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Saksliste
31/16 Status for oppfølgingen av kommunens
eiermelding
32/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om demensomsorg i
Vestby kommune
33/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om antikorrupsjonsarbeidet i Vestby kommune
34/16 Revisjonens rapport pr. 31.10
35/16 Godtgjøringsreglementet for folkevalgte
36/16 Rådmannens tilbakemelding om
forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PPtjenesten
37/16 Rådmannens redegjørelse for kommunens
datasikkerhet
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41/16 Orienteringssaker
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter
særskilt innkalling.
Ås, 07.12.2016
Jeanette Hoel/s./
leder

16/00025

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby KU-31/16
Status for oppfølgingen av kommunens eiermelding
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
31/16

16/00383-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren om eiermeldingen til orientering.
Vedlegg:
Eiermelding+2011-2015.pdf, Eiermelding+2011-2015_6+vedlegg.pdf
SAKSUTREDNING:
Ordfører Tom Anders Ludvigsen kommer i møtet for å ha en dialog med utvalget om
oppfølgingen av kommunens eiermelding.
På forhånd har vi innhentet følgende spørsmål fra utvalget:
1.
2.
3.
4.
5.

Planlegger ordføreren en rullering av kommunens eiermelding?
Benyttes eiermeldingen i det daglige arbeidet?
På hvilken måte blir kommunestyret informert/tatt med på råd
om selskapenes drift?
Hvordan er eiermeldingens kriterier for utvelgelse av kandidater til styrene i
selskapa fulgt opp?
Ivaretar selskapene kommunens mål for sin medvirkning.

Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Vestby kommunes eiermelding 2011 – 2015
Vedlegg til eiermeldingen
Vedlegg til sak

Vestby KU-32/16
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Forvaltningsrevisjonsrapport om demensomsorg i Vestby
kommune
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
32/16

16/00346-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:
1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som
oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene
sine:


-

-

3.

Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør
gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre
at rutine er kjent og følges.

Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av
pårørendes erfaringsom ledd i arbeidet med kontinuerlig
kvalitetsforbedring.

Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om
eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse
er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket kompetansestyring
gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av
kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens
vil realisere seg.

4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av
velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den
planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisor anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport demensomsorg.pdf
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret valgte KPMG som revisor for forvaltningsrevisjon om
demensomsorgen i Vestby i sitt møte den 20.6.16, jf sak 48/16. Kontrollutvalget
godkjente prosjektplanen den 14. 9., jf. sak 22/16.
Revisjonen har i arbeidet med rapporten intervjuet ledere og medarbeidere i
hjemmetjenesten og ved sykehjemmet. Sykehjemslegen er også intervjuet.
Revisjonen har gjennomført telefonsamtaler med ni pårørende til pasienter på Vestby
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sykehjem. I den grad de pårørende gir sammenfallende informasjon, mener revisor
de kan tillegges noe vekt i vurderingene.
Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp alle problemstillingene som
kontrollutvalget ønsket å få belyst.
Viktige funn i rapporten:
-

Revisjonen konkluderer med at hjemmetjenesten og sykehjemmet følger opp de
nasjonale anbefalingene i arbeidet med å utrede personer med demens. Det er
demensteamet og annet personale med kompetanse på demens som
gjennomfører utredningene, slik at kommunene benytter kvalifisert personell til
dette.

-

Dersom utredningen viser at brukeren har behov for plass, tildeles plass ved ledig
bolig. Antall personer på venteliste varierer, +/- 30 personer.

-

Verken hjemmetjenesten eller sykehjemmet har dokumentert skriftlige prosedyrer
for å sikre grunnleggende behov hos brukere og pasienter.
Det er dokumentert skriftlige prosedyrer for å sikre ernæring.

-

Det er en del usikkerhet knyttet til hva som gjelder av rutiner for andre avvik enn
medisinavvik.

-

Sykehjemmet ivaretar ikke kravet til systematisk innhenting av pårørendes
erfaring.

-

Kommunen har konkrete planer for utbygging av omsorgsboliger for å møte en
forventet økning i antall personer med demens.

-

Kommuneplanen beskriver at det fra 2020 og utover vil bli vanskeligere å
rekruttere helse- og omsorgspersonell, særlig sykepleiere, men det foreligger ikke
planer for hvordan denne utfordringen skal møtes.

-

Kommune har ingen plan for framtidig bruk av velfersteknologi på området.

Revisor anbefalinger:
1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som
oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene
sine:
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-

-

3.

Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør
gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre
at rutine er kjent og følges.

Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av
pårørendes erfaringsom ledd i arbeidet med kontinuerlig
kvalitetsforbedring.

Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om
eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse
er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket kompetansestyring
gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av
kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens
vil realisere seg.

4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av
velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den
planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.
Rådmannen tar i sin høringsuttalelse (bakerst i rapporten) anbefalingene til
etterretning. Rådmannen peker bl.a. på at sykehjemmet gjennomfører samtaler med
pårørende når disse, eller enhetene, ønsker det. Han har startet opp et
internkontrollprosjekt som omfatter alle resultatområder. Presentasjoner på
videregående skole og den forestående utbygging av flere tusen boliger vil
sannsynligvis bidra til å tiltrekke helsefaglig arbeidskraft. Det er etablert en
arbeidsgruppe for velferdsteknologi i kommunen.
KPMG vil presentere hovedpunktene i rapporten i møtet.
Ås, 06.11.2016
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport fra KPMG av november 2016, vedr.
demensomsorg i Vestby kommune.
Vedlegg til sak
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Vestby KU-33/16
Forvaltningsrevisjonsrapport om anti-korrupsjonsarbeidet i Vestby
kommune
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
33/16

16/00347-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:
Vestby kommune bør:
1. Formalisere rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
2. Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og
håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatrening
3. Gjennomføre en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og
implementere risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen
4. Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir
fulgt og at misligheter ikke forekommer.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisor anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret valgte KPMG som revisor for forvaltningsrevisjon om
antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i sitt møte den 20.6.16, jf sak 48/16.
Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen den 14. 9., jf. sak 23/16.
Revisjonen har i arbeidet med rapporten samlet inn data via dokumentanalyse,
intervjuer og en spørreundersøkelse. Ni ledere og saksbehandlere er intervjuet.
Spørreundersøkelsen ble sendt til 37 administrativt ansatte og politikere i kommunen
og ga en svarprosent på 78.
Sekretariatet mener rapporten drøfter de problemstillingene som kontrollutvalget
ønsket å få belyst. Det ville vært en fordel om alle spørsmålene og fordelingen av
alle svar i spørreundersøkelsen hadde fulgt rapporten.
KPMGs vurderinger:
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-

Ledelsen er ikke god nok til å sette korrupsjon på dagsorden ved
avdelingsmøter o.l.
Saksbehandlingsprosessen i PBG er ikke tilstrekkelig formalisert for å sikre
videreføring av god praksis ved utskifting av personell.
PBG sørger ikke for god bevissthet blant de ansatte om etiske
problemstillinger.
Manglende, relevant ROS-analyse gjør at PBG ikke har tilfredsstillende
oversikt om mislighetsrisikoene i avdelingen.
De ansette ved PGB blir ikke ofte nok informert om viktigheten av de etiske
retningslinjene.
PGB har ikke foretatt vurdering av mislighetsrisiko som tredjeparter
(entreprenører o.l.) kan utgjøre.
Kommunen kan bli flinkere til å informere om ønsket bruk av
varslingsordningen.
Kommunen bør gjennomføre årlige mislighetsrevisjoner eller
stikkprøvekontroller.
PBG har ikke gode kontrollrutiner for om nyansatte faktisk signere på at de har
lest og forstått de etiske retningslinjene.
Kommunens rutiner for håndtering av et varsel er ikke tilstrekkelig detaljerte.

KPMG anbefaler at Vestby kommune:
1. Formaliserer rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
2. Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og
håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatrening
3. Gjennomfører en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og
implementere risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen
4. Gjennomfører kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir
fulgt og at misligheter ikke forekommer.
Rådmannen skriver i sin høringsuttalelse, jf. kap. 6 i rapporten, at han i hovedsak tar
de anbefalte tiltak til etterretning. Han stiller seg likevel undrende til enkelte
konklusjoner: Han mener det foretas en grundig sjekk av søkeres bakgrunn knyttet til
bigeskjeft.
KPMG vil gi en presentasjon av hovedpunktene i rapporten i møtet.
Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: KPMGs forvaltningsrevisjonsrapport av november 2016, Anti-korrupsjon i
Vestby kommune
Vedlegg til sak
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Vestby KU-34/16
Revisjonens rapport pr. 31.10
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
34/16

16/00382-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimsrevisjonen til orientering.
Vedlegg:
KPMG Vestby kommune Oppsummering revisjon høsten 2016 med kommentarer fra
adm.pdf
SAKSUTREDNING:
Revisjonen har oversendt en rapport med oppsummering av interimsrevisjonen for 2016
og med kommunens kommentarer til denne.
Revisjonen mener tiltak bør vurderes på følgende områder:
- Arbeidsdeling og roller ved innkjøp
- Presentasjon av eiendeler og gjeld i balansen
- Periodisering av lønn ved årsskiftet
- Periodisering av investeringsprosjekter
- Rutiner for kontroller tilknyttet mva-kompensasjon
- Omdisponering fra bundne fond til frie fond
- Behovet for flere rammeavtaler innkjøp og kontroll anskaffelsesprotokoller
- Premieavvik pensjon
Rådmannen vil rette seg etter de fleste av tiltakene som revisjonen foreslår. Revisjonen
bør gi utvalget en vurdering av de tiltakene som rådmannen reserverer seg imot.
I henhold til kravspesifikasjonen som følger avtalen med KPMG om revisjonstjenester,
skal revisor utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret, jf. kap. 4.
Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført.
Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter (jf. fristen for å avgi revisjonsberetning som er
15.4) Vi har bedt revisjonen legge fram en rapport for halvåret, fra 1.5 til 31.10.
Vi kan ikke se at den rapporten som foreligger dekker dette kravet. En halvårsrapport bør
f.eks. beskrive oppfølgingen av fokusområdene i revisjonsplanen, arbeidet med
attestasjoner, opplæringsbehov som de ser i administrasjonen etc.

Ås, 30.11.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:

KPMG, november 2016, Vestby kommune Oppsummering av revisjon
høsten 2016

Vedlegg til sak
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Vestby KU-35/16
Godtgjøringsreglementet for folkevalgte
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
35/16

16/00385-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget mener § 4-1 Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Vestby
kommune bør endres for å komme på linje med Rådmannens fortolkning i sak K111/16 Handlingsprogram 2017 – 2020.
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling.
Godtgjøringsreglementet § 4-1 endres til følgende:
Medlemmer og varamedlemmer- med unntak av ordfører og medlemmer av
utvalg med fast godtgjørelse- får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av
ordførerens godtgjørelse når de møter som representant.
Vedlegg:
Godtgjørelse+politikere+vedtatt+av+kommunestyret+9+november+2015.pdf
SAKSUTREDNING:
John Arne Kjenn ba i en e-post til utvalget av 22.11 d.å. om at sak om forståelsen av
Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Vestby kommune settes opp på
dagsorden i kontrollutvalgets møte.
Kjenn viser i e-posten til rådmannens kommentar til kontrollutvalgets budsjettforslag i
sak K-111/16 Handlingsprogram 2017 – 2020, jf. kap.2.1:
«Når det gjelder kostnader til kontrollutvalget, har rådmannen ikke forholdt seg til
vedtaket i kontrollutvalget om at kontrollutvalget skal ha både fast godtgjøring for å
være valgt til kontrollutvalgsmedlemmer, og møtegodtgjøring for hvert møte.
Rådmannen er av den klare oppfatning at dette er feil forståelse av kommunens
reglement for godtgjøring.»
Saken ble trolig behandlet av kommunestyret 5. 12. d.å.
Kjenn skriver:
«Der (Godtgjøringsreglementet (vår merknad)) står det klinkende klokkeklart i
Kapitel 3 under § 3-7 Verv som medlem av kontrollutvalget-KU.
Kontrollutvalgetsmedlemmer får en fast godtgjørelse lik 1% av ordførerens
godtgjørelse. Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjørelse.
Videre Under Kapitel 4 Møtegodtgjørelse § 4-1 Alminnelig møtegodtgjørelse:
Medlemmer og vararepresentanter- med unntak av ordfører- i alle nemder, utvalg og
komiteer får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av ordførerens godtgjørelse når de møter
som representant.
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Reglementet åpner ikke for noe skjønnsmessige vurderinger her slik rådmannen
etter mitt skjønn prøver seg på. Juridisk er regelverket så klart at det ikke gir rom for
ulike oppfatninger. og tolkninger. Dersom rådmannens oppfatning skal være
gjeldende praksis må § 4-1 skrives om å få følgende ordlyd:
Medlemmer og varamedlemmer- med unntak av ordfører og medlemmer av utvalg
med fast godtgjørelse- får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av ordførerens
godtgjørelse når de møter som representant.»
Sekretariatet er enig med Kjenn i hans fortolkning av reglementets ordlyd. Når
rådmannen i budsjettsaken (K-111/16) redegjør for kommunestyret om sin fortolking
og dette får passere, vil vi anta at rådmannens syn må legges til grunn for den videre
fortolkning av reglementet. Likevel bør reglementet være i tråd med praksis. Vi
foreslår at kontrollutvalget fremmer et forslag til endring av reglementets § 4-1 for
kommunestyret, jf. Kjenns forslag.
Ås, 07.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Reglement for godtgjørelse for folkevalgte i Vestby kommune
Vedlegg til sak
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Vestby KU-36/16
Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av PP-tjenesten
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
36/16

16/00386-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av PP-tjenesten til orientering.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten - Rådmannens tilbakemeldin...docx
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av PPtjenesten i Vestby kommune den 8. februar d.å., jf. sak 5/16. Kommunestyret vedtok
å be rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til
kontrollutvalget innen 12 måneder.
Rådmannens tilbakemelding forelå i brev av 24. november.
Anbefalingene og rådmannens oppfølging:
1. Kommunen bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten
Oppfølging: Ett nytt årsverk besatt fra 1. august 2016
2.

Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den
spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad
sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.
Oppfølging: 40% rådgiverstilling er øremerket til systemrettet arbeid mot
barnehagene og tilsvarende stilling øremerket mot skolevegring og
kompetanseheving av ansatte vedr skolefravær.
3. Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.
Oppfølging: PP-tjenesten og rektorene vil vurdere om skolene for kommende
skoleåri større grad skal organisere spesialundervisningen ved bruk av to-lærer i
klassen
4. Innføre brukerundersøkelser.
Oppfølging: Sendes ut våren 2017.
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Vurdering:
Sekretariatet mener rådmannen har fulgt opp de fleste anbefalingene eller er i gang
med forberedelser for å gjøre det.

Ås, 07.12.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Rådmannens brev av 24.11.16 vedr. Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten –
Rådmannens tilbakemelding
Vedlegg til sak
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Vestby KU-37/16
Rådmannens redegjørelse for kommunens datasikkerhet
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
37/16

16/00387-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Rådmannens redegjørelse om kommunens datasikkerhet tas til orientering.
Vedlegg:
e-post fra rådmannen 301116 Svar på Anmodning om redegjørelse for kommunens
datasikkerhet.pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 2. november d.å. å be om rådmannens
skriftlige redegjørelse innen 1. desember 2016 om hvordan sikkerheten i kommunens
oppbevaring av back-up og lokalisering av data er ivaretatt.
Rådmannens redegjørelse foreligger i hans e-post av 30. november, jf. vedlegg.
Han skriver blant annet at det tas back-up av alle servere en gang i uken eller
trinnvis. «trinnvis « leser vi som oftere. Alle data lagres i et kabinett som står i
serverrommet i Vestby kommune. I tillegg dupliseres kritisk data og servere til et
kabinett som står på Vestby kommune. For begge lagringsstedene er adgangen
begrenset og regulert med nøkkelkort.
Økonomisystem m.m. driftes av IKT Follo og lagres på forskjellige steder i Follo.
Kontrollutvalget var blant annet opptatt av at data, av hensyn til sikkerheten ved
brann etc., lagres utenfor Rådhuset. Dette synes å være ivaretatt blant annet for
kritiske data.
Revisor nevnte i forrige møte at han også ville se på dette spørsmålet.
Ås, 07.12.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Rådmannens e-post av 30.11.16 vedr. redegjørelse for kommunens
datasikkerhet
Vedlegg til sak

Vestby kontrollutvalg 14.12.2016
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Vestby KU-38/16
Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
38/16

16/00380-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar
2017
………………….
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017
…………………………

Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet.
Konferansen holdes på Gardermoen og er en viktig arena for informasjon, debatt og
opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. Konferansen for 2017 holdes 1.
og 2. februar 2017, og programmet kan leses på NKRFs internettsider Årets tem er
blant annet vil ha etikk, korrupsjon, kommuneøkonomi og kommunereformen som
tema.
FKT (Forum for kontroll og tilsyn) som kontrollutvalget er medlem av, arrangerer en
lignende konferanse 7. og 8. juni i Tromsø. Kontrollutvalget i Nesodden er medlem
av FKT og årsmøtet i organisasjonen holdes i løpet av konferansen.
I utvalgets budsjettforslag for 2017 er det avsatt kr 32 500 for at alle
utvalgsmedlemmene kan delta på en av konferansene hver. Deltakeravgiften på
NKRF-konferansen er kr 6 500 per person. Budsjettet har ikke tatt høyde for
reiseutgiftene til Tromsø. Deltakelsen fra utvalget vil derfor avhenge av hvor man
ønsker å delta og antallet.
FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunene faktureres direkte
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.
Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby kontrollutvalg 14.12.2016
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Vestby KU-39/16
Møte med Follo landbrukskontor
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
39/16

16/00381-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Utvalget velger følgende deltakere til møtet med Follo landbrukskontor 7 .februar
2017:
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget i Ås inviterer til et fellesmøte mellom Follo landbrukskontor og de
berørte kontrollutvalgene den 7. februar 2017 kl 18.00 i Ås. Landbrukssjef Lars
Martin Julseth vil i møtet orientere om kontorets arbeid og om hvordan samarbeidet
med kommunene fungerer.
Follo landbrukskontor er et samarbeid mellom Ås, Vestby, Ski, Frogn, Nesodden og
Oppegård kommuner. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid, jf.
Kommuneloven § 28, med Ås som vertskommune. Rådmennene i deltakerkommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved
landbrukskontoret. Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter
som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige
innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.
Landbrukskontorets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet på landbrukskontorets
hjemmeside på internett.
Det er kontrollutvalget i Ås som har kontroll og tilsynsansvaret for landbrukskontoret.
Kontoret er en viktig del av den kommunale forvaltningen i de deltakende
kommunene. Møtet har kommet i stand etter et initiativ fra kontrollutvalget i Ski.
Det er ikke satt noen begrensning på antallet deltakere fra hvert utvalg. Vi foreslår at
utvalget velger to deltakere.
Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby kontrollutvalg 14.12.2016
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Vestby KU-40/16
Kontrollutvalgets møter i 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
40/16

16/00384-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter i 2017:
8.2
22.3
10.5
14.6
13.9
26.10 Faglig forum
1.11
13.12
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Vi foreslår følgende utvalgsmøter i 2017. Alle på onsdager fra kl 17.00:
8.2
22.3
10.5
14.6
13.9
26.10 Faglig forum
1.11
13.12
Kontrollutvalgets møter skal ikke kollidere med kommunestyrets møter.
Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby kontrollutvalg 14.12.2016
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Vestby KU-41/16
Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Saksgang
1 Vestby kontrollutvalg

Saksnr.:
41/16

16/00388-1
Møtedato
14.12.2016

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2.11.2016
2. Kontrollutvalgets strategiplan per 2.11.16
3. e-post fra FIKS til rådmannen av 14.11.16 vedr. Forlengelse av avtalen med
KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor.
4. Protokoll fra styremøtet i FIKS 17.11.16
5. Aktivitetsplanen per desember 2016

Ås, 07.12.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg til sak

Vestby kontrollutvalg 14.12.2016
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 31/16 Status for oppfølgingen av kommunens eiermelding
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00383-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren om eiermeldingen til orientering.
Vedlegg:
Eiermelding+2011-2015.pdf, Eiermelding+2011-2015_6+vedlegg.pdf
SAKSUTREDNING:
Ordfører Tom Anders Ludvigsen kommer i møtet for å ha en dialog med utvalget om
oppfølgingen av kommunens eiermelding.
På forhånd har vi innhentet følgende spørsmål fra utvalget:
1.
2.
3.
4.
5.

Planlegger ordføreren en rullering av kommunens eiermelding?
Benyttes eiermeldingen i det daglige arbeidet?
På hvilken måte blir kommunestyret informert/tatt med på råd
om selskapenes drift?
Hvordan er eiermeldingens kriterier for utvelgelse av kandidater til styrene i
selskapa fulgt opp?
Ivaretar selskapene kommunens mål for sin medvirkning.

Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Vestby kommunes eiermelding 2011 – 2015
Vedlegg til eiermeldingen

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

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 32/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om
demensomsorg i Vestby kommune
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00346-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:
1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som
oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene
sine:

3.

-

Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør
gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre
at rutine er kjent og følges.

-

Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av
pårørendes erfaringsom ledd i arbeidet med kontinuerlig
kvalitetsforbedring.

Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om
eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse
er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket kompetansestyring
gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av
kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens
vil realisere seg.

4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av
velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den
planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisor anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport demensomsorg.pdf

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

SAKSUTREDNING:
Kommunestyret valgte KPMG som revisor for forvaltningsrevisjon om
demensomsorgen i Vestby i sitt møte den 20.6.16, jf sak 48/16. Kontrollutvalget
godkjente prosjektplanen den 14. 9., jf. sak 22/16.
Revisjonen har i arbeidet med rapporten intervjuet ledere og medarbeidere i
hjemmetjenesten og ved sykehjemmet. Sykehjemslegen er også intervjuet.
Revisjonen har gjennomført telefonsamtaler med ni pårørende til pasienter på Vestby
sykehjem. I den grad de pårørende gir sammenfallende informasjon, mener revisor
de kan tillegges noe vekt i vurderingene.
Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp alle problemstillingene som
kontrollutvalget ønsket å få belyst.
Viktige funn i rapporten:
-

Revisjonen konkluderer med at hjemmetjenesten og sykehjemmet følger opp de
nasjonale anbefalingene i arbeidet med å utrede personer med demens. Det er
demensteamet og annet personale med kompetanse på demens som
gjennomfører utredningene, slik at kommunene benytter kvalifisert personell til
dette.

-

Dersom utredningen viser at brukeren har behov for plass, tildeles plass ved
ledig bolig. Antall personer på venteliste varierer, +/- 30 personer.

-

Verken hjemmetjenesten eller sykehjemmet har dokumentert skriftlige prosedyrer
for å sikre grunnleggende behov hos brukere og pasienter.
Det er dokumentert skriftlige prosedyrer for å sikre ernæring.

-

Det er en del usikkerhet knyttet til hva som gjelder av rutiner for andre avvik enn
medisinavvik.

-

Sykehjemmet ivaretar ikke kravet til systematisk innhenting av pårørendes
erfaring.

-

Kommunen har konkrete planer for utbygging av omsorgsboliger for å møte en
forventet økning i antall personer med demens.

-

Kommuneplanen beskriver at det fra 2020 og utover vil bli vanskeligere å
rekruttere helse- og omsorgspersonell, særlig sykepleiere, men det foreligger ikke
planer for hvordan denne utfordringen skal møtes.

-

Kommune har ingen plan for framtidig bruk av velfersteknologi på området.
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Revisor anbefalinger:
1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som
oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene
sine:


-

-

3.

Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør
gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre
at rutine er kjent og følges.

Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av
pårørendes erfaringsom ledd i arbeidet med kontinuerlig
kvalitetsforbedring.

Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om
eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse
er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket kompetansestyring
gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av
kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens
vil realisere seg.

4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av
velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den
planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.
Rådmannen tar i sin høringsuttalelse (bakerst i rapporten) anbefalingene til
etterretning. Rådmannen peker bl.a. på at sykehjemmet gjennomfører samtaler med
pårørende når disse, eller enhetene, ønsker det. Han har startet opp et
internkontrollprosjekt som omfatter alle resultatområder. Presentasjoner på
videregående skole og den forestående utbygging av flere tusen boliger vil
sannsynligvis bidra til å tiltrekke helsefaglig arbeidskraft. Det er etablert en
arbeidsgruppe for velferdsteknologi i kommunen.
KPMG vil presentere hovedpunktene i rapporten i møtet.
Ås, 06.11.2016
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport fra KPMG av november 2016, vedr.
demensomsorg i Vestby kommune.
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Demensomsorg
Forvaltningsrevisjonsrapport
Vestby kommune

November 2016

www.kpmg.no

Forord
Etter vedtak i kommunestyret i Vestby kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet
mot demensomsorgen i Resultatområdet Hjemmetjenesten og Resultatområdet Sykehjem. Denne
rapporten er svar på kommunestyrets bestilling.
Oppbygging av rapporten
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2 til 4 blir
revisjonskriterier konkretisert, og fakta og vurderinger presentert. I kapittel 5 er rådmannens uttalelse
til rapporten tatt inn.
Takk til kommunen for god hjelp til oss i vårt arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Bergen, 1.november 2016

Ole Willy Fundingsrud
Direktør

VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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Sammendrag
Formål med forvaltningsrevisjonen er å få en vurdering av kvaliteten på kommunens helse- og
omsorgstjenester til demente. For å svare på dette er det oppstilt fire problemstllinger i
forvaltningsrevisjonen.
Under er våre konklusjoner og anbefalinger.
I hvilken grad evner kommunen å identifisere, utrede og følge opp behovet for tjenester hos
demente?
Kommunen evner i stor grad å identifisere, utrede og følge opp behovet for tjenester hos demente.
Kommunen har satt utredning og diagnostisering av personer med demens i system ved å etablere et
demensteam i hjemmetjenesten som samarbeider med fastleger og som arbeider etter anbefalt metode.
Tilsvarende er det ved sykehjemmet et etablert samarbeid mellom kompetent personale og lege ved
utredning og diagnose, samt at nasjonale anbefalinger følges. Kommunen sikrer således at utredning og
diagnoseringer skjer ved bruk av kompetent personell og anvendelese av anbefalte kartleggings-og
evalueringsverktøy, samt systematisk oppfølging av personer med demens.

I hvilken grad ivaretar kommunen grunnleggende behov hos demente?
Undersøkelsen viser at kommunen har kompetanse, praksis, verktøy og hjelpemidler som tilrettelegger for
god pleie og omsorg. Tilbakemeldinger fra et klart flertallet av pårørende er gjennomgående at
brukere/pasienter får god hjelp eller at pårørende er trygg på at de får god pleie og omsorg.
For å sikre at kommunen skal kunne ivareta grunnleggende behov er det imidlertid også oppstilt
forskriftskrav til prosedyrer for å sikre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten (kvalitetsforskriften) og det er
krav til internkontroll i tjenestene blant annet for å avdekke og rette opp avvik. Når det gjelder ivaretakelse
av kravet til skriftlige prosedyrer og internkontroll er det avdekket forbedringspotensial:

 Kommunens hjemmetjeneste og sykehjem oppfyller ikke fullt ut kravet til å ha skriftlige
prosedyrer etter kvalitetsforskriften for pleie – og omsorgstjenestene § 3. Forskriften krever
at det skal etableres skriftlige prosedyrer for ivaretakelse av en rekke grunnleggende behov.
Etablering av skriftlige prosedyrer bidrar til å oppfylle internkontrollforskriftens krav til rutiner,
de gir anvisning på hvordan helsepersonell kan gi faglig forsvarlig hjelp og de er virkemidler
for å sikre like tjenester til brukere og pasienter. Fravær av skriftlige prosedyrer medfører
risiko for at disse hensynene ikke ivaretas, i tillegg er det brudd på kvalitetsforskriften.

 Internkontrollforskriften i helsetjenesten stiller krav om et avvikssystem i § 4. Det er uklarhet
blant personalet i hjemmetjenesten og sykehjemmet mht. hva som gjelder vedrørende
melding og oppfølging av avvik. Slik uklarhet gir en risiko for at feil og mangler i pleien ikke
rettes opp og forebygges.

 Sykehjemmet har ikke tilbud om regelmessige møter med pårørende og innhenter heller ikke
erfaringer fra pårørende systematisk som ledd i arbeidet med forbedringer av tjenestene.
Dette er brudd på internkontrollforskriften § 4. Det vises også til konklusjonen på
problemstilling 4 hvor pårørende etterlyser mer systematikk i informasjon og involvering av
pårørende til pasienter på sykehjemmet.
Anbefalinger:
Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som oppfyller kravene i
kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene sine:

 Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå sine rutiner for
melding og oppfølginng av avvik. Dette for å sikre at rutine er kjent og følges.

VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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 Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av pårørendes erfaring
som ledd i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring.
Hva mener brukerne /pårørende om kvaliteten på tilbudene?
I undersøkelsen er 11 pårørende intervjuet. Synspunktene er ikke representative, men eksempler.
Et klart flertall gir uttrykk for at de er sikker på eller tror at pasienten får god pleie og omsorg.
Et klart flertall av pårørende etterspør også mer informasjon om pasienten og hvordan denne har det
på sykehjemmet. Det går igjen hos flere, at det etterspørres større grad av systematikk i
sykehjemmets arbeid med informasjonsdeling om pasienten med pårørende, og involvering og bruk
av pårørendes erfaring. Opplevelsen er at informasjonsdeling og involvering varierer mye og at den er
personavhengig. Sykehjemmet har ikke rutine eller praksis for faste pårørendesamtaler eller felles
pårørendemøter.
Hvordan forbereder kommunen seg på å håndtere prognosen om økning i antall mennesker
med demenssykdom?
Kommunen har konkrete tiltak, som er fundert i kommuneplanen, for å ivareta en fremtidig vekst i
antall personer med demens. Tiltakene er i stor grad knyttet til utbyggging av nye bygninger/plasser.
Kommunen har i 2015 åpnet 16 plasser i skjermede enheter for personer med demens og et
dagsenter for 15 personer med demens. Det er også en enhet med 8 plasser på sykehjemmet som
ikke er tatt i bruk. Kommunen utreder muligheten for å bygge ut 120 nye omsorgsboliger i to etapper
med ferdigstillelse i hhv. 2020 og 2026.
Kommuneplanen redegjør for utfordringer per i dag og utover i planperidoen. Fra 2020 vil det på grunn
av økt etterspørsel og konkurranse, bli vanskeligere å beholde og rekruttere helsefaglig personell,
blant annet personell med kompetanse på psykiatri og demens.
Av tiltak som er gjennomført for å øke kompetansen, så har kommunen utvidet stillingshjemmelen til
demenskoordinatoren fra 50 til 70 %. I tillegg er det løpende tilbud om kompetansehevende tiltak og
økonomiske incentiver for å bidra til at personalet tar videreutdanning og kurs. Kommunen har en
oversikt over neste års kompetanseheving, men ikke en mer langsiktig plan for hvordan kommunen vil
møte utfordringene med å sikre tilstrekkelig og nødvendig kompetanse etter 2020.
Helsedirektoratet har i 2014 og 2015 gitt anbefalinger til kommunene om økt bruk av velferdsteknologi
i helse - og omsorgstjeneste, blant annet for hente ut økonomiske gevinster for kommunene. Vestby
kommune har et ønske om å gå fra analoge til digitale trygghetsalarmer, men har per i dag ingen plan
for økt bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.
Anbefalinger
Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om eksisterende tiltak for å
beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse er tilstrekkelig, eller om det er behov for en
styrket kompetansestyring gjennom en langsiktig plan, med mål og tlitak for siste del av
kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens vil realisere seg.
Kommuen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av velferdsteknologi kan
ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Kommunestyret har i sak 48 /16 bestilt forvaltningsrevisjon av demensomsorgen fra KPMG.
Forvaltningsrevisjonen gjennomføres i samsvar med inngått kontrakt av 1.7.2016, prosjektplanen
godkjent i kontrollutvalget og kravene i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å få en vurdering av kvaliteten på kommunens helse- og
omsorgstjenester til personer med demens. For å realisere formålet med forvaltningsrevisjonen er det
sentralt å undersøke om kommunen har systemer og rutiner for å sikre kvalitet i tjenestene til personer
med demens og om system og rutiner føges. Forvaltningsrevisjonen har videre fokusert på helse- og
omsorgstjenester i hjemmetjenesten og sykehjemmet.

1.2 Problemstillinger
Forvaltningsrevisjonen gir svar på følgende problemstillinger:
1.

I hvilken grad evner kommunen å identifisere, utrede og følge opp behovet for tjenester hos
demente?








2.

Diagnostisering
Forebygging og tidlig innsats
Medisinering
Identifisere endringer i behov/andre diagnoser
Ansattes kompetanse
Behov for institusjonsplass
Velferdsteknologi

I hvilken grad ivaretar kommunen grunnleggende behov hos demente?







Tilpasset botilbud
Brukermedvirkning
Forebygging og behandling av underernæring
Aktivisering og stimulering
Bruk av pårørende og frivillige

3.

Hva mener brukerne og pårørende om kvaliteten på tilbudene?

4.

Hvordan forbereder kommunen seg på å håndtere prognosen om økning i antall mennesker med
demenssykdom?

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Kilder for
å utlede revisjonskriterier har vært:






Helse- og omsorgstjenesteloven
Kvalitetsforskrift for pleie – og omsorgstjenestene
Internkontrollforskrift i helsetjenesten
Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
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 Veilederen Demensutredning i kommunehelsetjenesten, Nasjonalt kompetansesenter for
Aldring og helse og Helsedirektoratet, 2011

 Veilederen Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, Helse- og sosialdirektoratet, 2004
 Veilederen Pårørende- en ressurs, Helsedirektoratet, 2008
 Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger, Nasjonalt velferdsteknologiprogram og
Helsedirektoratet, 2015
Revisjonskriterier som er brukt er redegjort nærmere for i kapittel 2-4.

1.4 Metode
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for
forvaltningsrevisjon1.
For å svare på problemstilllingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data:

 Dokumentinnsamling og analyse
 Intervjuer
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp mot
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1.
Det er gjennomført 12 intervjuer over to dager i Vestby kommune. I hjemmetjenesten har vi snakket
med leder, avdelingsledere, demenskoordinator, ergoterapeut. I sykehjemmet har vi snakket med
leder, avdelingsledere, ledere ved to skjermede enheter for personer med demens og
sykehjemslegen. Sykehjemslegen er intervjuet både i egenskap av å være tilsynslege ved
sykehjemmet og fastlege.
Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet
informasjonsverdi, personenes erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonens formål og
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til
dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen.
Det er gjennomført telefonsamtaler med 9 pårørende til pasienter på Vestby sykehjem. Formålet har
vært å få synspunkter og erfaringer mhp. opplevelsen av kvaliteten i tjenesten som gis til brukere i
hjemmetjenesten og pasienter på sykehjemmet. Antall pårørende er for lavt til at det kan trekkes
generelle slutninger fra informasjonen disse gir. Informasjonen er derfor i utgangspunktet uttrykk for
den enkeltes opplevelse. I den grad informasjonen som er gis er sammenfallende, vil erfaringene
likevel kunne tillegges noe vekt i vurderingene. Informasjon som er gitt i samtaler er anonymisert i
rapporten.
I tillegg har det vært en samtale med spesialrådgiver for orientering om pågående
internkontrollprosjekt som blant annet involverer hjemmetjenesten og sykehjemmet i kommunen. Det
har også vært samtale med leder for personal og organisasjon og ansatt i resultatområdet Eiendom.
Datainnsamlingen ble avsluttet 12.10.2016.
Rapport er sendt rådmannen til uttalelse den 18.10.2016 med høringsfrist den 31.10.2016.

1
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2. Identifisere, utrede & følge opp
behov
2.1 Revisjonskriterier
2.1.1

Utredning og diagnose

Det følger av helse - og omsorgstjenesteloven § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være
tilpasset brukerens/ pasientens behov, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 1- 1 nr. 5. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 stiller krav til hvilke helse- og omsorgstjenester kommunen skal tilby for å
oppfylle ansvaret etter lovens § 3-1. Blant annet skal kommunen tilby "utredning, diagnostisering og
behandling".
Veilederen Demensutredning i kommunehelsetjenesten2 har prosedyrer og verktøy som anbefales
brukt ved utredning og diagnostisering av demens i primærhelsetjenesten.
På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen bør følge nasjonale anbefalinger til utredning og diagnose av personer med
demens

2.2 Fakta
2.2.1

Innledning

I kap 2.2.2 og 2.2.3 beskrives hvordan identifisering, utredning og oppfølging av personer med
demens gjøres i hjemmetjenesten og ved sykehjemmet. Beskrivelsen fokuserer på de underspørsmål
kontrollutvalget har oppstilt til problemstilling 1.

2.2.2

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten identifiserer personer med mulig demens gjennom samarbeid med fastleger, og via
personalets observasjoner hos brukere av hjemmetjenester, samt etter meldinger/informasjon fra
naboer eller pårørende.
Det er etablert et samarbeid mellom hjemmetjenestens demensteam og fastleger om utredning og
diagnostisering, hvor hjemmetjenesten bidrar til utredning, mens legen har ansvaret, herunder stiller
diagnose. Demensteam består av en demenskoordinator og en ergoterapeut, som begge har
spesialkompetanse på demens.
Et formål med samarbeidet mellom demensteamet og fastlegene er å bidra til at hjemmetjenesten så
tidlig som mulig kan få beskjed om personer hvor det mistenkes demens, og ta tidlig kontakt med
disse for å bidra i utredning, samt etablere en tillit til brukeren. Erfaringer tilsier at tidlig innsats gir et
bedre grunnlag for å skape tillitt og gi tidlig hjelp til brukere med demens. F.eks kan et tilbud om
opphold på dagsenteret i kommunen som er tilrettelagt for personer med demens, være et tiltak som
kan virke forebyggende. Hjemmetjenesten ser på generelt grunnlag et potensialet for å være mer
aktive ift. å utvikle og forbedre samarbeidet med fastlegene om brukere hvor det mistenkes demens.
Dette for å sikre en tidlig innsats ift. brukeren.

2

Utgitt av Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenteret Aldring og helse, 2011
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Hjemmetjenesten følger nasjonale anbefalinger i arbeidet med å utrede personer med demens,
herunder brukes kartleggings- og evalueringsverktøy fra Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og
helse. Det er demenesteamet som gjennomfører utredningene, slik at kommunen benytter kvalifisert
personell til dette. Kartleggingsverktøyene som benyttes har veiledning om brukermedvirkning og
tilrettelegger for medvirkning fra både brukere og pårørende ved kartleggingsbesøkene.
Kartleggingen omfatter medisiner som brukeren har og behov for bistand med medisiner.
Kartleggingen omfatter også behov for tekniske hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi.
Ergoterapeuten har et særlig ansvar for dette og har oversikt over tilbudet kommunen har. Av
velferdsteknologi tilbyr hjemmetjenesten analoge trygghetsalarmer. Ergoterapeuten formidler og gir
også opplæring i bruk av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Mye brukte hjelpemidler til
personer med demens er Dag og natt kalender og Forglemmegei kalender, Memoplanner og
Komfyrvakter.
Dersom utredningen viser at brukeren har behov for plass i omsorgsbolig så får brukeren tildelt plass
dersom det er ledig bolig. Antallet personer på venteliste varierer, men et estimat + /- er oppgitt til 30
personer. De som har størst behov for bolig får dette først. Kommunen har ulike typer av boliger, både
enkeltvise leiligheter og boliger med fellesareal med matservering. Kommunen har ikke
heldøgnsbemmanede omsorgsboliger per i dag, men slike er under planlegging. Se nærmere om
dette i kapittel 4.
Etter utredningen av brukerens behov fattes det et vedtak. Hjemmetjenesten har to soner (nord og
sør) fra 2017, og to saksbehandlere (en per sone) som jobber med saksbehandling og skriver vedtak.
Hjemmetjenesten har skriftlige rutiner for saksbehandling, vedtak og klage, samt skriftlige kriterier for
tildeling av ulike helse- og omsorgstjenester, herunder tildeling av omsorgsbolig.
Etter vedak føres tjenestene som brukeren skal ha i journalsystemet Gerica, og det etableres en
tiltaksplan per bruker som viser hva denne skal få av bistand og hjelp. Personalet har arbeidslister
som viser hva hver enkelt bruker skal ha av hjelp.
Hjemmetjenesten har rutine for oppfølgings- og evalueringsbesøk etter 6 måneder for brukere med
demens. I oppfølgingen benyttes evalueringsskjema fra Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og
helse. Gjennom oppfølgingen kan hjemmetjenesten følge med på utviklingen hos brukeren og om
behovene dekkes. I tillegg er det en løpende oppfølging ved at personalet som yter tjenester
observerer brukeren og dokumenterer /skriver rapporter i journalsystemet Gerica. Ved endringer i
brukerens behov kan tjenester bli justert "på dagen" innenfor rammene av det vedtaket som alt
foreligger. Dersom endringene krever at det skrives et nytt vedtak, så gjøres dette i tråd med rutinene.

2.2.3

Sykehjemmet

Mange som får plass på sykehjemmet er personer som alt har fått diagnosen demens. For de
pasientene som får plass og utvikler demens under oppholdet, er det tilsvarende rutiner for utredning
og diagnostisering i sykehjemmet som i hjemmetjenesten.
Sykehjemmet følger nasjonale anbefalinger i arbeidet med å utrede personer med demens, herunder
brukes kartleggings- og evalueringsverktøy fra Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse. Det
er etablert et samarbeid mellom personalet på sykehjemmet og tilsynslegen om utredning og
diagnostisering, hvor legen setter diagnosen. Sykehjemmet har personale med kompetanse på
demens, herunder blant annet flere hjelpepleiere med videreutdanning i demens.
Ved behandling av søknad og ved tildeling av plass i sykehjemmet kartlegges informasjon om
medisiner pasienten har og behov for bistand med medisinering. Hvilke medisiner den enkelte skal ha
fremgår av pasientens tiltaksplan.
Sykehjemmet har som hjemmetjenesten ulike tekniske hjelpemidler, samt trygghetsalarmer.
Sykehjemmet har inntaksmøte hver 14. dag hvor søknader behandles. Vedtakene skrives ut i
etterkant av møtet av sykehjemslederen. På inntaksmøtet deltar styrer og avdelingsledere ved
sykehjemmet, leder og avdelingsledere fra hjemmetjenesten, tilsynslege ved sykehjemmet,
fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg deltar demenskoordinator ved behov.
VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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Ved behandling av søknad for pasienter med demens tas det stilling til hvilke type opphold det er
behov for. Sykehjemmet har langtidsopphold, kortidsopphold, rulleringsopphold, avlastningsopphold
og rehabiliteringsopphold. Hvilke type opphold som bør innvilges tas stilling til ut fra behov og formålet
med oppholdet.
Behandling av søknader er gjenstand for fast praksis og skjer i tråd med bestemmelser og vilkår i
helse- og omsorgstjenesteloven. Sykehjemmet har søknadsblanketter, prosedyre for vedtak til person
uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp og vedtaksmal for slike saker. Sykehjemmet
har også en sørviserklæring med omtale av ulike plasser og oppholdstyper, samt hvem som er
målgruppen for plassene og hvilke behov som må foreligge for å få en plass. Intervjuene tegner et
bilde av at det er avklart blant medlemmer av inntaksmøtet hvilke kriterier og vilkår som gjelder ved
tildeling av de ulike plassene i sykehjemmet.
Når vedtaket er fattet dokumenteres det hva pasienten skal ha i tiltaksplanen, og denne følges når
personalet yter tjenester.
Endringer i behov hos pasientene identifiseres gjennom personalets observasjoner og dokumenteres i
Gerica. Det er også jevnlig oppfølging av pasienter med demens etter faste tidssekvenser for å følge
med på utvikling og behov. Ved endringer i pasientens behov justeres tjenesten som gis, og dette
dokumenteres i pasientens tiltaksplan. Endringer som ikke krever nytt vedtak skrives på brukeren i
Gerica, legges inn i tiltaksplanen og iverksettes straks. Ved endringer som krever ny søknad og
vedtak, så følges praksis og rutiner som beskrevet overfor.

2.3 Vurderinger
Det er vår vurdering at kommunen følger nasjonale anbefalinger nedfelt i Veilederen
Demensutredning i kommunehelsetjenesten og har rutiner for å sikre oppfølging av helse- og
omsorgstjenesteloven § 3- 2 jfr § 3-1. Vi viser til at kommunen:

 Benytter særskilt kompetanse i utredningen gjennom å etablere demensteam i
hjemmetjenesten og har tilsvarende spesialkompetanse i sykehjem

 Bruker anbefalte kartleggings - og evalueringsverktøy
 Har et etablert samarbeid mellom helsepersonalet og leger
 Har rutine for oppfølging av brukere og pasienter med demens som sikrer at utviklingen i
behovet følges med på og at tjenestenivået justeres tilsvarende

VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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3. Ivareta grunnleggende behov
3.1 Revisjonskriterier
3.1.1

Skriftlige prosedyrer for å sikre grunnleggende behov

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene sitt formål er bidra til at personer som mottar pleieog omsorgstjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov, jfr. forskriftens § 1. Det følger av samme
forskrift § 3 at kommunen skal etablere skriftlige nedfelte prosedyrer som skal sikre at brukere får
tilfredsstilt en rekke definerte grunnleggende behov (se vedlegg 2 til rapporten).
I den nasjonale veilderen Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 3, er det uttalt at de skriftlige
prosedyrene innebærer at virksomheten dokumenterer hvordan kvalitetsforskriften overholdes.
Prosedyrene skal være lett tilgjengelig både for de ansatte og for tilsynsmyndighetene. Videre fremgår
det av veilederen at en prosedyre kan være alt fra en enkel sjekkliste, til en mer åpen beskrivelse av
rammene for hvordan virksomheten skal legge til rette for individuelt tilpassede tjenester. Prosedyrer
bør imidlertid ha visse fellestrekk og det anbefales å benytte en elles prosedyremal. På s. 29 i
veilederen er det gitt følgende eksempel på innholdet i en prosedyre:









Hensikten med prosedyren
Når prosedyren ble utarbeidet og når den skal revideres.
Hvem som har godkjenningsmyndighet. Prosedyren bør vær være signert av den som har
godkjenningsmyndighet.
Hvem prosedyren omfatter.
Henvisning til aktuelle lover og forskrifter på området
Prosedyren skal gi en konkret beskrivelse av hva som skal gjøres.
Dersom prosedyren inneholder krav til måling, skal det framgå hvilke indikatorer for kvalitet som skal
måles og hvordan og hvor ofte målinger skal gjøres.
Prosedyren skal beskrive hvordan feil og avvik meldes, behandles og følges opp.

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen skal ha skriftlige prosedyrer for å ivareta grunnleggende behov som listet i
kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3

3.1.2 Kontinuerlig forbedring - avvikshåndtering
Internkontrollforskrift i helsetjenesten fasetter i hhv. § 4 bokstav f ) og g) at virksomheten skal skaffe
oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av
myndighetskrav og å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer,
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgigning.
Oppsummert handler dette om at helse- og omsorgstjenesten i kommunen må ha avvikssystem.
På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen skal ha avvikssystem for å avdekke, rett opp og forebygge overtredelse av helseog omsorgslovgivningen og vedtak om tjenester

3

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 11/2004
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3.1.3

Kontinuerlig forbedring- anvendelse av erfaringer fra pårørende

Internkontrollforsriften i helsetjenesten fastsetter i § 4 at helse- og omsorgstjenesten skal "gjøre bruk
av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten". I dette
ligger et krav om å systematisk innhente og anvende informasjon/erfaringer fra blant annet pårørende
til forbedring av tjenestene.
På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen skal regelmessig innhente og gjøre bruk av erfaringer fra pårørende til forbedring av
helse- og omsorgstjenesten

3.1.4

Bruk av pårørende

Veilederen Pårørende- en ressurs4, omtaler de ulike rollene som pårørende vil kunne ha;
kunnskapskilde om pasienten, nærmiljøet til pasienten, omsorgsgiver, pasientens representant mm.
For at pårørende skal ivareta rollene sine er det viktig og ofte nødvendig med informasjon fra helseog omsorgstjenesten og god involvering og samarbeid med helsetjenesten. Ikke minst gjelder dette
når pasienten ikke bor hjemme men på sykehjem. Veilederen gir anbefalinger til dialog og medvirkning
for pårørende og organiseringen av arbeidet med pårørende. Blant annet anbefales det å ha rutiner
for pårørendearbeid.
På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen bør ha rutiner for å sikre systematisk arbeid med informasjon og dialog ift
pårørende

3.1.5

Bruk av frivillige

Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-10 (3) sier at tjenesten skal legge til rette for samarbeid med
brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver
som helse- og omsorgstjenesten. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen (særmerknader) at det ikke
er bestemt noe om hva det skal samarbeides om. I praksis vil det ofte være aktuelt å samarbeide om
forebyggende tiltak eller grupperettede tiltak, men også når det gjelder tiltak for enkeltpersoner kan det
være aktuelt med slikt samarbeid. Hvordan samarbeidet skal skje må avklares av den enkelte kommune.

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen bør samarbeide med frivillige
3.1.6

Tilpasset boform

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 c pålegger kommunene å tilby plass i insitusjon, herunder
sykehjem. Forskrift for sykehjem m.v. § 2 fastsetter at boformen blant annet skal gi avlastning,
permanent opphold og skjermet enhet for senil demente. Forskrift for sykehjem m.v. § 4-7 fastsetter at
skjermet enhet for senil demente kan etableres for grupper fra 4-12 beboere.
På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen må ha tilbud om skjermet enhet for personer med demens i sykehjem eller boform
med heldøgns opphold

4

Utgitt av Helsedirektoratet, 2008
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3.2 Fakta
3.2.1

Innledning

I kap 3.2.2 og 3.2.3 beskrives hvordan grunnleggende behov dekkes, herunder prosedyrer for å sikre
dette. Beskrivelsen fokuserer på de underspørsmål kontrollutvalget har oppstilt til problemstilling 2. I
kap 3.2.4 er pårørendes oppfatninger av kvaliteten i tjenestene beskrevet.

3.2.2

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har på forespørsel ikke lagt fram dokumentasjon som viser at det er etablert
skriftlige prosedyrer for å dekke grunnleggende behov som beskrevet i kvalitetsforskriften for pleie-og
omsorgstjenesten § 3, med noen unntak. Et av unntakene gjelder prossedyre for å sikre ernæring.
Hjemmetjenesten har et dokument som gir en oversikt over kravene i forskriften, hva de gjør for å
oppfylle kravene, hvordan de vil dokumentere dette og hvem som er ansvarlig. Et eksempel som
gjelder ernæring fra dette dokumentet er klippet inn under:

3.

FORSKRIFTSKRAV

HVA GJØR VI

Grunnleggende
fysiologiske behov
som tilstrekkelig
næring (mat og
drikke), variert og
helsefremmende
kosthold om rimelig
valgfrihet i forhold til
mat.

Verdig spisesituasjon.
Tilstrebe valgfrihet for
hvor og når måltidet skal
inntas.
Matvarebestilling.
Frokost/middagsservering
på senter.
Middagsutkjøring fra
sykehjem
Oppfølging av ernæring i
hjemmet.

HVORDAN
SIKRE/DOKUMENTERE?
God kommunikasjon mellom
kjøkken/pasient/tjenesteyter.
Tiltaksplan
Skrive handleliste sammen
med pasient.
Sitte sammen med pasient
under måltid.
Systematisk
ernæringskartlegging.
Opplæring.

ANSVAR
Avdelingsleder
Assisterende
avdelingsleder
Primærkontakt
Tjenesteyter

Hjemmetjenesten har gjennomført en risikoanalyse ift. brukere med demens og utarbeidet 5
prosedyrer i denne forbindelse, blant annet en prosedyre for å sikre ernæring hos brukere med
demens. Hjemmetjenesten har opplyst at de har arbeidet med et prosjekt som skal sikre bedre
oppfølging av ernæring blant brukere. Høsten 2016 settes ett nytt tiltak i drift som innebærer
systematisk veiing og dokumentasjon. Hjemmetjenesten har også tiltak for å øke ernæringsopptak
(ikke tvang) som tilsettinger av olje i maten, å være til stedet under måltider o.l
Hjemmetjenesten har også en brosjyre om dagsentertilbud for personer med demens som gir
informasjon om hvem som kan søke, praktiske opplysning for bruk av tilbudet, hvem i
hjemmetjenesten som kan kontaktes ved spørsmål, mål med tilbudet og et eksempel på en typisk dag
på dagsenteret.
Hjemmetjenesten bruker også frivillighetssentralen og har et samarbeid med sentralen om tilby
følgetjeneste til avtaler o.l. for brukere som ønsker det.
Hjemmetjenesten har avvikskjema og statistikk over avvik, både medsinavvik og andre avvik ift. de
vedtak som er fattet om tjenester til brukere. Det er klart flest medisinavvik. Avvikstatistikk for julidesember 2015 viser ellers 5 avvik som går ut på at tjenesten ikke er utført. Dersom brukeren ikke får
det vedkommende skal ha iht. vedtaket og tiltaksplanen så dokumenteres og rapporteres dette i
journalsystemet Gerica. I tillegg opplyser noen av respondentene at avvik også skal dokumenteres
ved å fylle ut et avvikskjema. Hjemmetjenesten har god oversikt over melding og håndtering av
medisinavvik, men når det gjelder andre typer av avvik tegner interjvuene et bilde av at rutiner knyttet
til hva som er avvik, og hvor disse skal meldes og følges opp, er noe uklare og at det er behov for en
oppfriskning.
Personalet i hjemmetjenesten er ikke kjent med skriftlige prosedyrer for å sikre brukermedvirkning ved
utføring av tjenestene. I dokumentet som er refert til over står det at det skal være "Individuelle
avtaler/brukermedvirkning", men det er ikke lagt fram skriftlige prosedyrer som beskriver hvordan.
VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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Interjvuene tegner imidlertid et bilde av at det er innarbeidet praksis å invovlere brukeren i
tjenesteytelsen, men at man ikke kjenner til skriftlig prosedyrer for dette.
Hjemmetjenesten har rutine for årlig å gjennomføre brukerundersøkelser, og for oppfølging av
resultatet i løpende arbeid med forbedring av tjenesten. Resultatet fra undersøkelsene brukes i
personalmøter og i etiske refleksjonsgrupper.
I samtaler med pårørende (se nærmere om dette i kap. 4 ) til personer med demens, så fremkommer
det at pårørende gjennomgående opplevde informasjon fra hjemmetjenesten og medvirkning som
god, da pasienten mottok hjemmetjenester.
Kommunen har gjennom demensteamet et tilbud til pårørende. Tilbudet omfatter samtalegrupper for
pårørende en gang i måneden, pårørende skole i Follo og veiledning og støttesamtaler etter behov.

3.2.3

Sykehjem

Sykehjemmet har ikke lagt fram dokumentasjon på skriftlige prosedyrer for å dekke grunnleggende
behov som beskrevet i kvalitetsforskriften § 3. Sykehjemmet har lagt fram en utskrift fra Håndbok for
daglig arbeid om "Sikring av forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene". Dokumentet lister
hvilke hjelpemidler som skal brukes for å sikre at brukerne får de tjenestene de er tildelt. Dette
omfatter pleieplaner, primærkontakt, ansvarsgruppmøte og rapporteringssystemer. Øvrige
hjelpemideler som skal sikre at grunnleggende behov dekkes er sykehjemmets kvalitetskrav,
personalmøter, døgnrytmeplaner, kjøkkenets retningslinjer for kosthold i insitusjon og et system der
avvik blir meldt og rettet opp på en hensiktsmessig måte. Det fremgår også at det er et lederansvar å
sørge for at de ansatte kjenner og bruke de ulike hjelpemidlene og rutinene som skal sikre kvalitet i
tjenestene.
Sykehjemmet har avvikskjema og statistikk over medsinavvik. Dersom pasienten ikke får det
vedkommende skal ha iht. vedtaket og tiltaksplanen så skal dette dokumenteres og rapporteres i
journalsystemet Gerica. Sykehjemmet har gode rutiner for og oversikt over håndtering av
medisinavvik, men når det gjelder andre typer av avvik viser intervjuene at det er ulike oppfatninger
blant personalet om hvilke rutiner som gjelder, og det er en uklarhet og usikkherhet mht. hva
avvikssystemet går ut på, hvordan avvik skal meldes og følges opp.
Når det gjelder ernæring så har sykehjemmet praksis for veiling og målinger ved innleggelse i
sykehjemmet, samt ernæringsskjema som brukes for å følge opp utviklingen, samt faste veeiingar.
Sykehjemmet har også tiltak for å øke ernæringsopptak (ikke tvang) som tilsettinger av olje i maten, å
tilby oftere måltider o.l
Sykehjemmet har et variert tilbud om sosialt samvær og aktiviteter. Sykehjemmet har en ansatt
aktivitør som er til stede 4 dager i uken. Sykehjemmet har i samabeid med en venneforening en
Gledesspreder som arrangere hyggekvelder, turer og hobbyaktiviteter. Det arrangeres gudstjenester
på sykehjemmet og konserter. I tillegg til nevnte tilbud legges det vekt på at pasienter med demens
skal delta i de daglige aktivitetene på de skjermede enhetene på tilnærmet lik linje som i et hjem.
Dette kan f.eks. omfatte forberedelse av måltider, dekking av bordet, oppvask, støvtørking osv.
Gangvei og sansehage i tilknytning til de skjermede enehtene gir pasientene mulighet til bevegelse og
fysisk aktivitet. Pasientene på de skjermede enhtene inkluderes også i aktiviteter ellers i sykehjemmet
ut fra ønske og hva de makter. Sykehjemmet har også et samarbeid med frivillighetssentralen om
følgetjeneste for pasienter.
Sykehjemmet åpnet i 2015 to nye skjermede enheter for personer med demnes à 8 personer.
Enhetene er særskilt tilrettelagt for personer med demens med tilhørende uteareal med gangvei og
sansehage. Enhetene er lokalisert i nærheten av dagavdelingen for personer med demens. Det er i
tillegg en tredje enhet for 8 personer som ikke er tatt regulært i bruk. Det er også pasienter med
demens på de øvrige postene på de to avdelingene i sykehjemmet, slik at det er pasienter med
demens som har avlastningsopphold, korttidsopphold for utredning og langtidsopphold. Ved behov
kjøper kommunen plasser for personer med demens utenfor kommunen. Dette gjelder f.eks i
situasjoner hvor komunen ellers ikke har et egnet/tilpasset botilbud for å ivareta pasientens behov.
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Personalet på sykehjemmet er ikke kjent med skriftlige rutiner for å sikre brukermedvirkning. Interjvuer
tegner et bildet av at brukermedvirkning ivaretas i den daglige utøvelsen av tjenestene. I
opplæringsheftet rettet mot personer med demens og som sykehjemmet benytter, understrekes
viktigheten av brukermedvirkning og at dette må i varetas.
Sykehjemmet har ikke rutine for å systematisk innhente pårørendes erfaringer. Det er f.eks. ikke
etablert pårørendeundersøkelser eller andre rutiner for å sikre dette.

3.2.4

Pårørendes oppfatninger

Som ledd i forvaltningsrevisjonen er det gjennomført samtaler med pårørende til pasienter i
sykehjemmet, hvor de fleste pasientene tidligere også har mottat hjemmetjenester. Synspunktene er
ikke nødvendigvis representative for alle pårørende, men gir eksempler på oppfatninger av kvaliteten
tilbudet. Tilbakemeldingene fra pårørende er gjennomgående at de tror pasienten får en god pleie,
men at det er behov for mer systematikk fra sykehjemmets side ift. å informere pårørende om
pasienten, og gjøre bruk av pårørendes erfaringer til å forbedre tjenestene. For eksempel kan dette
gjøres gjennom å etablere rutine for pårørendesamtaler eller pårørendemøter. Pårørende ønsker
generelt mer informasjon om hvordan pasienten har det, hvordan det går med pasienten og
utviklingen, hvilke aktiviteter pasienten er med på osv. Det er en viss usikkerhet hos enkelte av de
pårørende om pasienten har det bra og om hun/han får den hjelpen som han/hun skal ha, og det
etterspørres rutiner for å informere bedre om dette.

3.3 Vurderinger
Det er vår vurdering av verken hjemmetjenesten eller sykehjemmet fullt ut har dokumentert skriftlige
prosedyrer som skal sikre ivaretagelse av grunnleggende behov hos brukere og pasienter i tråd med
formålet og kravet i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 1 og § 3. Noen unntak gjelder.
Hjemmetjenesten har lagt frem 5 prosedyrer som er rettet mot personer med demens, blant annet en
som dekker ernæring og en som gjelder feilmedisinering. Sykehjemmet har opplyst at det fins en
retningslinje for kosthold for kjøkkenet på sykehjemmet.
Både hjemmetjenesten og sykehjemmet har dokumentasjon som beskriver hva som skal gjøres, men
har i liten grad lag fram prosedyrer som beskriver hvordan, i tråd med veilderen Kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene.
Personalet i hjemmetjenesten og sykehjemmet har på spørsmål om prosedyrer vist til
brukere/pasienters tiltaksplaner hvor det står hva den enkelte skal ha og hvordan hjelpens skal gis.
Etter vår vurdering gjelder imidlertid kravet til skriftlige prosedyrer i kvalitetsforskriften noe annet enn
de individuelle arbeidshandlingene og prosedyrene som er nedfelt i hver enkelt brukers og pasients
tiltaksplan.
Når det gjelder ernæring er det vår vurdering at det er dokumentert skriftlige prosedyrer for å sikre
dette. I tillegg er det arbeidsrutiner og kartleggingsverktøy både i hjemmetjenesten og sykehjemmet
som bidrar til å følge med på brukere /pasienters utvikling og slik kunne med og sette inn tiltak ved
behov.
Både hjemmetjenesten og sykehjemmet har et samarbeid med frivillige som er i samsvar med helseog omsorgstjenesteloven. Loven stiller krav om at et slik samsbeid bør finne sted, men spesifiserer
ikke krav til omfang og innhold.
Etter vår vurdering tegner interjvuer et bildet av at det er en del usikkerhet knyttet til hva som gjelder
vedr. rutiner for andre avvik enn medisinavvik. Dette gjelder avvik fra vedtak og tiltaksplaner, herunder
hvordan slik skal meldes og håndteres, utover at avvik dokumenteres i Gerica. Etter vår vurdering
virker det å være uklart hva som gjelder vedr. avviksrutiner, og hvem som har ansvar for hva. Det er
formålstjenelig å ta en gjennomgang av rutinene for ledelsen og personalet for å sikre at rutinene er
kjent og følges.
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Etter vår vurdering ivaretar ikke sykehjemmet kravet til å systematisk innhente pårørendes erfaring
som ledd i forbedring av tjenesten, jfr internkontrollforskriften § 4. Det er ikke rutiner for å sikre dette i
dag. Dette er et brudd på internkontrollforskriften § 4. Etter vår vurdering ivaretas heller ikke de
nasjonale anbefalingene om bruk av pårørende som ressurs i tilstrekkelig grad, da det ikke foreligger
en rutine for systematisk informasjon og dialog med pårørende.
Etter vår vurdering oppfyller kommunen kravene i forskirft om sykehjem mv. om å ha et botilbud for
pesoner med demens.
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4. Håndtering av fremtidig prognose
4.1 Revisjonskriterier
4.1.1

Plan, mål og tiltak

Kommunen er i helse-og omsorgstjenesteloven pålagt å sørge for forsvarlige helse- og
omsorgstjenester, herunder for pesoner med demens. I dette ligger også et krav om at kommunen må
planlegge for å innrette tjenestetilbudet i forhold til fremtidige behov. Dette omfatter hjemmtjenesten,
sykehjemstilbudet, det å ha tilstrekkelig kompetanse osv.
Kommunen er i plan- og bygningsloven § 11-1 pålagt å ha en kommuneplan med en samfunnsdel og
en handlingsplan. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsplanen.
På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen må ivareta plankrav, og oppstille mål, og tiltak for å realisere målene, slik at behov
for helse- og omsorgstjenester ivaretas i planperioden

4.1.2

Velferdsteknologi

Å ta i bruk velferdsteknologi kan ha en gevinst for kommunen, brukere/pasienter og pårørende.
Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 at kommunene bør starte overgangen fra analoge til digitale
trygghetsalarmer. I tillegg til dette har Helsedirektoratet fremmet flere anbefalinger til kommunene om
velferdsteknologi i Første gevinstrealiseringsrapport (2015). Dette omfatter:
1. Varslings – og lokaliseringsteknologi (GPS)
Dette er særlig aktuelt som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen
kognitiv svikt.
Resultatene fra utprøvinger av varslings- og lokaliseringsteknologi kan vise til økt livskvalitet for
tjenestemottaker og pårørende, økt kvalitet på tjenester og økonomiske besparelser for kommunen
2. Elektronisk medisineringsstøtte
Dette omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger hvor pillene
legges manuelt inn i en «karusell» med kamre. Til forhåndsinnstilte tider varsles bruker ved lyd
og/eller blinkende lys når medisinen skal tas.
Erfaringene viser at der hvor elektronisk medisineringsstøtte gjør bruker uavhengig av besøk fra
hjemmesykepleien for å ta sine medisiner, opplever bruker økt egenmestring og bedre livskvalitet.
Erfaringer viser også færre medisineringsavvik. Økonomiske gevinster oppstår når en kan redusere
antall hjemmebesøk eller fjerne disse helt.
3. Elektroniske dørlåser (e-lås)
Det anbefales på generelt grunnlag at kommunen installerer elektroniske dørlåser ved bygging og
renovering av omsorgsboliger.
Flere kommuner har tatt elektroniske dørlåser i bruk og ser god økonomisk effekt knyttet til mer
fleksibilitet i levering av tjenesten og frigjøring av tid som kan benyttes til andre brukerrettede
oppgaver.
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På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt:

 Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av
velferdsteknologi kan ivaretas

4.2 Fakta
4.2.1

Innledning

Ansvaret for å sikre at pleie- og omsorgstjenester er dimensjonert for fremtiden for demente ligger til
ledergruppen i kommunen. Å sikre fremtidsrettede tjenester berøre flere RO-områder i kommunen.
Planer og tiltak for å forberede kommunen på en økning i antall personer med demens er beskrevet i
Boligsosial plan, Kommuneplanens samfunnsdel og Handlingsprogrammet. Disse redegjøres for
under.

4.2.2

Boligsosial plan 2013- 2016

Kommunen har en boligsosial plan 2013- 2016, som er opplyst skal gjennomgås /rulleres
høsten/vinteren 2016. Planen gir en analyse av helse- og omsorgstjenestene ut fra situasjonen i
2012/2013 og fremtidig forventet situasjon, samt tiltak for å opprettholde tjenestetilbudet mht. forventet
vekst i eldre med demens. Planen anbefaler blant annet utbygging av omsorgsboliger, et tiltak som er
videreført i gjeldende kommuneplan og handlingsprogram.
"Ved å bygge omsorgsboliger med heldøgns bemanning, vil man kunne få en "mellomstasjon" mellom
omsorgsboliger og sykehjemsopphold. Selv om behovet for flere plasser med heldøgns omsorg først vil
komme i 2020, vil det være viktig å være i forkant av utviklingen. Et slik "bofellesskap" finnes ikke i Vestby
kommune i dag. Det vil være økonomisk billigere for kommumen å ta i bruk enn sykehjemsplasser, men
likevel slik at det vil være en fast bemanning i motsetning til ordinære omsorgsboliger. Tiltaket vil gi økt
fleksibilitet i samspill med det utvidede sykehjemmet. Det bør derfor settes opp ett bygg på Solhøy-tomta,
med plass til 24 omsorgsboliger i bofelleskap med heldøgns bemanning. Det vil på samme tomt være plass
til ytterligere ti boliger i bofellesskap, samt 16 ordinære omsorgsboliger."

4.2.3

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen for 2014- 20265 er kommunens viktigste plandokument og skal legges til grunn ved
videre planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Kommuneplanen er førende for kommunens
fireårige handlingsprogram med økonomiplan som rulleres hvert år.
Kommuneplanens samfunnsdel omtaler mål og utfordringer for helse- og omsorgstjenesten, herunder
en forventet fremtidig økning i antall personer med demens.
Et viktig grunnlag for kommuneplanen er befolkningsframskriving. I Akershus har Vestby kommune
klart høyest relativ befolkningsutvikling på 3,1 % i 2012. Gjennomsnittlig vekst for Follo i 2012 er 1,6
%. Akershus har en samlet befolkningsvekst på 1.8 % (landgjennomsnittet ligger på 1,3 %). Den klart
største økingen er i antall personer over 80 år. Antall innbyggere over 80 år vil ifølge
befolkningsframskrivingen doble seg fra 2013 til 2026.
Befolkningsutviklingen medfører at behovet for heldøgnsplasser innen helse- og omsorg er sterkt
økende mot slutten av planperioden der behovet anses å bli over dobbelt så stort (206 plasser) mot
dagens tilbud (104 plasser).
Kommuneplanen beskriver mål og utfordringer for hjemmetjenesten og sykehjemmet i planperioden.
Helse- og omsorgstjenestene i Vestby kommune står overfor store utfordringer i planperioden.
Behovsvekst som følge av økende antall eldre krever etter hvert utbygging av kapasitet og økt
kompetanse. Økt alder medfører økt sykelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap og betydelig
økning av forekomsten av demens.
Med økt etterspørsel etter helsetjenester øker også etterspørselen etter helsepersonell. Frem til 2020
antas det fra sentralt hold at arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell vil være i balanse. Mellom
5
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2020 og 2030 vil det inntre en stor økning i behovet, og da særlig når det gjelder helsefagarbeidere og
til dels sykepleiere.
På plantidspunktet har ikke kommunen et tilbud om heldøgns omsorgsboliger. Kommuneplanen peker
på at omsorgsboliger med fast personell på døgnbasis bør vurderes.

4.2.4

Handlingsprogrammet 2016- 2019

Kommunestyret har vedtatt en handlingsplan (Handlingsprogrammet for 2016- 2020) 7.12.2015 som
blant annet innebærer plan om utbygging av 40 nye omsorgsboliger og heldøgns omsorgsboliger i
kommunen innen 2019.
Kommunens Handlingsprogram for 2016- 2019 inneholder måltavle, økonomiplan og årsbudsjett.
For resultatområdet hjemmetjenesten fremgår det at blant annet følgende tiltak er gjort

 Dagavdelingen for demens ble satt i drift i 2015.
 Demenskoordinatorhjemmelen er økt fra 50 til 70%.
For resultatområdet sykehjemmet fremgår det at blant annet følgende tiltak er gjort:

 Ny enhet med åtte plasser ble åpnet i 2015.
 For et par tunge ressurskrevende brukere er det formålstjenlig å leie spesialplasser.
Sykehjemmet har også en skjermet enhet for inntil 8 personer med demens som ikke er tatt i bruk, og
som representerer en restkapasitet.
I kap. 7 om investeringer pkt. 66 Solhøy omsorgsboliger, går det frem at planen er at det på
Solhøytomta skal bygges omsorgsboliger. Prosjektet er tenkt bygget i to trinn:

 Trinn 1 omfatter16 omsorgsboliger og 24 heldøgns omsorgsplasser. Trinn 1 forventes ferdigstilt
i 2019.

 Trinn 2 består av 10 leiligheter og ligger ikke inne i handlingsplanen.
Den 25.04.2016 vedtok kommunestyret at Solhøytomta skal planlegges for inntil 96 plasser med
heldøgns omsorg. Administrasjonen har foreslått å utrede et alternativ med 120 omsorgsboliger
definert som omsorg pluss (slik at også brukere med store omsorgsbehov kan bo i boligene).
Byggekomitèen for Solhøy omsorgsboliger gav sin tilslutning til dette i september 2016, og forslaget
skal behandles i Formannskapet 24. oktober og videre til Kommunestyret den 11. november.
Prosjektet tar sikte på en etappevis utbygging, dvs. 64 plasser pluss fellesarealer i 1. byggetrinn
(2020) og videre 56 plasser innen 2026, forutsatt at prosjektet får finansiering.
Kommuen har ansatt en person i Resultatområdet Eiendom som vil få ansvaret for prosjektet.
Fremover skal det arbeides med et forprosjekt som utreder blant annet omfanget av og de
økonomiske rammene for utbyggingen.

4.2.5

Kompetanse

Kommuneplanens samfunnsdel peker på et økt behov for kompetanse, også innen demens.
Arbeidet med de nye planlagte heldøgnsomsorgsboligene er per i dag ikke kommer så langt at det er
tatt stilling til plan for å sikre tilstrekkelig bemanning.
I 2016 økte kommunen stillingshjemmelen til demenskoordinatoren fra 50% til 70%.
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Kommunen har ikke en kompetanseplan for årene som kommer, men jobber som ledd i den daglige
driften med å beholde, utvikle og rekruttere kompetanse, noe som også omfatter kompetanse ift
brukere/pasienter med demens.
Kompetansetitak er:









Personalet får delta på opplæringen Demensomsorgens ABC
Ansatte som ønsker videreutdanning får dette
Det gis permisjon med lønn på studiedager
Det gis også stipend (5000 kr) til dekking av bøker
Ansatte kan få lønn for å delta på kurs som er relevante for arbeidet
Personer som har fått videreutdanning i demens er forpliktet til å gi kurs til ansatte
Hvert år søkes Fylkesmannen om midler til utdanning

Hjemmetjenesten og sykehjemmet har en oversikt over hva de skal ha av kompetanse og hva de har
av kompetanse. Det er også en plan/oversikt over for neste års kursing/videreutdanning. Det foreligger
imidlertid ikke analyser av fremtidig kompetansebehov ut over dette, heller ikke tiltak for å beholde,
utvikle og rekruttere kompetanse. Det opplyses at det ved fremtidig utbygging av nye heldøgns
omsorgsboliger vil bli tatt stilling til behov for bemanning/kompetanse og hvordan dette skal dekkes
inn.

4.2.6

Velferdsteknologi

Kommunen har per i dag ikke en plan for bruk av fremtidig bruk av velferdsteknologi i helse – og
omsorgstjenesten, men det er opplyst at dette vil være noe som det er naturlig å ta opp og ta stillling
til ved utbygging av nye omsorgsboliger.
Når det gjelder trygghetsalarmer har helse- og omsorgstjenesten startet med å se på mulighet for å gå
fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Per nå foreligger det ikke en plan for dette, men det er et
ønske å få til en digital plattform for trygghetsalarmer.

4.3 Vurderinger
Kommunen må ivareta plankrav og oppstille mål, og tiltak for å realisere målene, slik at behov for
helse- og omsorgstjenester ivaretas i planperioden.
Kommunen har oppstilt mål for helse- og omsorgstjenesten for planperioden, og har konkrete planer i
form av utbygging av omsorgsboliger i Handlingsprogrammet for å møte fremtidig forventet utvikling
med en økning i antall personer med demens. Utbygging av heldøgns bemannede omsorgsboliger vil
gi innbyggerne et tjenestetilbud som ikke finnes i dag. Brukere som i dag får plass på sykehjem fordi
de ikke kan bo hjemme, men som kunne ha klart seg i en bemannet omsorgsbolig, vil i fremtiden få et
bottilbud som er bedre tilpasset behovet. Dette vil ventelig frigi noe press på sykehjemsplasser.
Utvidning av omsorgboliger med tilbud om hjemmetjenester til beboere vil bidra til å styrke
hjemmetjenestene.
Kommuneplanen viser at fra 2020 og utover er forventningen at det vil bli vanskeligere å rekruttere
helse- og omsorgspersonell, særlig sykepleiere. Kommunen har tiltak for å utvikle og rekruttere
kompetanse i dag, noe som er positivt. Samtidig tegner kommuneplanen er klart bilde av at det er
utfordringer med å få nok kompetanse særlig etter 2020, og det foreligger ikke planer for hvordan
denne utfordringen skal imøtekommes.
Kommunen har i dag analoge trygghetsalarmer, og helse- og omsorgstjenesten ønsker å ta i bruk en
digital platfomrer for alarmer. Dette vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Kommune har
imidlertid ikke en plan for en økt bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Nasjonale
utredninger viser at det er gevinster for kommunene ved å ta i bruk velferdsteknologi i større grad,
også ift brukere/pasienter med demens.
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Oppsummert er det KPMGs vurdering at kommunen har et godt bilde av utfordringene for kommende
år. Samtidig er det noe bekymringsverdig at kommunen ikke har en mer langsiktig plan for hvordan
den vil møte utfordringene med å sikre tilstrekkelig og nødvendig kompetanse etter 2020. Videre ville
det og ha vært fordelaktig om kommunen hadde en plan for økt bruk av velferdsteknologi i helse- og
omsorgstjenestene.
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5. Høring
5.1 Uttalelse fra rådmannen
KPMGs høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport «Demensomsorg» Vestby kommune, oktober
2016 er gjennomgått. KPMG anbefaler at:
«Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som oppfyller kravene i
kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.
Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå internkontrollsystemene sine:
 Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå sine rutiner for
melding og oppfølging av avvik. Dette for å sikre at rutine er kjent og følges
 Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk av pårørendes erfaring som
ledd i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring
Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om eksisterende tiltak for å
beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse er tilstrekkelig, eller om det er behov for en
styrket kompetansestyring gjennom en langsiktig plan, med mål og tiltak for siste del av
kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer med demens vil realisere seg
Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt bruk av velferdsteknologi kan
ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse med den planlagte utbyggingen av omsorgsboliger.»
Rådmannen tar anbefalingene til etterretning.
Det påpekes at sykehjemmet ikke har rutine eller praksis for faste pårørendesamtaler eller felles
pårørendemøter. Imidlertid gjør rådmannen oppmerksom på at det gjennomføres samtaler med
pårørende når disse ønsker det, eller enhetene har behov for det. Samtalene følger da «skjema for
pårørendesamtaler» med eventuelle tilleggsopplysninger. Det holdes alltid innkomstsamtale jfr.
«skjema «personopplysninger. Min livshistorie». Referat fra begge samtaler oppbevares på enheten
og opplysninger som er relevante benyttes i det daglige arbeidet.
Pårørende tilbys å delta på pårørendeskole. Oppslag henges opp på enhetene. Dette er et åpent
møte for alle pårørende til demente.
Manglende oppfølgingssystem for avviksmeldinger i tjenesten er allerede et tema i forbindelse med at
rådmannen har iverksatt et internkontrollprosjekt i Vestby kommune. Internkontrollprosjektet har som
mål å kartlegge status på gjeldende rutiner. Formålet er å kartlegge og identifisere hvilke rutiner som
finnes, hvor de er lagret, og hvilke rutiner som de enkelte resultatområder burde hatt på plass men
som ikke er utarbeidet. Resultatområdene skal deretter rydde i eksisterende rutiner samt produsere
nye der disse mangler.
Gjennom dette arbeidet har rådmannen signalisert at internkontroll er en viktig og prioritert oppgave i
Vestby kommune. Samtlige resultatområder er involvert. Gjennom tre samlinger med hvert
resultatområde fasiliteres arbeidet, og internkontrolltankegangen forankres.
Tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig kompetanse for siste del av
kommuneplanperioden kan synes vanskelig i dag. Det er tidligere forsøkt blant annet besøk og
presentasjon på videregående skole, og det er ikke utelukket at lignende framstøt vil komme.
Imidlertid er Vestby kommunes beliggenhet sentral i forhold til et stort opptaksområde for arbeidskraft,
og med forestående sentrumsutbygging med flere tusen boliger vil attraktiviteten for bosetting i
kommunen mest sannsynlig også tiltrekke seg helsefaglig kompetanse.
Det er etablert en arbeidsgruppe for Velferdsteknologi i Vestby kommune. Arbeidsgruppen deltar på
seminarer og konferanser om nye teknologiske løsninger i tillegg til å se på hvilke løsninger som kan
være aktuelle for å avhjelpe og effektivisere pleie- og omsorgstjenesten i Vestby kommune. Det er
imidlertid slik at kommunen hele tiden må avveie teknologiske løsninger opp mot hva som kan
tilpasses og integreres med eksisterende fagsystemer og infrastruktur.
Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2017 en avsetning på kr 500.000 til prosjekt
Velferdsteknologi, og vil følge opp med en prosjektplan for effektiv bruk av den foreslåtte
budsjettposten.
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Vedlegg 1 Dokumentliste
Dokumenttype

Dokumentnavn eller beskrivelse

Gjelder:

Notat

Beskrivelse av plasser som tilbys ved Vestby sykehjem

Sykehjemmet

Notat

Beskrivelse av prosedyre for tildeling av plass og endring av tjeneste ved
Vestby sykehjem

Sykehjemmet

Utskrift fra Håndbok for
daglig arbeid

Sikring av forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjeneste

Sykehjemmet

Prosedyre

Tiltak benyttet for å beskytte pasienter mot seg selv. Bruk av sengehest eller
Sykehjemmet
"body"

Prosedyre

Prosedyre for vedtak om helsehjelp til person uten samtykkekompetanse
som motsetter seg helsehjelpen

Sykehjemmet

Søknadsblankett

Henvendelse og søknadsblankett med legeopplysninger for kommunale
pleie og omsorgstjenester

Sykehjemmet

Informasjonsbrosjyre

Velkommen til Vestby sykehjem

Sykehjemmet

Serviceerklæring for
Vestby sykehjem

Tildeling av sykehjemsplass

Sykehjemmet

Artikkel ( Hefte nr 30
Velferdsteknologi,
Fagforbundet)

Omtale av demenstilbudet på sykehjemmet og de to enhetene for demente
Hagestua og Solstua

Sykehjemmet

Opplæringshefte
(Fagforbundet)

Miljøarbeid for bedre hverdag Demens

Sykehjemmet

Organisasjonskart

Organisasjonskart sykehjemmet

Sykehjemmet

Notat

Mal Brukerkort

Hjemmetjenesten

Brosyjre

Randemstua dagsenter

Hjemmetjenesten

Brosyjre

Demenskoordinator

Hjemmetjenesten

Brosyjre

Demensomsorg i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Matrise

FORSKRIFTSKRAV I PLEIE OG OMSROGSTJENESTENE (I-12/2010)

Hjemmetjenesten

Nettside

Nettside- informasjon om samtalegrupper

Hjemmetjenesten

Nettside

Nettside- informasjon om pårørendeskole for pårørende til personer med
demens

Hjemmetjenesten

Informasjonskriv

Ikke tittel

Hjemmetjenesten

Notat

Informasjonsinnhenting ved forsvinning

Hjemmetjenesten

Skriv

Kjøre påørende

Hjemmetjenesten

Notat

Kommentarer til brukerundersøkelsen 2014- 2015- 2016

Hjemmetjenesten

Excel fil

Resultat brukerundersøkelse 2014- 2015- 2016

Hjemmetjenesten

Notat

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER I
HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenesten

PPT-fil

Organisering av demensomsorgen i Vestby kommune

Hjemmetjenesten

Notat

OVERSIKT OVER TJENESTER SOM TILBYS OG
TJENESTEBESKRIVELSER

Hjemmetjenesten

Prosedyre

Endring/avsluttning av tiltak i Gerica

Hjemmetjenesten

Prosedyre

Prosedyrer hjemmeboende personer med demens

Hjemmetjenesten

Risikoanalyse

Risikoanalyse pasienter

Hjemmetjenesten
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Notat

Saksgang i tildeling av helse- og omsorgstjenester i Vestby kommune

Hjemmetjenesten

Brosyjre

Samtalegruppen høsten 2016

Hjemmetjenesten

Facebook

Omtale av tilbud om samtalegruppe

Hjemmetjenesten

Facebook

Omtale av tilbud om pårørendeskole

Hjemmetjenesten

Notat

Tjenestebeskrivelser

Hjemmetjenesten

Plan

Handlingsprogram 2016- 2019

Kommunen

Rapport

Årsmelding 2015

Kommunen

Skjema for MMSE-NR2

Norsk revidert mimi mental status evaluering

Sykehjemmet

Mål

Mål for Solstua

Sykehjemmet

Mål

Mål for Hagestua

Sykehjemmet

Skjema

Personopplysninger Min Livshistorie

Sykehjemmet

Skjema

Skjema for registrering av adferd gjennom døgnet

Sykehjemmet

Skjema

Sammendrag fra OBS-demens

Sykehjemmet

Skjema

OBS-demens Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Sykehjemmet

Skjema

Sammendrag av anamneseskjemaet (pasientopplysningsskjema)

Sykehjemmet

Journal

Ernæringsjournal Vestby sykehjem

Sykehjemmet

Skjema

Pårørendesamtale

Sykehjemmet

Hefte

IPLOS – registeret: Veileder for personell i kommunal helse - og
omsorgstjenester

Hjemmetjenesten

Skjema

Avviksmelding

Hjemmetjenesten

Utskrift

ADL

Hjemmetjenesten

Utskrift

Tiltaksplan

Hjemmetjenesten

Arbeidsliste

Arbeidsliste - pr. ansatt

Hjemmetjenesten

Utskrift

Personopplysninger

Hjemmetjenesten

Plan

Tiltaksplan

Hjemmetjenesten

Statistikk

Statestikk avvik 2015 og 2016

Hjemmetjenesten

Notat

Ergoterapivurdering- aktivitetsutførelse

Hjemmetjenesten

Skjema

Demensutredning

Hjemmetjenesten

Skjema

Kartlegging av ernæringsstatus

Sykehjemmet

Skjema

Flere avviksskjema

Sykehjemmet

Skjema

Registrering av meldte avvik i legemiddelhåndteringen

Sykehjemmet

Rutiner

Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak

Kommunen

Rutiner

Samling av rutiner

Hjemmetjenesten

Plan

Tiltaksplan /pleieplan

Sykehjemmet

Skjema

Oversikt over medikamentavvik 2016

Sykehjemmet
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Vedlegg 2 Grunnleggende behov
§ 3 Oppgaver og innhold i tjenestene
Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:
tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester
vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes
- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved
- utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse
med den daglige utførelse av tjenestene.
-

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer
som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med
det menes bl.a.:
- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
- selvstendighet og styring av eget liv
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og
rimelig valgfrihet i forhold til mat
- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
- mulighet for ro og skjermet privatliv
- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- mulighet til selv å ivareta egenomsorg
- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den
enkeltes tilstand
- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine
behov
- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
- tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- tilbud om eget rom ved langtidsopphold
- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 33/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om antikorrupsjonsarbeidet i Vestby kommune
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00347-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger:
Vestby kommune bør:
1. Formalisere rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
2. Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og
håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatrening
3. Gjennomføre en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og
implementere risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen
4. Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir
fulgt og at misligheter ikke forekommer.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisor anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen tolv måneder.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret valgte KPMG som revisor for forvaltningsrevisjon om
antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i sitt møte den 20.6.16, jf sak 48/16.
Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen den 14. 9., jf. sak 23/16.
Revisjonen har i arbeidet med rapporten samlet inn data via dokumentanalyse,
intervjuer og en spørreundersøkelse. Ni ledere og saksbehandlere er intervjuet.
Spørreundersøkelsen ble sendt til 37 administrativt ansatte og politikere i kommunen
og ga en svarprosent på 78.
Sekretariatet mener rapporten drøfter de problemstillingene som kontrollutvalget
ønsket å få belyst. Det ville vært en fordel om alle spørsmålene og fordelingen av
alle svar i spørreundersøkelsen hadde fulgt rapporten.
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

KPMGs vurderinger:
-

Ledelsen er ikke god nok til å sette korrupsjon på dagsorden ved
avdelingsmøter o.l.
Saksbehandlingsprosessen i PBG er ikke tilstrekkelig formalisert for å sikre
videreføring av god praksis ved utskifting av personell.
PBG sørger ikke for god bevissthet blant de ansatte om etiske
problemstillinger.
Manglende, relevant ROS-analyse gjør at PBG ikke har tilfredsstillende
oversikt om mislighetsrisikoene i avdelingen.
De ansette ved PGB blir ikke ofte nok informert om viktigheten av de etiske
retningslinjene.
PGB har ikke foretatt vurdering av mislighetsrisiko som tredjeparter
(entreprenører o.l.) kan utgjøre.
Kommunen kan bli flinkere til å informere om ønsket bruk av
varslingsordningen.
Kommunen bør gjennomføre årlige mislighetsrevisjoner eller
stikkprøvekontroller.
PBG har ikke gode kontrollrutiner for om nyansatte faktisk signere på at de har
lest og forstått de etiske retningslinjene.
Kommunens rutiner for håndtering av et varsel er ikke tilstrekkelig detaljerte.

KPMG anbefaler at Vestby kommune:
1. Formaliserer rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
2. Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og
håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatrening
3. Gjennomfører en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og
implementere risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen
4. Gjennomfører kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir
fulgt og at misligheter ikke forekommer.
Rådmannen skriver i sin høringsuttalelse, jf. kap. 6 i rapporten, at han i hovedsak tar
de anbefalte tiltak til etterretning. Han stiller seg likevel undrende til enkelte
konklusjoner: Han mener det foretas en grundig sjekk av søkeres bakgrunn knyttet til
bigeskjeft.
KPMG vil gi en presentasjon av hovedpunktene i rapporten i møtet.
Ås, 06.12.2016
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: KPMGs forvaltningsrevisjonsrapport av november 2016, Anti-korrupsjon i
Vestby kommune
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Forord
Etter vedtak i kommunestyret i Vestby kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet
mot anti-korrupsjonsarbeidet i Resultatområdet Plan, Bygg og Geodata (PBG). Denne rapporten er
svar på kommunestyrets bestilling.
Oppbygging av rapporten
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2 til 5 blir
revisjonskriterier konkretisert, og fakta og vurderinger presentert. I kapittel 6 er rådmannens uttalelse
til rapporten tatt inn.
Takk til kommunen for god hjelp til oss i vårt arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Bergen, 1. november 2016

Ole Willy Fundingsrud
Direktør
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Sammendrag
Formålet med forvaltningsrevisjon er å evaluere om Vestby kommune har et godt nok rammeverk for å
forebygge, avdekke og respondere på korrupsjon og økonomisk kriminalitet i plan- og bygningssaker.
Under er våre konklusjoner og anbefalinger.
Kontrollmiljø
KPMGs inntrykk er at tonen fra toppen i Vestby kommune når det gjelder etisk kultur verken er tydelig
eller eksplisitt. Kommunen har en rekke dokumenter på plass som fordeler ansvar og roller i
kommunen, men det er ingen dedikert ressursperson som er ilagt ansvar for å forebygge og avdekke
korrupsjon og andre former for misligheter. Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer samt
skriftlige varslingsrutiner som er tilstrekkelig utfyllende. De ansatte i kommunen har imidlertid lite
kunnskap om retningslinjene og rutinene og etterlyser mer fokus på dette.
PBG-avdelingen har ikke nedfelt saksbehandlingspraksisen i skriftlige rutiner som redegjør for
fordelingen av roller og ansvar. For å sikre at roller og ansvar ivaretas og minimere risiko for at man
går utover disse, bør roller og ansvar formaliseres.
Forebyggende tiltak
Vestby kommune har ikke foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for å identifisere korrupsjons- og
mislighetsrisiko, men Resultatområdet Plan, Bygg og Geodata (PBG) har en uformell forståelse av at
korrupsjon er en risiko som må reduseres. I følge kommunens etiske retningslinjer er de ansatte
forpliktet til å sette seg inn i retningslinjene og underskrive på at de har gjort dette. KPMG har
imidlertid inntrykk av at det for øvrig er lite fokus på etikkopplæring og bevisstgjøring rundt etiske
problemstillinger. Vestby kommune har et regelverk på plass for å forhindre interessekonflikt, men
ingen rutiner på plass for å effektivt og rettferdig håndheve reglene. Vestby kommune har ingen
skriftlige rutiner på plass for å formelt foreta bakgrunnssjekk av eksterne tredjeparter. På ad hoc basis
benytter de imidlertid Proff Forvalt og IDD-rapporter1 for å vurdere tredjeparter.
Avdekking
Vestby kommune har etablert en varslingsordning som er beskrevet i diverse dokumenter. KPMG har
imidlertid inntrykk at det er lite kunnskap om hvordan varslingsordningen skal benyttes – og mer
konkret hva slags saker det bør varsles om. Kommunen har aldri mottatt varsler om potensiell
korrupsjon eller andre økonomiske misligheter i plan- og bygningssaker. Slik vi har forstått det har ikke
kommunen gjennomført noe form for avdekkende virksomhet i form av stikkprøvekontroller,
mislighetsrevisjoner med videre.
Responsevne og læring
Vestby kommune har utarbeidet brede og overordnede rutiner for hvordan varsler om misligheter skal
behandles. Etter KPMGs vurdering gir ikke rutinene tilstrekkelig detaljerte instrukser om hvordan
varsler om potensielle misligheter bør behandles. I og med at Vestby kommune aldri har erfart tilfeller
av misligheter har de heller ingen rutiner på plass for å evaluere forekomsten av uønskede hendelser
og lære av det inntrufne.
Anbefalinger
KPMG anbefaler at Vestby kommune:

 Formalisere rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
 Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og håndtering av dette, for
eksempel ved å arrangere dilemmatrening
1

Integrity Due Diligence (IDD) undersøkelser
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 Gjennomfører en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og implementere
risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen

 Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir fulgt og at
misligheter ikke forekommer.

VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON

iii

Innhold
1. Innledning

1

1.1

Bakgrunn og formål

1

1.2

Problemstillinger

1

1.3

Revisjonskriterier

1

1.4

Metode

2

2. Kontrollmiljø

3

2.1

Tonen fra toppen

3

2.2

Kontrollfunksjoner

3

2.3

Etiske retningslinjer, prinsipper og rutiner

4

3. Forebygging

5

3.1

Risikovurdering

5

3.2

Informasjons- og opplæringsprogrammer

5

3.3

Risikostyring av tredjeparter

6

4. Avdekking

7

4.1

Varslingsordning

7

4.2

Kontrollaktiviteter

8

4.3

Overvåking og forbedring

8

5. Respons

9

5.1

Responsplaner

9

5.2

Evne til forbedring og læring

9

6. Høring

10

6.1

Uttalelse fra rådmannen

10

6.2

Presisering fra revisjonen

10

Vedlegg 1 Dokumentliste

11

VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON

iv

1. Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Kontrollutvalget i Vestby kommune har gitt KPMG i oppdrag å gjennomføre en Gap-analyse for å
evaluere om Vestby kommune på et overordnet nivå har et godt nok rammeverk for å forebygge,
avdekke og respondere på mistanke om korrupsjon og øvrige former for økonomisk kriminalitet i planog bygningssaker.2

1.2 Problemstillinger
Forvaltningsrevisjonen skal besvare følgende problemstillinger:
1.

Hvordan sikres den etiske standarden i kommunens arbeid med plan- og bygningssaker?

2.

Har kommunen et tilfredsstillende kontrollsystem for å forebygge og avdekke korrupsjon?

3.

Har kommunen beredskap for å håndtere en eventuell korrupsjonssak?

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Analysen
har lagt til grunn KPMGs rammeverk basert på veiledere og beste praksis. Vestby kommunes
modenhet er målt opp mot kriteriene i rammeverket:

















Kontrollmiljø
Tonen fra toppen
Kontrollfunksjoner
Etiske retningslinjer, prinsipper og rutiner
Forebygging
Risikovurdering
Informasjons- og opplærings-programmer
Risikostyring av tredjeparter
Avdekking
Varslingsordning
Kontrollaktiviteter
Overvåkning og forbedring
Respons
Responsplaner
Evne til læring og forbedring

Revisjonskriterier er redegjort nærmere for i kapittel 2- 5.

2 Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i
en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller gir seg ut for å være – lovlig (Økokrim 13.01.2015)
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1.4 Metode
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for
forvaltningsrevisjon3.
For å svare på problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data:

 Dokumentinnsamling og analyse
 Intervjuer
 Spørreundersøkelse
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp mot
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1.
KPMG har gjennomført intervjuer med ni personer:











RO-leder PBG og leder av Bygningsavdelingen
Saksbehandler Geodata og landmåler
Saksbehandler Bygningsavdelingen
Leder Planavdelingen
Leder Geodataavdelingen
Personal/Organisasjonssjef
Saksbehandler Planavdelingen
Juridisk Rådgiver
Økonomisjef

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet
informasjonsverdi, personenes erfaring og formelt ansvar med hensyn til forvaltningsrevisjonens
formål og problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende
informasjon til dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen.
Det er gjennomført en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 37 administrativt
tilsatte og politikere i kommunen. Inviterte deltakere i undersøkelsen fordeler seg slik:









RO Plan, bygg og geodata

17 ansatte

Servicetorget

3 ansatte

Fellestjenesten

3 ansatte

RO Kommunalteknikk

2 ansatte

RO Eiendom

2 ansatte

Økonomiavdelingen

2 ansatte

Plan- og miljøutvalget

8 politikere

Til sammen 29 respondenter svarte, som gir en svarprosent på 78 prosent.
Datainnsamlinga ble avsluttet 22.09.2016.
Rapport er sendt rådmannen til uttalelse den 18.10.2016 med høringsfrist den 31.10.2016.

3

Utgitt av Norges Kommunrevisorforbund.
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2. Kontrollmiljø
2.1 Tonen fra toppen
2.1.1

Revisjonskriterier

 Tonen fra toppen er sterk, synlig og eksplisitt
 Politisk/administrativ ledelse anerkjenner behovet og viktigheten av å arbeide med
antikorrupsjon og opprettholde en etisk kultur

2.1.2

Fakta

Det gjennomgående synspunktet blant intervjuobjektene var at både politisk og administrativ ledelse
verken tydelig eller eksplisitt kommuniserer kommunens ståsted med hensyn til korrupsjon og
misligheter, og at det tilsynelatende ikke er et tema blant ledelsen. De intervjuede opplevde imidlertid
ledelsen og rådmannen som ryddige og korrekte - samt handlekraftige når det trengs. Politikerne er i
ferd med å revidere egne etiske retningslinjer, hvilket forhåpentligvis vil bidra til å videreutvikle den
etiske kulturen. Denne forvaltningsrevisjonen ble også tolket som et godt tegn.
Resultatet av spørreundersøkelsen viser at under halvparten (48,3%) av respondentene er enig
(41,4%) eller svært enig (6,9%) i påstanden om at holdningen til Vestby kommunes ledelse til etisk
adferd er sterk, synlig og eksplisitt. En svak majoritet av respondentene, 51,7%, var enten uenig
(6,9%) eller verken enig eller uenig (44,8%) påstanden.

2.1.3

Vurderinger

Etter KPMGs vurdering er ikke ledelsen tilstrekkelig god på å understreke viktigheten av etikk i
avdelingen ved å sette temaet på agendaen i forbindelse med avdelingsmøter, seminarer og lignende.

2.2 Kontrollfunksjoner
2.2.1

Revisjonskriterier

 Ledelsen har klart definerte roller og ansvar
 Funksjonene har status, midler og ressurser
2.2.2

Fakta

Ingen av de intervjuede kunne tydelig redegjøre for hvordan roller og ansvar for å forebygge og
avdekke korrupsjon i plan- og bygningssaker var fordelt, men flere viste til RO-lederens overordnede
ansvar. Ingen opplevde at de selv var ilagt konkrete roller og oppgaver for å forhindre eller avdekke
korrupsjon, men flere mente at enhver ansatt må ta sitt ansvar for å bidra til dette. Flertallet av
intervjuobjektene nevnte en nylig opprettet spesialrådgiverstilling som de trodde vil få tildelt et
overordnet ansvar for anti-korrupsjonsarbeidet og inneha en kontrollerfunksjon. Etter samtaler med
sentrale personer i PBG-avdelingen, er det KPMGs forståelse at vedkommende vil ha et overordnet
kontrolleransvar, og blant annet fokusere på avdelingens rutiner og prosedyrer. Han vil således ikke
ha et konkret ansvar for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter.
Intervjuobjektene redegjorde for ansvars- og rollefordelingen i saksbehandlingsprosessen som skal
sikre overholdelse av lover, forskrifter og regelverk. I henhold til etablert praksis blir hver sak vurdert
av minimum to personer før vedtak fattes av flere beslutningstakere. De intervjuede beskrev et lite
arbeidsmiljø med stor grad av internjustis som fungerer som en uformell kontrollmekanisme. PBGavdelingen har ikke nedfelt saksbehandlingspraksisen i skriftlige rutiner som redegjør for fordelingen
av roller og ansvar. Kommunens elektroniske saksbehandlingssystem forhindrer imidlertid
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saksbehandler fra å ekspedere en sak uten RO-lederens godkjenning og fungerer således som en
kontrollmekanisme.
Vestby kommune har utarbeidet flere dokumenter som redegjør for fordelingen av roller og ansvar i
kommunen, deriblant Reglement for videredelegering fra administrasjonssjefen til
resultatområdeledere, Videredelegering fra bygningssjef, RO-leder PBG og Delegeringsreglement for
Vestby kommune. Ingen av de nevnte dokumentene behandler imidlertid ansvar og roller med hensyn
til å forebygge korrupsjon og øvrige misligheter direkte.

2.2.3

Vurderinger

Etter KPMGs vurdering er ikke RO-området saksbehandlingsprosessen i PBG tilstrekkelig formalisert i
et prosedyredokument som sikrer at god etablert praksis for ansvars- og rolledeling blir videreført selv
ved utskiftning av personell i avdelingen.
Én person i ledelsen er ikke ilagt ansvaret med å påse at avdelingen har tilstrekkelig gode rutiner for
forebygging og avdekking av misligheter.

2.3 Etiske retningslinjer, prinsipper og rutiner
2.3.1

Revisjonskriterier

 Det etiske regelverket klargjør formål, prinsipper og standarder for etisk opptreden
 Regelverket er kjent, tydelig, tilgjengelig, og forståelig
 De etiske retningslinjene er regelmessig gjennomgått
2.3.2

Fakta

Vestby kommunes etiske retningslinjer behandler en rekke relevante temaer, deriblant tilbud og
mottak av gaver, interessekonflikt, konfidensialitet, samt plikt til å overholde relevante lover og regler
og sette seg inn i og etterleve Vestby kommunes etiske retningslinjer. Reglene er enkle å forstå,
relevante for medarbeidernes hverdag og har et begrenset omfang. Varslingsrutinene er ikke
behandlet i retningslinjene, men i to separate dokumenter; Varslingsplakaten og Regler og rutiner for
håndtering av "varsling av kritikkverdige forhold".
Intervjuobjektene KPMG snakket med har kjennskap til at det foreligger etiske retningslinjer i Vestby
kommune generelt, og visse mente de har kjennskap til de overordnede temaene som er behandlet i
disse. Etiske spørsmål blir indirekte behandlet i avdelingens daglige arbeid, men det rådet en felles
oppfatning om at det ikke er et direkte fokus på etikk i det daglige. Noen mente at de etiske
retningslinjene bør få mer oppmerksomhet i fellesmøter og andre fora.
Spørreundersøkelsen underbygget til dels det budskapet som ble formidlet av intervjuobjektene;
nesten 40% av respondentene var enten uenig (27,6%) eller verken enig eller uenig (10,3%) i at de
kunne forklart de etiske retningslinjene til Vestby kommune. Et flertall (69%) erkjente imidlertid at de
ansatte selv har et ansvar for å sette seg inn i, og utføre sitt arbeid i samsvar med kravene i de etiske
retningslinjene, samt relevante lover og regler.

2.3.3

Vurderinger

Vår vurdering er at ledelsen i PBG ikke sørger for tilfredsstillende bevisstheten blant de ansatte
omkring etiske problemstillinger og hvordan disse håndteres i henhold til kommunens etablerte
retningslinjer og rutiner. Dette kan for eksempel gjøres ved å arrangere dilemmatrening med de
ansatte.

VESTBY KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON

4

3. Forebygging
3.1 Risikovurdering
3.1.1

Revisjonskriterier

 Risikovurderingen er regelmessig, oppdatert og dokumentert
 Ansvaret for å sikre at risikovurderinger relatert til korrupsjon og misligheter er riktig utført er
tildelt en senior person og involverer rette personer

 Risikoreduserende tiltak implementeres iht. gitte frister. Det tas hensyn til interne og
eksterne risikoer, samt egne sårbarheter

 Ledere og relevante funksjoner har kunnskap om risikobilde
3.1.2

Fakta

Kommunen har gjennomført en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som i hovedsak
fokuserer på hendelser som kan medføre risiko for liv og helse. Konsekvenser som økonomisk- og
omdømmetap er berørt, men korrupsjons- og mislighetsrisiko ikke spesifikt behandlet i rapporten.
KPMGs intervjuobjekter bekreftet at det ikke var gjennomført noen ROS-analyse med særskilt fokus
på mislighetsrisiko, men én av de intervjuede mente at ledelsen uformelt har identifisert mottak av
gaver som en fremtredende risiko for avdelingen.
Et stort flertall (86,2%) av respondentene av KPMGs spørreundersøkelse uttrykte manglende
kjennskap til hvordan Vestby kommune arbeider med å forebygge korrupsjon og andre misligheter i
plan- og bygningssaker. Likeledes er kun 24,3% av respondentene kjent med hvor risikoen er størst
for korrupsjon og misligheter.

3.1.3

Vurderinger

I mangel på en ROS-analyse med fokus på korrupsjons- og mislighetsrisiko har ikke RO-området PBG
tilfredsstillende oversikt over hva som er de mest relevante mislighetsrisikoene i avdelingen. Basert på
resultatene av en slik analyse kan kommunen vurdere behovet for å implementere målrettede
risikoreduserende tiltak.

3.2 Informasjons- og opplæringsprogrammer
3.2.1

Revisjonskriterier

 Nytilsatte får opplæring i etiske retningslinjene og varslingsmuligheter, samt må signere på
at de etiske retningslinjene er forstått

 Ansatte får jevnlig opplæring på emner relatert til misligheter, og vet hva som forventes
 Treningen er praktisk og risikobasert
 Ledelsen har effektive kommunikasjonskanaler og anerkjenner behovet for trening og
opplæring

3.2.2

Fakta

I følge kommunens Etiske retningslinjer skal alle ansatte i kommunen sette seg inn i retningslinjene –
samt bekrefte med sin underskrift at de har gjort dette.
Én av de intervjuede mente at de etiske retningslinjene ble gjennomgått i forbindelse med
nyansettelser. For øvrig bekreftet samtlige intervjuobjekter at det ikke gjennomføres regelmessig og
systematiske gjennomganger av de etiske retningslinjene med de ansatte underveis i
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ansettelsesforholdet. Likeledes gjennomføres det sjeldent eller aldri opplæring i emner relatert til
korrupsjon og øvrige misligheter – dette til tross for at de ansatte regelmessig blir kurset i ulike andre
faglige temaer.
Intervjuobjektenes synspunkter ble befestet av funnene fra spørreundersøkelsen; kun 17,2% av
respondentene var enig eller svært enig i at de hadde fått tilstrekkelig trening i å håndtere etiske
problemstillinger.

3.2.3

Vurderinger

Vår vurdering er at avdelingen ikke minner de ansatte om viktigheten av de etiske retningslinjene ofte
nok ved, for eksempel, å sende de på e-post. Bevisstheten rundt temaet kan økes ved, for eksempel,
å arrangere et etikk- og anti-korrupsjonskurs for de ansatte.

3.3 Risikostyring av tredjeparter
3.3.1

Revisjonskriterier

 Virksomheten har inntatt korrupsjon og økonomisk kriminalitet som del av sine
tredjepartsrutiner

 Virksomheten har et system med oversikt over sine tredjepartene på bakgrunn av
risikovurdereringer, samt har definert forebyggende tiltak som skal utløses med
utgangspunkt i risiko

 Det eksisterer rutiner for å unngå habilitet og interessekonflikter
3.3.2

Fakta

KPMG har ikke identifisert nedfelte rutiner for hvordan tredjeparter skal risikovurderes.
I forbindelse med nyansettelser gjennomgås kandidatenes CV og søknad, og referansene sjekkes,
ifølge de ansatte KPMG intervjuet. Utover dette foretas ingen ytterligere screening med hensyn til
korrupsjon og mislighetsrisiko i forkant av kontraktsinngåelse. KPMG bemerker at hensynet til
personvernet kan gjøre det vanskelig å foreta grundigere screening av kandidater. Det kan imidlertid
være formålstjenlig å kartlegge kandidaters eierinteresser og verv etter kontraktsinngåelse slik at
eventuelle habilitets-/interessekonflikter kan avverges.
I henhold til kommunens standard arbeidsavtale kan ikke de ansatte å ha lønnet arbeid/ekstraarbeid
som kan gå ut over vedkommende arbeidsytelse i kommunen eller medføre inhabilitet uten
arbeidsgivers godkjennelse. Kommunen har imidlertid ikke utarbeidet rutiner for å systematisk
innhente informasjon om ansattes eksterne geskjefter. KPMGs undersøkelser avdekket at enkelte
ansatte har fått dispensasjon til å drive med inntektsbringende bigeskjefter, men at det råder noe
uenighet i ledelsen om hvordan slike tilfeller bør håndteres.
Når det gjelder eksterne tredjeparter (utviklere, entreprenører o.l.), bekreftet de intervjuede at det ikke
foreligger skriftlige rutiner, og det er heller ingen etablert praksis for å foreta en formell
bakgrunnssjekk. En av intervjuobjektene nevnte at de til dels har brukt registeret Proff Forvalt, og at
avdelingen har rammeavtale med en ekstern leverandør om gjennomføring av Integrity Due Diligence
(IDD) undersøkelser. KPMGs intervjuobjekter hadde avvikende syn på risikoen forbundet med
eksterne tredjeparter og håndteringen av denne; én av de intervjuede mente at avdelingen har god
kjennskap til aktørene de forholder seg til, og at formelle bakgrunnsundersøkelser således ikke er
nødvendig. En annen stilte seg, på den annen side, skeptisk til at enkelte entreprenører får innvilget
prosjekter i kommunen.

3.3.3

Vurderinger

KPMGs vurdering er at resultatområde PBG ikke har foretatt nødvendige vurderinger av hvorvidt og
evt. hva slags mislighetsrisiko relevante tredjeparter (entreprenører, utviklere o.l.) kan utgjøre for
avdelingen, og etablert formelle rutiner for hvordan dette skal håndteres. Etter vår vurdering har
kommunen heller ikke utarbeidet nødvendige retningslinjer for hva slags eksterne verv og aktiviteter
som er tillatt for å minimere graden av personlig skjønnsutøvelse i slike vurderinger.
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4. Avdekking
4.1 Varslingsordning
4.1.1

Revisjonskriterier

 Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling er ivaretatt
 Varslingsrutiner er tilgjengelige, kjent og, kommunisert. Det er tydelig definert hva det skal
varsles om og det er prosedyrer for hvordan varslingssaker skal håndteres

 Det er en utpekt person med ansvar for varslingstjenesten
4.1.2

Fakta

Vestby kommune har en Varslingsplakat som informerer politikerne og administrasjonen om deres rett
og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, hvordan varsler skal behandles, regler mot gjengjeldelse
mot varsleren, hvem man skal varsle til, samt retten til anonymitet. I tillegg har kommunen utarbeidet
Regler og rutiner for håndtering av "varsling av kritikkverdige forhold" som i all hovedsak gjengir
innholdet i Varslingsplakaten, samt gir en utdypende redegjørelse for de alternative varslingskanalene
(hvorav to av fire gir mulighet for anonymitet) og noe mer detaljer for hvordan mottaker skal behandle
varsler. Kommunens Personalhåndbok behandler også varsling som tema, og stadfester helt
overordnet de ansattes og arbeidsgivers plikter.
Intervjuobjektene var kjent med at det eksisterer en varslingsordning, men uttrykte minimal kunnskap
om rapporteringskanalene, samt rutiner for mottak og behandling av varsler. Det rådet en bred enighet
blant intervjuobjektene at det ikke er adekvat kjennskap til varslingsordningen blant de ansatte. Én av
de intervjuede ga uttrykk for at det ikke er gjort tilstrekkelig godt kjent hva det skal varsles om. Flere
av de intervjuede hadde ikke kjennskap til om det hadde kommet inn reelle varsler om misligheter
begått av parter som jobber i eller med avdelingen.
Spørreundersøkelsen viste at majoriteten av respondentene (65,5%) har tiltro til at rapporter om
misligheter ville blitt håndtert på en god måte. Et enda større flertall (82,7%) av respondentene mener
at det er riktig å rapportere om brudd på de etiske retningslinjene, eller mistanke om korrupsjon eller
andre misligheter. Til tross for det tror kun 31% av respondentene at folk sier ifra dersom de oppdager
uetisk adferd.
Kun 37,9% av respondentene mener det er lav toleranse for uetisk adferd i RO Plan, Bygg og
Geodata.
Henholdsvis 6,8% av respondentene har svart at ansatte i Vestby kommune "av og til" eller "sjeldent"
har vært involvert i korrupsjon eller misligheter i plan- og bygningssaker i løpet av de siste tolv
månedene, og 20,6% at søker eller andre aktører har vært involvert i tilsvarende aktiviteter i samme
tidsrom.

4.1.3

Vurderinger

Etter KPMGs vurdering kan kommunens ledelse bli flinkere på å bevisstgjøre de ansatte om
intensjonen ved varslingsordningen, samt rutinene for å rapportere om misligheter. Likeledes, kan
kommunen bli flinkere til å informere om ønsket bruk av varslingsordningen - til å rapportere om
faktiske misligheter – ved å skape større bevissthet omkring misligheter, herunder definisjoner og
konsekvenser. Dette kan blant annet gjøres ved å sende ut e-poster eller kurse de ansatte.
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4.2 Kontrollaktiviteter
4.2.1

Revisjonskriterier

 Ledelsen har effektive kontroller som på plass for å redusere risikoen for misligheter
 Kontrollene tar utgangspunkt i risiko
 Det gjennomføres risikobaserte mislighetsrevisjoner (datanalyser) og regnskapsrapportene
blir sjekket for røde flagg knyttet til misligheter

4.2.2

Fakta

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at Vestby kommunes PBG-avdeling gjennomfører
regelmessige mislighetsrevisjoner eller andre dataanalyser eller undersøkelser for å proaktivt avdekke
misligheter.
I følge respondentene av KPMGs spørreundersøkelse, har Vestby kommune ikke tilstrekkelige
kontrollrutiner på plass for å avdekke brudd på de etiske retningslinjene, samt korrupsjon og
misligheter; kun 6,8% av respondentene er enig eller svært enig i påstandene. Det er imidlertid så
mange som 58,6% som ikke vet hvilke kontrollrutiner som er på plass, og som dermed ikke mener noe
om tilstrekkeligheten av disse.

4.2.3

Vurderinger

Vår vurdering er at Vestby kommune bør gjennomføre årlige mislighetsrevisjoner eller
stikkprøvekontroller for å kontrollere at regler og prosedyrer blir etterlevd og at misligheter ikke
forekommer.

4.3 Overvåking og forbedring
4.3.1

Revisjonskriterier

Virksomheten overvåker rutiner for håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og arbeidet med
kontinuerlig forbedring.

4.3.2

Fakta

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at Vestby kommune foretar regelmessige gjennomganger av
rutiner for håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og implementerer forbedringstiltak basert på
resultatene.
I følge KPMGs intervjuobjekter foretas det heller ikke regelmessige oppsummeringer av aktiviteten på
varslingskanalen. Noen av intervjuobjektene hadde en oppfatning om at det kun har kommet
personalsaker, og ikke varsler om korrupsjon eller andre økonomiske misligheter.

4.3.3

Vurderinger

Vår vurdering er at avdelingen burde ikke har tilstrekkelig gode kontrollrutiner på plass for å
regelmessig sjekke at nyansatte faktisk signerer på at de har lest og forstått de etiske retningslinjene.
Etter KPMGs vurdering burde avdelingen også foreta en gjennomgang av varslingssystemet og
vurdere årsaken til at de ikke får inn rapporter om misligheter. Det kan potensielt skyldes mangelfull
kunnskap om hva som defineres som en mislighet og hvordan man identifiserer røde flagg.
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5. Respons
5.1 Responsplaner
5.1.1

Revisjonskriterier

 Virksomheten har prosedyrer for hvordan håndtere mistanke om økonomisk kriminalitet,
herunder rapportering av mistanke, gransking og evaluering av intern kontroll

 Det er rutiner for sikring av elektroniske spor og innsyn i ansattes e-post
5.1.2

Fakta

Vestby kommunes Regler og rutiner for håndtering av "varsling av kritikkverdige forhold" lister opp de
ulike rapporteringskanalene og beskriver i grove trekk hvordan mottakeren av et varsel skal behandle
saken. Reglene og rutinene sier ingenting om hvordan en sak skal granskes, hvorvidt eller hvordan en
gjennomgang av interne kontrollmekanismer bør gjennomføres, eller rutiner for sikring av elektroniske
spor og innsyn i ansattes e-post.
I følge intervjuobjektene har ikke kommunen erfaring med gransking av mistanke om korrupsjon eller
andre misligheter, og hadde heller ikke kjennskap til hvorvidt kommunen har responsplaner ved
mistanke om økonomisk kriminalitet.

5.1.3

Vurderinger

Etter KPMGs vurdering er ikke Vestby kommunes rutiner for hvordan et varsel bør håndteres og
granskes tilstrekkelig detaljerte.

5.2 Evne til forbedring og læring
5.2.1

Revisjonskriterier

 Virksomheten tar lærdom og evaluerer uønskede hendelser og hvordan arbeidet med å
forebygge og avdekke korrupsjon og misligheter fungerer

5.2.2

Fakta

Ingen av de ansatte KPMG intervjuet hadde kjennskap til at misligheter hadde blitt begått på
avdelingen, og kunne således ikke forklare hvordan avdelingen evaluerer og tar lærdom av uønskede
hendelser på arbeidsplassen.

5.2.3

Vurderinger

N/A
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6. Høring
6.1 Uttalelse fra rådmannen
KPMGs høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport «Anti-korrupsjon» Vestby kommune, oktober
2016 er gjennomgått. KPMG anbefaler at Vestby kommune:





Formaliserer rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen
Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og håndtering av dette, for
eksempel ved å arrangere dilemmatrening
Gjennomfører en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og implementere
risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen
Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer blir fulgt og at
misligheter ikke forekommer

Rådmannen tar i all hovedsak de anbefalte tiltak til etterretning.
Imidlertid ønsker rådmannen å understreke at han stiller seg undrende til enkelte av rapportens
konklusjoner. Spesielt gjelder dette kapitel 3.3 Risikostyring av tredjeparter og forholdet til kartlegging
av kandidaters (søkeres) eierinteresser og verv. Videre at det konkluderes med at «kommunen har
imidlertid ikke utarbeidet rutiner for å systematisk innhente informasjon om ansattes eksterne
geskjefter» og «men at det råder noe uenighet i ledelsen om hvordan slike tilfeller bør håndteres»
(inntektsbringende bigeskjefter).
Det er rådmannens oppfatning at det foretas en grundig og tilstrekkelig sjekk av søkeres bakgrunn
knyttet til eventuell bigeskjeft sett opp mot de stillingskategorier som resultatområdet har. For kjente
tilfeller er dette omtalt og innarbeidet i arbeidskontrakten dersom det er konkludert med at bigeskjeften
ikke kommer i konflikt med § 4 i etiske retningslinjer.
Vedrørende uenighet i ledelsen om hvordan slike tilfeller bør håndteres er det grunn til å stille
spørsmål ved hvordan ledelsen defineres. I kommunens toppledelse er det ingen uenighet om dette.
Rådmannen i Vestby kommune har startet opp et internkontrollprosjekt som har som mål å kartlegge
status på gjeldende rutiner. Formålet er å kartlegge og identifisere hvilke rutiner som finnes, hvor de er
lagret, og hvilke rutiner som de enkelte resultatområder burde hatt på plass men som ikke er
utarbeidet. Resultatområdene skal deretter rydde i eksisterende rutiner samt produsere nye der disse
mangler.
Gjennom dette arbeidet har rådmannen signalisert at internkontroll er en viktig og prioritert oppgave i
Vestby kommune. Samtlige resultatområder er involvert. Gjennom tre samlinger med hvert
resultatområde fasiliteres arbeidet, og internkontrolltankegangen forankres.
Vestby kommunes delegeringsreglement er revidert og under politisk behandling. I reglementet er det
eksplisitt tatt med at byggesøknader med søknad om dispensasjoner fra folkevalgte og ansatte på
ledernivå behandles politisk av plan- og miljøutvalget, jfr kommunestyrevedtak 07.09.2015.
Rådmannen har avgrenset «ansatte på ledernivå» til å være rådmannens ledergruppe.

6.2 Presisering fra revisjonen
KPMG presiserer at det med "ledelsen" i rapporten kap.3.3.2, 3. avsnitt, menes ledere i
Resultatområdet Plan, Bygg og Geodata.
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Vedlegg 1 Dokumentliste













Helhetlig ROS-analyse for Vestby kommune
Handlingsprogram 2016-2019
Kvalitetssystem Vestby kommune, prosjektplan internkontroll Vestby kommune
Arbeidsreglement
Delegeringsreglementer (3)
KS Styrevervregister
Mal arbeidsavtale
Etiske retningslinjer + for sosiale medier
Personalpolitiske mål, verdigrunnlag og ledelsesprinsipper
Regler og rutiner for håndtering av varsling
Varslingsplakat, oppslag i personalhåndbok
Årsmelding Vestby kommune for 2015, 2014 og 2013
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Sak 34/16 Revisjonens rapport pr. 31.10
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Behandlingsrekkefølge
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Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimsrevisjonen til orientering.
Vedlegg:
KPMG Vestby kommune Oppsummering revisjon høsten 2016 med kommentarer fra
adm.pdf
SAKSUTREDNING:
Revisjonen har oversendt en rapport med oppsummering av interimsrevisjonen for 2016
og med kommunens kommentarer til denne.
Revisjonen mener tiltak bør vurderes på følgende områder:
- Arbeidsdeling og roller ved innkjøp
- Presentasjon av eiendeler og gjeld i balansen
- Periodisering av lønn ved årsskiftet
- Periodisering av investeringsprosjekter
- Rutiner for kontroller tilknyttet mva-kompensasjon
- Omdisponering fra bundne fond til frie fond
- Behovet for flere rammeavtaler innkjøp og kontroll anskaffelsesprotokoller
- Premieavvik pensjon
Rådmannen vil rette seg etter de fleste av tiltakene som revisjonen foreslår. Revisjonen
bør gi utvalget en vurdering av de tiltakene som rådmannen reserverer seg imot.
I henhold til kravspesifikasjonen som følger avtalen med KPMG om revisjonstjenester,
skal revisor utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret, jf. kap. 4.
Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført.
Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter (jf. fristen for å avgi revisjonsberetning som er
15.4) Vi har bedt revisjonen legge fram en rapport for halvåret, fra 1.5 til 31.10.
Vi kan ikke se at den rapporten som foreligger dekker dette kravet. En halvårsrapport bør
f.eks. beskrive oppfølgingen av fokusområdene i revisjonsplanen, arbeidet med
attestasjoner, opplæringsbehov som de ser i administrasjonen etc.

Ås, 30.11.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:

KPMG, november 2016, Vestby kommune Oppsummering av revisjon
høsten 2016

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

Vestby kommune
Oppsummering av
revisjon høsten 2016
November 2016

Innledning
Kontaktpersoner:
Siv Karlsen Moa
Partner
Tel: + 47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no
Rune Johansen
Senior Manager
Tel: + 47 4063 9498
rune.johansen@kpmg.no

Vi har nå gjennomført vår interimsrevisjon for 2016, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og
kommentarer til administrasjonen og kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår
rapport er det løpende kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre vesentlig art. Vår
interimsrevisjon har fokusert på rutinegjennomgang og i mindre grad på detaljkontroller av
regnskapet. Gjennomgangen av rutiner viser at det kan være rom for forbedringer når det gjelder
intern kontroll. Disse forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen,
mens detaljer er tatt
direkte med administrasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig
måte å uttale oss om regnskapet. Våre kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester
for å avdekke feil eller uregelmessigheter som er uvesentlige for regnskapet. Det må også
understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne kontrollen kan medføre misligheter som
våre normale tester ikke nødvendigvis vil avdekke.
Innholdet er strukturert som følger:
• Risikovurderinger
• Internkontroll
• Andre forhold
Vi gjør en enkel vurdering knyttet til de enkelte punkter vi har trukket frem i forbindelse med
interimsrevisjonen. For en del av punktene er det iverksatt tiltak for å utbedre svakhetene, men dette
vil ikke få effekt før ved årsskiftet og sluttposteringene i regnskapet.
Vurderingsskala

Tiltak bør
iverksettes

Tiltak bør Tiltak ikke
vurderes nødvendig, men
bør overvåkes
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Risikovurdering i revisjonsplan for 2016
Virksomheten har
flere ulike
operasjonelle
risikoer. I revisjonen
har vi fokus på de
forhold som
potensielt kan
påvirke poster i
årsregnskapet
Misligheter dukker
stadig opp i media;
det viktigste er et
godt kontrollmiljø.
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Intern kontroll
Kjerneprosess
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer

Vurdering



kommunen har
etablert
tilfredsstillende
rutiner for
kjernevirksomheten,
men det er avdekket
svakheter knyttet til

Innkjøp
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

arbeidsdelingen i
økonomisystemet.


Kommentar
Vi har gjennomgått utvalgte rutiner på inntektsområdet uten å avdekke
svakheter av betydning.
Basert på samtaler med skolekontoret (SFO) om rutiner for avstemming og
månedsavslutning, har vi gitt et innspill om at de enkelte SFO lederne bør
gjennomgå grunnlaget i forsystemet og gi tilbakemelding etter sin
gjennomgang.
Vi har fulgt opp at administrasjonen har foretatt flere endringer innenfor
innkjøpsrutinen basert på de svakhetene som ble avdekket i 2015-revisjon.
Administrasjonen arbeider med et rolleprosjekt som foreløpig ikke er
sluttført, slik at det fortsatt er for vide tilganger i systemene.
Vi har gjennomgått rutiner og roller slik de fremgår av rolleprosjektet, og
avdekket at det fortsatt vil være svakheter i arbeidsdeling/roller på
innkjøpsområdet, spesielt knyttet til økonomisystemet. Dette er et område
hvor det dermed kan være risiko for både feil og misligheter inkl uautoriserte
utbetalinger, og vi mener at administrasjonen bør gjennomgå
arbeidsdelingen og eventuelt alternative kontroller for å påse at faktisk
arbeidsdeling og kontroll er tilfredsstillende. Ved sykefravær er det også
viktig at administrasjonen påser at hensiktsmessig arbeidsdeling ivaretas
Kommentar fra administrasjonen:
Attestant- og Anviser-innkjøpsrolle er under vurdering mht fullmakter og
dokumentasjon. Alle utlegg må anvises av leder. Dette gjelder også
lønnsforskudd/lønnslån. Gjennom rolleprosjektet søker vi å få rendyrket
roller mht regnskap, lønn, fakturering i stedet for utvidede tilganger. Dette
blir sluttført pr 31.12.2016.
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Intern kontroll
Kjerneprosess
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at
kommunen har
etablert

Vurdering

Innkjøp (forts.)
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

tilfredsstillende
rutiner for
kjernevirksomheten ,
men det er avdekket
svakheter knyttet til
arbeidsdelingen i
økonomisystemet.



Kommentar
Vi har gjennomgått rutinene for periodisering av utgifter, og finner at det
ikke er noen formalisert rutine for at virksomhetsledere melder inn
eventuelle behov for avsetning for påløpte kostnader. Det er heller ingen
rutine for å periodisere forskuddsbetalte utgifter gjennom året. Det foretas
ikke en gjennomgang av de største investeringsprosjektene med
prosjektledere per 31.12 for å identifisere behov for avsetning for påløpte
kostnader. Etter vår vurdering gir manglende rutiner tilknyttet periodisering
risiko for at utgifter ikke blir periodisert i henhold til anordningsprinsippet.
I 2015-revisjon tok vi opp med administrasjonen at presentasjon av
periodiseringsposter i en samlepost ikke representerer korrekt presentasjon
av eiendeler og gjeld i balansen. Administrasjonen bør endre bokføringen
og klassifiseringen for 2016.
Kommentar fra administrasjonen:
Administrasjonen vil gå gjennom store investeringsprosjekter med enhet
Eiendom og Kommunalteknikk hver desember med tanke på periodisering i
forhold til hva som er utført i regnskapsåret og hva som gjelder neste år.
Administrasjonen har gode rutiner i forbindelse med årsavslutningen, men
vi skal ta stikkprøver på store driftsutgifter som er bokført gjennom året med
tanke på om deler av utgiften kan tilhører neste år.
Vi vil også se på presentasjon av eiendeler og gjeld i balansen og gjøre
denne på korrekt måte.
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Intern kontroll
Kjerneprosess
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at
kommunen har
etablert
tilfredsstillende
rutiner for
lønnsområdet.

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen
godtgjørelse
 Reiseregninger

Vurdering



Kommentar
Vi har gjennomgått rutiner på lønnsområdet herunder rutiner for
avstemminger og oppfølging av sykelønnsrefusjon. Vi har ikke avdekket
svakheter utover at begrenset kapasitet grunnet sykemeldinger kan medføre
at avstemming og oppfølging av sykelønnsrefusjon ikke prioriteres.
For 2015 var det ca. 3 millioner kroner i feilperiodisering i regnskapet knyttet
til manglende avsetning for påløpt lønn og andre ytelser. Vi har ikke fått
tilbakemelding på at administrasjonen vil endre rutiner for periodisering av
lønn ved årsskiftet, men anbefaler at dette gjøres.
Kommentar fra administrasjonen:
Administrasjonen vil innføre ny rutine for periodisering av lønn. I regnskapet
for 2016 vil lønn bli riktig periodisert ved årsskiftet.
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Andre forhold
Kjerneprosess
I investeringsregnskapet skal

Vurdering Kommentar

Investeringsregnskapet

anskaffelser av
’investeringsmessig
karakter’, dvs
nyanskaffelser og
påkostninger.
Vedlikehold er ikke
investeringer.



I 2015-revisjon ble noen forhold kommentert knyttet til investeringsregnskapet:
• I forbindelse med budsjettering og regnskapsføring av
investeringsprosjekter anbefaler vi administrasjonen å innføre et standard
skjema for vurdering av om prosjektet er et investeringsprosjekt eller en
driftsutgift. Skjema bør lages for alle prosjekter der det kan være tvil om
regnskapsmessig behandling. Dette vil typisk være vedlikehold og
rehabiliteringsprosjekter.
• Administrasjonen bør se på rutiner for bokføring av overtakelse av
eiendeler som mottas vederlagsfritt. Disse må verdsettes, føres i
investerings-regnskapet og det må vurderes om det kreves budsjettvedtak.
• Det er et forbedringspotensialet vedrørende periodisering av
investeringsprosjekter. Investeringsbudsjettet skal vedtas av
kommunestyret årlig. Ved ubrukte midler på investeringsprosjekter bør
administrasjonen påse at det fattes et formelt budsjettvedtak av
kommunestyret på overføring av budsjettmidler. Tilbakemelding fra
administrasjonen var at det skulle gjøres en vurdering på om praksis bør
endres.
Kommentarer fra administrasjonen:
Se neste side.
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Andre forhold
Kjerneprosess
I investeringsregnskapet skal

Vurdering Kommentar

Investeringsregnskapet

anskaffelser av

Kommentarer fra administrasjonen:
Alle investeringsprosjekter vedtas av kommunestyret. Før en sak går til
kommunestyret er det foretatt en vurdering om dette er et
investeringsprosjekt. Det vises denne sammenheng til Handlingsprogrammet
hvor hvert investeringsprosjekt er forklart. Vi ser derfor ikke behovet for et
eget skjema, vi vil imidlertid påse at forklaringen tydelig viser at det er et
investeringsprosjekt.

’investeringsmessig
karakter’, dvs
nyanskaffelser og
påkostninger.
Vedlikehold er ikke
investeringer.



Administrasjonen vil lage en rutinebeskrivelse i forbindelse med
Justeringsavtaler ved overtakelse av eiendom vederlagsfritt der
verdifastsettelse og kontering blir fastsatt. Budsjettendringer i denne
sammenheng vil legges fram i forbindelse tertialrapporter.
Ved regnskapsavslutningen vil det vedlegges en oversikt over de
investerings-prosjektene hvor budsjettet overføres til neste år.
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Andre forhold
Kjerneprosess
Mva er et kompleks

Vurdering

Mva

område, og
regelverket
praktiseres strengt.
Kommuner kommer
normalt bort i alle



problemstillinger, og
feil håndtering av

Kommentar
Kommunen har uavklarte problemstillinger vedrørende mva både innenfor
kulturområdet og boliger. Det er risiko for at kommunen fradragsfører for
mye merverdiavgift knyttet til boliger, og dette må avklares og eventuelt
tilbakeføres. For Vestby Arena venter vi på dokumentasjon av vurderinger
tilknyttet bruken av bygget og tilhørende avgiftsmessig behandling.
Vi har gjennom det siste året hatt løpende dialog med administrasjonen om
rutiner for og kontroller tilknyttet merverdiavgiftskompensasjon. Det er
fortsatt områder hvor administrasjonen må få utarbeidet tilstrekkelig
dokumentasjon, samt hensiktsmessige rutiner og kontroller.
Kommentar fra administrasjonen:
Sjekklister for mva utarbeidet. Kontrollister er oppdatert for Bil/skilt/ansvar og
Boligliste hvor faktisk tilretteleggingstiltak registreres. Egen sjekkliste mva i
forhold til flyktningeboliger er under utarbeidelse.

mva kan medføre
tap/utgifter for
kommunen.
Bundne driftsfond

Kommunen har en del bundne driftsfond hvor det har vært liten eller ingen
bevegelse på en stund. Det bør gjennomføres en gjennomgang av fondene
for å se om det er midler som kan omdisponeres til frie fond eventuelt om
det er midler som skal tilbakebetales til tilskuddsgiver.


Kommentar fra administrasjonen:
Administrasjonen tar uttalelsen til etterretning.
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Andre forhold fra oppsummering for 2015
Kjerneprosess
Reglene for offentlige
anskaffelser er

Vurdering

Offentlige
anskaffelser

Kommentar
For å sikre forsvarlig internkontroll i forhold til innkjøp, anbefalte vi i fjor at
kommunen tar ut en rapport over alle kjøp. Rapporten bør bearbeides slik at
alle rammeavtaleleverandører merkes, og at det legges på bransjetilhørighet
pr leverandør. Dette vil gi et godt grunnlag for å se om det er behov for nye
rammeavtaler, og om det forekommer lekkasjer på inngåtte rammeavtaler. I
forbindelse med e-handel vil en god analyse på innkjøpsområdet kunne være
nyttig for å se hvor en skal prioritere å få på plass e-handel først.
Vi anbefaler også at det etableres en rutine for å ta stikkprøvekontroller på
om det foreligger anskaffelsesprotokoll på enkeltanskaffelser.

komplekse og det er
krevende for
kommunen å sikre
etterlevelse.

Kommentar fra administrasjonen:

I handlingsprogram for 2017-2020 er det foreslått å øke felles innkjøpskontor
med en stilling fra 2017. Dette er for å drifte felles system for e-handel og
gjennomføre leverandør og kontraktsoppfølging. Hvis forslaget blir vedtatt vil
det bli bedre oppfølging av kommunene med hensyn på bruk av
rammeavtalene og av leverandørene med hensyn på inngåtte kontrakter.
I tillegg vil vi gjøre grundigere analyser enn det som gjøres nå i forbindelse
ved vurdering av hvilke områder det skal inngås rammeavtaler.
Vi vil også søke å få på plass rutiner for stikkprøvekontroller i forbindelse
med anskaffelsesprotokoll på enkeltanskaffelser.
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Andre forhold fra oppsummering for 2015
Kjerneprosess

Vurdering

Pensjon

Kommentar
I årsoppgjørsrevisjonen for 2015 registrerte vi at akkumulert premieavvik til
amortisering i regnskapet ikke stemmer helt med avstemmingen til
administrasjonen. Det er et avvik på ca 0,8 MNOK som administrasjonen vil
forsøke å avklare i 2016. Feilen ligger enten i regnskapet eller i
dokumentasjonen til premieavviket.



Kommentarer fra administrasjonen:
Dette vil vi se på ved regnskapsavslutningen.
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Son Havnekontor KF
Kjerneprosess
Vår gjennomgang av
kommunens rutiner
viser at Son
Havnekontor KF har
tilfredsstillende
rutiner med unntak
av noen svakheter på
innkjøp/kostnader.

Inntekter
 Inntekter
 Forskuddsbetaling

Vurdering Kommentar



Kostnader
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank



Vår gjennomgang av rutiner i forbindelse inntektsområdet avdekket ingen
forhold å kommunisere.
Vår gjennomgang av rutiner innenfor innkjøpsområdet avdekket at det er
svakheter i arbeidsdeling/rolletilgang knyttet til bokføring og betaling. Det er
en person som forestår opprettelse av leverandører, løpende bokføring og
godkjenner som 1. godkjenner i nettbank. Vi er ikke kjent med at 2.
godkjenner påser at alle kostnader er attestert og anvist før godkjenning av
betalinger.
Det er også avdekket en svakhet i den løpende periodiseringen av kostnader
gjennom året for kostnader som vedrører flere regnskapsår. Vår
gjennomgang av periodisering avdekket eksempelvis husleieutgifter som ikke
var periodisert i henhold til anordningsprinsippet.
Kommentar fra administrasjonen:
Administrasjonen vurderer å få Havnekontoret på scanning og flyt av
innkomne fakturaer med internkontroll tilsvarende som i kommunen for
øvrig. Da blir det en som oppretter leverandør, en annen attesterer, en tredje
anviser og fjerde godkjenner i bank, dvs 2-øyneprinsippet pr bilag i tillegg til
egen godkjenning i bank.

Lønn


Vår gjennomgang av lønnsrutiner dekkes i hovedsak tilsvarende
gjennomgang for kommunen. Vi henviser til punkt foran i oppsummeringen.
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate
and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the
date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such
information without appropriate professional advice after a thorough examination of the
particular situation.

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 35/16 Godtgjøringsreglementet for folkevalgte
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00385-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget mener § 4-1 Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Vestby
kommune bør endres for å komme på linje med Rådmannens fortolkning i sak K111/16 Handlingsprogram 2017 – 2020.
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling.
Godtgjøringsreglementet § 4-1 endres til følgende:
Medlemmer og varamedlemmer- med unntak av ordfører og medlemmer av
utvalg med fast godtgjørelse- får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av
ordførerens godtgjørelse når de møter som representant.
Vedlegg:
Godtgjørelse+politikere+vedtatt+av+kommunestyret+9+november+2015.pdf
SAKSUTREDNING:
John Arne Kjenn ba i en e-post til utvalget av 22.11 d.å. om at sak om forståelsen av
Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Vestby kommune settes opp på
dagsorden i kontrollutvalgets møte.
Kjenn viser i e-posten til rådmannens kommentar til kontrollutvalgets budsjettforslag i
sak K-111/16 Handlingsprogram 2017 – 2020, jf. kap.2.1:
«Når det gjelder kostnader til kontrollutvalget, har rådmannen ikke forholdt seg til
vedtaket i kontrollutvalget om at kontrollutvalget skal ha både fast godtgjøring for å
være valgt til kontrollutvalgsmedlemmer, og møtegodtgjøring for hvert møte.
Rådmannen er av den klare oppfatning at dette er feil forståelse av kommunens
reglement for godtgjøring.»
Saken ble trolig behandlet av kommunestyret 5. 12. d.å.
Kjenn skriver:
«Der (Godtgjøringsreglementet (vår merknad)) står det klinkende klokkeklart i
Kapitel 3 under § 3-7 Verv som medlem av kontrollutvalgeet-KU.
Kontrollutvalgetsmedlemmer får en fast godtgjørelse lik 1% av ordførerens
godtgjørelse. Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjørelse.

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

Videre Under Kapitel 4 Møtegodtgjørelse § 4-1 Alminnelig møtegodtgjørelse:
Medlemmer og vararepresentanter- med unntak av ordfører- i alle nemder, utvalg og
komiteer får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av ordførerens godtgjørelse når de møter
som representant.
Reglementet åpner ikke for noe skjønnsmessige vurderinger her slik rådmannen
etter mitt skjønn prøver seg på. Juridisk er regelverket så klart at det ikke gir rom for
ulike oppfatninger. og tolkninger. Dersom rådmannens oppfatning skal være
gjeldende praksis må § 4-1 skrives om å få følgende ordlyd:
Medlemmer og varamedlemmer- med unntak av ordfører og medlemmer av utvalg
med fast godtgjørelse- får en møtegodtgjørelse lik 0,10% av ordførerens
godtgjørelse når de møter som representant.»
Sekretariatet er enig med Kjenn i hans fortolkning av reglementets ordlyd. Når
rådmannen i budsjettsaken (K-111/16) redegjør for kommunestyret om sin fortolking
og dette får passere, vil vi anta at rådmannens syn må legges til grunn for den videre
fortolkning av reglementet. Likevel bør reglementet være i tråd med praksis. Vi
foreslår at kontrollutvalget fremmer et forslag til endring av reglementets § 4-1 for
kommunestyret, jf. Kjenns forslag.
Ås, 07.12.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Reglement for godtgjørelse for folkevalgte i Vestby kommune
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REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I
VESTBY KOMMUNE.
(Fastsatt av kommunestyret 09.11.2015)

Kapitel 1 Ordfører.
§ 1 – 1 Godtgjøring
Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring til
en hver tid.
§1 – 2 Varighet av godtgjøringen
Godtgjøring ytes fra og med fra 1.oktober i valgåret. Ved fratredelse som ordfører etter et
kommunestyrevalg ytes godtgjøring til og med oktober måned og deretter inntil tre måneder.
Fratredende ordfører er forpliktet til å bistå den påtroppende ordfører med å sette seg inn i
vervet.
Dersom fratredende ordfører mottar annen lønn eller godtgjøring etter 1.januar etter
kommunestyrevalget fra annen oppdragsgiver eller arbeidsgiver, avkortes
ordførergodtgjøringen i januar i samme forhold som annen lønn eller godtgjøring mottas.
Avkorting foretas ikke i godtgjøring som folkevalgt.
§1 – 3 Pensjonsordning
Ordføreren meldes inn i kommunens pensjonsordning.
§1 – 4 Utgiftdekning
Ordføreren gis en årlig utgiftsdekning på 1,5% av ordførerens godtgjøring til
representasjonsoppgaver.

Kapitel 2 Varaordfører.
§ 2 – 1 Godtgjøring
Godtgjøring til varaordfører settes til 12 % av ordførerens godtgjørelse.
§2 – 2 Fungering som ordfører
Dersom varaordføreren fungerer som ordfører i mer enn syv dager, gis godtgjøring som
ordfører for hele fungeringsperioden.

Kapitel 3 Andre verv med fast godtgjøring.
§ 3-1 Verv som kommunestyrerepresentant.
Faste kommunestyrerepresentanter – med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 3 %
av ordførerens godtgjørelse. Denne godtgjørelsen dekker både vanlige møter og deltakelse på
seminarer m.v. der vedkommende møter i egenskap av kommunestyrerepresentant.
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§3 - 2 Verv som formannskapsmedlem.
Formannskapets medlemmer – med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 5 % av
ordførerens godtgjørelse. Denne godtgjøringen dekker både vanlige møter og deltakelse på
seminarer m.v. der vedkommende møter i egenskap av medlem av formannskapet.
§3-3 Verv som partssammensatt utvalgsmedlem - PSU
Partsammensatt utvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 1%
av ordførerens godtgjøring.
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.
Dersom PSU er personidentisk med formannskapet, bortfaller den faste godtgjøringen, dog
slik at medlemmene - med unntak for ordfører og varaordfører - får en møtegodtgjøring lik
0,10 % av ordførerens godtgjøring pr. møte som avholdes uavhengig av formannskapets
møte.
§3-4 Verv som plan- og miljøutvalgsmedlem - PLM
Plan- og miljøutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 1,5%
av ordførerens godtgjøring.
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.
§3-5 Verv som helse- og omsorgsutvalgsmedlem - HOM
Helse- og omsorgsutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik
1% av ordførerens godtgjøring.
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.
§3-6 Verv som skole-, oppvekst- og kulturutvalgsmedlem - SOK
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast
godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.
§3-7 Verv som medlem av kontrollutvalget - KU
Kontrollutvalgsmedlemmer får en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.
§3 – 8 Gruppeledere
Alle gruppeledere i kommunestyret får en fast godtgjøring lik 2,5 % av ordførerens
godtgjørelse. I tillegg fordeles en pott på 0,5% av ordførers godtgjørelse til alle gruppeledere i
kommunestyret fordelt etter antall kommunestyrerepresentanter det enkelte parti har.
§3-9 Bortfall av godtgjøring
Alle medlemmer av politiske organer - med unntak av ordfører - som har en fast årlig
godtgjøring, får ved forfall en reduksjon i godtgjøringen med 0,10 % av ordførerens
godtgjøring pr.møte.
Ved forfall fra mer enn to tredeler av møtene i organet bortfaller den faste godtgjøringen.
Side 2

Kapitel 4 Møtegodtgjøring.
§ 4-1 Alminnelig møtegodtgjøring.
Medlemmer og vararepresentanter – med unntak av ordfører - i alle nemnder, utvalg og
komitéer får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjørelse når de møter som
representant.
§ 4-2 Møtegodtgjøring til ledere
Ledere av nemnder, utvalg og komitéer - med unntak av ordfører - gis dobbel
møtegodtgjørelse.
Tilsvarende godtgjøring gis den som leder møtene i lederens fravær.
§ 4 - 3 Særlig møtegodtgjøring
Dersom et møte i kommunestyret, i formannskapet, i en nemnd, i en komité m.v. varer i over
fire timer, gis den møtende representanten - med unntak av ordfører - en særlig godtgjøring
lik 0,10 % av ordførerens godtgjørelse.
§ 4 – 4 Godtgjøring til medlemmer i egne rettssubjekter.
Medlem valgt av kommunestyret til et selskapsorgan i et rettssubjekt som kommunen eier
eller delvis eier, og hvor selskapet ikke yter godtgjøring til medlemmene i ett eller flere av
selskapsorganene, gis godtgjøring i samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 og § 4 – 2.
§ 4-5 Godtgjøring for andre møter:
Medlem valgt av kommunestyret til andre organer, interkommunale møter, regionmøter og
lignende, hvor organet selv ikke yter godtgjøring gis godtgjøring i samsvar med
bestemmelsene i § 4 – 1 og § 4 – 2.
Kapitel 5 Dekning av utgifter.
§ 5-1 Tapt arbeidsinntekt.
Legitimert tap i arbeidsinntekt dekkes etter regning. For arbeidstaker må skriftlig attestasjon
fra arbeidsgiver foreligge. For selvstendig næringsdrivende må revisorbekreftet regnskap for
siste regnskapsår fremlegges.
§ 5-2 Telefon
Ordfører mottar årlig en godtgjørelse på 10.000 kr for å dekke alle kostnader til mobiltelefon,
utstyr, abonnement og trafikk. Godtgjørelsen lønnsinnberettes, og utbetales månedlig.
§ 5-3 Dataverktøy
Kommunestyrerepresentanter, første vararepresentant til alle grupper, andre vararepresentant
til grupper med mer enn fem medlemmer og tredje vararepresentant til grupper med mer enn
ti medlemmer disponerer kommunal bærbar pc til politisk arbeid. Representanter eller
vararepresentanter med dokumentasjon på særskilte behov for papirutgave får det.
§ 5-4 Aviser.
Kommunestyrerepresentantene får dekket abonnementskostnadene for én lokalavis etter eget
valg.
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§ 5-5 Skyssutgifter.
Skyssutgifter dekkes etter statens satser. Utgifter til kjøring med egen bil dekkes til alle møter
i kommunale organer og reiser i forbindelse med ekskursjoner innen kommunen og regionen.
For lengre reiser avtales det spesielt.
§ 5-6 Utgifter til barnepass.
Utgifter til pass av barn under 12 år eller andre som trenger omsorg i hjemmet i forbindelse
med kommunale møter dekkes med inntil kr. 250,- pr. møte etter regning.
§ 5-7 Godtgjøring til ledsager.
Til nødvendig ledsager for funksjonshemmede medlemmer/varamedlemmer som møter i
kommunale styrer og komiteer, gis møtegodtgjørelse etter regelen i kapitel 4 og dekning av
utgifter etter reglene i kapitel 5.
§ 5-8 Andre utgifter.
Andre utgifter som folkevalgte har på grunn av sitt verv, bl.a. til bruk av drosje, kan dekkes
etter særskilt vurdering.

Kapitel 6 Tolking av reglementet m.m.
§ 6 - 1 Tolking av reglementet.
Formannskapet avgjør hvordan reglement skal forstås.
Formannskapet kan i særlige tilfelle fravike reglementet.
§ 6 - 2 Klage.
En avgjørelse fattet av formannskapet kan klages inn for kommunestyret.

Kapitel 7 Utbetaling av godtgjørelse
§ 7-1 Ordførerens godtgjøring.
Ordførerens godtgjøring utbetales månedlig.
§ 7 - 2 Øvrige godtgjøringer.
Øvrige godtgjøringer utbetales to ganger i året - juni og desember.
Uavhengig av de fastsatte utbetalingstidspunktene for godtgjøringer kan den enkelte
representant kreve å få utbetalt tapt arbeidsfortjeneste.
§ 7 - 3 Særlige tilfeller.
I særlige tilfeller kan andre ordninger avtales for den enkelte representant.
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Kapitel 8 Støtte til politiske partier
§8 – 1 Utmåling av støtten
Politiske partier (valglister) med representasjon i kommunestyret gis en årlig grunnstøtte på 2
% av ordførerens godtgjøring. I tillegg gis en støtte på 0,5% av ordførerens godtgjøring for
hver representant partiet (valglisten) har i kommunestyret.
Årlig støtte utbetales i første kvartal.
-----

Reglementet trer i kraft 01.10.2015.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 36/16 Rådmannens tilbakemelding om
forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00386-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av PP-tjenesten til orientering.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten - Rådmannens tilbakemeldin...docx
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av PPtjenesten i Vestby kommune den 8. februar d.å., jf. sak 5/16. Kommunestyret vedtok
å be rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til
kontrollutvalget innen 12 måneder.
Rådmannens tilbakemelding forelå i brev av 24. november.
Anbefalingene og rådmannens oppfølging:
1. Kommunen bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten
Oppfølging: Ett nytt årsverk besatt fra 1. august 2016
2.

Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den
spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad
sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.
Oppfølging: 40% rådgiverstilling er øremerket til systemrettet arbeid mot
barnehagene og tilsvarende stilling øremerket mot skolevegring og
kompetanseheving av ansatte vedr skolefravær.
3. Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.
Oppfølging: PP-tjenesten og rektorene vil vurdere om skolene for kommende
skoleåri større grad skal organisere spesialundervisningen ved bruk av to-lærer i
klassen
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

4. Innføre brukerundersøkelser.
Oppfølging: Sendes ut våren 2017.
Vurdering:
Sekretariatet mener rådmannen har fulgt opp de fleste anbefalingene eller er i gang
med forberedelser for å gjøre det.

Ås, 07.12.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Rådmannens brev av 24.11.16 vedr. Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten –
Rådmannens tilbakemelding
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Vestby kommune
Vestby kommune

FIKS - Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
15/03228-8

Saksbehandler
Sjur Authen

Dato
24.11.2016

Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten - Rådmannens tilbakemelding
Rådmannen viser til kommunestyresak 5/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av PP-tjenesten, hvor kommunestyret fattet følgende vedtak:
Kommunestyret viser til at revisjonen legger fram følgende anbefalinger i rapporten
om PP-tjenesten i kommunen:
 Kommunen bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten


Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske
kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for
økt bemanning nevnt ovenfor.



Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.



Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av
kommunens spesialundervisning.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget innen 9 måneder.
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.
Kommune bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten.
Det ble vedtatt ett nytt årsverk i Handlingsprogram 2016-2019. Stillingen ble besatt
fra 1. august 2016.
Arbeide mer systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske
kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for
økt bemanning nevnt ovenfor.

Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusgata 1
www.vestby.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 98 01 00

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
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Tjenesten har fra 1.8.16 valgt å øremerke 40% av en rådgiverstilling til å arbeide
systemrettet mot barnehagene i kommunen. Intensjonen med tiltaket er at ved å
samarbeide med fagpersoner, foreldre og andre, så kan PPT bidra til å forbedre
miljømessige betingelser som innvirker på barnas læring og utvikling. Dette vil kunne
fungere som en forebyggende strategi for å redusere risikoen for at barn utvikler
vansker som fordrer spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning senere. Målet er
at PP-tjenesten skal kunne gi veiledning og rådgivning som et lavterskeltilbud til
barnehagene og yte hjelp på et tidligst mulig nivå i barns liv og når barnehagen
opplever å trenge råd og veiledning.
Tjenesten har også valgt å øremerke 40% av en rådgiverstilling til å arbeide med
systemrettet arbeid direkte rettet mot skolevegring og kompetanseheving av
skolenes ansatte i forhold til alvorlig skolefravær. I løpet av de siste årene har vi sett
at denne problematikken har vært en av de største spesialpedagogiske utfordringene
på ungdomsskolene i Vestby, noe også antallet henvisninger til PPT har vist.
Se nærmere på hvordan man kan legge til rette at større deler av
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen
PP-tjenesten har avtalt møter med ledelsen og spesialpedagogisk koordinator på alle
skolene i Vestby før årsskiftet 2016/2017. Dette for å drøfte de spesialpedagogiske
tiltakene skolen har iverksatt. En hovedmålsetting med møtene er å vurdere
elevenes vansker sett opp mot skolens systemkompetanse. Det innebærer å
fremskaffe informasjon på hver enkelt elev sin utvikling, samt drøfte organisering av
spesialundervisningen for hver enkelt elev. PP-tjenesten vil sammen med rektorene
vurdere organiseringen av spesialundervisning for kommende skoleår, og vurdere
hvorvidt det er hensiktsmessig at skolene i større grad organiserer
spesialundervisning ved bruk av to-lærer i klassen.
Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av
kommunens spesialundervisning.
PP-tjenesten vil i løpet av våren 2017 utarbeide og sende ut et spørreskjema til
foresatte som har barn som mottar spesialundervisning. Skjema vil bli utarbeidet i
samarbeid med skolesjef og vil kunne gi svar på hvor tilfredse foresatte er med
barnas spesialundervisningstilbud. PP-tjenesten vil også vurdere om deler av
spørreskjema bør omfatte spørsmål rettet til barna, som foresatte og barna kan
besvare sammen. Alternativt er at brukerundersøkelse for barn som har
spesialundervisning gjøres på annen måte.

Med hilsen

Sjur Authen
rådmann

Vestby kommune- Vestby kommune
Vår ref.: 15/03228-8
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Sak 37/16 Rådmannens redegjørelse for kommunens datasikkerhet
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00387-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Rådmannens redegjørelse om kommunens datasikkerhet tas til orientering.
Vedlegg:
e-post fra rådmannen 301116 Svar på Anmodning om redegjørelse for kommunens
datasikkerhet.pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 2. november d.å. å be om rådmannens
skriftlige redegjørelse innen 1. desember 2016 om hvordan sikkerheten i kommunens
oppbevaring av back-up og lokalisering av data er ivaretatt.
Rådmannens redegjørelse foreligger i hans e-post av 30. november, jf. vedlegg.
Han skriver blant annet at det tas back-up av alle servere en gang i uken eller
trinnvis. «trinnvis « leser vi som oftere. Alle data lagres i et kabinett som står i
serverrommet i Vestby kommune. I tillegg dupliseres kritisk data og servere til et
kabinett som står på Vestby kommune. For begge lagringsstedene er adgangen
begrenset og regulert med nøkkelkort.
Økonomisystem m.m. driftes av IKT Follo og lagres på forskjellige steder i Follo.
Kontrollutvalget var blant annet opptatt av at data, av hensyn til sikkerheten ved
brann etc., lagres utenfor Rådhuset. Dette synes å være ivaretatt blant annet for
kritiske data.
Revisor nevnte i forrige møte at han også ville se på dette spørsmålet.
Ås, 07.12.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Rådmannens e-post av 30.11.16 vedr. redegjørelse for kommunens
datasikkerhet
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

From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Sjur Authen
Jan Løkken
"Jeanette Hoel"
16/04367-1 - Kontrollutvalget - Anmodning om redegjørelse for kommunens datasikkerhet
30. november 2016 17:43:01

Det tas full backup av alle servere i ADMIN-, HELSE- og ELEV-nett en gang i uken. I
tillegg tas det Incremental (trinnvis) backup av alle servere som er definert som kritiske
og/eller hvor vi har en høy grad av dynamiske data. Servere hvor det er lite forandring av
data (statisk) og/eller ikke er definert som kritisk tas det kun full backup av engang i uken.
Alle «full backuper» lagres for en periode på to uker mens de trinnvise backupene lagres i
en uke.
Vi benytter oss av to måter å ta Backup på. På alle fysiske servere bruker vi vanlig filbackup (OS, System State og datafiler). På alle virtuelle servere bruker vi VMware sin
teknologi (API) for å ta Snapshot av virtuelle disker og VM Server State.
På alle servere og databaser (inkl. Exchange og AD) bruker vi Granular Revovery
Technology (GRT) som betyr at vi kan restore (tilbakestille) helt ned på object-nivå. Det
vil si at vi i for eksempel i Exchange kan gå helt ned til en enkelt mail i en brukers
mailboks og legge denne tilbake.
Alle data lagres på et Disk-kabinett koblet direkte til server hvorav både server og kabinett
står i et serverrommet i Vestby kommune. I tillegg dupliseres kritiske data og servere til et
Disk-kabinett som står på Vestby skole.
For begge lagringsstedenes del er adgang regulert med nøkkelkort. Det er kun IKTavdelingen, driftssjef eiendom, lokal driftsteknikker, personal- og
organisasjonssjef/beredskapsleder og rådmannen som har adgang til disse rommene.
Økonomisystem, saks- og arkivsystem, kartportalen og fagsystem kommunalteknikk
(Gemeni) er alle lokalisert i og driftet av IKT FOLLO. Dataene lagres i forskjellige
lokasjoner i Follo, etter de samme bestemmelsene som styrer lagringen i Vestby. Vestby
kommune har driftsavtale med IKT FOLLO.
Med vennlig hilsen
Sjur Authen
Rådmann Vestby kommune

Fra: Jan Løkken [mailto:Jan.Lokken@as.kommune.no]
Sendt: 10. november 2016 13:19
Til: Postkasse Vestby kommune
Kopi: 'Jeanette Hoel'; Sjur Authen
Emne: Kontrollutvalget - anmodning om redegjørelse om kommunens datasikkerhet
Att: Rådmann Sjur Authen

Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 2. november d.å. følgende vedtak under
Eventuelt:
1.    Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be rådmannen om en skriftlig
redegjørelse innen 1. desember 2016 om hvordan sikkerheten i
kommunens oppbevaring av back-up og lokalisering av data er ivaretatt.
Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken
Kontrollsjef i FIKS
Tlf.
64 96 20 58
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no
Internettadresse: www.follofiks.no
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

Sak 38/16 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00380-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar
2017
………………….
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017
…………………………

Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet.
Konferansen holdes på Gardermoen og er en viktig arena for informasjon, debatt og
opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. Konferansen for 2017 holdes 1.
og 2. februar 2017, og programmet kan leses på NKRFs internettsider Årets tem er
blant annet vil ha etikk, korrupsjon, kommuneøkonomi og kommunereformen som
tema.
FKT (Forum for kontroll og tilsyn) som kontrollutvalget er medlem av, arrangerer en
lignende konferanse 7. og 8. juni i Tromsø. Kontrollutvalget i Nesodden er medlem
av FKT og årsmøtet i organisasjonen holdes i løpet av konferansen.
I utvalgets budsjettforslag for 2017 er det avsatt kr 32 500 for at alle
utvalgsmedlemmene kan delta på en av konferansene hver. Deltakeravgiften på
NKRF-konferansen er kr 6 500 per person. Budsjettet har ikke tatt høyde for
reiseutgiftene til Tromsø. Deltakelsen fra utvalget vil derfor avhenge av hvor man
ønsker å delta og antallet.
FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunene faktureres direkte
for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.
Ås, 06.12.2016
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

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 39/16 Møte med Follo landbrukskontor
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00381-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Utvalget velger følgende deltakere til møtet med Follo landbrukskontor 7 .februar
2017:
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget i Ås inviterer til et fellesmøte mellom Follo landbrukskontor og de
berørte kontrollutvalgene den 7. februar 2017 kl 18.00 i Ås. Landbrukssjef Lars
Martin Julseth vil i møtet orientere om kontorets arbeid og om hvordan samarbeidet
med kommunene fungerer.
Follo landbrukskontor er et samarbeid mellom Ås, Vestby, Ski, Frogn, Nesodden og
Oppegård kommuner. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid, jf.
Kommuneloven § 28, med Ås som vertskommune. Rådmennene i deltakerkommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved
landbrukskontoret. Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter
som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige
innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.
Landbrukskontorets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet på landbrukskontorets
hjemmeside på internett.
Det er kontrollutvalget i Ås som har kontroll og tilsynsansvaret for landbrukskontoret.
Kontoret er en viktig del av den kommunale forvaltningen i de deltakende
kommunene. Møtet har kommet i stand etter et initiativ fra kontrollutvalget i Ski.
Det er ikke satt noen begrensning på antallet deltakere fra hvert utvalg. Vi foreslår at
utvalget velger to deltakere.
Ås, 06.12.2016
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

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 40/16 Kontrollutvalgets møter i 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00384-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets møter i 2017:
8.2
22.3
10.5
14.6
13.9
26.10 Faglig forum
1.11
13.12
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Vi foreslår følgende utvalgsmøter i 2017. Alle på onsdager fra kl 17.00:
8.2
22.3
10.5
14.6
13.9
26.10 Faglig forum
1.11
13.12
Kontrollutvalgets møter skal ikke kollidere med kommunestyrets møter.
Ås, 06.12.2016
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

KONTROLLUTVALGET I VESTBY
Sak 41/16 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00388-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2.11.2016
2. Kontrollutvalgets strategiplan per 2.11.16
3. e-post fra FIKS til rådmannen av 14.11.16 vedr. Forlengelse av avtalen med
KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor.
4. Protokoll fra styremøtet i FIKS 17.11.16
5. Aktivitetsplanen per desember 2016

Ås, 07.12.2016

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:

02.11.2016 kl. 17:00
Formannskapssalen i Rådhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Paal Jargel (H), Jeanette Hoel (FrP), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn
(Sp)
Møtende varamedlemmer:
Torbjørn Mehl (SV)
Forfall:
Ann Vølstad (V)
Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken
Fra KPMG:
Manager Rune Johansen
Diverse merknader:
Eventuelt-sak nr. 1 ble behandlet først i møtet.
Møteprotokoll godkjent 07.11.2016

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

Saksliste

28/16

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

29/16

Kontrollutvalgets strategi for arbeidet

30/16

Orienteringssaker
Eventuelt

Vestby kontrollutvalg 02.11.2016
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Saker til behandling

Vestby KU-28/16
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
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.
Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:
Enighet om at utvalgets leder presenterer planen for kommunestyret.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 –
2020.
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.
[Lagre]

Vestby KU-29/16
Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
Sekretariatets innstilling:
Gjeldende strategiplan videreføres
Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:
John Arne Kjenn foreslo noen endringer av planen som fikk utvalgets tilslutning:
1. Siste setning under avsnittet om «Valg og sammensetning» endres til: Det er
viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin rolle som politisk valgte i
en funksjon som nøytrale kontrollører.»

Vestby kontrollutvalg 02.11.2016
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2. Pkt 3 under avsnittet om «Hovedoppgaver: 1. Regnskapsrevisjon» forlenges
med «…. fulgt opp av administrasjonen og meddelt kontrollutvalget ved
rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.»
3. Pkt. 4 under avsnittet om «Hovedoppgaver: 2. Forvaltningsrevisjon» forlenges
med «…. fulgt opp av administrasjonen og meddelt kontrollutvalget ved
rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.»
4. i pkt. 3 under avsnittet om «Hovedoppgaver: 2. Forvaltningsrevisjon» føyes til
«direkte» foran «for kommunestyret.»
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslagene fra John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:
Gjeldende strategiplan videreføres med de vedtatte endringer.
[Lagre]

Vestby KU-30/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.
[Lagre]
Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalg 02.11.2016
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[Lagre]
Eventuelt
1. Brev fra advokatfirma Bull & Co med klage på kommunens behandling i to
saker.
John Arne Kjenn fikk utvalgets tilslutning til å be om rådmannens skiftelige
redegjørelse innen 15. januar 2017 for de to sakene som tas opp i brevet av 3.
oktober 2016 fra advokatfirma Bull & Co. Utvalget ber også om at rådmannen
redegjør for hvordan likebehandlingen sikres i byggesaker.
2. Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be sekretæren følger opp
strategiplanens punkt om at «Kontrollutvalget vil gjøre kjent på kommunens
Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge fram saker for
kontrollutvalget.»
3. Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be rådmannen om en skriftlig
redegjørelse innen 1. desember 2016 om hvordan sikkerheten i kommunens
oppbevaring av back-up og lokalisering av data er ivaretatt.
4. Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be rådmannen om en skriftlig
redegjørelse innen 10. januar 2017 om oppfølgingen av reglene for dekking av
tilpassingskostnader ved utleie av lokaler til næringsdrivende, jf. rådmannens
e-post av 30. august 2011.
5. Det var enighet om å ha en sosial sammenkomst etter det første utvalgsmøtet
i januar.

Vestby kontrollutvalg 02.11.2016
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY – STRATEGI FOR ARBEIDET
Revidert 2. november 2016, jf. sak 29/16.

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

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

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

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

Innhenting av opplysninger i kommunen. Deltakelse i lukkede møter.

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7 Utvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse
eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å gjennomføre
oppgavene. I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget også rett til å overvære et
møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som underordnede organer.
Strategi:
1.
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.
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2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
3. Utvalgets møter er åpne for publikum
4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet.
5. Tips fra varslere skal alltid følges opp
6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.
5. Handlingsplaner, strategiplanen og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Utvalgets strategiplanen
revideres årlig. Den rullerende aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle
pågående aktiviteter og vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Utvalget innstiller om planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
2. Strategiplanen fornyes en gang pr. år.
3. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.

From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Jan Løkken
"Vestby kommune - postmottaket"
"Jeanette Hoel"
Forlengelse av avtalen med KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor
14. november 2016 13:32:00

Att: rådmann Sjur Authen
Kommunestyret i Vestby vedtok i sak 7/15:
«2. Kommunestyret velger KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for perioden 1. mai 2015
til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1
år.»
Vi tar sikte på å legge fram sak for kontrollutvalget om spørsmålet om å benytte opsjonen i
møtet den 14. desember d.å. Saken avgjøres av kommunestyret.
Vi ber om rådmannens uttalelse om hvilke erfaringer han har med revisor og om han kan
anbefale å forlenge avtalen. Vi ber om uttalelsen innen 1. desember d.å.

Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken
Kontrollsjef i FIKS
Tlf.
64 96 20 58
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no
Internettadresse: www.follofiks.no
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

MØTEPROTOKOLL
Styret i FIKS
Møtetid:
Sted:

17.11.2016 kl. 17:00
Møterommet i 2.etg., Rådhusplassen 29 i Ås

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

Diverse merknader:
I møtet ble sak 32/16 behandlet først.
Møteprotokoll godkjent 24.11.2016

Thorbjørn Nerland
Leder

Jeanette Hoel
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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Saker til behandling

-27/16
Lønnsoppgjøret i FIKS 2016
Sekretariatets innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Styret i FIKS behandling 17.11.2016:
Thorbjørn Nerland foreslo at styrets leder og nestleder gis i fullmakt å fastsette
lønnsoppgjøret for de ansatte i FIKS for 2016.
Votering:
Thorbjørn Nerlands forslag ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Styret gir leder og nestleder i fullmakt å fastsette lønnsoppgjøret for de ansatte i FIKS
i 2016.
[Lagre]

-28/16
Fusjon ROKUS og FIKS
Sekretariatets innstilling:
Styret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1. januar 2018.
Under forutsetning om at ovenstående får tilslutning i alle kommuner, nedlegges
FIKS fra 31. desember 2017.
Innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter
endelig vedtak i saken.
Styret i FIKS behandling 17.11.2016:
Et opprettet forslag til selskapsavtale var ettersendt til styret. En e-post fra Knut Erik
Robertsen vedr. styrets funksjonstid ble omdelt i møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Styret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1. januar 2018.
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Under forutsetning om at ovenstående får tilslutning i alle kommuner, nedlegges
FIKS fra 31. desember 2017.
Innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter
endelig vedtak i saken.
[Lagre]

-29/16
Rapport fra sekretariatet
Sekretariatets innstilling:
Rapporten fra sekretariatet tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 17.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Rapporten fra sekretariatet tas til orientering.
[Lagre]

-30/16
Evaluering av faglig forum 27. oktober
Sekretariatets innstilling:
1. Styret tar evalueringen av faglig forum 2016 til etterretning.
2. Styret viderefører faglig forum i 2017.
Styret i FIKS behandling 17.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
1. Styret tar evalueringen av faglig forum 2016 til etterretning.
2.

Styret viderefører faglig forum i 2017.

[Lagre]
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-31/16
Regnskapsrapport pr 8. november 2016
Sekretariatets innstilling:
Regnskapsrapporten per 10. november 2016 tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 17.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Regnskapsrapporten per 10. november 2016 tas til orientering.
[Lagre]

-32/16
Rapport om arbeidet i kontrollutvalga
Sekretariatets innstilling:
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.
Styret i FIKS behandling 17.11.2016:
Styremedlemmene orienterte om aktuelle saker i sine utvalg.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.
[Lagre]

-33/16
Møteplan 2017
Sekretariatets innstilling:
Styrets møter i 2017:
2.3
15.6
14.9
14.12
alle på torsdager fra kl 18.00:
Faglig forum 26.10
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Styret i FIKSs behandling 17.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Styrets møter i 2017:
2.3
15.6
14.9
14.12
alle på torsdager fra kl 18.00:
Faglig forum 26.10
[Lagre]

-34/16
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Styret i FIKSs behandling 17.11.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 17.11.2016:
Orienteringssakene tas til orientering.
[Lagre]
EVENTUELT
Lars Chr. Bilet orienterte om Follo brannvesen IKS samarbeid med private
alarmselskaper. Orienteringen vakte interesse i styret, og Bilet ble bedt om å foreslå
for eget kontrollutvalg å be brannvesenet redegjøre for dette samarbeidet.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR DESEMER 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 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

KU 4.5.16
KU 4.5.16

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

KU 2.11.16

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 07.12.2016

Ku 9.3.16/
KST 25.4.16
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 14.12.16
KU 140916

KU 4.5.16
KST 23.5.16
KST071215

KST 10.10.16

14 Andre saker

Aktivitetsplan 2015
Ajourført 07.12.2016

2

