum 27. oktober
Sekretariatets innstilling:
Underveisinformasjonen om møtet i faglig forum 27. oktober tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Underveisinformasjonen om møtet i faglig forum 27. oktober tas til orientering.

-24/16
Arbeidet i kontrollutvalga
Sekretariatets innstilling:
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.

Styret i FIKS 15.09.2016
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Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.

-25/16
Forslaget til ny kommunelov
Sekretariatets innstilling:
Saken tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Votering:
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Saken tas til orientering.

-26/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering
Styret i FIKS behandling 15.09.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 15.09.2016:
Orienteringssakene tas til orientering
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR OKTOBER 2016
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. KPMG står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet.
KU: Kontrollutvalget KST: Kommunestyret
Nr. Beskrivelse
Frist
Ansvar
Status
Avsluttet
1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

Januar

FIKS

KU 9.3.16

2

Aktivitetsplan
Utvalgets strategiplan
Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
Møteplan 2016

Januar
Desember

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

Rullerende og ajourføres foran hvert møte
Skal fornyes årlig. KU 2.11.16
KU 26.8.15
27.1
15.6
9.3
14.9
4.5
27.10 Faglig forum
2.11
14.12

Kommunens årsregnskap for 2015
Havnas årsregnskap for 2015
Tertialrapporter:

April
April

Kom/KPMG
Kom/KPMG

1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak
2. Tertialrapport jan-aug. 2016 - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
1. Pr. 30.04.15 (perioden 01.05.15 – 30.04.16)
2. Pr. 31.10.16 (perioden 01.05.16 - 31.10.16)
Revisjonsplan 2015

Juni
Okt

Kommunen
Kommunen

Mai
November
August

BDO
KPMG
KPMG

3

Møtene starter kl 17.00 og varer normalt inntil 2 timer

4
5
6

7

Aktivitetsplan 2015
Ajourført 26.10.2016

Ku 9.3.16/
KST 25.4.16

KU 4.5.16
KU 4.5.16

KU 2.11.16
KU 4.5.16
KU 14.12.16
KU 14.09.16
1

Nr. Beskrivelse
8

Forvaltningsrevisjonsprosjekter:
Overordnet analyse forvaltningsrevisjon
kommunens utvikling og risikoområder
April: Workshop i regi av KPMG
Utkast til overordnet analyse
Endelig overordnet analyse

Frist

Ansvar

Status

KPMG

Avsluttet

KU
KU 9.3.16
KU 4.5.16
KU 14.9.16

14.9.16

9 Handlingsplan 2017-2020
10 Forvaltningsrevisjon i 2015:
PPT-tjenesten
Kommunens beredskapsarbeid
11 Forvaltningsrevisjon 2016:
1. Demensomsorgen i Vestby kommune
2. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og
bygningssaker
12 Oppfølging av tidligere prosjekter:
1. Rådmannens internkontroll, ny frist:

14.9.16

2. Hjemmetjenesten
3. PPT-tjenesten
4. Kommunens beredskapsarbeid
13 Selskapskontroll overordnet analyse og
handlingsplan 2017-2020

020815
081116
080217
Høst 16

1.11.16
1.11.16

FIKS

KU2.11.16

KST

BDO
BDO

KU 9.12.15
KU 9.12.15

KST 080216
KST 080216

KPMG
KPMG

KU 14.12.16
KU 14.12.16

Rådm.frist: Rådmannen
010316
«
«
«
«
FIKS

KU 4.5.16
KU 11.11.15

KU 4.5.16
KST 23.5.16
KST071215

KU 140916

KST 10.10.16

14 Andre saker

Aktivitetsplan 2015
Ajourført 26.10.2016

2

