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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00027-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte 5.februar 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby KU 05022020 

SAKSUTREDNING: 
Utkast til protokoll ble sendt ut 6.februar 2020. 
Det er ikke mottatt kommentarer eller innspill til protokollen. 

Det legges opp til formell godkjenning av protokollen i møtet før den publiseres på 
www.follofiks.no  

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 20.05.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Møtetid: 05.02.2020 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi 
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl.) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sjur Kristian Authen, rådmann (under sak 6/20 – 9/20) 
 
Av øvrige møtte: 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører (under sak 6/20 – 9/20) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, partner (under sak 6/20 – 10/20) 
Nina Gunbjørnsen, senior manager (under sak 6/20 – 10/20) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 12.02.2020 
 
 
 

Marita Kristiansen/s./  Yngve Haugstvedt/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

6/20 20/00027-1 Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 3 

7/20 20/00026-1 Orientering om kommunens varslingsrutiner 4 

8/20 19/00167-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon 

5 

9/20 19/00166-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Eierskapskontroll 

6 

10/20 20/00025-1 Orientering fra revisor 7 

11/20 20/00024-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 8 

12/20 20/00015-2 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Vestby KU-6/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 15.januar 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Protokollen fra møte 15.januar 2020 godkjennes. 
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Vestby KU-7/20 
Orientering om kommunens varslingsrutiner 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Rådmann Sjur Authen delte ut kommunens varslingsrutiner og orienterte. Rådmann 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vestby KU-8/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Sekretæren innledet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Ordfører Tom Anders Ludvigsen kommenterte. 
Rådmann Sjur Authen kom med betraktninger om risikoområder og 
fremtidsutfordringer for Vestby kommune. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
  



13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 - 20/00027-2 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 : Protokoll Vestby KU 05022020

  
Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.02.2020 Side 6 av 10 

  

Vestby KU-9/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Ordfører Tom Anders Ludvigsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Sjur Authen supplerte. 
 
Vestby kommunestyre har nedsatt et utvalg for å revidere eiermeldingen. Det 
forventes at saken vil foreligge i løpet av 2020. 
 
 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
 
«Plan for eierskapskontroll utsettes og tas opp etter at ny, oppdatert eiermelding for 
perioden 2019-2023 er vedtatt av kommunestyret.» 
  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Plan for eierskapskontroll utsettes og tas opp etter at ny, oppdatert eiermelding 

2019-2023 er vedtatt av kommunestyret. 
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Vestby KU-10/20 
Orientering fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Partner Vidar Nesse orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Senior manager Nina Gunbjørnsen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det er ikke avsatt budsjettmidler til gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll 
for revisjonsåret 2019. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks. mva. for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommunelov § 24-9.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks. mva. for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommunelov § 24-9. 
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Vestby KU-11/20 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Kontrollutvalgets årsrapport skal bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke 
kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til 
å komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.»  
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport skal bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke 
kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til 
å komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
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Vestby KU-12/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 02/20 Brosjyre om tilsynskalenderen  
  
OS 03/20 Aktivitetsplan pr 15.01.2020  

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 
Sekretær tok opp saken og viste til kontrollutvalgets arbeid med risiko- og 
vesentlighetsvurdering i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget inviterer hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og gruppelederne i 
kommunestyret til neste møte. 
 
 
Møtet hevet kl. 21:21. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 14/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00058-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget v/sekretariatet rettet en henvendelse til Vestby kommune v/rådmann 
via e-post, datert 19.mai 2020, med forespørsel om en orientering om følgende: 

 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap, herunder blant annet
om mulige økonomiske og/eller administrative konsekvenser dette har fått eller vil
kunne få for Vestby kommune.

Fakta i saken 
Vestby kommune har opprettet en egen informasjonsside om koronavirus samt 
situasjonen i Vestby kommune: 
https://www.vestby.kommune.no/spoersmaal-og-svar-om-koronavirus.6292942-
81907.html  

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 20.mai 2020, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel 
om en orientering i møtet vil kunne bli imøtekommet. 

Ås, 20.05.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00042-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Revisors beretning 2019 - Vestby kommune, Årsberetning og årsmelding 2019 
Vestby kommune, Vestby kommune årsregnskap 2019, Kontrollutvalgets uttalelse til 
Vestby kommune sitt årsregnskap for 2019 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet 
ledd: 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd annet punktum. 

Fakta i saken 
Årsregnskap 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsregnskap skal avlegges 
senest 22.februar hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen i kommunelov av 1992 fastsatte fristen til 15.februar. 

Årsregnskapet ble avlagt 14.02.2020 og oversendt revisor. 

Årsberetning 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsberetning skal avlegges 
senest 31.mars hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen er en videreføring av kommunelov av 1992 med forskrifter. 

Årsberetning og årsmelding ble avlagt 30.03.20. 

Uavhengig revisors beretning 
Det følger av kommuneloven § 24-8 at regnskapsrevisor skal avgi en 
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revisjonsberetning til kommunestyret senest 15.april hvert år. Imidlertid er det 
igjennom midlertidig lov vedtatt å utsette fristen for 2020 til 15.juni. 
 
Uavhengig revisors beretning er datert 06.april 2020 og følger vedlagt. 
 
 
Videre behandling av årsregnskapet 
Det følger av kommuneloven § 14-5 fjerde ledd at årsregnskapet skal behandles av 
kommunestyret senest 30.juni hvert år. Bestemmelsen er en videreføring fra 
kommuneloven av 1992. 
Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor frist for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet for 2019 er utsatt til 15.september. 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Vedlagt følger utkast til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalgets endelige uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet. 
 
 
Avslutning 
Rådmannen eller den han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 20.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Til kommunestyret i Vestby kommune 

 

Kopi:  
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmann 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Vestby kommunes årsregnskap som viser 951 761 TNOK til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 26 046 TNOK. Årsregnskapet består av balanse per  

31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vestby kommune per 31. desember 2019, og av 

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

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

Rådmannens ansvar for årsregnskapet 

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for 
at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I 
tillegg: 

•  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

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

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

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

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

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

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

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

 

 
Drammen, 6. april 2020 
Deloitte AS 

 

Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Vidar Nesse
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5994-4-514762
IP: 217.173.xxx.xxx
2020-04-08 09:32:03Z
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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

Det økonomiske regnskapet for 2019 viser et netto driftsresultat på 44 millioner. I forhold til 
budsjett ble regnskapet 26 millioner bedre enn antatt. Dette er vi godt fornøyd med. For en 
vekstkommune med høy gjeld, er det viktig å ha økonomisk kontroll. Det sikrer handlingsro 
og handlingsrom.  De gode økonomiske resultatene skyldes i hovedsak tre forhold: 
kommunestyret vedtar realistiske budsjetter, ansatte har en høy grad av lojalitet mot 
kommunestyrets vedtak og skatteinngangen ble vesentlig bedre enn hva regjeringen anslo 
for 2019.  
 
Kommunens økonomiske reserver er gode. Dette skjermer oss fra kuttprosesser underveis i 
året. Mange kommuner er bekymret for at situasjonen med koronaviruset kan medføre 
større utgifter enn det som blir kompensert fra statens side. Jeg legger til grunn at staten vil 
kompensere kommunene full ut, men reservene Vestby kommune har, gir en økonomisk 
trygghet mange andre kommuner ikke har. Jeg er glad for at vi har en økonomisk trygghet. 
Situasjonen med koronaviruset er i seg selv krevende nok.  
 
Selv om de økonomiske reservene er gode, har vi tradisjon for å oppføre oss som en «fattig» 
kommune. Det er likevel min oppfatning at kommunen har et godt tjenestetilbud i gode og 
hensiktsmessige lokaler. Dette bekreftes også av eksterne målinger og «barometre». 
 
Det var også i 2019 en befolkningsvekst i Vestby kommune selv om den ikke var så sterk som 
tidligere år. For aldersgrupper til og med 15 år var det en reduksjon i antall innbyggere, blant 
voksne en viss økning og blant innbyggere over 67 år en betydelig vekst. Situasjonen med 
koronaviruset vil trolig påvirke privatøkonomien framover. Dette kan igjen påvirke 
befolkningsutviklingen blant barn og voksne de nærmeste årene.  
 
Undersøkelsen fra KS om medarbeidertilfredsheten blant de ansatte er høyere enn i 
gjennomsnittet for andre kommuner, og vi har hatt en reduksjon i sykefraværet fra 2018 til 
2019. Vi passerte i 2019 1 000 årsverk i kommunen, fordelt på over 1 300 ansatte. Alle disse 
er delaktige i at Vestby kommune er en god kommune å bo og jobbe i. Jeg takker alle 
dedikerte ansatte for stå på vilje og innsats i året som har gått.  
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VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING 
 
REGNSKAPSANALYSE 
 
Innledning 
Vestby kommune hadde i 2019 1.352 millioner kroner i driftsinntekter, og driftsutgifter 
inkludert avskrivninger på 1.315 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg 
til 77,8 millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 85 millioner kroner ga dette et netto 
driftsresultat på 44 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i forhold til 
budsjett) ble på 26 millioner kroner. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2019 ble på 44 millioner kroner. Netto driftsresultat er det 
kommunen «sitter igjen med» etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et 
positivt netto driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens 
inntekter. Ved å følge utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe om 
kommunens evne til å møte fremtidige forpliktelser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 
anbefalt at netto driftsresultat bør være minst 3 % av brutto driftsinntekter. Netto 
driftsresultat i 2019 utgjorde 3,3 % av driftsinntektene. Snittet de fire siste årene har vært på 
4,3 %. 
 
Regnskapsmessig resultat 
Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap. 
Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettert. 
For 2019 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 
26 millioner kroner.  
 
Det regnskapsmessige overskuddet og netto driftsresultat i % av driftsinntektene har utviklet 
seg på følgende måte de siste årene:  
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Disponering av netto driftsresultat
Av netto driftsresultat på 44 millioner kroner er deler allerede disponert.

Differansen mellom «til disponering» og «sum disponert» er på om lag 26 millioner kroner,
og kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet
ta stilling til disponering av dette overskuddet.

Inntekter og utgifter
Driftsinntektene til Vestby kommune består av følgende elementer:

Skatteinntektene var i 2019 på 98,5 % av landsgjennomsnittet. Snittet de fire siste årene har
vært på 100 %.
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Driftsutgiftene til Vestby kommune har denne sammensetningen:

Lønnsutgiftene gikk opp med 6,7 % fra 2018 til 2019. Dette skyldes både lønnsøkning for
ansatte i kommunesektoren og aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 12,4 %,
overføringer med 8,7 %, og avskrivninger med 20,1 %.

Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik:

Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper forandrer seg marginalt fra år til år.
Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største
innsatsfaktoren.

På inntektssiden er skatt på inntekt og formue den største inntektskilden. Under posten
andre inntekter, ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner, samt
eiendomsskatt på verk og bruk.

Skatt
41 %

Rammetilskudd
32 %

Andre
inntekter

27 %

Fordeling inntekter 2019

Lønn-og
sosiale utgifter

60 %

Dritftsutgifter
29 %

Over-
føringer

5 %

Avskrivninger
6 %

Fordeling utgifter 2019
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Renter og avdrag 
En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har 
renter og avdrag utviklet seg slik: 
 

 
 
Rentenivået var historisk lavt i 2018, og økningen i renteutgifter fra 2018 til 2019 skyldes i 
hovedsak økt rentenivå fra 1,7 til 2,1 % for flytende rente. Økningen i avdragsutgifter fra 
2018 til 2019 skyldes i hovedsak økte avskrivninger. Flere store investeringsprosjekter ble 
avsluttet i 2018, og førte til økte avskrivninger fra 2019 noe som påvirker avdrags-
belastningen for kommunen.  
 
Selv om rentenivået økte med 0,4 %-poeng fra 2018 til 2019 er risikoen for et høyere 
rentenivå framover fortsatt til stede. Diagrammet nedenfor viser renter og avdrag i % av 
driftsinntektene for perioden 2005-2019.  
 

 
 
  

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019

Revidert
Budsjett

2019

Renteinntekter -10 164 -9 882 -9 223 -15 069 -11 494

Renteutgifter 26 407 28 651 27 793 37 347 37 410

Mottatte avdrag/utlån -124 -150 -326 -2 523 -2 230

Avdrag på lån 46 822 51 521 53 293 58 007 58 007

Netto rente og avdrag 62 941 70 140 71 537 77 762 81 693
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Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsregnskap for 2019 viser netto investeringsutgifter på 
251,5 millioner kroner.  
 

 
 
Som oversikten viser er det investert 244,3 millioner kroner brutto i anleggsmidler.  
 
Finansiering av investeringer 
Investeringene i kommunen kan finansieres ved hjelp av fremmedkapital (bruk av lån, 
mottatte avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføringer fra drift eller 
bruk av fond). De siste årene har utviklingen vært slik: 
 

 
 
I 2019 var 62,6 % lånefinansiert, mot 66,4 % for hele perioden 2016-2019.  
 
Eiendeler 
Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte 
eiendeler har økt vesentlig. 
 

 
 
 
  

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019

Revidert
Budsjett

2019

Brutto investeringsutgifter 185 944 392 087 325 700 244 297 655 143

Utlån/avdrag 14 458 16 663 42 441 39 598 75 000

Avsetninger 9 635 6 237 3 454 10 085 0

Inntekter vedrørende investeringer -50 551 -82 222 -80 482 -42 474 -104 840

Netto investeringsutgifter 159 486 332 765 291 113 251 506 625 304

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019

Revidert
Budsjett

2019

Bruk av lån -148 768 -214 613 -191 604 -132 226 -294 311

Salg av fast eiendom -1 000 -112 115 -77 116 -35 088 -182 692

Mottatte avdrag -9 658 -6 037 -10 416 -9 586 0

Bruk av avsetninger -60 0 -11 577 -74 522 -148 301

Bruk av driftsmidler 0 0 -400 -84 0

Sum finansiering -159 486 -332 765 -291 113 -251 506 -625 304

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019

Aksjer 18 687 20 548 59 942 62 100 64 145

Pensjonsmidler 796 373 814 869 875 719 956 143 1 051 217

Langsiktig utlån 67 677 68 248 74 523 96 083 118 791

Maskiner og transportmidler 50 936 56 967 62 692 87 773 93 691

Faste eiendommer 1 880 975 1 985 981 2 221 016 2 361 979 2 501 191

Sum anleggsmidler 2 814 648 2 946 613 3 293 892 3 564 078 3 829 035
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Omløpsmidler 
Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens omløpsmidler har utviklet seg i perioden.  
 

 
 
Gjeld 
Som vist tidligere er kommunen investeringer i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag 
i langsiktig gjeld. 
 

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

 
 
 
Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2019 129 % av netto driftsinntekter. Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus sin anbefaling har vært at lånegjelden ikke bør utgjøre mer enn 50 % av 
netto driftsinntekter. 
 

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019

Kasse og bank 597 066 761 648 622 895 639 185 612 963

Fordringer 61 190 80 146 77 908 173 945 75 985

Premieavvik 44 877 44 045 41 960 48 629 70 815

Sum omløpsmidler 703 133 885 839 742 763 861 759 759 763

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019

Kortsiktig gjeld 145 248 199 556 205 883 221 267 227 073

Lånegjeld 1 486 427 1 655 649 1 608 536 1 766 519 1 748 814

Pensjonsforpliktelse 985 336 1 039 247 1 089 170 1 126 187 1 209 057

Sum gjeld 2 617 011 2 894 452 2 903 589 3 113 973 3 184 944
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Likviditet 
Det viktigste målet på en kommunes likviditet er størrelsen på arbeidskapitalen. 
Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad kommunen evner å møte sine kortsiktige 
forpliktelser, og regnes ut ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. De siste årene 
har arbeidskapitalen utviklet seg slik:  
 

 
 
Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 146,8 millioner kroner. 
Korrigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 213,0 millioner kroner. 
  

Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 2018 2019

Omløpsmidler 1. januar 699 082 703 133 885 839 742 763 861 759

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

Endring i omløpsmidler 4 051 182 706 -143 076 118 996 -101 996

Kortsiktig gjeld 1. januar 137 497 145 248 199 556 205 883 221 267

Kortsiktig gjeld 31. desember 145 248 199 556 205 883 221 267 227 073

Endring i kortsiktig gjeld 7 751 54 308 6 327 15 384 5 806

Endring i arbeidskapital -3 700 128 398 -149 403 103 612 -107 802

Arbeidskapital 31. desember 557 885 686 283 536 880 640 492 532 690

Ubrukte lånemidler 198 565 269 945 65 332 103 765 16 539

Disponerte fond 160 600 163 539 157 451 167 605 156 347

Arbeidskapitalens frie del 198 720 252 799 314 097 369 122 359 804
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RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI 

Tabellene nedenfor viser regnskapsskjema 1A, 1B, 2A og 2B i henhold til forskrift om 
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). I tabellene er imidlertid 
kolonne for opprinnelig budsjett 2019, byttet ut med en avvikskolonne mellom budsjett og 
regnskap. 

 
Driftsregnskapet 

 
 
 
Frie disponible inntekter viser merinntekter utover budsjett på 13,8 millioner kroner. 
Merinntekter på rammetilskudd utgjør det største avviket på 15,8 millioner kroner, og 
skyldes at inntektsutjevningen i rammetilskuddet ble høyere enn det som opprinnelig ble 
lagt til grunn fra statens side.  
 
Netto finans viser mindreutgifter på 3,6 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak høyere 
renteinntekter på bankinnskudd enn budsjettert.  
 
Netto avsetninger viser avvik på 18,6 millioner kroner i forhold til budsjett. 13,5 millioner 
kroner av avviket gjelder bruk/avsetninger til disposisjonsfond. Dette er i henhold til 
rådmannens fullmakt hvor avsetning på 5 millioner kroner til pensjonsreserve er den største.  
 
5 millioner kroner av avviket gjelder avsetninger til budne fond hvor det er bestemte 
føringer for bruk av midlene.  
  

Tall i 1000 kroner Regnskap 
Revidert 
Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 1A 2019 2019 Avvik 2018

Skatt på inntekt og formue -560 651 -562 300 1 649 -544 775

Ordinært rammetilskudd -430 313 -414 500 -15 813 -396 019

Skatt på eiendom -32 118 -32 360 242 -28 708

Andre generelle statstilskudd -26 863 -27 029 166 -35 447

Sum frie disponible inntekter -1 049 946 -1 036 189 -13 757 -1 004 949

Renteinntekter og utbytte -15 069 -11 494 -3 575 -9 223

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 37 347 37 410 -63 27 793

Avdrag på lån 58 007 58 007 0 53 293

Netto finansinntekter/-utgifter 80 286 83 923 -3 638 71 863

Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 60 229 48 662 11 566 56 579

Til bundne avsetninger 6 424 534 5 890 14 985

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -40 291 -40 291 0 -35 424

Bruk av ubundne avsetninger -872 -2 839 1 967 -848

Bruk av bundne avsetninger -7 674 -6 808 -866 -2 284

Netto avsetninger 17 815 -741 18 557 33 009

Overført til investeringsregnskapet 84 0 84 400

Til fordeling drift -951 761 -953 007 1 246 -899 678

Sum fordelt til drift 925 714 953 007 -27 292 859 387

Regnskapsmessig mindreforbruk -26 046 0 -26 046 -40 291
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Tabellen nedenfor viser regnskapsskjema 1B, det vil si «Sum fordelt til drift» fra 
regnskapsskjema 1A, fordelt på resultatområder. Tallene i regnskapsskjema 1B inneholder 
ikke bruk/avsetning til fond, og er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene for det 
enkelte resultatområde i årsmeldingen.   
 

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

Investeringer 

 
 

Tall i 1000 kroner Regnskap
Revidert 
Budsjett Regnskap Avvik

Regnskapsskjema 1B - resultatområder 2019 2019 Avvik 2018 i %

Politisk styring 8 657 8 415 242 6 338 2,9

Sentraladministrasjonen 60 642 61 296 -654 59 109 -1,1

Fellesutgifter 10 061 10 497 -436 5 735 -4,2

Skole 260 870 264 264 -3 394 250 990 -1,3

Barnehage 163 235 168 165 -4 930 154 652 -2,9

Helse og barnevern 50 227 52 932 -2 705 48 011 -5,1

Rehabilitering 93 736 100 362 -6 626 95 470 -6,6

Hjemmetjenesten 62 322 62 224 98 53 631 0,2

Sykehjemmet 98 273 95 354 2 919 82 982 3,1

Kommunalt NAV 28 508 28 771 -264 26 484 -0,9

Kultur 46 918 45 863 1 056 46 226 2,3

Plan, bygg og geodata 2 998 6 806 -3 808 1 757 -55,9

Kommunalteknikk 26 438 31 512 -5 074 16 364 -16,1

Eiendom 123 376 125 941 -2 566 103 213 -2,0

Sentrale inntekter og utgifter -110 547 -109 395 -1 152 -91 576 1,1

Sum drift resultatområder 925 714 953 007 -27 292 859 387 -2,9

Tall i 1000 kroner Regnskap 
Revidert 
Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 2A 2019 2019 Avvik 2018

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler 244 297 655 143 -410 846 325 700

Utlån og forskutteringer 34 900 45 000 -10 100 24 094

Avdrag på lån 4 698 30 000 -25 302 18 347

Avsetninger 10 085 0 10 085 3 454

Årets finansieringsbehov 293 980 730 143 -436 163 371 595

Finansiering

Bruk av lånemidler -132 226 -294 311 162 085 -191 604

Inntekter fra salg av anleggsmidler -35 088 -182 692 147 604 -77 116

Tilskudd til investeringer -4 592 -27 790 23 198 -6 809

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -46 852 -77 050 30 198 -83 905

Andre inntekter -616 0 -616 -183

Sum ekstern finansiering -219 374 -581 843 362 469 -359 617

Overført fra driftsregnskapet -85 -85 -400

Bruk av avsetninger -74 522 -148 300 73 779 -11 578

Sum finansiering -293 980 -730 143 436 163 -371 595

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Regnskapsskjema 2B viser oversikt over utvalgte investeringsprosjekter med større avvik 
eller merforbruk. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt inkludert merverdiavgift. De 
utvalgte prosjektene kommenteres kort nedenfor.  
 
Brevik skole 
Skolen ble tatt i bruk ved skolestart høsten 2018. Mindreforbruket skyldes at utførelse av 
nærmiljøanlegget, som var planlagt i 2019, er skjøvet ut i tid. I tillegg forventes det ubrukte 
midler knyttet til avsatt reserve.  
 
Nye Bjørlien skole 
Skolen ble tatt i bruk fra årsskiftet 2018/2019. Prosjektet avsluttes i 2020 med et forventet 
mindreforbruk. Gjenstående budsjettmidler er omdisponert til andre investeringer.  
 
Solhøy omsorgsboliger 
Mindreforbruket skyldes at en større del av prosjekteringskostnad først vil komme i 2020. 
Samspillentreprenøren skal levere skisseprosjekt i løpet av mars 2020. Eksisterende bygg på 
tomten var planlagt revet i 2019. Riving utføres i mars 2020. Mål for ferdigstillelse av 
byggeprosjektet er satt til august 2022.   
 
Boliger for tyngre funksjonshemmede 
Bygget ble tatt i bruk i januar 2019. Merforbruket skyldes at entreprenør har fremmet krav 
om et betydelig tillegg i forbindelse med sluttoppgjør. Kravet er avvist og det pågår tvistesak 
mellom Vestby kommune og entreprenør. Tvistesak forventes løst i løpet av 1. halvår 2020.  
Vestby kommune har utgiftsført kravet i 2019, men beløpet er ikke utbetalt til entreprenør. 

Tall i 1000 kroner (brutto) Regnskap 
Revidert 
Budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 2B - Utvalgte prosjekter 2019 2019 Avvik 2018

Brevik skole 26 615              71 676             -45 061 41 667            

Nye Bjørlien skole 10 759              32 154             -21 395 98 882            

Solhøy omsorgsboliger 3 615                14 855             -11 240 1 498               

Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem 17 698              6 113               11 585 22 289            

Infrastruktur næringspark 11 439              18 495             -7 056 42 042            

Infrastruktur Vestby sentrum 40 527              176 136          -135 609 11 356            

Kulturbygg 10 297              24 505             -14 208 1 973               

Vestby fjernvarme 2 387                8 496               -6 109 2 811               

Ny idrettshall Grevlingen 27 061              70 546             -43 485 2 975               

VA-sanering i Vestby sentrum 7 264                22 865             -15 601 1 962               

VA-saneringsarbeider Kjenn 10 675              9 000               1 675 13 655            

VA-sanering Randem/Høgda 3 884                14 836             -10 952 7 780               

Spillvann Søndre Brevik 148                    7 562               -7 414 438                  

Utskifting hovedvann Son Pepperstad 13 132              9 908               3 224 14 535            

Veilys - oppgradering/installering av målere 1 189                12 276             -11 087 3 613               

IT-Skole 4 497                3 598               899 -                   

Interaktive tavler skole 1 278                1 200               78 -                   

Inventar Grevlingen skole 968                    849                  119 -                   

Sum andre prosjekter 50 864              150 073          -99 209 58 225            

Sum alle prosjekter 244 297            655 143          -410 846 325 700         
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Infrastruktur næringspark 
Mindreforbruket skyldes at arbeider planlagt i 2019 gjennomføres først i 2020. 
 
Infrastruktur Vestby sentrum 
I 2019 har det påløpt prosjekteringskostnader for flere veier, midlertidig bro mm, samt 
byggekostnader for Sentrumsveien. Prosjektet følger framdriftsplanen. Mindreforbruket 
skyldes at budsjettet er ikke fordelt mellom år. 
 
Kulturbygg 
Mindreforbruket skyldes at en større del av prosjekteringskostnadene enn antatt, vil først 
komme i 2020. Forprosjektet er planlagt frem til og med oktober 2020. Riving av 
eksisterende bygg er planlagt rundt årsskiftet 2020/2021, med byggestart planlagt i februar 
2021. 
 
Vestby Fjernvarme 
Mindreforbruket i 2019 skyldes at utgifter til kjøp av ny pelletsbrenner først kommer i 2020. 
I tillegg utgår budsjettert anleggsbidrag i forbindelse med Ikea lager (både utgifter og 
inntekter). 
 
Ny idrettshall Grevlingen 
Mindreforbruket skyldes at prosjektet ble forsinket i forbindelse med anskaffelse av 
entreprenør. Byggearbeidene ble påbegynt i juli 2019, med ferdigstillelse september 2020. 
 
VA-sanering i Vestby sentrum 
Prosjektet startet opp i 2019, og vil pågå over flere år. 
 
VA-saneringsarbeider Kjenn 
Merforbruket i 2019 skyldes ekstraarbeider som ikke var beskrevet i anbudet.   
 
VA-sanering Randem/Høgda 
Mindreforbruket skyldes at prosjektet ble forsinket i 2019, med oppstart først på senhøsten. 
Prosjektet vil pågå over flere år, og vil utføres etappevis de neste årene. 
 
Spillvann Søndre Brevik 
Mindreforbruket skyldes at prosjektet ikke kom i gang i 2019. Oppstart i 2020. 
 
Utskifting av hovedvann Son Pepperstad 
Merforbruket i 2019 skyldes ekstraarbeider som ikke var beskrevet i anbudet, men som 
måtte gjennomføres.  
 
Veilys – oppgradering/installering av målere 
Mindreforbruket skyldes at fremdriften i prosjektet har stoppet opp. Arbeidet er 
tidskrevende og vil fortsette i flere år fremover. Randem vil prioriteres. 
 
IT-skole 
PC`ene på 5.-7. trinn på Vestby skole begynte å gå i stykker. Merforbruket i 2019 skyldes at 
planlagt utskiftning i 2020 ble forskuttert. 
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Interaktive tavler skole 
I 2019 gikk tavler i stykker på skoler hvor det ikke var planlagt med utskiftning før i 2020. 
Merforbruket skyldes at utskiftningen ble forskuttert til 2019.  
 
Inventar Grevlingen skole 
Merforbruket i 2019 skyldes mer omfattende elektrikerarbeid enn beregnet i forbindelse 
med etablering av de nye teamrommene på Grevlingen skole.  
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MEDARBEIDERE

Tekst Resultat
2017

Resultat
2018

Resultat
2019

Mål
2019

Antall årsverk 973,3 999,8 1 049,2 1 050,6
Sykefravær - totalt 8,9 % 8,9 % 8,6 % 8,3 %
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,0 %
Sykefravær - lang > 16 dg 5,9 % 5,8 % 5,8 % 6,3 %

Korttidsfravær
Det har vært en reduksjon i korttidsfraværet for kommunen i 2019 sammenlignet med 2017
og 2018. Resultatområdene Barnehage, Sykehjem, Rehabilitering og Kommunalteknikk
hadde et korttidsfravær over gjennomsnittet i 2019, men alle disse områdene har hatt en
reduksjon det siste året.

Langtidsfravær og totalt fravær
Det har vært en svak reduksjon i langtidsfraværet det siste året fra 5,83 i 2018 til 5,77
prosent i 2019.

Resultatområdene Barnehage og Sykehjemmet hadde det høyeste totale sykefraværet.
Barnehage hadde etter flere år med høyt fravær en total fraværsprosent på 10,0 i 2017, og
har de to siste årene hatt en økning fra 12,5 i 2018 til 12,6 i 2019. Også Sykehjemmet har økt
total fraværsprosent til 12,9 i 2019. Tilsvarende tall for 2017 og 2018 var henholdsvis 11,4 og
12,5.

Resultatområde Rehabilitering hadde i 2019 en ytterligere reduksjon i det totale fraværet
med en fraværsprosent på 9,2 i 2019. Tilsvarende tall for 2017 og 2018 var henholdsvis 14,9
og 10,9. Det har også vært en tydelig reduksjon i det totale fraværet for
Sentraladministrasjonen og Resultatområdene Hjemmetjenesten; Plan, Bygg og Geodata
samt Kommunalteknikk de to siste årene.

Kommunenes arbeid med fraværssituasjonen
Det er igangsatt tiltak for å redusere kommunens totale fravær gjennom økt bruk av
egenmelding for å redusere antall sykemeldinger, nærværssamtaler og tettere oppfølging og
tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne på den enkelte enhet. Fra høst 2018 ble
også samtlige ansatte tilbudt gratis influensavaksine som fraværsforebyggende tiltak. Dette
ble videreført også i 2019.

Tiltak som gjelder for hele kommunen er koordinert fra personalavdelingen.
For øvrig har kommunen tydelige og gode rutiner på oppfølging av sykemeldte og
tilrettelegging av arbeidssituasjonen etter AML § 4-6, og det vil i 2020 settes ekstra fokus på
den del av kommunens IA-arbeid som omhandler attføring og omstilling/omplassering.

I lys av ny IA-avtale vil kommunens regler for bruk av egenmeldinger ses nærmere på og
eventuelt justeres i 2020 med formål å redusere korttidsfraværet.
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Nasjonale tall er for perioden 4. kvartal 2018 –3. kvartal 2019. De nasjonale tallene er ikke direkte
sammenlignbare med kommunens egne tall. Nasjonale tall for Vestby kommune ligger høyere enn kommunens
egne tall. Alle tall i tabellen er målt i prosent.

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse
Undersøkelsen hadde i 2019 en svarprosent på 78 noe som ligger godt over lands-
gjennomsnittet på 68 prosent. Det var også en økning i forhold til fjorårets svarprosentpå
74. For kommunen totalt viser resultatene at Vestby kommune nå ligger over
gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Totalt
resultat for 2019 er 4,3 for Vestby kommune. Kommunen ser seg fornøyd med resultatene
for 2019, og det vil i 2020 rettes et ytterligere fokus på etterarbeidet som kommer i
kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen med formål å opprettholde eller øke resultatene
for 2020-undersøkelsen.
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Likestilling
Vestby kommune arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering. Vestby kommune har
en vedtatt likestillingspolitikk, og kommunen skal tilstrebe en jevn fordeling mellom kvinner
og menn innen alle yrkesgrupper.

Kjønnsbalanse
Vestby kommune har per 1.12.2019 1.228 ansatte, hvorav 975 er kvinner og 253 er menn.
Statistikken teller kun hovedstillinger, noe som betyr at en ansatt med flere stillinger kun
telles én gang, og ansatte med hovedstilling i andre kommuner ikke telles. Alle vikarer,
tilfeldig timelønte og ansatte på pensjonistvilkår er holdt utenfor.

Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor per 1.12.2019 basert på PAI-registeret. Tabellen
inneholder bare hovedstillinger:

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

Vestby kommune tilbyr også så langt det er praktisk mulig arbeidspraksis i regi av NAV eller
andre tiltaksarrangører.

Likelønn
I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen nedenfor har
menn noe høyere inntekt enn kvinner, noe som i stor grad skyldes at menn velger andre
typer stillinger. Tabellen tar ikke hensyn til ulike forhold som påvirker lønnsdannelsen.

Tabell 2. Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Vestby kommune. Tall
per 1.12.2018 og 1.12.2019 basert på KS’ PAI-register:
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I 2019 hadde menn en prosentvis høyere endring i grunnlønn enn kvinner. Grunnet store 
rekrutteringsutfordringer er det i 2019 iverksatt lønnspolitiske virkemidler for å stimulere 
rekruttering til enkelte yrkesgrupper. Dette kan ha påvirket forskjeller i utvikling av 
månedsfortjenesten. Lønnsutviklingen i 2019 er styrt av sentrale parter da det ikke har vært 
lokalt lønnsoppgjør i 2019.  
 
Stillingsstørrelse 
Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille 
mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie og 
annet, og jobber deltid etter eget ønske. Det er for tiden et pågående heltidsprosjekt i 
Vestby kommune. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt stillingsprosent til 
ansatte med uønsket deltid. I 2014 ble det i samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene 
utarbeidet nye retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. 
 
Tabell 3. Stillingsprosent: 
 

  
 
Selv med sterkt fokus på heltidskultur ser at det er vanskelig å oppnå økning av prosentvis 
andel ansatte i fulltidsstillinger. Årsaken til dette er i stor grad hensyn til turnus, samt at flere 
er tilsatt i deltid etter eget ønske. Vestby kommune opprettholder fokus på heltidskultur og 
søker å tilby økt stillingsprosent for ansatte som ønsker dette.  
 
 
 
  

Stillingsprosent Kjønn

Antall
ansatte Prosent

Antall
ansatte Prosent

Antall
ansatte Prosent

Kvinner 360 43,2 360 41,9 411 41,4

Menn 79 36,2 73 31,9 90 34,6

Kvinner 474 56,8 499 58,1 582 58,6

Menn 139 63,8 156 68,1 170 65,4

2019

Deltidsstillinger

Fulltidsstillinger

2017 2018
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Etisk standard
Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og
samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har
avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det
enkelte menneske. En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for
omverdenens tillit til Vestby kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker
skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Vestby kommunestyre vedtok 9. desember 2016 (K-115/16) reviderte etiske retningslinjer.
De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende verdier som skal prege den
virksomheten vi driver:

Lojalitet
Integritet
Tillit
Stolthet
Åpenhet
Ærlighet

Etiske utfordringer er tema på ledermøter og personalmøter. Kommunen har kontinuerlig
fokus på etikk og dilemmasituasjoner.

Internkontroll
I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er
iverksatt og som planlegges for betryggende kontroll.

Nytt elektronisk kvalitetssystem ble anskaffet i 2018, og opplæring startet våren 2018.
Systemet gir kommunen adgang til en operativ kvalitetshåndbok med dokumenter,
oppdaterte lover, forskrifter og veiledere i tillegg til en rekke kvalitetsindikatorer,
prosedyremaler og prosessveiledere. Flere RO-er har lagt inn rutiner og prosesser i systemet
i løpet av 2018, og arbeidet med dette har fortsatt i 2019. Imidlertid har stillingen som
arbeider med internkontroll i rådmannens stab stått vakant i store deler av 2019. Denne
stillingen har en pådriverrolle overfor RO-ene, og stillingen er igjen besatt fra april 2020.

Systemet har avviksbehandling –både innen HMS og kvalitet, og risikostyring med mulighet
for å utarbeide og ajourføre ROS-analyser. Årshjulsmodul med mulighet for oppfølging av
aktiviteter og tiltak i organisasjonen er inkludert.
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VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING 
 
LOKALSAMFUNN 
 
BEFOLKNINGSUTVIKLING 

 
 
Tabellen viser befolkningen de fem siste årene per 31.12 fordelt på ulike aldersgrupper. 
Vestby kommune har over flere år hatt en sterk befolkningsvekst. Tabellen viser at 
befolkningen totalt også økte i 2019 selv om veksten ikke var så sterk som de foregående 
årene. For de to eldste aldersgruppene var veksten i 2019 betydelig slik det også var de 
foregående årene.  
 

SENTRUMSPLANEN 

Sentrumsplanen er under arbeid, og følger oppsatt framdriftsplan. Den etablerte 
prosjektgruppen består av prosjektleder, prosjektmedarbeider, juridisk kompetanse, 
planavdelingen samt kommunalteknisk kompetanse. Multiconsult har hovedansvar for 
prosjektering av infrastruktur, og det er i tillegg utlyst konkurranser for prosjektering av 
parkeringsanlegg, søppelsuganlegg (AFS), trafikktiltak (avbøtende tiltak). 
 
Innenfor analysearbeid er det utarbeidet forprosjekt for parkeringsanlegg under 
rådhusparken, forprosjekt for søppelsuganlegg (AFS), trafikkanalyse for sentrum både i 
byggeperioden og for permanent trafikkstrøm. Det arbeides nå med forprosjekt for 
fjernvarme til sentrum samt overflatevarme i sentrumskvartalet. 
 
Innenfor prosjektering er hovedtrykket hittil lagt på Sentrumsveien og Sentrumsbroen. I 
tillegg er det prosjektert nytt ekstra kjørefelt i krysset Garderveien-Osloveien, og filterfelt 
ved rundkjøringen Kirkeveien-Osloveien mot E6. Dette er avbøtende trafikktiltak. 
 
Kommunestyret har vedtatt at det ikke bygges parkeringsanlegg under rådhusparken, samt 
vedtatt at det etableres et søppelsuganlegg (AFS) for sentrumskvartalet. Politisk 
styringsgruppe har gitt positive tilbakemeldinger for gjennomføring av avbøtende 
trafikktiltak basert på anbefalinger i trafikkanalysen. Dette er under prosjektering. 
 
Samhandling mot statsetater (Statens vegvesen SVV, Bane NOR, Vegdirektoratet) er 
krevende. Etatene er godkjenningsmyndighet for infrastrukturtiltak, og saksbehandlingen er 
tidkrevende. Dette skaper forsinkelser som kan medføre at forutsatte milepæler ikke nås. 

 2015 2016 2017 2018 2019

Prosentvis
endring

2015-2018

Prosentvis
endring

2018-2019

0 - åringer 188 235 170 203 190 8,0 -6,4

Barnehage (1-5 år) 1 136 1 140 1 198 1 166 1 154 2,6 -1,0

Grunnskole (6-15 år) 2 300 2 374 2 433 2 492 2 490 8,3 -0,1

Videregående (16-19 år) 849 883 881 917 934 8,0 1,9

Voksne (20-66 år) 10 029 10 193 10 351 10 441 10 540 4,1 0,9

Eldre (67-79 år) 1 809 1 934 1 982 2 110 2 199 16,6 4,2

Eldre (80 år og eldre) 421 429 471 495 535 17,6 8,1

Totalt 16 732 17 188 17 486 17 824 18 042 7,8 1,2



15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 : Årsberetning og årsmelding 2019 Vestby kommune

22 
 

Regionreformens oppgavefordeling fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune skaper 
tilsvarende utfordringer. 
 
Fysisk påbegynt arbeid med infrastrukturbygging skaper endret framkommelighet for 
trafikanter (inkl gående og syklende) i sentrum. Denne situasjonen vil eskalere i takt med 
framdrift i sentrumsplanen. Det legges vekt på god informasjon via kommunens 
hjemmeside. Det er etablert en Bylab i Rimigården som ytterligere skal forsterke informasjon 
ut mot publikum, og åpningstid er 14-18 hver mandag. 
 

KLIMA OG ENERGI 

Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i 2018. I planen heter det at kommunen 
skal «feie for egen dør» og arbeide med oppgaver i egen organisasjon på tvers av 
resultatområder. Kommunen skal også være en samfunnsutvikler og gå foran som et godt 
eksempel, samt ta samfunnsansvar ved å tilrettelegge og planlegge for løsninger som 
reduserer utslipp fra innbyggere og næringsvirksomhet. 
 
Klimaplanens handlingsdel angir hvilke tiltak kommunen kan jobbe med for å redusere 
klimagassutslipp og energiforbruk. Det er ikke knyttet noen tidsfrister for gjennomføring av 
hvert tiltak, og det er derfor resultatområdenes eget ansvar å komme med innspill til 
handlingsprogrammet om hvilke klima- og energitiltak det skal jobbes med de neste årene. 
Følgende tiltak ble gjennomført i 2019 eller er under arbeid: 
 

 Søke å finne bedre verktøy for analyser og indikatorer som kan brukes i kommunens 

styringsdokumenter 

Vestby kommune arbeider nå med å utarbeide informasjon om klimagassutslippene i 
kommunen fordelt på kilder og sektorer. De vedtatte reduksjonsmålene med basisår 1991 
skal omregnes og korrigeres for å tilpasses SSBs nye statistikkserie som startet i 2012. Dette 
vil gi bedre grunnlag for tiltak og kontroll med måloppnåelsen.  
 

 Rullering av kommunedelplan for klima og energi 

Kommunestyret vedtok 12.02.2018 at kommunedelplanen for klima og energi revideres 
våren 2020. Arbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt i 2021.  
 

 Energioptimalisering i eksisterende bygg 

Vestby kommune ble nominert til KLPs / kommunenes klimapris 2019 i kategorien energi, 
energistyring og energisparing. Dette fordi kommunen har installert sentral driftskontroll og 
energioppfølgingssystemet Green Tracker i de 135 byggene kommunen drifter og 
vedlikeholder. Green Tracker er et moderne og brukervennlig energioppfølgingssystem som 
kartlegger energiforbruket, og sørger for smartere og mer miljøvennlig drift. 
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 Følge opp resertifisering av grønt flagg for skole og barnehage og Innføring av 

miljøfyrtårn i Rådhuset og i Rådhusgata 2  

Rådhuset er under Miljøfyrtårnsertifisering og de aller fleste kriterier er bestått. Det mangler 
lokal innkjøpsstrategi og innkjøpsrutine som er forventet på plass i løpet av 2020. Alle 
kommunens barnehager og seks av sju skoler er Grønt flagg-sertifisert. Vestby ungdomsskole 
mangler sertifisering, men arbeider med å få sertifisering på plass. Alle sertifiserte 
barnehager og skoler sender inn sine handlingsplaner og rapporterer hvert år, slik at de blir 
re-sertifisert årlig. 
 

 Fokus på energi, klima og miljø ved kommunale innkjøp  

Vestby kommune har i samarbeid med Viken fylkeskommune og 41 andre kommuner søkt 
klimasatsmidler til «Klimarådgivning i anskaffelser». Dersom søknaden blir innvilget vil Viken 
fylkeskommune og Klima Østfold tilby vederlagsfri klimarådgivning ved anskaffelser i 
kommunene. 
 

 Øke andelen som går og sykler  

Sykkelstrategien ble vedtatt 08.04.2019. Hovedmålet i sykkelstrategien er at minst 8 prosent 
av reisene skal foretas med sykkel innen 2023. Sykkelstrategiens delmål 1 og 2 er at andelen 
sykkelreiser innenfor tettstedene Son/Brevik og Vestby/Pepperstad og andelen kommunalt 
ansatte som sykler og går til jobb skal økes. I tillegg er delmål 3 at 75 prosent av barn og 
unge skal gå eller sykle til skolen.  
 
De fleste tiltakene som omhandler kartlegging er gjennomført. Forbedring og utvidelse av 
hovedsykkelnettet er under planlegging for å sikre god fremkommelighet og trygghet, 
herunder åpning av Hølenviadukten og grunnleggende istandsetting av traseen mellom 
Kjennstjern og Sonsveien stasjon. Sykkelstrategien skal rulleres i 2020. 
 
Flere av tiltakene i klimaplanenes handlingsdel er tatt inn i Sykkelstrategien. Noen av disse er 
allerede gjennomført, for eksempel har kommunen kjøpt inn tre elsykler som rådhusets 
ansatte kan bruke ved befaringer o.l. Det jobbes også med informasjonsarbeid rettet mot 
kommunens innbyggere, blant annet gjennom «Sykle til jobben-kampanjen». Kommunen 
skal også oppfordre og legge til rette for at flere barn kan gå og sykle til skolen.  
Elsykkelbiblioteket er videreført, og driftes nå av Frivilligsentralen. For å sikre at alle nye 
reguleringsplaner legger til rette for økt sykkel, gange og kollektivtransport, er dette et tema 
det skal redegjøres for i alle planbeskrivelser. 
 
I handlingsprogram 2020-2023 ble det varslet at man ville gi en omtale av følgende under 
Samfunn: elever med bestått videregående, folkehelseprofil og institusjonsplasser. Omtalen 
utgår grunnet omprioriteringer av arbeid i forbindelse med corona-viruset.  
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NØKKELTALL –SAMMENLIGNINGER

Under følger en sammenligning for 2019 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt
for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk
Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne med.
Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave
kostnader per innbygger og lave disponible inntekter. Gruppen består av totalt 30
kommuner. Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Nesodden og Ås.

Tallene baserer seg på foreløpige kostratall for 2019 publisert 15.3.2020. Ikke alle tall for
pleie- og omsorg foreligger fra SSB på dette tidspunktet. I de tilfeller det ikke finnes tall for
2019, er det i diagrammene benyttet tall for 2018. Regnskapstallene er regnet om til 2019-
priser. Reviderte tall kommer i juni. Det vises for øvrig til kostratall under det enkelte
resultatområdetder også regnskapstall er regnet om til 2019-priser.

Diagrammene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden

Netto driftsresultat er det mest sentrale
begrepet for kommunens økonomiske
handlefrihet. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus har tidligere anbefalt at netto
driftsresultat bør være minst 3 % av brutto
driftsinntekter. Vestby kommune hadde i
2019 etnetto driftsresultat på 3,7 %. I
2018 var det 5,5 %. Til sammenligning er
tilsvarende nøkkeltall 1 % for
kostragruppe 7 mens gjennomsnittet for
Akershus er 3 %.

Ordinære renter og avdrag på lån skal
finansieres av driftsinntektene.
Indikatoren viser langsiktig gjelds-
belastning i forhold til driftsinntektene.
Netto lånegjeld har økt fra 98,3 % av
brutto driftsinntekter i 2011 til 116,9 % i
2019, og er godt over gjennomsnittet i
sammenlignings-gruppene.
Fylkesmannens normtall for gjeld er at den
ikke skal overstige 50 % av brutto
driftsinntekter.
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Frie inntekter er skatt og rammetilskudd
og kan disponeres fritt uten andre
bindinger enn gjeldende lover og
forskrifter. I 2019 ligger frie inntekter på
54.925 kroner per innbygger. Dette er litt
høyere enn gruppe 7, men lavere enn
både for gjennomsnittet av Akershus og
for landet uten Oslo.

Netto lånegjeld per innbygger har gått ned
fra 2018 til 2019. Lånegjelden er i 2019 på
89.429 kroner per innbygger og ligger over
gjennomsnitts-gruppene. Til
sammenligning ligger gruppe 7 på
69.931 kroner per innbygger, mens
gjennomsnittet i Akershus er
72.127 kroner per innbygger.

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

Netto driftsutgifter til barnehager per
innbygger 1-5 år har økt fra
149 tusen kroner i 2018 til
155 tusen kroner i 2019. Vestby kommune
ligger på samme nivå som gruppe 7, men
noe under gjennomsnittet i Akershus og
landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter til grunnskole per
innbygger 6-15 år er i 2019 på
127 tusen kroner. Inkludert i tallene er
driftsutgifter til grunnskole,
skolefritidstilbud, skolelokaler og
skoleskyss. Vestby kommune ligger høyere
enn sammenlignbare kommuner,
gjennomsnittet i Akershus og landet uten
Oslo.
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Vestby kommune har lave netto
driftsutgifter til barnevern per innbygger
0-17 år sammenlignet med
gjennomsnittsgruppene. Tidlig
intervensjon med forebyggende team og
et generelt godt forebyggende arbeid i
kommunen gjenspeiler seg i tallene.
Andelen plasserte barn er lavere enn i
sammenlignbare kommuner.

Utgifter til sosialtjenesten per innbygger
20-66 år har gått litt ned fra 2018 til 2019.
Resultatet er lavere enn gruppe 7, og også
under gjennomsnittet i Akershus og landet
uten Oslo.

Netto driftsutgifter til kommunehelse-
tjenesten per innbygger har økt noe fra
2018 til 2019. Samtidig ligger kommunen
under gjennomsnittene vi sammenligner
oss med.

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i
2019 om lag 98 tusen kroner per
innbygger som er 67 år eller eldre.
Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittene
i sammenligningsgruppene. For
gruppe 7 er nøkkeltallet i overkant av
114 tusen kroner per innbygger.
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Netto driftsutgifter til kultursektoren i
Vestby ligger litt høyere i 2019 enn i 2018.
Vestby ligger over gjennomsnittet i gruppe
7, men under gjennomsnittet i Akershus
og landet uten Oslo.

Vestby kommune ligger lavere enn
gruppene vi sammenligner oss med når
det gjelder netto driftsutgifter til
administrasjon og styring. Forskjellen
mellom landet og Vestby kommune er
1.270 kroner per innbygger. Dette tilsvarer
i underkant av 23 millioner kroner.

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

Diagrammet over viser tall for Vestby i
2017 og 2018, og sammenligningstall for
2018. Det er foreløpig ikke publisert tall
for 2019. Vestby kommune brukte mindre
ressurser per bruker som mottar
hjemmetjenester enn gjennomsnittene vi
sammenligner oss med. Nivået per bruker
er i Vestby omtrent uendret i 2017 og
2018.

Korrigerte brutto driftsutgifter per
institusjonsplass har økt med om lag
98tusen kroner per plass fra 2018 til 2019,
og utgjorde i 2019 i overkant av
1,2 million kroner per plass. Vestby
kommune ligger under gjennomsnittene til
de andre gruppene.
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Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte
områder

Andel barn i barnehage har gått noe opp
fra 2018 og ligger på 94,7 % for 2019.
Vestby ligger over de kommunene-
gruppene vi sammenligner oss med.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i
grunnskolen var i 2019 på 12,5 og har gått
ned fra 13,2 i 2018. Tallet er lavere enn
gjennomsnittene for gruppe 7 og
Akershus. Gruppestørrelsene varierte med
12,1 for 1.-4 trinn, 11,7 for 5.-7. trinn og
13,8 for 8.-10. trinn.

15,1 % av barn i alderen 6-15 år var elever
ved kulturskolen i Vestby i 2019. Andelen
har øktnoe fra 2018, men er lavere enn
gruppe 7 som er 18,9 %. Gjennomsnittet
for Akershus er 16,4 %.

I 2019 fikk 7,5 % av elevene i grunnskolen
spesialundervisning. Tilsvarende tall for
2018 var 7,4 %. Tallet for 2019 er høyere
enn for gjennomsnittene for gruppe 7 og
Akershus. Fordelingen på klassetrinn var
5,2 % for 1.-4. trinn, 8,6 % for 5.-7. trinn og
9,5 % for 8.-10. trinn.
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Antall legeårsverk per 10.000 innbyggere
innenfor kommunehelsetjenesten er på
7,4 i 2019. Gjennomsnittet for gruppe 7,
Akershus og landet utenom Oslo har alle
flere legeårsverk enn Vestby.

Diagrammet over viser tall for Vestby i
2017 og 2018, og sammenligningstall for
2018. Det er foreløpig ikke publisert tall
for 2019. 26,5 % av innbyggere over 80 år
mottok hjemmetjenester i 2018. I 2017
var andelen 29,9 %. Andelen er lavere enn
sammenligningsgruppene hvor
nøkkeltallet for gruppe 7 er 30,1 %. Vestby
kommune har relativt mange over 80 år
som er i aldersgruppen 80-89 år og relativt
få i aldersgruppen over 90 år
sammenlignet med andre kommuner.
Dette diagrammet og neste diagram må
ses i lys av dette.

Diagrammet over viser tall for Vestby i
2017 og 2018, og sammenligningstall for
2018. Det er foreløpig ikke publisert tall
for 2019. 58 % av innbyggere i
aldersgruppen 67-79 år fikk
hjemmetjenester i 2018. Andelen er lavere
enn landet, men er på om lag samme nivå
som gjennomsnittet i gruppe 7 og fylket.

Diagrammet over viser tall for Vestby i
2017 og 2018, og sammenligningstall for
2018. Det er foreløpig ikke publisert tall
for 2019. Andelen innbyggere over 80 år
som er beboere på institusjon var på
12,7 % i 2018, og er høyere enn samtlige
grupper vi sammenligner oss med.
Andelen har økt noe fra 2017 hvor
andelen var på 11,5 %
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 31 523 32 312 -790 97,56 31 121 31 832 

Andre driftsutgifter 36 038 34 397 1 641 104,77 29 895 36 900 

Andre inntekter -6 647 -5 750 -897 115,59 -5 650 -7 450 

Refusjon sykelønn -420 -382 -38 109,92 0 -1 151 

  I alt 60 494 60 577 -83 99,86 55 365 60 132 

 

Tabellen viser at Sentraladministrasjonen har holdt rammen for nettoutgift i 2019. 
 
KOSTRA 

KOSTRA 

Tall pr 15.03.2020 Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Vestby 

2019 

Kostra-

gruppe 

07 

2019 

Akershus 

2019 

Landet 

uten 

Oslo 

2019 

Netto driftsutgifter per innbygger til 
administrasjon (funksjon 120) 2 920 2 827 2 858 3 582 3 869 3 543 

   
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Fornøyde 
brukere 
 

Behandlingstid for 

henvendelser til 

servicekontoret 

To dager Innfridd 

Behandlingstid for 

søknader startlån 

Fire uker etter 

komplett søknad 

Ikke innfridd 

Siteimprove gir oss 

målinger 

Oppnå en score-

forbedring på mer 

enn 20 % i 2019 

Systemet er tatt i bruk. Resultat er 
ikke bearbeidet fordi nye 
hjemmesider er under utvikling. 
Resultat vil foreligge i løpet av 2020. 

Andel av utgående faktura 

som er elektroniske 

Over 75 % Innfridd 

Innføre elektroniske 

purringer 

I løpet av første 

halvår 2019 

Gjennomført 

 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Arbeidet med Sentrumsplanen har tatt betydelig kapasitet i 2019 selv om prosjektet er blitt 

styrket med ny medarbeider. Forberedelser til StorFollo IKT som startet fra januar 2020 har 

også tatt en god del kapasitet.  Det er generelt et stort og økende arbeidspress i 

Sentraladministrasjonen på grunn nye krav og fordi organisasjonen vokser. Så langt er dette 

blitt håndtert. Sentraladministrasjonen hadde 40,9 årsverk per 31.12.19.  
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RESULTATOMRÅDE SKOLE 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 278 577 278 374 203 100,07 253 462 269 170 

Andre driftsutgifter 43 122 38 784 4 338 111,18 34 254 41 208 

Andre inntekter -42 977 -39 820 -3 157 107,93 -33 380 -43 524 

Refusjon sykelønn -16 282 -13 540 -2 742 120,25 0 -15 763 

  I alt 262 440 263 798 -1 358 99,49 254 336 251 090 

 
Driftsutgiftene til RO skole har et merforbruk på andre driftsutgifter. Merforbruket på varer 
og tjenester er i hovedsak relatert til innkjøp av klassesett av ipader til alle skolene og 
innkjøp til elevkantine ved Grevlingen. 
 
Økte inntekter skyldes bruk av fondsmidler for å blant annet dekke opp for innkjøp av 
klassesett av ipader, inntekter fra elevkantinen ved Grevlingen og refusjon fra 
fylkeskommunen for opplæring av elever plassert fra fylket.  
 
 

AKTIVITETER/FAKTA 

Faktaopplysninger Skole 2017 2018 2019 

Antall elever:    
Antall elever 1.-7. trinn 1 662 1 716 1 711 
Antall elever 8.-10. trinn 702 685 702 

Antall elever totalt 2 364 2 401 2 413 

Antall elever i kommunal SFO 662 747 746 

 
 

KOSTRA 

KOSTRA 
Tall pr 15.03.2020 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Vestby 
2019 

Kostra-
gruppe 

07 
2019 

Akershus 
2019 

Landet 
uten 
Oslo 
2019 

Netto drift grunnskole pr.  innbygger 6-15 år 118 359 119 532 127 125 110 601 105 268 117 107 
Netto driftsutgifter til skoleskyss pr. innbygger  
6-15 år 2 749 2 701 2 577 2 457 1 489 2 299 
Netto driftsutgifter til skolelokaler pr. innbygger  
6-15 år 17 780 17 606 21 831 18 131 19 683 19 467 
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger  
6-15 år 95 940 97 501 100 726 88 490 82 903 93 417 
Andel elever med spesialundervisning (prosent) 7,2 7,4  7,5  7,3  6,7  7,8  
Gruppestørrelse 11) 13,3 13,2 12,5 13,6 14,3 12,9 
Gruppestørrelse 21) 16,6 16,5 15,7 16,6 17,3 15,8 

1)Gruppestørrelse 1 er inkludert spesialundervisning og opplæring av minoritetsspråklige, mens gruppestørrelse 2 er ordinær undervisning.                                                                                                        
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Elever med gode 
grunnleggende 
ferdigheter 

Nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen: 

Bedre enn 
nasjonalt nivå 
 
 
 
 
 
 
 

Nasjonalt Vestby kommune 

Regning 
 

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

5.trinn: 50 
8. trinn: 49 
9.trinn : 54 

Lesing på norsk 
 

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

5. trinn: 50 
8. trinn: 51 
9. trinn: 53 

Lesing på engelsk 
 

5. trinn: 50 
8. trinn: 50 

5. trinn: 49 
8. trinn: 51 

Elever som er 
motiverte for 
læring 
 

Læringskultur 
 

Bedre enn 
nasjonalt nivå 

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

7. trinn: 4,0 
10. trinn: 3,9 

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

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

Elever som trives 
på skolen 

Trivsel Bedre enn 
nasjonalt nivå 

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

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

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

Ingen mobbing 
 

7. trinn: 7,1 % 
10. trinn: 6,6 % 
 

7. trinn: 5,0 % 
10. trinn: 4,8 % 

Skalaen til elevundersøkelsen går til 5. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Skole hadde årsverk 385,38 per 31.12.19. Elevtallet er fortsatt i vekst, men noe mindre enn i 
de senere årene. Det økte med 12 elever fra 2018 til 2019.   
 
Skole har som mål å være bedre enn nasjonalt nivå. På 5. trinn er vi i år på nasjonalt 
gjennomsnitt i lesing på norsk og regning. Lesing på engelsk ligger marginalt under 
gjennomsnittet. I regning og lesing på engelsk på 8. trinn ligger vi marginalt under nasjonalt 
nivå, mens i lesing på norsk på 8. trinn ligger vi marginalt over. På 9. trinn ligger vi likt som 
nasjonalt snitt i regning og marginalt under på lesing på norsk. Vestbyskolen har fortsatt noe 
å gå på for å komme over nasjonalt nivå. Sett under ett er det små forskjeller på resultatene 
fra 2018 til 2019. 
 
Resultatene på elevundersøkelsen viser at skolene ligger omtrent på nasjonalt nivå på 
læringskultur, vurdering for læring og trivsel. Når det gjelder andel elever som har opplevd 
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, skårer elevene i Vestby 2,1 prosentpoeng bedre 
enn nasjonalt nivå på 5. trinn. På 10. trinn skårer elevene i Vestby 0,6 prosentpoeng bedre 
enn nasjonalt nivå. Resultatene på elevundersøkelsen og nasjonale prøver blir kommentert 
mer i Tilstandsrapport for grunnskolen som skal opp i kommunestyret i løpet av 2. kvartal 
2020.  
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RO skole og RO barnehage har de to siste årene deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Satsingen er nå avsluttet av direktoratet, men det 
er utarbeidet en videreføringsstrategi.  
 
Videreutdanning for lærer hadde våren 2019 18 deltakere. Høsten 2019 var det 19 lærere 
som startet på videreutdanning. To avdelingsledere/inspektører og en rådgiver fullførte 
rektorskolen høsten 2019. Alt dette er i regi av kompetanseløftet med statlige midler og 
delvis finansiering ved kommunale midler til kompetanseutvikling.  

Nasjonale kompetansesatsinger har ikke gitt nok rom for å tilpasse satsingene lokalt. I tillegg 
har kommuner og fylkeskommuner ulik kapasitet og kompetanse til å drive kvalitetsutvikling 
i skolen. Derfor skal den nye ordningen legge til rette for et mer varig system der det ikke er 
behov for at staten kommer med nye, nasjonale satsinger. 

En gjennomgang av tidligere nasjonale kompetanseutviklingstiltak viser at lokalt 
handlingsrom, tid til implementering, god kommunikasjon om mål og innhold i tiltaket og 
involvering av lærere og skoleledere i beslutningsprosesser, er viktige faktorer for at 
kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellykket. 

Skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling, der flere lærere fra samme skole er involvert, 
påvirker praksisen i større grad enn individuelle tiltak og korte kurs. Derfor bør 
kompetanseutvikling planlegges lokalt for at den best mulig er tilpasset de lokale behovene. 
For å skape den forankringen som er nødvendig, er beslutninger og prioriteringer om 
kompetanseutvikling flyttet nærmere dem som skal gjennomføre tiltaket. 

De nasjonale kompetansesatsingene som har vært de siste årene har ikke gitt nok rom for å 
tilpasse satsningene lokalt. Derfor har det blitt en ny ordning som heter «desentralisert 
kompetanseutvikling» (DEKOMP). De midlene som ble brukt på nasjonale satsninger 
tidligere blir nå fordelt til kommunene og universiteter/høyskoler (UH) slik at kommunene 
selv kan komme med bestilling direkte til UH. Kompetanseutviklingen skal involvere lærere 
og skoleledere. I 2019 hadde Son skole samarbeid om skolehage med universitetet på Ås 
(NMBU) og Vestby skole startet et samarbeid med OsloMet om læringsmiljø. 
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RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE  
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 104 332 106 504 -2 172 97,96 98 908 96 041 

Andre driftsutgifter 96 479 94 598 1 881 101,99 88 990 89 454 

Andre inntekter -25 076 -24 351 -725 102,98 -23 105 -23 471 

Refusjon sykelønn -9 579 -8 587 -992 111,55 0 -7 491 

  I alt 166 157 168 165 -2 008 98,81 164 793 154 534 

 

Mindreforbruket på lønn og sosiale utgifter skyldes færre ansatte i kommunale barnehager 
høsten 2019 grunnet færre barn. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Lønnsutgifter til 
ansatte som arbeider med barn med spesielle behov er lavere enn budsjettert, da det i en 
periode var færre barn med særskilt behov for hjelp og støtte i kommunale barnehager. 

Merforbruket på andre utgifter skyldes blant annet at det har vært en økning i antall barn 
med særskilt behov for hjelp og støtte i de private barnehagene.  

 

AKTIVITETER/FAKTA 

Faktaopplysninger Barnehage 2017 2018 2019 

Antall barn:    
Antall barn over 3 år i kommunale barnehager 377 366 388 
Antall barn under 3 år i kommunale barnehager 156 188 164 
Antall barn over 3 år totalt i barnehager 
Antall barn under 3 år totalt i barnehager 

723 
350 

708 
364 

736 
350 

 
 

KOSTRA 

KOSTRA 
Tall pr 15.03.2020 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Vestby 
2019 

Kostra-
gruppe 07 

2019 

Akershus 
2019 

Landet 
uten 
Oslo 
2019 

Netto driftsutgifter pr.  innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager (kr) 141 404 148 591 154 843 155 397 157 570 163 025 
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) 
Styrket tilbud til førskolebarn, pr. 
innbygger  731 624 625 529 580 603 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-2 år (prosent) 83,7 86,0 87,8 83,8 85,3 84,6 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år (prosent)  98,8 98,8 98,4 96,5 97,0 97,3 
Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-
5 år (prosent)  89,6 86,3 100,0 85,7 90,1 86,3 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Barnehagen legger til rette 
for at barn utvikler gode 
sosiale ferdigheter 

Foresattes opplevelse av 
at barnet trives i 
barnehagen 
(Skala 1-5) 

4,7 4,7 

Barnehagen bidrar til 
barnets sosiale utvikling 
(Skala 1-5) 

4,7 4,6 
 

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

Deltakelse fra 
barnehagene på Nettverk 
for språk og atferd 

90 % deltakelse 70 % 

Foresatte har inntrykk av 
at barnehagen 
tilrettelegger for barnets 
språkutvikling  

4,7 4,5 
 

Barn utvikler evne til å delta 
i og påvirke egen hverdag  

Trivselsevaluering med 5- 
åringene én gang i året  

100 %  
 

98 % 

Foresatte opplever godt 
samarbeid og medvirkning i 
barnehagen 

Andel foresatte som 
benytter seg av to 
samtaler 

90 % 
 
 

87,5 % 

Brukertilfredshet 
(Skala 1-5) 

4,5 4,3 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Resultatområde barnehage hadde 152,6 årsverk per 31.12.2019.  
 
Ved hovedopptak kom det inn totalt 263 søknader mot 258 søknader i 2018. Alle barn med 
rett til plass fikk tilbud. Mange av søkerne, uten rett, fikk tildelt plass både ved 
hovedopptaket og ved løpende opptak gjennom året. Per 31.12.2019 var det ingen søkere 
uten barnehageplass som søker oppstart innen utgangen av januar 2020.  
 
Det var per 31.12.2019 totalt 40 barn i barnehagene i Vestby med vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging. Vedtakene varierer i størrelse fra 
tre timer per uke til 40 timer per uke. Barna er fordelt mellom kommunale og private 
barnehager. Dette er en økning på elleve vedtak fra 2018, men er på samme nivå som i 2017. 
 
Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 557 333 kroner kan søke om 
inntektsgradert foreldrebetaling. 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som innvilges 
inntektsgradert foreldrebetaling med en inntekt lavere enn 548 500, innvilges også gratis 
kjernetid. Det ble i 2019 fattet vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling for 174 familier. 
157 barn har eller har hatt gratis kjernetid. 14 familier er innvilget gratis barnehage. Private 
barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får 
refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune. 
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Dekning av pedagogisk ledere og styrere med godkjent utdanning er 90,4 prosent i Vestby 
kommune. Dette er en økning fra 87,8 prosent i 2018. Vikariater får ikke kvalifiserte søkere 
og det søkes om dispensasjon fra utdanningskravet.   
 
RO barnehage og RO skole har de to siste årene deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Satsingen er nå avsluttet av direktoratet, men det 
er utarbeidet en videreføringsstrategi.  
 
I perioden høsten 2018 til årsskiftet 2019/2020 hadde RO barnehage og RO skole et 
kompetansehevingstiltak i samarbeid med Glenne regionale senter for autisme, hvor målet 
er å sette barnehager og skoler bedre i stand til å legge til rette for barn innenfor 
autismespekteret. Evalueringen og planer for videreføring vil skje i 2020. Prosjektet har 
mottatt 100 tusen kroner i innovasjonsmidler fra Helsedirektoratet.  
 
Barnehagekontoret tilbyr veiledning til nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske 
ledere med dispensasjon fra utdanningskravet uansett arbeidssted. Vestby kommune 
fortsetter samarbeidet med OsloMet og har fem studenter på Arbeidsplassbasert 
barnehagelærer utdanning, ABLU, to studenter i private barnehager og tre studenter i 
kommunal barnehage.  
 

 

  



15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 : Årsberetning og årsmelding 2019 Vestby kommune

37 
 
 

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 
 

ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 27 154 28 658 -1 504 94,75 26 940 24 405 

Andre driftsutgifter 29 940 28 500 1 440 105,05 28 895 30 100   

Andre inntekter -8 598 -6 625 -1 973 129,78 -5 344 -7 346 

Refusjon sykelønn -1 230 -1 121 -108 109,66 0 -796 

  I alt 47 267 49 412 -2 145 95,66 50 491 46 363 

 

Barneverntjenesten har hatt et mindreforbruk grunnet økt refusjon, stimuleringsmidler og 
øremerkede midler fra staten. Helsesykepleiertjenesten har et mindreforbruk av lønn på 
grunn av rekrutteringsproblemer.   
 
 

KOSTRA 

KOSTRA 
Tall pr 15.03.2020 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Vestby 
2019 

Kostra-
gruppe 

07 
2019 

Akershus 
2019 

Landet 
uten 
Oslo 
2019 

Netto driftsutgifter til barneverntjenester pr.  
innbygger 0-17 år (kr) 4 200 3 900 4 133 8 866 9 264 10 883 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 
(funksjon 244)  48,9 40,3 43,8 33,0 33,1 31,1 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er 
plassert av barnevernet (funksjon 251)  10,9 12,6 13,5 11,2 12,7 12,1 

Andel netto driftsutgifter til barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252)  40,2 47,1 42,7 55,8 54,2 56,8 

Gjennomsnittlig listelengde 1 207 1 124 1 064 1 100 1 193 1 049 
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- 
og skolehelsetjenesten pr.  innbygger 0-20 år 2 006 2 185 2 380 2 846 2 621 2 903 

 

 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

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

Andel klasser som har fått 
informasjon 

100 % 89 % 

Barn skal ha best 
mulig helse 
 
 

Antall kvinner som tilbys 

hjemmebesøk av jordmor innen tre 

virkedager etter hjemkomst 

100 % 100 % 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse på  
1-årskontroll 

90 % 88,3 % 
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten ligger stabilt lavt sammenlignet med 
Kostragruppe 7, Akershus og landet for øvrig. Statlige føringer for barnevernsreformen 
handler om å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Vestby kommune har fokus 
på tidlig intervensjon og å gi rask hjelp til barn og familier.  
 
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling er høyere enn landet for øvrig da 1,8 årsverk til 
forebygging uten vedtak er inkludert i denne posten. Barnevernspedagogen og 
forebyggende innsats i skolen har vært i alle 5. klasser med unntak hvor tiltak ikke lot seg 
gjennomføre grunnet sykdom. Tjenesten har lavere andel driftsutgifter til barn som er 
plassert enn landsgjennomsnittet. Det benyttes familieråd og nettverksarbeid i arbeidet med 
å finne egnede fosterhjem, og halvparten av barn i fosterhjem bor hos slekt eller nettverk. 
Vestby ligger generelt lavt på antall plasserte barn. En kan anta at dette henger sammen 
med et fokus på tidlig og riktig hjelp til barn og familier. Andel netto driftsutgifter til barn 
som ikke har vedtak om plassering er høyere enn tidligere år. Det er naturlig å tenke at dette 
henger sammen med økt antall meldinger, samt økt fokus på motivasjonsarbeid med tanke 
på å få foreldre til å samtykke til frivillige hjelpetiltak.  
 
Første del av året var preget av høyt antall meldinger til barneverntjenesten, og det ble 
registrert 194 meldinger i 2019. Nyopprettet stilling som barnevernkonsulent ble besatt fra 
01.04.19. Rapportering viser at barneverntjenesten holder lovpålagte frister og følger opp 
barn i fosterhjem i henhold til lovverket. Fylkesmannen kommenterer i sin tilbakemelding på 
rapportering at Vestby har en større arbeidsmengde enn andre kommuner sammenlignet 
med Oslo og Viken.  
 
Helsesykepleier- og jordmortjenesten har 13,91 faste årsverk og 1,85 årsverk finansiert 
gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. Tjenesten erfarer at det er få kvalifiserte søkere til 
ledige helsesykepleierstillinger. Dette antas å handle om både mangel på helsesykepleiere 
nasjonalt, og for liten kapasitet ved utdanningsinstitusjonene. Bemanningsproblemer i 
perioder fikk noe konsekvenser for helsestasjonsdriften og barnekontrollene. Brukerne av 
tjenestene scoret tjenestene til 4,5 i brukerundersøkelsen.  
 
Jordmortjenesten har 100 prosent fast stilling og 70 prosent engasjement på 
tilskuddsmidler. Tjenesten gir tilbud i tråd med retningslinjene for svangerskap og 
barselomsorg. Fra mars 2019 ga kommunen også tilbud om etterkontroller. Det var 205 
fødsler i 2019, 167 gravide fikk oppfølging, og jordmødrene har vært på 101 barselbesøk. 33 
besvarte brukerundersøkelse på helsestasjonen, og scoren ble 5,3. Netto driftsutgifter til 
forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten ligger lavt, både når det gjelder 
sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppen, Akershus og landet for øvrig.  
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Som følge av voksende innbyggertall er enheten i vekst og de fysiske rammebetingelsene er 
blitt knappe. Lokalene og teknisk utstyr ble tilpasset for å romme flere ansatte, spesielt til 
jordmortjenesten og helsestasjonen for ungdom. 
 
Kostratall for gjennomsnittlig listelengde for legetjenesten er gått ned fra tidligere år. 
Listestørrelsen er redusert i tråd med anbefalinger ved opprettelse av flere fastlegehjemler. 
En stor liste er delt opp i to små og følgen av dette er redusert gjennomsnittlig listestørrelse. 
 
Resultatområdet hadde 27,8 årsverk per 31.12.2019. 
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RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 86 823 86 493 329 100,38 79 520 80 285 

Andre driftsutgifter 33 684 34 034 -350 98,97 34 028 35 651 

Andre inntekter -17 824 -15 857 -1 967 112,41 -15 857 -14 259 

Refusjon sykelønn -4 984 -4 308 -676 115,69 0 -4 683 

  I alt 97 698 100 362 -2 664 97,35 97 690 96 993 

 

Mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekt sykelønn og tilskudd fra staten for 
ressurskrevende tjenester, samt ny føring av premieavik og andre pensjonsutgifter ut på den 
enkelte avdeling. 
 
KOSTRA 

KOSTRA 
Tall pr 15.03.2020 

Vestby Vestby Vestby 
Kostra- 

gruppe 07 
Akershus 

Landet 
uten Oslo 

 2017 2018 2019 2019 2019 2019 

Brutto driftsutgifter kommunale helse- og 
omsorgstjenester pr innbygger 17 355 17 972 19 210 23 530 23 719 28 727 

Årsverk helse og omsorg pr 10 000 innb 170,8 172,1 194,7 257,5 249,9 313,6 

Andel netto driftsutgifter til personer med 
rusproblemer pr innb 18-66 år 8,9 7,0 5,6 12,2 13,5 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 

innb (h/o) antall 2,1 2,5 5,0 3,5 3,8 4,9 

Årsverk av personer med vid.utd rusarbeid pr 

10 000 innb (h/o) antall 1,1 1,1 1,1 2,5 1,7 3,2 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 9,1 8,6 9,1 8,5 9,4 9,7 

 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Innbyggere med psykisk 
helse- og rusutfordringer 
lever selvstendige og 
meningsfulle liv til tross for en 
funksjonssvikt, lidelse eller 
skade 

Andel pasienter med 
avsluttet tjeneste da 
behovet er opphørt, som 
ikke rehenvises innen et år 

40 % 26 % 

Antall vedtak som ikke er 
effektuert innen tre uker 

0 2 

Sikrer pasient/brukers rett til 
medvirkning  

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

100 % av de som 
ønsker det 

100 % 

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

Ventelister som samsvarer 
med prioriteringsnøkkel 

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

Pri 1:   0,9 % 
Pri 2:   2,7 % 
Pri 3: 12,5 %  
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Resultatområdet rehabilitering gir tjenester som bidrar til at innbyggerne mestrer hverdag 
og lever meningsfulle liv til tross for og med sykdom, skade eller funksjonssvikt. 
Resultatområdet har 108 årsverk fordelt på om lag 140 ansatte hvorav mer enn 70 prosent 
har en faglært bakgrunn.  
 

1.905 personer mottok tjenester i 2019. 1.392 mottok fysioterapi, og 479 av disse mottok 
tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten. 513 personer mottok helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Fysioterapitjenesten nådde målet etter ambisjonsnivå i handlingsprogrammet. 
Kvalitetssikring og nye rutiner ved instituttene har redusert ventelister. Antall behandlede 
pasienter har gått litt opp. Årsaken til dette er ukjent, men fysioterapitjenesten har hatt 
fokus på kortere behandlingstid og veiledning i egentrening, noe som kan gi økt kapasitet.  
 
Antall mottakere av helse- og omsorgstjenester har økt med 26 prosent, det vil si fra 405 til 
513 på ett år. Avdelingen arbeider bevisst med en dreining av tjenestetilbudet mot mer 
forebyggende innsats og etablering av lavterskeltilbud, mestringskurs og gruppetilbud som 
gjør at vi når flere. Strategier for bærekraftig tjenesteutvikling i hele avdelingen er 
samhandling, kompetanseheving og forebygging. Vi registrerer økning i etterspørsel etter 
avlastning til familier med høy omsorgsbyrde, psykisk helsetjeneste til voksne og 
booppfølging til personer med nedsatt funksjonsevne, 
 
Samhandling med helsestasjonen og intensjonen om å gi familier tidlig hjelp, har økt 
etterspørselen etter avlastning for de minste barna med særlige behov. Antall brukere av 
Randem avlastning og kompetanse økte i 2019 med 57 prosent, fra 14 til 22 barn og unge. 
Nye tilrettelagte lokaler og stordriftsfordeler gjorde det mulig å utvide tilbudet med 
bestående personalressurser. 
 
Hovedmålet til psykisk helse- og rustjenesten er styrende for utvikling av mer effektive 
tjenester og kortere behandlingstid. Både psykisk helsetjeneste og ambulerende psykisk 
helsetjeneste har i 2019 økt andel pasienter som er ferdigbehandlet og har nådd sine 
behandlingsmål etter planen, henholdsvis 27 prosent og 30 prosent. Rustjenesten har mer 
langsiktig oppfølging, og det kan hende det ikke er realistisk å ha som mål å redusere 
behandlingstiden. Enheten har hatt fokus på kompetanseutvikling som bidrar til 
bærekraftige tjenester for fremtiden, og som har gjort avdelingen i stand til å etablere nye 
tilbud som utvider behandlingskapasiteten, herunder kurs i belastnings- og 
depresjonsmestring, kunnskapsformidlende familiesamarbeid og angstgrupper. Rustjenesten 
har fått ansvar for tilbud om ruskontrakter til ungdom fra 16 år i samarbeid med 
helsestasjonen. Andel ansatte med tradisjonell utdanning i psykisk helsetjeneste og 
rusarbeid ligger under snittet i Kostragruppen. Avdelingen har derimot høy andel faglærte 
innen andre profesjoner som ikke registreres i sentrale statistikker. 
 
Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne består av dagtilbud og bistand til å bo og 
leve selvstendig. Aktivitetssenteret erfarer at lokalets størrelse og fysiske utforming har 
begrensninger for tilrettelegging for brukergruppen, og at dette i noen tilfeller kan gi 
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utfordringer i å sikre et godt og trygt miljø. Ved å tildele booppfølging for personer med 
nedsatt funksjonsevne i ordinære kommunale boliger i tillegg til de samlokaliserte, har de 
ambulerende tjenestene de siste to årene økt kapasiteten. Utvidelsen er gjort innenfor den 
økonomiske rammen. I hovedsak er dette gjort ved å øke de ansattes kompetanse på 
samhandling og å gi rett hjelp til rett tid nærmest hjemmet.  
 
Hovedmål om å sikre medvirkningsretten er innfridd, og alle som ønsker det og har mer enn 
to tjenester har tildelt koordinator, ansvarsgruppe og individuell plan.  
 
Kommunepsykologen tiltrådte 1. september og er godt i gang med utvikling av 
kunnskapsbaserte forebyggende tiltak for barn, unge og voksne. Det er i samhandling med 
helse- og barneverntjenesten etablert et prosjekt, Bli Z. Gjennom prosjektet skal det 
utarbeides en felles metode for tidlig identifisering av utsatte barn og unge og bedre 
tverrfaglig innsats i hele kommunen. Lavterskeltilbud med råd og veiledning til innbyggere i 
Vestby kommune startet opp i slutten av november. Tilbudet er åpent på kveldstid en dag 
annenhver uke. 
 
Sykehusenes tidligere utskrivning av pasienter med alvorlige diagnoser, som selvmordsrisiko, 
voldstendens og utfordrende adferd har skapt utfordringer knyttet til de ansattes 
arbeidsmiljø og sikkerhet. En økning i tilfeller av alvorlige hendelser gjør det nødvendig å 
prioritere arbeid med helse, miljø og sikkerhet høyt.  
 
Det legges til rette for kompetanseheving og kompetansedeling internt i avdelingen. 
Satsningsområder er videreutdanning for ledere, relevante bachelorutdanninger, 
kompetanseheving i fagområdene psykisk helse og rusavhengighet og 
habilitering/rehabilitering, utvikling av lavterskel- og mestringstilbud, og arbeidsmiljø og 
ansattes sikkerhet. 
 
Aktivt arbeid med sykefraværsforebygging har gitt en god tendens mot lavere sykefravær de 
siste to årene. Tilpassing av arbeidstid for å forebygge slitasje, kompetanse og mestringstro 
er satsningsområder for nærværsarbeidet. Brukerne scoret avdelingen til 5,2 på en skala fra 
1 til 6 i brukerundersøkelsen.  
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RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 51 159 51 193 -34 99,93 46 488 46 927 

Andre driftsutgifter 16 244 15 319 925 106,04 13 876 12 410 

Andre inntekter -2 909 -2 559 -350 113,67 -2 173 -2 659 

Refusjon sykelønn -1 948 -1 729 -219 112,65 0 -2 788 

  I alt 62 546 62 224 322 100,52 58 191 53 889 

 

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

AKTIVITETER/FAKTA 

Aktiviteter / resultater 2017 2018 2019 

Antall pasienter hjemmesykepleie pr uke 219 231 251 
Antall vedtakstimer pr uke 653 726 848 
Antall mottagere av hjemmesykepleie og praktisk bistand totalt pr uke 277 282 300 
Antall mottagere rehabiliteringsteam 98 103 58 
Antall vedtak totalt 553 811 819 
Antall nye søknader omsorgsbolig 34 43 34 
Antall godkjente søkere til  omsorgsbolig på venteliste  26 25 
Antall trygghetsalarmer 223 237 229 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 8 9 9 

 
 
 
KOSTRA 

KOSTRA 
Tall pr 15.06.20191) 

Vestby Vestby Vestby 
Kostra- 

gruppe 07 
Akershus 

Landet 
uten Oslo 

  2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1 000 innb. 
0-66 år 20 19 21 21 18 22 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1 000 innb. 
67-79 år. 54 58 58 58 56 69 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1 000 innb. 
80 år og over 287 299 265 294 271 313 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) 182 703 189 117 189 700 273 169 276 621 281 416 

1)Tabellen med kostratall viser tall for 2018. SSB har foreløpig ikke publisert alle kostratall for pleie og omsorg for 2019.                                                                                                       
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Fornøyde brukere Lokal 
Brukerundersøkelse: 

  

I hvilken grad blir du behandlet 
med høflighet og respekt av 
hjemmetjenesten? 

5,5 
Skala 1-6 
 

5,5 

I hvilken grad etterkommer 
hjemmetjenesten avtaler? 

5,5 
Skala 1-6 

4,9 

Hvor fornøyd er du totalt sett 
med hjemmetjenesten? 

5,5 
Skala 1-6 

5,5 

Underernærte og personer i 
ernæringsmessig risiko 
blir identifisert og får en 
målrettet ernæringsbehandling 

Andel pasienter som er kartlagt 
for ernæringsmessig risiko 

100 % 100 % 

Andel risikopasienter med 
individuell oppfølging-/ 
ernæringsplan 

100 % 100 % 

Sikre at rett pasient får rett 
medisin til rett tid 

Antall avvik Under 100 pr år 120 

Antall avvik med alvorlig 
konsekvens 

0 1 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2019  

Virksomheten har en jevn økning i tjenesteomfang. Samhandlingsreformens overføring av 
stadig mer omfattende og komplekse oppgaver utfordrer virksomheten på både kompetanse 
og ressurser. Økningen i tjenesteomfang gjelder alle våre tjenester; døgnkontinuerlig 
helsehjelp i form av sykepleie, ergoterapi, praktisk bistand og hjelpemidler. 
 
Gjennomsnitt vedtakstimer 1. kvartal 2019 var 745 timer per uke. Sammenlignet med 
4. kvartal var gjennomsnitt vedtakstimer per uke økt til 848. Økningen skyldes blant annet at 
stadig flere hjemmeboende pasienter i økende grad er under avansert medisinsk behandling.  
I tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større. Flere av pasientene er ressurskrevende 
med svært tidkrevende oppdrag som krever to ansatte i stellesituasjonen. 
 
Ved livets slutt ønsker flere pasienter å kunne være hjemme med økt pleie og omsorg fra 
hjemmesykepleien. Det har derfor vært behov for å øke bemanning i perioder. 
Hjemmetjenesten må ha mulighet for ekstra innleie ved krevende tilfeller som for eksempel 
ved pleie av pasienter i siste livsfase i hjemmet. 
 
Arbeidet med overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer skulle vært fullført høsten 
2019, men er på grunn av tekniske tilpasninger utsatt til våren 2020. Digitaliseringen vil åpne 
for mottak av signaler fra andre velferdsteknologiske løsninger som blant annet 
medisineringsstøtte og digitalt tilsyn. Dette kan igjen bidra til å øke trygghet, og styrke den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Velferdsteknologi kan også bidra til å forbedre 
tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 
 
Hukommelsesteamet består av spesialsykepleier og ergoterapeut. Teamet kartlegger og 
utreder personer med hukommelsessvikt eller demens. De gir anbefalinger om tiltak og 
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tjenester, og gir råd og veiledning til den enkelte og deres pårørende. Teamet samarbeider 
med fastlegene og hjemmetjenesten. Teamet hadde ved utgangen av 2019 54 brukere i sitt 
register.  
 
Dagtilbud til hjemmeboende eldre har mye å si for trivsel, og tilbudet er med på å utsette 
behov for mer hjelp. Antall personer som benytter tilbudet på Randemstua dagsenter for 
personer med demens, ligger på samme nivå som i 2018, med omlag 25 personer per uke. 
Disse har vedtak på 1-3 dager.  
 
Det er stort press på ergoterapitjenesten, og lange ventelister bidrar til økt behov for andre 
tjenester. Ergoterapitjenesten har venteliste på rundt seks måneder som skyldes stor pågang 
fra sykehus, sykehjem, barn, pasienter med fare for trykksår og alvorlig syke som må 
prioriteres. 
 
Det har vært utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere noe som har medført bruk 
av bemanningsbyråer, overtid og forskjøvet arbeidstid for å få en faglig forsvarlig 
bemanning. Bemanningsbyråene er dyre, og vikarbruk fører til økt belastning på de fast 
ansatte. Bemanningsbyråene sliter mer enn før med å skaffe vikarer. Tilstrekkelig tilgang på 
kvalifiserte medarbeidere er en forutsetning for å gi gode tjenester. 
 
To sykepleiere er i gang med videreutdanning innen palliasjon (arbeid med mennesker i 
livets siste fase) og sårbehandling. Hjemmetjenesten hadde i 2019 rekordhøy deltagelse på 
kompetansehevende opplæring innen demens, geriatri og psykisk sykdommer i eldre år 
gjennom ABC opplæring. I tillegg har det vært gjennomført opplæringer for samtlige ansatte 
i forebygging av vold og trusler samt brannvernopplæring med praktisk slokkeøvelse.  
 
Resultatområdet hadde 64,3 årsverk per 31.12.2019. 
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RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 89 731 89 916 -185 99,79 76 821 82 513 

Andre driftsutgifter 32 943 26 284 6 659 125,33 19 726 21 013 

Andre inntekter -18 489 -15 148 -3 342 122,06 -14 796 -15 841 

Refusjon sykelønn -6 346 -5 698 -648 111,37 0 -4 725 

  I alt 97 839 95 354 2 485 102,61 81 752 82 961 

 

Sykehjemmet har et merforbruk i underkant av 2,5 millioner kroner. Det er et merforbruk for 
andre driftsutgifter blant annet for kjøp av plasser og innleie fra vikarbyrå. Årsakene er 
komplekse pasienter med behov for høyere kompetanse og Norovirus-utbruddet. Kjøp av 
plasser og betaling til Sykehuset Østfold (SØ) for pasienter som vi ikke har klart å motta 
(overliggerdøgn) utgiftsføres også her. Merinntektene skyldes at sykehjemmet har tatt i bruk 
flere langtidsplasser enn budsjettert ved å forskyve fra korttid til langtid.  
 

AKTIVITETER/FAKTA 

Faktaopplysninger Vestby sykehjem, kapasitet Høst 2017 Høst 2018 Høst 2019 

Plasser 
Langtidsopphold 57 60 60 

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

Demensplasser 16 16 24 

Utleieplasser 2 0 0 

Sum antall plasser 90 96 104 

Leie av spesialplasser i andre kommuner 3 3 4 

Sum egne plasser og utleieplasser, samt leide spesialplasser   for 
langtidsopphold 93 99 108 

Kapasitet: en avdeling i nybygget (Blå) 8 8 0 

 

 

KOSTRA 

KOSTRA 
Tall pr 15.03.2020 

Vestby 
2017 

Vestby 
2018 

Vestby 
2019 

Kostra-
gruppe 07 

2019 

Akershus 
2019 

Landet 
uten Oslo 

2019 

Korrigert brutto driftsutgifter institusjon 
pr. kommunal plass 1 086 407 1 125 196 1 222 913 1 243 925 1 264 622 1 275 646 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/helsefagutdanning  74,1 75,0 76,0 77,0 74,1 77,7 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboer på sykehjem1) 13,8 11,5 12,7 10,7 11,7 12,1 

Legetimer pr.  uke pr.  beboer1,2) 0,21 0,30 0,36 0,58 0,57 0,57 

1)SSB har foreløpig ikke publisert enkelte KOSTRA-tall for pleie og omsorg for 2019. Tallene er for perioden 2016-2018.                                                                                                     
2) Det ble tilført 40 prosent legestilling i 2019, slik at vi nå skal ligge på snittet av sammenlignbare kommuner.  
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Alle innbyggere med rett 
til sykehjemsplass skal få 
et tilbud 
 
 
 

Venteliste for plass i sykehjem 3 0 

Antall døgn med 
utskrivningsklare pasienter fra 
sykehus man må betale for 

< 25 281 

Antall døgn leie av plasser for 
korttidsopphold 

< 25 1 679 

Beboere og pasienter 
skal oppleve 
medbestemmelse 

Brukerundersøkelse, skala fra 1-6 
Pårørendesamtale 

5,5 
Antall tilbud 
pårørende-samtaler 

5,2 
 
85 % 

Beboere og pasienter 
skal oppleve kontinuitet i 
behandlingsforløpet  

Brukerundersøkelse, 
skala fra 0-2 
 

1,9 
 

1,9 

Beboere skal oppleve 
tilpassede aktivitet 
(fysiske og kognitiv) i 
samsvar med behov og 
interesser 

Brukerundersøkelse, skala fra 1-6 5,5 
 

3,8 

Underernærte og 
personer i 
ernæringsmessig risiko 
blir identifisert og får en 
målrettet ernærings-
behandling 
 

Andel pasienter som kartlegges 
for ernæringsmessig risiko 

100 % 100 % 

Antall risikopasienter med 
individuell oppfølging/ernærings-
plan 

Alle med behov Alle med behov får 
oppfølging 

 
 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Sykehjemmet har gjennom hele året hatt for få plasser av alle typer, både korttidsplasser, 
rehabiliteringsplasser, demensplasser og langtidsplasser. Mange pasienter er blitt liggende 
flere døgn enn nødvendig på sykehuset fordi det ikke er plasser nok til å ta imot dem i 
Vestby.   
 
Den siste bogruppen med åtte skjermede plasser for personer med demens ble tatt i bruk i 
november. Bemanningen ved de to eksisterende bogruppene for personer med demens ble 
økt på kvelder og helg fra 1. mars. Disse tre bogruppene er nå den nye Demensavdelingen, 
Post 3. Tilbygget fra 2016 (post 3) har hatt bevegelser i bygget som har gjort det nødvendig 
med reparasjoner. Dette var med på å forsinke iverksettelsen av driften i post 3.  
 
Det er kjøpt 1 960 døgn (totalt overliggerdøgn på sykehuset og korttidsplasser) i løpet av 
2019. I snitt utgjør behovet 5,4 plasser. Visse måneder har vi kjøpt opp til 10 plasser, andre 
måneder har behovet vært 3 plasser. Med en gjennomsnittpris på 4 000 kroner per plass, 
kostet dette 7,8 millioner kroner i 2019.  
 
I desember ble sykehjemmet utsatt for Norovirus. 20 pasienter og 15 ansatte ble smittet. 
Med gode rutiner og ansatte som viste hvor raskt de kunne iverksette smittevern klarte vi å 
begrense utbredelsen, og i løpet av tre uker var utbruddet over. Dette er svært raskt. 
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Fysisk aktivitet i samsvar med behov og interesser er et punkt sykehjemmet skårer lavere 
enn ønsket på. Pasientene er stort sett fornøyd. For mange er det å stå opp, kle seg og spise 
nok aktivitet i forhold til formen. Andre trenger mer, og av og til handler det om en høyere 
forventning enn realiteten. 
 
Rekruttering av sykepleiere er fortsatt en kritisk faktor både når det gjelder antall og 
kunnskapsnivå for å drive et forsvarlig tilbud selv om antall sykepleiere økte i 2019. Innleie 
av sykepleiere fra vikarbyrå og overtid på de faste ansatte har vært nødvendige for å dekke 
bemanningsbehovet.  
 
Det har vært utskifting av utstyr, både medisinteknisk-, IKT- og kjøkkenutstyr.  
 
Kjøkkenet ved Vestby sykehjem er av høy kvalitet. Maten er næringsrik og variert, og med 
god smak. Dette er viktig for pasienter og pårørende, og det er vi svært stolte av. 
 
Kabling og innstallering av nytt sykesignalanlegg ble forsinket, men det ble startet 
installering i desember. Dette erstatter to forskjellige, gamle sykesignalanlegg. I det nye 
systemet vil det være mulig å koble til trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger 
som sengealarmer, digitale tilsyn, GPS-sporing av pasienter, o.l. Dette er stadig i utvikling for 
å skape nye muligheter for effektiv drift. 
 
Sykehjemmet har 118,95 årsverk per 31.12.19.   
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KOMMUNALT NAV

ØKONOMI

Beskrivelse
Regnskap

2019
Rev. bud.

2019
Avvik i kr

Reg. i % av
rev. bud.

Oppr. bud.
2019

Regnskap
2018

Lønn og sosiale utgifter 12 228 12 728 -500 96,07 10 730 10 516

Andre driftsutgifter 19 281 17 876 1 405 107,86 15 876 17 863

Andre inntekter -1 781 -943 -838 188,86 -706 -1 997

Refusjon sykelønn -1 307 -1 126 -181 116,03 0 -262

I alt 28 421 28 535 -114 99,60 25 900 26 120

Tabellen viser at Kommunalt NAV har holdt rammen for nettoutgift i 2019.

KOSTRA

KOSTRA
Tall pr 15.03.2020

Vestby
2017

Vestby
2018

Vestby
2019

Kostra-
gruppe

07
2019

Akershus
2019

Landet
uten
Oslo
2019

Andel netto driftsutgift til råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid 26,4 26,9 29,6 27,0 25,9 27,1
Netto driftsutgift pr. innbygger –økonomisk sosialhjelp 1 046 1 009 1 095 917 1 051 1 163
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde 25,2 28,3 27,0 38,5 42,3 41,5

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år av
innbyggere 20-66 år 2,9 2,8 2,9 3,2 2,9 4,0

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år av
innbyggere 18-24 år 4,6 3,6 3,3 4,6 3,5 5,5

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål Styringsindikator Ambisjons-nivå Resultat 31.12.19

Flere blir økonomisk
selvhjulpne

Antall måneder på økonomisk
sosialhjelp

4 mnd. 4,6

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

Andel ungdom med vilkår i
vedtak om økonomisk sosialhjelp

100 % 100%
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Kommunalt NAV har opplevd en økning i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Antall 
mottakere av sosialhjelp er stabilt i Vestby kommune, men levekostnadene i samfunnet er 
høye og dette medfører større utbetalinger i økonomisk sosialhjelp. De største utbetalingene 
går til livsopphold og husleie. Andre store utgiftsposter i 2019 var tannbehandling, strøm, 
etablering i boliger og utgifter til midlertidig bolig. Kommunalt NAV behandlet til sammen 
1.884 saker i 2019.  
 
Kommunen har en gruppe mennesker som mottar statlig trygd som er for liten til at de er 
økonomisk selvhjulpne. Enkelte har også arbeid hvor de ikke tjener nok til å at de greier seg 
selv. Dette drar opp snitt-tiden på økonomisk sosialhjelp fordi de blir avhengig av økonomisk 
supplering over lang tid. Dette kan dreie seg om sporadisk hjelp til enkelte regninger, til 
kontinuerlige økonomiske bidrag over lang tid. Videre har kommunen enkelte barnerike 
familier som genererer store utbetalinger grunnet sammensatt problematikk som 
språkproblemer, psykiske og fysiske helseplager og manglende utdanning. Få familier kan stå 
for store utbetalinger alene. 
 
Kommunalt NAV hadde 15 årsverk per 31.12.19. 
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RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Opper bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 26 489 27 331 -842 96,92 27 646 28 310 

Andre driftsutgifter 25 758 22 275 3 483 115,64 20 140 23 153 

Andre inntekter -27 386 -25 374 -2 012 107,93 -25 498 -30 624 

Refusjon sykelønn -455 -303 -152 150,14 0 -546 

  I alt 24 406 23 929 477 101,99 22 288 20 293 

 

 

Mindreforbruket på lønn og sosiale utgifter skyldes i all hovedsak vakanser på kulturskolen, 
flyktningtjenesten og i kulturstaben. Avvikene på andre driftsutgifter og andre inntekter må 
sees i sammenheng. Flyktningtjenesten hadde vesentlig flere og større utgifter enn antatt i 
forbindelse med avvikling og uttreden av Follo kvalifiseringssenter. Det ble et mindreforbruk 
på overføringer til tros- og livssynssamfunn på 460 tusen kroner. Dette skyldes dels justering 
av budsjettet etter 2. tertial, samt tilbakebetaling av urettmessig mottatt støtte fra Oslo 
katolske bispedømme.  

 

KOSTRA 

KOSTRA Vestby Vestby Vestby 

Kostra- 

gruppe 

07 

Akershus 

Landet 

uten 

Oslo 

 Tall pr 15.03.2020 2017 2018 2019 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til kultursektoren 
per  innbygger (kr) 

1 920 1 836 2 063 1 921 2 417 2 542 

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

628 609 682 413 745 589 

Netto driftsutgifter til kommunale 
kulturbygg per  innbygger (F 386) 

179 152 144 176 251 283 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 

barn og unge per  innbygger 6-18 år 

(F 231) 

1 121 941 1 169 961 1 255 1 163 

Netto driftsutgifter til 

kunstformidling per  innbygger (F 

377) 

11 18 20 15 66 124 

Netto driftsutgifter til andre 

kulturaktiviteter og tilskudd til 

andres kulturbygg per innbygger  

(F 385) 

175 162 233 278 261 362 

Netto driftsutgifter til bibliotek per 

innbygger  

(F 370) 

250 255 281 272 299 304 

Netto driftsutgifter til kulturskole per  

innbygger 6-15 år (F 383) 
2 367 2 561 2 747 2 561 2 240 2 680 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

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

Antall bosatte flyktninger i 

henhold til bosettingsvedtak 

10-25 15 

Andel deltakere i arbeid og 

utdanning ett år etter 

introduksjonsprogram 

70 % 88 %  

Alle innbyggere skal ha 
tilgang til allsidige og 
synlige bibliotektjenester 

Besøk per innbygger 3,3 3,9 

Utlån per innbygger 3,5 3,3 

Antall publikum på arrangement 2 000 1 734 

Kulturskolen skal være 
ettertraktet og levere 
kvalitet 

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

13 % 11 % 

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

Arrangement totalt 140 145 

Arrangement bibliotek 50 60 

Arrangement kulturskolen 30 33 

Arrangement klubb og fritid 20 29  

Arrangement Spaserstokken 20 22 

Folkehelseuken 20 1 

Besøkstall Grevlingen 
svømmehall 

6 500 
(125 åpningsdager pr år/ 
snitt 52 pr dag) 

5 392 

 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019  

Birkelandgården og bygg på gamle Bjørlien skole ble i 2019 definert brukt til kulturformål. 
Dette er svært viktig med tanke på utvikling av kulturlivet i kommunen. Birkelandgården som 
sentrumsnær arena med aktiviteter for et publikum, og gamle Bjørlien skole som 
produksjons- og øvingsarena. 
 
Idrettskonsulenten/folkehelsekoordinatoren sluttet høsten 2019. Dette medførte en relativ 
lang vakanseperiode, der noe arbeid og fremdrift ble stilt i bero til ny 
idrettskonsulent/folkehelsekoordinator startet. Folkehelseuka ble, som en forsøksordning, 
slått sammen med friluftslivets uke. Dette fungerte ikke etter intensjonen og det vil bli gjort 
endringer i 2020. 
 
Det ble fattet vedtak om at opplevelseskortet, som er et tiltak for barn og unge i 
lavinntektsfamilier, i tillegg skal gjelde alle som går ut av 7.trinn i grunnskolen. 

 
RO-kultur overførte 3,2 millioner kroner i tilskudd, blant annet kulturmidler til lag og 
foreninger, tilskudd til små og store arrangementer og festivaler som Sånafest og Kulturdøgn 
Soon, samt noen faste, årlige overføringer i henhold til budsjettvedtak. 
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Det ble fremmet krav til Oslo katolske bispedømme om tilbakebetaling av urettmessig 
mottatt støtte for årene 2011-2014. Saken ble endelig avgjort i rettssystemet i 2019. Samlet 
tilbakebetalingskrav fra Vestby kommune for perioden 2011-2014 utgjorde 369.754 kroner. 
Deler av beløpet ble avregnet mot fremsatt krav om tilbakebetaling. Restkravet ble 
tilbakebetalt og regnskapsført i 2019. Saken er dermed avsluttet. 

 
Liv i Sentrum gjennomførte to store arrangementer, Lyskunstfestival på Mølla med 
projeksjon og konsert i februar og gatekunstfestival i juni, hvor forskjellige former for urbane 
uttrykk ble presentert. Produksjoner i Den Kulturelle Skolesekken ble forsøkt hektet på 
allerede planlagte arrangement. 3. trinn laget kunst av skrot som de stilte ut på 
Lyskunstfestivalen. 7. trinn var med som gatekunstnere i forkant av gatefesten, og 8. trinn 
var på workshop i dansestilen Krump i forkant av gatefesten. 
 
Det ble innført gratis tilgang til svømmehallen i Grevlingen for 3. klassinger fra 1.1.2019. 
Med til sammen 37 ukers åpningstid i perioden har det vært 565 besøk av tredjeklassingene i 
2019. 
 
Besøkstallene på bibliotekene økte kraftig både i Son og Vestby, mens utlånstallene var 
stabile. Andel skolebarn i den nasjonale, digitale lesekampanjen Sommerles økte fra 
22 prosent til 27 prosent. Bibliotekene jobbet mye med Bringsværd-jubileum i 2019, både 
gjennom formidling av litteratur og arrangementer. 
 
Teten ungdomsklubb har hatt et gjennomsnittlig besøk med 20 per gang, Positiviteten 37 og 
juniorklubben 20. Bayaz har hatt et gjennomsnittlig besøk med 51 per gang. Bayaz har hatt 
en økning i forhold til samme periode i fjor. Klubbene har gjennomført to konserter med 
170 deltagere på begge. Brevik danseverksted har hatt 80 elever, av disse er ti instruktører. 
Danseverkstedet har gjennomført elevforestilling med to fullsatte forestillinger.  
 
Flyktningtjenesten bosatte 15 personer, fire familier og én enslig. Totalt var det 
138 personer i flyktningtjenesten oppfølgingsportefølje i 2019. 21 avsluttet i 2018, 
62 prosent i arbeid eller videregående skole og 26 prosent i grunnskole for voksne. Det er 
inngått et vertskommunesamarbeid med Ås kommune i forbindelse med at Follo 
kvalifiseringssenter opphørte per 31.12.19. 
 
Det er 485 elevplasser ved kulturskolen. En betydelig andel av elevene går på flere tilbud 
eller har dobbelt elevplass. Ventelisten er på om lag 140 elever. Alle elever har mulighet til å 
delta på konsert, forestilling eller utstilling hvert semester og arrangementene er godt 
besøkt. 
 
Kultur hadde 30,58 årsverk per 31.12.19.  
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RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA

ØKONOMI

Beskrivelse
Regnskap

2019
Rev. bud.

2019
Avvik i kr

Reg. i % av
rev. bud.

Oppr. bud.
2019

Regnskap
2018

Lønn og sosiale utgifter 19 567 17 002 2 565 115,09 15 770 17 545

Andre driftsutgifter 6 745 1 692 5 053 398,70 1 668 3 367

Andre inntekter -19 699 -11 245 -8 454 175,18 -11 245 -16 577

Refusjon sykelønn -1 195 -1 026 -168 116,39 0 -1 388

I alt 5 419 6 422 -1 003 84,38 6 194 2 947

Resultatet viser et mindreforbruk på rundt en million kroner og utgjør et vesentlig avvik fra
forventet balanse. Merforbruk på lønn og sosiale utgifter skyldes bruk av ekstra ressurser
ved permisjoner samt til ordinær saksbehandling for å redusere etterslep. Merforbruk av
andre driftsutgifter skyldes ulike forhold som kjøp av konsulenttjenester, tilbakebetaling av
sakskostnader og avsetning til fond. I alle tre avdelingene er det merinntekter i forhold til
budsjett. På grunn av stor aktivitet er det størst avvik i bygningsavdelingen.

Situasjonen knyttet til selvkostfond er at selvkostfond byggesak har økt til et overskudd på
rundt 3,29 millioner kroner, mens selvkostfond geodata har økt sitt underskudd til rundt
2,25 millioner kroner.

KOSTRA

KOSTRA
Tall pr 15.03.2020

Vestby Vestby Vestby
Kostra-
gruppe

07
Akershus

Landet
uten
Oslo

2017 2018 2019 2019 2019 2019
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med tre ukers frist –dager 19 23 38 21 20 18

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist –dager 21 44 35 42 46 33

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under
kommunalt ansvar for private reguleringsplaner -
dager 49 205 122 176 125

Søknader i alt Bygge-dispensasjonssøknader –
gjennomsnittlig saksbehandlingstid -dager 82 27 45 61 48

Søknader i alt Eierseksjoneringer –
gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 13 21 29 30 26

Søknader i alt Opprettelse av grunneiendommer -
gjennomsnittlig saksbehandlingstid -dager 42 71 44 26 50 34
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Søknader skal behandles innenfor 

tidsfrister fastsatt i Plan- og 

bygningsloven med tilhørende 

forskrifter 

Lovbestemt saks-

behandlingstid for 

søknadspliktige tiltak 

(byggesak) etter at 

komplett søknad er 

mottatt (nasjonalt 

lovkrav) 

Søknad med 3 

ukers 

behandlingsfrist: 

Under 21 dager 

Ambisjon oppnådd i 103 av 122 
saker1) 

Søknad med 12 

ukers 

behandlingsfrist: 

Under 84 dager 

Ambisjon oppnådd i 206 av 219 
saker2) 

Byggetiltak det er søkt om 

utføres/bygges som godkjent i 

tillatelse 

Antall gjennomførte 

tilsyn på byggeplass 

eller av dokumenter 

kommunen har 

mottatt i en byggesak 

Gjennomføre 10 

tilsyn årlig  

Gjennomført 20 tilsyn 

Saksbehandling skal 

gjennomføres i henhold til 

gjeldende lov og forskrift samt 

lokale bestemmelser 

Antall klager i plan- og 

byggesaker som er 

sendt Fylkesmannen 

for endelig avgjørelse 

Kommunens 

vedtak stadfestet 

i alle saker 

Ambisjon ikke oppnådd3) 

Ingen saker hvor 

kommunens 

vedtak er omgjort 

Ambisjon oppnådd3) 

Ingen saker hvor 

kommunens 

vedtak er 

opphevet 

Ambisjon ikke oppnådd 

1) Søknader med 21 dagers behandlingsfrist er behandlet etter 38 dager i gjennomsnitt. 19 av 122 søknader er 
behandlet etter utløp av frist 
2) Søknader med 84 dagers behandlingsfrist er behandlet etter 35 dager i gjennomsnitt. 13 av 219 søknader er 
behandlet etter utløp av frist 
3) Fylkesmannen stadfestet 17 og omgjorde 4 av kommunens 21 vedtak i klagesaker oversendt til Fylkesmannen 
for endelig avgjørelse 
 
 

 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

En endring av organisasjonen ble foretatt høsten i 2019 der faglederne i tillegg til sitt 
fagansvar, fikk utvidet ansvarsområdet med personal- og økonomiansvar for hver sin 
avdeling. Ved utgangen av 2019 hadde resultatområdet 23 årsverk. 
 
Planavdelingen har hatt stor aktivitet knyttet til detaljreguleringer i Vestby sentrum. 
Reguleringsplan for Wessel Park er vedtatt, og det har vært arbeidet med planer for 
Kulturkvartalet, Gartnerikvartalet, Rektorhagen, S7/S9 og S5. Det har også vært ønsker om å 
starte opp detaljreguleringer som først skal startes opp i fase 2. Avdelingen har i tillegg 
arbeidet med reguleringsplaner andre steder i kommunen, samt en del mindre endringer av 
eksisterende reguleringsplaner. Kommunen har stoppet flere ikke aktuelle planinitiativ på et 
tidlig tidspunkt. 
 
Planavdelingen har vært engasjert i prosjektledelse og prosjekt for å skape liv i Vestby 
sentrum. Et halvt årsverk er knyttet til miljøvernoppgaver. Arbeid med bekjempelse av 
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fremmede arter er videreført gjennom året, og noe arbeidstid er brukt på prosjektet med 
rehabilitering av Hølenviadukten. 
 
Bygningsavdelingen har gjennom året hatt utfordringer knyttet til personellressurser og 
etterslep i saksbehandling. Våren 2019 ble avdelingen styrket gjennom en økning av 
personellressursene. Ett årsverk ble tillagt særskilt ansvar for oppfølging av ulovligheter. 
 
Saksbehandlingstiden har, både i perioder og i enkelte tilfeller, vært lengre enn ønsket og 
forventet. Tilgjengeligheten for innbyggere og utbyggere har vært preget av dette. Økning av 
saksbehandlingstid fører til økt antall og hyppighet av forespørsler knyttet til hver sak. For å 
sikre en mest mulig forsvarlig gjennomføring av saksbehandlingen har saksbehandling blitt 
prioritert høyest. Forsterkningen som ble iverksatt, har bidratt til en reduksjon av etterslep 
av saker til behandling samt større gebyrinntekter enn budsjettert. 
 
Geodata-avdelingen gjennomførte i 2019 79 oppmålingsforretninger, behandlet 
51 delesaker og 13 seksjoneringssaker. Antall behandlete saker har i gjennomsnitt økt med 
30 prosent fra 2018. IKT-Follo-samarbeidets avvikling medførte at alle kartsystemer og 
databaser måtte reetableres på nytt. Gammel Webkart-klient ble byttet ut, og bedre 
grensesnitt på ny kartklient gjør tilgang til relevant informasjon enklere og bidrar til mer 
effektiv saksbehandling. Forbedring av tjenester og leveranser til kunder og innbyggere er 
gjort gjennom kjøp av løsninger for både automatiserte meglerpakker og salg av digitale data 
og andre produkter (e-Torg).   
 

Overgang til nytt kommunenummer er gjennomført og det er gjennomført kvalitetsheving av 

matrikkeldata, opprydding i gamle oppmålingssaker og feilretting i grunnboka.  Det er også 

anskaffet og tilgjengeliggjort skråbilder som dekker hele kommunen. Tilgang til flybilder vil 

redusere behov for fysiske inspeksjoner og effektivisere saksbehandlingen. Skråbilder er i 

tillegg en kilde til klima- og vegetasjonsanalyser og for å avdekke ulovlig bygging i 

strandsonen. 
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RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 
 
ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 14 514 15 967 -1 453 90,90 15 198 13 410 

Andre driftsutgifter 85 713 82 812 2 901 103,50 60 203 73 061 

Andre inntekter -72 697 -69 140 -3 558 105,15 -69 140 -62 923 

Refusjon sykelønn -754 -675 -79 111,73 0 -540 

  I alt 26 775 28 964 -2 189 92,44 6 262 23 007 

 

Mindreforbruk på lønn skyldes at flere stillinger var ubesatt i 2019. I hovedsak gjelder dette 
stillinger innenfor kommunale veier og park.  
 
Det er merforbruk på andre driftsutgifter innen flere områder. Merforbruket på vann gjelder 
blant annet store utgifter til vannforsyning i påvente av ny vannledning på Randem. 
Kommunalt gatelys har merforbruk som skyldes lampeskift og nedkjørte stolper. Innen park 
og idrett skyldes merforbruket utgifter på kunstgressbanene når det gjelder lys og skader på 
dekket. Merforbruk skyldes også et etterslep av vedlikeholdet fra tidligere år. Dette er særlig 
skjøtsel av trær.   
 
Merinntektene skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert vedrørende ordinære 
kommunale årsgebyr for vann- og avløp. Tilkoblingsgebyr ga lavere inntekter enn budsjettert 
både for vann og avløp. Tilkoblingsgebyr er vanskelig å budsjettere, og vil variere med 
byggeaktiviteten i kommunen. Det er i tillegg noe lavere inntekter vedrørende 
gravemeldinger og parkeringsavgifter. 
 
Ved utgangen av 2019 var det et negativt vannfond på kr 2,7 millioner kroner. Dette er 
forbedring fra 2018. Det er et positivt avløpsfond på kr 13,5 millioner kroner. Det er planer 
for bruk av avløpsfondet i handlingsprogrammet 2020-2023. 
 
 
KOSTRA 

KOSTRA 

Tall pr 15.03.2020 

Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Vestby 

2019 

Kostra-

gruppe 07 

2019 

Akershus 

2019 

Landet 

uten 

Oslo 

2019 

Driftsutgifter pr.  tilknyttet innbygger vann 

(kr/tilkn.innb) 1 272 1 230 1 387 - 1 162 1 240 

Driftsutgifter pr.  tilknyttet innbygger avløp 

(kr/tilkn.innb) 1 337 793 1 472 - 1 474 1 379 

Bruttodriftsutgifter til samferdsel pr. innbygger (kr) 1 060 1 104 1 023 1 125 1 121 1 765 

Brutto driftsutgifter i kr pr lyspunkt, kommunal vei 

og gate 595 688 688 660 929 747 
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning 

Antall områder der 
vannledningen er 
renovert 

3 områder 3 områder 

Trygge skoleveier langs 
kommunale veier 

Gjennomførte tiltak 

etter varsel 

50 tiltak Oppnådd 

Ivareta kommunens 
veikapital 

Antall meter grøftet 3 000 meter Oppnådd 

Minske vanntapet fra 
kommunale vannledninger 

Lekkasjeprosenten på 

vannettet   

Ned 1 % 

på samlet lekkasje % 

Oppnådd 

Begrense forurensning i 
grunn- og overflatevann 
 
 
 

Antall løpemeter 

avløpsnett kontrollert 

5 000 meter 2 800 meter 

Antall vedtak om 

utslippstillatelser 

100 vedtak 13 vedtak 
 

 
Målet om antall kontrollerte løpemeter avløpsnett er ikke oppnådd da lekkasjesøk i tillegg til 
kontroll av ledningsnett ble intensivert til ledningsnettet på Deør og Strømbråten. Det ble 
vurdert til at det var viktigere å gjennomføre mer detaljundersøkelser i dette området, i 
stedet for å kontrollere andre ledningsstrekk. Det ble funnet mange feil. 
 
Målet om antall vedtak vedrørende utslippstillatelser er ikke formelt oppnådd. Det er i 
stedet behandlet ca 100 søknader om sanitærabonnement, 18 ferdigattester for 
utslippstillatelser og 13 reelle vedtak for utslippstillatelser. Totalt er det uført ca 130 vedtak. 
Det har heller ikke kommet inn søknader slik at det hadde vært mulig å gjennomføre 
100 vedtak om utslippstillatelser. Innen spredt avløp er det i tillegg arbeidet med etterslep 
og ryddet i uavsluttete saker.  
 
 
 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Kommunalteknikk hadde 24,5 årsverk per 31.12.2019. Det var i 2019 færre ansatte som 
sluttet, og dertil færre nyansettelser. 
 
Innenfor driftsavdelingen sluttet 2 fagarbeidere i 2019. Stillingene ble besatt i løpet av året. I 
2019 ble det satt i gang et prosjekt for å spore innlekking av overvann i avløpsnettet. Måling 
av innlekking i avløpsnettet i forbindelse med nedbør har hatt stort fokus.  Det har blitt 
gjennomført mange lekkasjesøk med målinger oppstrøms i rørnettet fra nordre Brevik mot 
Strømbråten og Deør. Mange feil er funnet og blitt rettet. Denne lekkasjesystematikken 
anses å være vellykket, og vil bli brukt videre på andre steder i kommunen.   
 
Lampeskift ble gjennomført på alle tre kunstgressbanene. I tillegg ble det lagt nytt 
kunstgress på deler av Grevlingen arena. Det ble utført mye arbeider på grøntområder ved 
kommunale bygg. Arbeidene omhandler vedlikehold på trær, bekken og vannrenne ved Son 
skole, samt nødvendig vedlikehold på lekeplassutstyr. Det ble inngått et prøveprosjekt med 
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næringstjenester i forhold til rydding av søppel i sentrumsområder og noe på strender. Det 
ble inngått en avtale om sommerparkering ved Krokstrand.  
 
I 2019 ble følgende veier asfaltert; Johan Herman Wesselsvei, Store Strandgate, Dueveien, 
Risilveien, gangveien ved Sigurd Stenes vei og Odinsvei. Av nytt utstyr ble det kjøpt; 
gressklipper, krokhenger, traktor, graver, kantklipper, snøskjær, saltrigg og steamer for 
fjerning av ugressfjerning ved varmtvann. 
 
Fylkesmannens avvik innen forurenset grunn ble lukket innen fristen. Vestby kommune har 
nå kontroll på områder med forurenset grunn, og rutiner for behandling av dette. Som følge 
av mye utbygging i Vestby, hadde forvaltningsavdelingen mange saker til behandling og 
uttalelse. Det ble behandlet mange søknader om sanitærabonnement. Innen området spredt 
avløp har man ryddet i mange uavsluttete saker, og det har blitt arbeidet med etterslep og 
feil i tidligere saksbehandling. Mange av enkeltsakene har tatt mye tid, og skyldes 
mangelfulle søknader. Det ble også gjennomført et anbud på kioskdrift på den nye kiosken 
på Krokstand.   
 
I prosjektavdelingen ble det i 2019 opprettet en ny stilling som prosjektleder. Stillingen 
tiltres i januar 2020. Det ble gjennomført mange prosjekter i 2019, og flere av prosjektene 
ble ferdigstilt. Dette gjelder; lekeutstyr på Grevlingen barnehage, bytte av kunstgresset på 
Grevlingen arena, VA sanering på Kjenn, sanering av en del til på hovedvannledningen fra 
Son til Pepperstad og ny kiosk på Krokstrand. Det var også flere prosjekter som ble planlagt i 
2019, og som ble igangsatt senhøsten. Prosjektavdelingen brukte mye tid på planlegging og 
gjennomføring av infrastruktur i sentrumsplanen. 
 
 
 
INVESTERING  

Kommunalteknikk har mange investeringsprosjekter innen vann og avløp. Mye tiden ble 
brukt til arbeider med sentrumsplanen og det som skal gjennomføres der. I dette arbeidet er 
det kompliserte prosjekteringsoppgaver som pågår. Flere vann og avløpsprosjekter utføres i 
etapper over flere år. Dette gjelder blant annet sanering på Randem, utbygging av 
næringsområdet og utskifting av hovedvannledningen mellom Pepperstad og Son. En del 
mindre prosjekter i Vestby sentrum er også på vent i forhold til utbyggingen av 
sentrumsplanen. 
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Status pr 
31.12.2019 Ferdigstillelse

 Regnskap 
2019 

 Justert budsj. 
2019 

0209 Grevlingen barnehage Ferdig 2019 422             423                
0412 Infrastruktur næringspark Utførselse årlige etapper 7 961          18 495           
0421 Infrastruktur Vestby sentrum Utførelse årlige etapper 40 527         176 136          
0510 Kunstgress Grevlingen Ferdig 2019 3 409          4 000             
0518 Kunstgressbaner - snøopplag Utførelse 2020 1 489          2 400             
0610 VA-prosjekter Utredning årlig 7 562          7 784             
0614 VA-sanering Ringveien-Brevik Utredning 2021 89               -                 
0619 VA-sanering i Vestby sentrum Utførelse 2030 7 264          22 865           
0621 VA-sanering Kjenn Ferdig 2019 10 675         9 000             
0623 VA-sanering Randem/Høgda Utførelse 2022 3 884          14 836           
0632 Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken Utredning 2023 -              350                
0633 Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken Utredning 2023 -              2 000             
0634 Spillvann Søndre Brevik Utredning 2021 148             7 562             
0635 Spillvann ny oppgradering pumpest. Glenneparken utredning 2022 -              2 500             
0636 SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten Utførelse 2022 1 770          3 658             
0637 Utskifting hovedvann Son Pepperstad Utførelse 2024 13 132         9 908             
0638 Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien Utførelse 2020 2 195          5 179             
0639 VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten Utførelse 2020 2 931          5 675             
0641 Ny avløpspumpestasjon Deli Utredning 2023 -              2 000             
0642 VA-sanering Krusebyen Utredning 2022 -              1 000             
0646 Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer Utredning 2020 336             703                
0647 Parkeringsplasser i Son Avklares -              575                
0648 Hovedvannledning Rykkin/Liabråten Utredning 2023 342             1 666             
0649 Pumpestasjon på Risil Utførelse 2020 31               1 415             
0650 Ny avløpspumpestasjon Rød Utførelse 2022 -              2 000             
0653 Trafikksikkerhetstiltak Utførelse årlig 1 305          2 284             
0655 Veilys - oppgradering/installering av målere Utredning 2024 1 189          12 276           
0657 Hauerveien bro (kulvert) oppgradering Utredning 2021 -              280                
0661 Kjenn bru (kulvert) Utredning 2022 -              750                
0664 Gang- og sykkelvei Hobølveien Utredning 2022 -              1 018             
0669 Rehab. og forskjønning Vestby sentrum Avklares -              5 434             
0671 Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. Avklares -              563                
0672 Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei Utførelse 2020 2 867          5 040             
0675 VA-sannering Støttumveien Utredning 2022 -              5 500             
0676 Måling av avløpsmengder Utførelse 2020 96               2 896             
0681 Mæro bru Hølen reparasjon Utredning 2021 -              850                
0687 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken Ferdig 2019 2 035          1 907             
0688 Friområder - informasjonsskilt Utredning 2021 -              500                
0689 Turbro over Såna ved Hølen Utredning 2021 -              1 964             
0690 Gangbro Hølenviadukten Utførelse 2020 15               500                
0693 Ny avlastningsvei Vestby sentrum Utredning 2022 162             500                
0696 Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien Utførelse 2020 -              1 100             
1820 Maskin-/bilfornyelse Utførselse årlig 4 651          5 249             

116 486       350 741          

Prosjekt - brutto tall i tusen kroner

Sum
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RESULTATOMRÅDE EIENDOM 
 

ØKONOMI 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Reg. i % av 
rev. bud. 

Oppr. bud. 
2019 

Regnskap 
2018 

Lønn og sosiale utgifter 29 458  32 215 -2 757 91,44 29 945 27 810 

Andre driftsutgifter 114 358 113 193 1 165 101,03 59 460 97 182 

Andre inntekter -17 691 -17 672 -19 100,11 -17 472 -19 193 

Refusjon sykelønn -1 986 -1 794 -192 110,71 0 -1 269 

  I alt 124 138 125 941 -1 803 98,57 71 933 104 530 

 

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere forbruk på strøm/energi og stillings vakanse. 
Det varme været i 2019 ga uforutsett stort utslag på strømprisen i kraftmarkedet. 

 

KOSTRA 

KOSTRA 

Tall pr 15.03.2020 

Vestby 

2017 

Vestby 

2018 

Vestby 

2019 

Kostra-

gruppe 07 

2019 

Akershus 

2019 

Landet 

uten Oslo 

2019 

Eiendom       

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning pr.  kvadratmeter 1) 123 133     

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning pr.  kvadratmeter 1 150 1 165 1 145 1 115 1 233 1 118 

Energikostnader pr.  kvadratmeter 92 123 113 124 131 134 

Bolig       

Kommunalt disponerte boliger pr.  1 000 
innbyggere 7 7 7 15 14 21 

Kommunalt eide boliger som andel av totalt 
antall kommunalt disponerte boliger 69 70 75 84 91 75 

1)SSB har ikke publisert kostratall for 2019. 

 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Hovedmål Styringsindikator Ambisjonsnivå Resultat 31.12.19 

Verdibevarende vedlikehold 

av kommunale bygg 

Andel gjennomførte 

tiltak i 

vedlikeholdsplanen 

Utføre 80 % av tiltakene i 

vedlikeholdsplanen 

96 % 

Utarbeide 
klimagassregnskap for alle 
byggeprosjekter med 
byggestart fra 2019 

Nivået på 
klimagassutslipp 
 

20 % lavere utslipp enn 
kravene i teknisk forskrift 

Klimagassregnskap 
er ikke utarbeidet, 
se merknad1) 

Årlig hovedrenhold av 
formålsbygg  

Andel utført 
hovedrenhold av 
formålsbygg 

75 % av alle formålsbygg 
årlig 

80 % 

Forbedre ytre bomiljø rundt 
de kommunale boligene 

Andel gjennomførte 
tiltak i utomhusplanen 

25 %   30 % 

1) Skisseprosjekter for Kulturkvartalet og Solhøy omsorgsboliger vil foreligge i mars 2020. Det vil bli vurdert å utarbeide 

klimagassregnskap i forprosjektene som er neste fase. 
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2019 

Driftsavdelingen har i tillegg til ordinær drift gjennomført 96 prosent av alle tiltakene for 

2019 i vedlikeholdsplanen 2019-2022. De resterende tiltakene sluttføres i vinterhalvåret 

2020. 

 

Det ble i handlingsprogrammet 2019-2022 bevilget midler til: 

 Gjennomføring av tilstandsvurderinger av enkelte formålsbygg.                                                

Det er utført tilstandsvurderinger på Deør barnehage, Øståsen barnehage og 

Støttumveien barnehage. Tilstandsvurderingene danner grunnlag for 

vedlikeholdsplanen 2021-2024. 

 Ny avfallsløsning på Vestby barne- og ungdomsskole og Grevlingen området.                    

Dette er utført. 

 
Bjørlien skole er ferdigstilt og ble tatt i bruk i januar 2019. Randem barneavlastning er 
ferdigstilt og ble tatt i bruk februar 2019. 
 
Barnehagene fikk i 2019 økt renholds tiden med 30 minutter pr barnehage pr dag. Dette 
med tanke på smitterenhold. Mye godt renhold har også blitt utført i resten av 
bygningsmassen. Sommeren 2019 ble det avholdt flere praktiske kurs i behandling av gulv. 
Dette har gitt gode resultater, og større forståelse for faget.  
 
Det har blitt gjennomført mye innvendig og utvendig vedlikehold av boligmassen, både 
planlagte tiltak og av mer akutt art. To nye hybler tilknyttet Randem barneavlastning ble 
ferdigstilt i 2019 og tatt i bruk. En av omsorgsleilighetene i Speiderveien 14 ble tatt ut av 
utleieporteføljen og brukes nå av hjemmetjenesten som avlastningsbolig. Antall innleide 
boenheter ble noe redusert som følge av at Flyktningstjenestens boligbehov var noe mindre, 
samt at noe av behovet ble dekket inn via tilvisningsboliger. Tilvisningsboligene er et 
supplement til kommunens egne utleieboliger som følge av en relativt ny avtaleform som gir 
grunnlag for samarbeid mellom kommunen, Husbanken og private boligutleiere. Private 
aktører får gunstig husbankfinansiering til å bygge/fremskaffe utleieboliger til vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Utleier eier, drifter og forvalter disse boligene, og tilvisningsavtalen gir 
kommunen rett til å tilvise leietakere dit.  
 
Resultatområde Eiendom hadde 57 årsverk ved utgangen av 2019. Alle driftsteknikere 
gjennomfører kontinuerlig «kvalitetshevende» kurs og sertifiseringer. I tillegg gjennomfører 
assisterende driftssjef utdanning for FDV fagskoleingeniør på teknisk fagskole. Det er ansatt 
en systemadministrator, som har ansvaret for FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, 
Utvikling) av fagsystemet Lydia. Ti renholdere får ukentlig norskundervisning. To renholdere 
holder på med fagbrev. Boligforvaltningen har deltatt på konferansen «Boliger for fremtiden 
2019» og Fylkesmannens boligkonferanse, kurs i Forvaltningsrett, samt gjennomført 
lovpålagt kurs i FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). 
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INVESTERING 

 
 

Status pr 31.12.2019 Ferdigstillelse
Regnskap 

2019
Justert 

budsj. 2019
0119 Toppsystem for SD-anlegg Satt på vent 60               1 895           
0202 Pepperstad barnehage Garantioppfølging januar 2017 -              566             
0204 Ny barnehage Pepperstad tomt satt på vent satt på vent 60               1 500           
0205 Deør barnehage Utførelse august 2020 161             1 000           
0211 Standardheving barnehager Utførelse 2020 547             2 000           
0219 Utbygging Grevlingen ungdomsskole Garanti/Etterarbeid januar 2015 2 927           3 200           
0220 Ny ungdomsskole Vestby nord Sole Garanti/Etterarbeid mai 2015 212             4 159           
0225 Hølen skole Garantioppfølging november 2015 32               3 083           
0227 Brevik skole Garantioppfølging august 2018 26 615         71 676         
0235 Nye Bjørlien skole Garantioppfølging januar 2019 10 759         32 154         
0237 Utredning gamle Bjørlien skole avsluttet avsluttet 88               195             
0238 Varmepumpe Garder skole Slås sammen med prosjekt 0121 2020 -              250             
0239 Utendørs amfi Son skole Omdisponert til Kommunalteknikk -              250             
0303 Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 Omdisponert til Kommunalteknikk 350             4 333           
0310 Nødstrømaggregat Sykehjemmet Garantioppfølging 2018 116             481             
0323 Boliger for funksjonshemmede Garantioppfølging desember 2015 244             1 902           
0329 Solhøy omsorgsboliger Planlegging august 2022 3 615           14 855         
0331 Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem Garanti/tvist januar 2019 17 698         6 113           
0332 Kjøp av Flyktningebolig avsluttet avsluttet 111             120             
0350 Prestegårdslåven Planlegging 2021 -              10 075         
0419 Tilpasninger bankgården Garanti/Etterarbeid februar 2017 314             1 571           
0422 Kulturhus Planlegging 2022/2023 10 297         24 505         
0424 Varmepumpe - Vestby rådhus Slås sammen med prosjekt 0121 2020 -              2 950           
0425 Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2 Garanti/Etterarbeid august 2017 -              184             
0427 Vestby fjernvarme Utførelse 2020 2 387           8 496           
0501 Vestby Arena avsluttet avsluttet 1 149           1 509           
0503 Strømaggregat flerbrukshallen Garantioppfølging 2018 47               586             
0527 Utredning svømmehall - Vestby nord utsatt utsatt 837             3 319           
0528 Ny idrettshall Grevlingen Bygging september 2020 27 061         70 546         

105 688       273 476       

Prosjekt - brutto tall i tusen kroner

Sum
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KOMMUNESTYRESAKER 
 
Etter 1. tertial 2019: 

  
  

Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

11.02.2019 1/19 Vestby kommune - 

Oppfølging av 

gjennomførte 

forvaltningsrevisjonspros

jekt 2011 - 2015

Kontrollutvalget fremlegger for kommunestyret rapport om «Oppfølging av gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 2011 – 2015» slik kommunestyret ba om i sitt vedtak 9/18. 

 

Rapportene og rådmannens ti lbakemeldinger om oppfølging av rapportens anbefalinger, viser at 

forvaltningsrevisjonene har medvirket ti l  justeringer og forbedringer på sentrale forvaltningsområder i  Vestby 

kommune. 

 

Kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til  orientering.

Gjennomført

11.02.2019 2/19 Forvaltningsrevisjonsrap

port - Follo 

landbrukskontor

1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor ti l  orientering. 

2.Kommunestyret viser ti l  revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp følgende 

anbefalinger: 

a.Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b.Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.

Gjennomført

11.02.2019 3/19 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapp

ort - 

Samhandlingsreformen i 

Vestby kommune

1.Kommunestyret tar rådmannens ti lbakemelding vedrørende oppfølging av

forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert 1.11.18, ti l  orientering. 

2.Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i

forbindelse med kommunens årsmelding for 2019.

Gjennomført

11.02.2019 4/19 Forlengelse av avtale med 

oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor

1.Kommunestyret benytter seg av opsjonen til  å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år, 

fra 1.5.2019 til  og med 30.4.2020, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019.

2.Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Gjennomført

11.02.2019 5/19 Ny forskrift om 

politivedtekter for Vestby 

kommune - 2. gangs 

behandling etter høring

Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune, Akershus, vedtas og oversendes ti l  Politidirektoratet for 

endelig godkjenning med følgende endringer:

§ 7-3 Følgende legges ti l: 

Dersom det serveres alkohol.

§ 2-9 Tigging. Tigging på offentlig sted eller fra hus ti l  hus er forbudt. 

Strykes.

§ 2-6 Tomgangskjøring. Det er forbudt med tomgangskjøring over tre minutter.

Samtidig som ny forskrift godkjennes av Politidirektoratet oppheves nåværende forskrift om politivedtekt, 

Vestby kommune, Akershus av 27.03.2000.

Kommunal håndhevelse:

Rådmannen får fullmakt ti l  å finne en egnet løsning for den administrative og den praktiske gjennomføringen av 

kommunal håndhevelse av de aktuelle reglene, herunder å etablere konkrete rutiner og bestemmelser for 

håndhevelsen.

Gjennomført

11.02.2019 6/19 InterCity Østfoldbanen - 

Hensetting - Togparkering 

Moss - Planprogram til  

behandling

Varsel om planoppstart og planprogram legges ut på høring og ti l  offentlig ettersyn med følgende til legg:

Arealet som legges ut på høring i  Vestby kommune er begrenset ti l  arealet mellom jernbanen i vest og E6 i  øst, 

evt. med til legg av nødvendig areal for endret adkomst ti l  tunnel under E6 ti l  Ødemørk.

Gjennomført

11.02.2019 7/19 Strategi og ti ltak for 

utvikling av reiseliv og 

handel i  Vestby kommune - 

søknad om støtte

Kommunestyret ber Vestby Bedriftsforum komme tilbake med en utbedret søknad hvor næringens egeninnsats 

og samarbeid med Son Næringsforening og Akershus Reiselivsråd dokumenteres.

Gjennomført

11.02.2019 8/19 Orientering om Garder 

skole

Saken tas ti l  orientering. Videre drift på Garder skole, herunder bruk som alternativ opplæringsarena, avgjøres 

i  neste handlingsprogram.

Gjennomført

11.02.2019 9/19 Renovasjonsløsning for 

Vestby sentrum

1.Vestby kommune prosjekterer i  et avfallssuganlegg for sentrumskvartalet. Avfallssuganlegg blir et 

konseptvalg for Vestby sentrum, og dimensjoneres slik at både innbyggere, beboere, næringsliv og offentlig 

forvaltning benytter anlegget. Det prosjekteres for fraksjonene restavfall, plast, papp/papir og glass/metall.

2.Løsningen innebærer at det etableres en tilkoplingsplikt for nybygde boliger i  sentrumskvartalet. 

3.Rådmannen kommer tilbake til  kommunestyret med en finansieringsmodell som fordeler kostnader mellom 

utbyggere, kommune og innbyggere.

4.Rådmannen iverksetter prosess med plassering av terminal.

Gjennomført

11.02.2019 10/19 Justering av tomt S9 i  

Vestby sentrum

1.Vestby kommune selger ti lstrekkelig areal (estimert ti l  675 kvm) av S7 ti l  utbygger på S9 (Vestby Boligutvikling 

II AS).

2.Takst med pris pr kvm for S9 – datert 20.12.2017 - legges ti l  grunn for salget.

3.Endring av områdereguleringen foretas samtidig med ny detaljregulering for S9.

Gjennomført

11.02.2019 11/19 2. gangs behandling - 

Solhøy omsorgsboliger

Detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med 

konsekvensutredning datert 23.11.2018, egengodkjennes i  henhold ti l  plan- og bygningsloven § 12-12.

Gjennomført
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Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

18.03.2019 13/19 2. gangs behandling 

kommuneplan Vestby 

2019 - 2030

1.Kommuneplan for Vestby 2019-2030 datert 01.02.2019 med samfunnsdel, bestemmelser og plankart datert 

25.02.2019 vedtas med følgende endringer:

a.Alicenborg videreføres som i Kommuneplanen Vestby 2014-2026 uten foreslåtte endringer. Det vedtas et nytt 

ledd i bestemmelsenes §13 som skal lyde: «Innenfor område Alicenborg kan det i  detaljregulering ikke oppføres 

mer enn 35 boliger.» 

b.På området 117 vedtas arealformål idrettsanlegg og arealformål offentlig/privattjenesteyting. 

Sentrumsformål vedtas ikke, men legges inn som idrettsanlegg på den sydlige halvdelen og offentlig/privat 

tjenesteyting på den nordlige halvdelen. Det vedtas et nytt ledd i bestemmelsenes §13 som skal lyde: «Innenfor 

område for idrettsanlegg på Deli kan det i  detaljregulering ti l lates hotell, som en del av idrettsanlegget/ i  

ti lknytning ti l  idrettsanlegget. Innenfor området avsatt ti l  offentlig/privattjenesteyting ti l lates kun Vennebyen.

c.Næringsområde merket 65 i  kommuneplanen reduseres med at all  dyrket/dyrkbar mark og tunet (ca. 265 

dekar) tas ut.

d.Vestby kommune skal jobbe med Statens Vegvesen for å finne en løsning for avkjøring kun for tungtransport 

fra E6 ti l  næringsområde Deli skog/Vestby Næringspark Øst. 

e.Området Berg videreføres med boligformål som i Kommuneplan Vestby 2014-2026 uten foreslåtte endringer. 

f.Området Solåsen videreføres med samme formål som i Kommuneplan Vestby 2014-2026.

g.Vei merket 64 i  kommuneplan legges inntil  skogholtet.

h.Det startes umiddelbart en begrenset rullering av kommuneplanen med sikte på å ti lbakeføre «Ikeajordet» ti l  

LNF. Samtidig bes rådmannen fremme sak om bygge- og deleforbud for samme område.

2.Planen trer i  kraft straks med unntak av område(r) med uløst(e) innsigelse(r), som trer i  kraft ved 

egengodkjenning i  kommunestyret etter mekling, eller ved avgjørelse av departementet dersom enighet ikke 

oppnås gjennom mekling.

Ved fremtidige rulleringer av kommuneplanen skal alle eiere av eiendommer berørt av mulige endringer i  

kommuneplanen få skriftl ig varsel.

Gjennomført

18.03.2019 14/19 Tema for 

forvaltningsrevisjon 2019 

- ny behandling

1.Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i  2019: 

1)Integrering av flyktninger

2)Store investeringsprosjekter

2.Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide mål og problemstil l inger for forvaltningsrevisjonsprosjektene. 

3.Kommunestyret ber kontrollutvalget innstil le overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor på hvert 

av forvaltningsrevisjonsprosjektene.

Gjennomført

18.03.2019 15/19 Kontrollutvalgets 

årsrapport 2018

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til  orientering. Gjennomført

18.03.2019 16/19 Etterbruk av Bjørlien 

gamle skole - 

Saksfremlegg 2019

1.Kassiopeia og Pegasus lukkes ned, og driftes på et minimum, for eventuelt senere å benyttes som reserve 

skolekapasitet. 

2.Det opprettes kontorplasser for kommunalt ansatte i  Sirius.

3.Jupiter og aktivitetssal i  Sirius benyttes ti l  kulturvirksomhet. 

4.Krav om bruksendring ved etablering av kontorer i  Tellus utredes.

Punkt 1, 2 og 3 er 

iverksatt. Punkt 4 

avventes inntil  et konkret 

behovet for ekstra 

plasseres meldes inn.

18.03.2019 17/19 Næringstjenester AS Saken tas ti l  orientering. Kommunen og Vestby Næringstjenester AS videreutvikler dagens samarbeid, og 

kommunen søker å bruke Vestby Næringstjenester AS som tjenesteleverandør der det er mulig.

Gjennomført

18.03.2019 18/19 Birkelandgården - 

Fremtidig bruk

1.Rådmannen gis fullmakt ti l  å anskaffe en oppdatert ti lstandsvurdering av bygningen, leie inn arkitekt for å i  

første omgang tegne første etasje i  Birkelandgården med formål kontorfasil iteter og kulturlokaler, samt 

anskaffe håndverkere for å utføre arbeidet. De økonomiske konsekvensene redegjøres for og dekkes i  

forbindelse med tertial 1 2019. 

2.Rådmannen starter et arbeid med utredning av hvordan hele Birkelandgården skal kunne tas i  bruk. 

Utredningen skal være ferdig, med økonomiske konsekvenser for drift og investering, sl ik at dette kan 

innarbeides i  handlingsprogrammet for 2020-2023.

Det ble i  HP 2020 – 2023 

bevilget 5 mill ioner ti l  å 

utføre anbefalte 

vedlikeholdstiltak fra 

ti lstandsanalysen. 

Tiltakene innebærer at 

bygget settes ti lbake i 

normal ti lstand og skal så 

disponeres av RO kultur, 

det l igger ikke inne noen 

midler ti l  ti ltak utover det 

vedlikeholdsmessige. 

Arbeidet med dette er 

tenkt utført i  2020.

18.03.2019 19/19 Bytte av kunstgress - valg 

av miljøvennlig alternativ

1.Vestby kommune bruker kunstgress med gummigranulat på Grevlingen arena.

2.Alle arbeider på banen og på sideterrenget utføres etter de anbefalingene som Norges fotballforbund har gitt.

3.Vestby kommune setter som mål å redusere bruken av granulattypen SBR (gummi) og EPDM ned til  et minimum. 

Granulattypene fases ut når miljøvennlig alternativer fullt ut kan erstatte disse.

4.Vestby kommune utreder å gjøre om Risil  kunstgress og Grevlingen Arena til  innendørs fotballhaller.

Gjennomført
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18.03.2019 20/19 Søknad om støtte fra 

Vestby Bedriftsforum og 

Son Næringsforening

Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum og Son Næringsforening om et beløp på 260.000 

kroner i  henhold ti l  deres brev av 11.12.2018 og 20.02.2019.

Gjennomført

18.03.2019 21/19 2. gangs behandling - 

Søndre Follo renseanlegg - 

Detaljregulering

Detaljregulering for Søndre Follo renseanlegg med reguleringskart datert 07.05.2018 og bestemmelser datert 

09.01.2019, egengodkjennes i  henhold ti l  plan- og bygningslovens § 12-12.

Gjennomført

18.03.2019 25/19 Suppleringsvalg Toril l  

Cecil ie Lynghaug (V)

Som 4. varamedlem i Klagenemnda for eiendomsskatt er Marianne Henriksen Nessheim (V) valgt. Gjennomført

18.03.2019 26/19 Nytt valgoppgjør og 

suppleringsvalg - Signy 

Svendsen (Sv)

Signy Svendsen gis fritak for sine politiske verv i  Vestby kommune fra 01.04.2019.

Som medlem i Helse- og omsorgsutvalget er Kjell  Meek (Sv) valgt.

Som nytt 3. varamedlem i Formannskapet for Ap, BYGDL, Sv, Sp og V er Kjell  Meek (Sv) valgt.

Gjennomført

08.04.2019 27/19 Opplevelseskort Saken tas ti l  etterretning. Eventuelle fremtidige utgifter med tiltaket vil  foreslås innarbeides i  

handlingsprogrammet.

Tilbudet i  opplevelseskortet utvides med aktiviteter ti l  alle som går ut av 7.trinn i  grunnskolen. Det finansieres 

av fondet for rusforebyggende tiltak med kr 150.000,-. Administrasjonen bes legge inn passende 

tilbud/aktiviteter.

Gjennomført

08.04.2019 28/19 Informasjon om framdrift - 

Etterbruk av 

Hølenviadukten

1.Rådmannen fortsetter arbeidet med å sikre etterbruk av Hølenviadukten. 

2.Ordfører signerer akseptbrev fra Akershus fylkeskommune.

Gjennomført

08.04.2019 29/19 Sykkelstrategi 1.Sykkelstrategi for Vestby kommune med tilhørende handlingsdel, begge datert 12.03.2019, vedtas.

2.Sykkelstrategien revideres høsten 2020.

Gjennomført

08.04.2019 30/19 Ny avtale om kioskdrift på 

Krokstrand friområde

Kiosken på Krokstrand leies ut for kioskdrift i  tråd med vedlagte leieavtale. Kiosken leies ut gratis, men det 

stil les vilkår for drift- og vedlikeholdsoppgaver.

Gjennomført

08.04.2019 31/19 Økt kapasitet ved Vestby 

sykehjem

1.De resterende åtte plassene på skjermet enhet ved Vestby sykehjem åpnes fra 1. september 2019, med 

helårsvirkning fra 2020. 

2.Bemanningen ved de to eksisterende skjermede enhetene styrkes umiddelbart.

3.Økonomikonsekvenser innarbeides i  forbindelse med tertialrapport nr 1.

4.Rådmannen bes fremme sak om videre utvidelse av Vestby sykehjem. Saken fremmes som et notat inn mot 

behandlingen av kommende handlingsplan.

Gjennomført

08.04.2019 32/19 Etablering av felles IKT-

samarbeid mellom 

kommunene Frogn, 

Nesodden, Ås og Vestby

1.Vestby kommune slutter seg ti l  et felles IKT-samarbeid med en eller flere av kommunene Frogn, Nesodden og 

Ås.

2.IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter §28, 1b

3.Vedlagte forslag ti l  samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas

4.Rådmennene gis myndighet ti l  å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge vertskommune etter at saken er 

behandlet i  alle kommunestyrene.

5.De berørte ansatte i  samarbeidskommunene overføres ti l  vertskommunen med hjemmel i  arbeidsmiljølovens 

kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse.

6.Myndighet i  saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i  henhold ti l  kommuneloven § 28-1b ved at 

kommunestyret i  samarbeidskommunen gir instruks ti l  egen rådmann om å delegere egen myndighet ti l  

rådmann i vertskommunen. 

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i  enkeltsaker eller typer saker 

som ikke er av prinsipiell  betydning. 

7.De nye IKT-tjenestene skal gi bedre brukertjenester.

Gjennomført

08.04.2019 33/19 Revidert hovedplan for 

husholdningsrenovasjon 

2018-2022

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 vedtas. Gjennomført

08.04.2019 34/19 Gnr 96 Bnr 1 Pung i 

Vestby kommune – søknad 

om deling - behandling 

etter jordloven

Med hjemmel i  jordlovens § 12 finner Vestby kommune ikke å kunne gi ti l latelse ti l  fradeling av tunet og 

kårboligen med tilhørende areal som omsøkt på eiendommen Pung gnr 96 bnr 1 i  Vestby kommune. Grensene til  

tomtearealene fastsettes i  samråd med Follo landbrukskontor.

Gjennomført

08.04.2019 35/19 Valg av styremedlemmer - 

Næringstjenester AS

Som styrets nestleder foreslås Johanne D. Hauge (H).

Som styremedlem foreslås Tone Skretting (Sp).

Som kommunenes representant foreslås Nils- Anders Søyland.

Gjennomført

08.04.2019 36/19 Valg av medlemmer til  

styret i  stiftelsen Solås og 

Steinløkka for perioden 

01.05.19 - 30.04.21

Som styreleder er Anita Wulvig (Ap) valgt.

Som styremedlem er Halvor Sørbye (H) valgt.

Gjennomført
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20.05.2019 37/19 Framtidig 

leveringssikkerhet for 

vannforsyning - Vestby 

kommune

•Dagens situasjon for alternativ drikkevannsforsyning til  enhver tid er ivaretatt ved at kommunen kan motta 

4200 m3 vann fra Fredrikstad/Sarpsborg og inntil  3100 m3 vann fra Ås dersom leveransen fra Movar uteblir. 

Den alternative forsyningen vil  derfor være tilstrekkelig i  lang tid framover.

•Lekkasjesøk på drikkevannsnettet intensiveres samtidig med utskifting av hovedvannstrase gjennom Vestby 

slik at det nasjonale målet for lekkasjer, som er under 25%, nås snarest mulig.

•Hvitsten vannverk som i dag er en ren nødvannsforsyning holdes i  drift.

•Forhandlinger med Movar med sikte på å øke leveranse av vann fra Fredrikstad/Sarpsborg i  framtid 

gjennomføres innen utløpet av 2021.

•Forhandlinger med kommunene Ås, Ski og Oppegård med sikte på å øke leveranse av vann fra nord 

gjennomføres innen utløpet av 2021.

Gjennomført

20.05.2019 39/19 Hummerfredningsområde 

i Vestby kommune

Kommunestyret ønsker at bearbeidet forslag for område 1 i  Sonsbukta oversendes Fiskeridirektoratet for videre 

behandling som mulig hummerfredningsområde i Vestby kommune.

Forslag ti l  

hummerfredningsområde 

oversendt 

Fiskeridirektoratet. Saken 

ligger ti l  behandling i  

Fiskeridirektoratet.

20.05.2019 40/19 Ny parkeringsløsning Son 

havn nord

Saken utsettes.

20.05.2019 41/19 Tilbud som 

partnerkommune i 

Mosseregionens 

Næringsutvikling

1.Vestby kommune blir en partnerkommune til  MNU. I første omgang ut 2020.

2.Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 tas det stil l ing ti l  om Vestby kommune skal søke om enten 

eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune eller avslutte partnerskapet.

3.Beløpet på 100.000 kroner for 2019 dekkes inn i  sak om budsjettregulering etter første tertial 2019.

Gjennomført

20.05.2019 42/19 Konsesjonssøknad 

Sundby Nordre

Med hjemmel i  konsesjonsloven § 1 og med henvisning ti l  konsesjonsloven § 9, tredje ledd, hvor loven åpner for 

å gi konsesjon til  selskaper med begrenset ansvar, gir Vestby kommune Sundby Gård AS konsesjon for erverv av 

eiendommen Sundby Nordre, gnr 1 bnr 1 i  Vestby.

Konsesjon gis på følgende vilkår:

•Minst et styremedlem i Sundby Gård AS skal ha nødvendig landbruksfaglig kompetanse.

•Dette styremedlemmet skal inneha signaturrett i  fellesskap med styrets leder.

•Aksjene i Sundby Gård AS skal forbli  indirekte eiet av de fysiske personer som utgjør den nåværende eierkrets, 

dog slik at overdragelse av aksjer i  Sundby Gård AS ti l  personer som vil le vært unntatt fra krav ti l  konsesjon 

etter konsesjonsloven § 85 er ti l latt.

•Eiendommen skal benyttes i  tråd med den til  enhver tid gjeldende regulering. 

•Gårdstun med bygninger skal ikke søkes fradelt, og eiendommens dyrka jord skal ikke benyttes ti l  annet enn 

landbruksformål.

Landbruksdirektoratet har 

05.08.19 opphevet 

kommunestyrets vedtak. 

Sundby Gård har påklaget 

Landbruksdirektoratets 

vedtak ti l  

Landbruksdepartementet. 

Avventer endelig vedtak 

fra Landbruksdirektoratet, 

som er varlset ultimo 

mars 2020. 

20.05.2019 44/19 Endring av byggekomité - 

Solhøy

Ny byggekomité for Solhøy består av følgende: 

Ane Nordskar (Ap)

Arjo van Genderen (V)

Sveinung Eggen (H)

Kenneth Lien Steen (Frp)

Annette Mjåvatn (Ap), leder

Ingen oppfølging

17.06.2019 45/19 Årsregnskap 2018 - 

Vestby havn

Regnskapsmessig mindreforbruk på 1.265 tusen kroner disponeres som følger: 

1)1.125 tusen kroner benyttes ti l  et avdrag på et lån overfor Vestby kommune som så langt har vært avdragsfritt. 

2)Resterende mindreforbruk på 140 tusen kroner avsettes ti l  disposisjonsfond.

Gjennomført

17.06.2019 46/19 Årsberetning og 

årsmelding 2018 - Vestby 

havn

Årsberetning og årsmelding 2018 for Vestby havn tas ti l  orientering. Trenger ingen videre 

oppfølging

17.06.2019 47/19 Tertialrapport 1 2019 - 

Vestby havn

1)Tertialrapport 1/2019 tas ti l  orientering

2)Rådmannen gis fullmakt ti l  å bruke fond for å finansiere vedlikehold og forprosjekt mudring. Havnestyret skal 

holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.

Gjennomført

17.06.2019 48/19 Årsregnskap 2018 - 

Vestby kommune

1.Regnskap 2018 godkjennes. 

2.Regnskapsmessig overskudd for 2018 på 40.291.228,42 kroner avsettes ti l  disposisjonsfond. 

3Regnskapsmessig merforbruk i  investeringsregnskapet på 3.236.461 kroner dekkes av bevilgning gitt i  2019, 

resterende merforbruk på 1.302.676 kroner, dekkes inn ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på 

avsluttede prosjekter. 

4.Bruk av disposisjonsfond til  finansiering av investeringer nedjusteres med tilsammen 8.500.735 kroner. 

Nedjusteringen tilsvarer ubenyttede budsjettmidler på prosjekter som er avsluttet i  2018.

5.Følgende investeringsprosjekter slåes sammen:

•0671 Gangvei, bryggeanlegg, glenneparken og 0656 Spuntvegg Son havn nord

•0619 VA-sanering Vestby sentrum, 0624 VA-sanering Soleveien del 2 og 0630 Fremmedvann Vestby sentrum mot 

Kroer 

•0636 Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten og 0618 VA-sanering og omkobling Deør

Gjennomført
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17.06.2019 49/19 Årsberetning og 

årsmelding 2018 - Vestby 

kommune

Kommunestyrets vedtak 17.06.2019:

Årsberetning og årsmelding 2018 tas ti l  orientering med følgende til legg:

1.Kommunestyret ber rådmann komme med et notat om ansettelsesforhold for støttekontakter i  Vestby 

kommune.

2. Kommunestyret ber om at fremtidige årsberetninger inneholder et klimaregnskap som viser klimautslipp 

fordelt på ulike sektorer for sist kalenderår, samt utvikling over tid. Rådmannen bes komme tilbake med forslag 

ti l  måltavle basert på vedtatte mål i  kommuneplanen og klima- og energiplanen, og at det årlige arbeidet med 

budsjett- og handlingsprogram knyttes opp mot disse målene.

3.Kommunestyret ber om at fremtidige årsberetninger inneholder et arealregnskap som viser omdisponering av 

areal fordelt på ulike arealformål sist kalenderår, samt totalt areal innenfor hovedarelformålene pr. 31.12.

Rådmannen bes komme tilbake med et forslag ti l  måltavle av areal, hvor hensyn til  artsmangfold og 

matsikkerhet ivaretas.

Gjennomført

17.06.2019 50/19 Tertialrapport 1 2019 Tertialrapport 1 2019 tas ti l  orientering med følgende til legg:

Det må utvikles en måltavle for SFO

Det må rapporteres hvor mange som bruker SFO, og hvor mye de bruker SFO

Det må rapporteres hvor mange som ikke bruker SFO

Måltavlen må inneholde kvalitative mål for aktivitetene i SFO

Det må rapporteres antall  ansatte og sykefravær

Måltavlen må utvikles slik at vi kan rapportere fra SFO i tertialrapport 1 2020, og senere i  årsmeldingen for 

2020.

SOK får ansvaret for å utvikle denne måltavlen.

Gjennomført

17.06.2019 51/19 Budsjettendring tertial 1 

2019

Kommunestyrets vedtak 17.06.2019:

1.Driftsbudsjettet 2019 endres slik:

a)Rammen til  sentraladministrasjon økes med 100 tusen kroner

b)Rammen til  RO helse og barnevern reduseres med 1,281 mill ioner kroner

c)Rammen til  RO sykehjem økes med 4,8 mill ioner kroner

d)Rammen til  RO eiendom økes med 1,05 mill ioner kroner

e)Eiendomsskatt økes med 3 mill ioner kroner

f)Bruk av reserverte ti l leggsbevilgninger økes med 1,669 mill ioner kroner

2.Investeringsbudsjettet i  2019 endres slik:

a)Grevlingen skole – varmepumpe økes med 1,6 mill ioner kroner

b)Ny kiosk Krokstrand økes med 150 tusen kroner

c)Gangbru Hølenviadukten bevilges 500 tusen kroner

d)Infrastruktur Næringspark økes med 16 mill ioner kroner

e)VA-saneringsarbeider Kjenn økes med 9 mill ioner kroner

f)Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 4 mill ioner kroner

g)VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 13 mill ioner kroner

h)Brevik skole reduseres med 16,65 mill ioner kroner

i)Tilskudd fra Enova budsjetteres med 1,6 mill ioner kroner

j)Endret bruk av budsjettmidler på prosjektet Utbygging av sykehjemmet godkjennes

3.Betalingssatser for separate avløpsanlegg (slam) for 2019 endres i  henhold ti l  tabell nedenfor:

4. Rådmannen gis fullmakt ti l  å ta opp inntil  20 mill ioner kroner i  lån i  Husbanken til  videreutlån. 

5. Støtte ti l  videre drift av Godset innvilges ikke.

Gjennomført

17.06.2019 52/19 Vestby idrettslag - leie av  

kommunalt område Risil

Vestby kommune inngår en 30 års leieavtale med Vestby idrettslag om et område på Risil. Gjennomført

17.06.2019 53/19 Vestby videregående skole 

- idrettshall

1. Det inngås ikke et spleiselag med Akershus fylkeskommune på ny idrettshall.

2. Vestby kommune er positiv ti l  å gjennomføre et makeskifte mellom grusbanen og Strongpack-tomta.

Ingen oppfølging

17.06.2019 54/19 Felles offentlig 

parkeringsløsning for 

Vestby sentrum

Det bygges ikke et parkeringsanlegg under bakken i Rådhusparken. 

Parkeringsplasser under kulturkvartalet dekker behovet for frikjøpte parkeringsplasser i  sentrum, samt til  

besøkende til  kommunens virksomhet i  sentrum. 

Rådmannen bes utrede alternative og rimeligere parkeringsløsninger som vil  ivareta planlagt kapasitet på 

sentrumsnære plasser.

Det planlegges eventuelt 

samarbeid om 

parkeringskapasitet på 

Gartneritomten (B3, B4) 

eller på S12. På sikt også 

et samarbeid om 

parkeringskapasitet på 

B/T1

17.06.2019 55/19 Finansiering av 

avfallssuganlegg i  Vestby 

sentrum

Investeringskostnadene til  avfallssuganlegget fordeles forholdsmessig på husholdningsavfall, jf. 

selvkostprisnippet, og på næringsavfall.

Det legges ti l  rette for at flest mulig næringsdrivende i sentrum velger å benytte avfallssuganlegget. 

Det utarbeides en egnet abonnementsløsning for næringsdrivende som velger å benytte avfallssuganlegget.

Abonnementsløsning for 

næringsdrivende skal 

utabeides. - Når AFS-

anlegget erklart for å 

settes i  drift. Trolig ikke i  

2020.

17.06.2019 56/19 Endring av forskrift om 

politivedtekter

Forskrift om politivedtekt av 25.04.2019 endres ved at § 7-3 «Barns ti lgang til  offentlige arrangement» tas ut. 

Endringen legges ut ti l  offentlig ettersyn i to måneder.

Endret ved forskrift 3 jan 

2020 nr. 9 (i  kraft 17 jan 

2020).
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17.06.2019 57/19 Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Vestby 

kommune 2018

Saken utsettes til  2. september.

17.06.2019 58/19 Evaluering en time fysisk 

aktivitet i  Vestbyskolen

Saken utsettes til  2. september.

17.06.2019 59/19 Ny parkeringsløsning Son 

havn nord

Saken utsettes til  2. september.

17.06.2019 60/19 Valg av 

forvaltningsrevisor 2019

1.Kommunestyret utpeker BDO AS som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene: 

1)Integrering av flyktninger

2)Store investeringsprosjekter 

2.Kommunestyret slutter seg til  begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon for disse 

prosjektene gjøres av BDO AS. 

3.BDO AS betales en fast pris med kr 486 250,- inkl. mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i  samarbeid 

med kontrollutvalget. 

4.Endelige rapporter sendes innen 22.november 2019 til  kontrollutvalget som avgir innstil l ing overfor 

kommunestyret. 

5.Kommunestyret gir kontrollutvalget v/FIKS, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt ti l  å tegne kontrakt med BDO 

AS om disse prosjektene.

Gjennomføres

17.06.2019 61/19 2.gangsbehandling - 

Endring av vedtekter i  

kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i  Vestby kommune datert 14. 05.2019 gjøres gjeldende fra 01.08.2019. Gjennomført

Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

02.09.2019 63/19 Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Vestby 

kommune 2018

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018 godkjennes. Gjennomført

02.09.2019 64/19 Evaluering en time fysisk 

aktivitet i  Vestbyskolen

Saken tas ti l  orientering. Rådmannen bes fremme målformuleringer i  neste handlingsprogram som ivaretar 

målet om økt fysisk aktivitet i  skolene, samtidig som det ivaretar skolene behov for fleksibil itet i  sitt 

undervisningsopplegg.

Gjennomført

02.09.2019 65/19 Overføring av hjemmel ti l  

festeretten til  Gnr 133 Bnr 

467 i Vestby

Vestby kommune godkjenner at hjemmelen til  festeretten ved Gnr 133 Bnr 467 i Vestby, Kølabua på Sauholmen, 

overføres fra stiftelsen Follo Museum til  stiftelsen Museene i Akershus.

Gjennomført

02.09.2019 67/19 Organisering av 

forliksrådene i Follo-

regionen

Vestby kommune beholder dagens ordning med lokalt forliksråd. Det etableres ikke et felles forliksråd for 

kommunene Ski, Oppegård, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk på nåværende tidspunkt.

Gjennomført

02.09.2019 68/19 Revidering av kommunens 

bruk av justeringsavtaler 

for merverdiavgift i  

Vestby kommune

Ved utbyggingsprosjekter i  Vestby kommune, hvor private utbyggere skal etablere infrastrukturanlegg som 

kommunen skal overta vederlagsfritt, kan kommunen inngå justeringsavtaler for merverdiavgift. 

Anleggskostnadene må utgjøre minimum kr. 500 tusen, slik at inngående merverdiavgift må utgjøre minimum kr. 

100 tusen, for den infrastrukturen som kommunen skal overta. 

Kommunens vederlag for å inngå momsavtaler fastsettes ti l  20 % av refundert merverdiavgift, men minimum til  

10 % i Vestby indre sentrum.

Gjennomføres

02.09.2019 69/19 Revidering av Eiermelding Kommunestyret oppnevner en komite for en grundigere gjennomgang av eiermeldingen. Dette vil  gjøre at 

meldingen ikke rulleres i  denne perioden, men rulleringskravet er selvpålagt.

Gjennomført

02.09.2019 70/19 Organisering av råd/ 

utvalg og Reglement for 

politisk godtgjøring

1.For valgperioden 2023-2027 settes antall  representanter i  kommunestyret ti l  35.

2.For valgperioden 2019-2023 etableres det ikke helse- og omsorgsutvalg og skole-, oppvekst- og kulturutvalg. 

Delegert myndighet ti l  disse utvalgene overføres ti l  formannskapet. 

3.For valgperioden 2019-2023 velges det et eldreråd med syv representanter. 

4.For valgperioden 2019-2023 velges det et råd for personer med funksjonsnedsettelse med syv representanter.

5.For valgperioden 2019-2023 velges det et ungdomsråd med syv representanter.

6.Øvrige styrer, råd, utvalg og samarbeidsorgan velges som før.

7.Reglement for politisk godtgjøring, datert 1. august 2019 vedtas, og gjøres gjeldende for valgperioden 2019-

2023.

Vedtaket krever ikke 

oppfølging
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02.09.2019 71/19 Ny selskapsavtale MOVAR Vestby kommune godkjenner følgende endringer fra MOVAR IKS:

1.Selskapsavtale for MOVAR IKS

2.Eieravtale for MOVAR IKS med vedlegg A, B, C og D

3.Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS

Gjennomført

02.09.2019 72/19 Lovlighetskontroll  av 

vedtak om valg ti l  

byggekomité for Solhøy

Lovlighetsklagen av avgjørelse om nyvalg av ny byggekomité Solhøy tas ikke opp til  realitetsbehandling da 

avgjørelsen ikke er gjenstand for lovlighetskontroll. 

Saken sendes ikke videre ti l  Fylkesmannen.

Vedtaket krever ikke 

oppfølging

02.09.2019 73/19 Klage på vedtak av 

08.04.2019 - Gnr 96 Bnr 1 - 

Pung

Vedtak av 08.04.2019 om deling av Gnr 96 Bnr 1, Gamle Såner vei 90, oppheves. Saken sendes ti lbake til  

administrasjonen for ny og fullstendig saksbehandling etter jordloven og plan- og bygningslovens regler.

Gjennomføres

07.10.2019 74/19 Godkjenning av 

Kommunestyrevalget 

2019

Valget godkjennes. Gjennomført

07.10.2019 75/19 Valg av formannskap 

2019 - 2023

Formannskapet 2019 – 2023 består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer:

1. Tom Anders Ludvigsen Ap

2. Annette Mjåvatn Ap

3. Trond Finstad Ap

4. Eirin S. Bolle BYGDL

5. Tone Skretting Sp

Varamedlemmer:

1. Arjo van Genderen V

2. Bente Andersen Ap

3. Knut Erik Toftner BYGDL

4. Guro Randem Hensel Sp

5. Rune Bjørseth Ap

6. Ane Nordskar Ap

Medlem:

6. Kenneth Lien Steen Frp

Varamedlemmer:

1. Jeanette Hoel Frp

2. John A. Ødbehr H

3. Tore Hem Frp

4. Sveinung Eggen H

Medlem:

7. Pål Engeseth H

Varamedlemmer:

1. Åshild Marie Fagerjord H

2. Jan-Henrik Palnes H

3. Hilde Merete Feragen H

4. Roble Wais H

Medlem:

8. Louise Brunborg-Næss MDG

9. Kjell  Meek Sv

Varamedlemmer:

1. Stein Magne Klann MDG

2. Carine Johansen Sv

3. Jan Wollnick R

4. Trygve Olsen MDG

Gjennomført

07.10.2019 76/19 Valg av ordfører 2019 - 

2023

Som ordfører for perioden 2019 – 2023 er Tom Anders Ludvigsen (Ap) valgt. Gjennomført

07.10.2019 77/19 Valg av varaordfører 

2019 - 2023

Som varaordfører for perioden 2019 – 2023 er Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL) valgt. Gjennomført

07.10.2019 78/19 Valg av kontrollutvalg 

2019 - 2023

Kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 er følgende valgt:

Medlem:

Marita Kristiansen (MDG), leder.

Vara: Johan Ludvig Brattås (Sv)

Yngve Haugstvedt (H), nestleder

Vara: Jeton Morina (H).

Medlem:

Inger Heidi Francker (Ap).

John Arne Kjenn (Sp).

Lars Ivar Dahl (BYGDL).

Vara: 1.Bjørn Tørmo (Ap)

2.Inger Randem (Sp)

3.Anne Karine Sørskår (V)

Gjennomført
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07.10.2019 79/19 Oppnevnelse av 

valgkomite 2019 - 2023

Følgende personer oppnevnes i  valgkomiteen for forberedelse av gjenstående styrer, råd og utvalg mv. for 

perioden 2019-2023:

1) Annette Mjåvatn (Ap)

2) Pål Engeseth (H)

3) Kenneth Lien Steen (Frp)

4) Louise Brunborg-Næss (MDG)

5) Kjell  Meek (Sv)

6) Tone Skretting (Sp)

7) Arjo van Genderen

8) Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL)

9) Jan Wollnick (R)

Ordfører kaller inn ti l  møte.

Gjennomført

21.10.2019 80/19 Valg av delegater ti l  

fylkesmøtet i  KS -

valgperioden 2019-2023

Kommunestyret velger følgende tre representanter m/vararepresentanter ti l

fylkesmøtet i  KS:

Representanter            Personlige vararepresentanter

1.Tom Anders Ludvigsen (AP)Tone Skretting (SP)

2.Annette Mjåvatn (AP)Arjo van Genderen (V)

3.Jan-Henrik Palnes (H)Kenneth Lien Steen (FRP)

Gjennomført

21.10.2019 81/19 Valg ti l  Plan- og 

miljøutvalget - 

valgperioden 2019 -2023

Følgende ble valgt ti l  Plan- og miljøutvalget for perioden 2019-2023:

Medlemmer:   Vara:

1.Bente Andersen (AP) - Leder1.Rune Bjørseth (AP)

2.   Guro Randem Hensel (SP) -  Nestleder2. Ragnhild L. Johansen (AP)

3.    Bjørn Schau (Bygdelista)3. Eivind Olsen (AP)

4.   Arjo van Genderen (V)4. Marit P. Børstad (AP)

5.John Ødbehr (H)1. Tore Hem (FRP)

6.Hilde Feragen (H)2. Ragnhild Lie (H)

3.Sveinung Eggen (H)

4.Ole Solberg (FRP)

7.Trygve Olsen (MDG)1. Anne Grethe Klæboe (MDG)

2.Even Fyhri (SV)

3.Jørgen Iversen (MDG)

Gjennomført

21.10.2019 82/19 Valg ti l  Havnestyre - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Havnestyret for perioden 2019-2023:

Medlemmer:             Vara:

1.Christian Aschjem (SP) Leder1.Roar Isaksen (Bygdelista)

2.Eivind Olsen (AP) Nestleder2.Mona Ludvigsen (AP)

3.Marianne Henriksen Nessheim (V)3.Ronny Kjønsø (AP)

4.Ragnhild L. Johansen (AP)4.Rolv Møll Nilsen (V)

5.Jan Wollnick (R)

1.Magne Klann (MDG)

2.Susanne Riekeles (SV)

6.Jon Oddvar Overvad (FRP)

1.Sveinung Eggen (H)

7.Anne Mette Bordewick (H)2.Ragnhild Lie (H)

3.Jon Håvard Sommernes (H)

4.Kristin Aarø (FRP)

Gjennomført

21.10.2019 84/19 Valg ti l  Råd for personer 

med funksjonsnedsettelse 

- Valgperioden 2019 - 

2023

Følgende ble valgt inn i  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019-2023:

Medlemmer:             Vara:

1.Tariq Eide (AP)1.Guro Randem Hensel  (SP)

2.Sveinung Eggen (H)

2.Carine Johansen (SV)

3.Sverre Bergenholdt ( SAFO-NHF)1.Dagfinn Valsvik (FFO-LHL Vestby)

4.Torunn Gaarder (FFO-Blindeforbundet)2.Bjørg Anfinsen (FFO-LHL)

5.Arne Bergersen ( SAFO-NHF )3.Toril  Bergersen (SAFO-NHF Vestby/Ås)

6.Inger Brit Lea (Funksjonshemmedes forening i  Vestby-FFV)4.Steinar Hansen (FFO-Momentum)

7.Terje Lind FFO-Mental Helse )5.Karin S. Bakke (FFO-Mental Helse )

Gjennomført
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21.10.2019 85/19 Valg ti l  Eldreråd - 

Valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt inn i  Eldrerådet for perioden 2019-2023:

Medlemmer:    Vara:

1.Steinar Setten (AP)1.Marianne H. Nessheim (V)

2.Anne Cathrine Bekkevold (H)2.Ingunn Grande (MDG)

3.Steinar Andersen1.Rune Andreas Pettersen

4.Johannes Karlstad2.Inger Fredriksen

5.Mona Larsen3.Joar Eikås

6.Wenche Pettersen4.Ranveig Helgestad

7.Jan Oscar Svae

Gjennomført

21.10.2019 86/19 Valg av 

Forhandlingsutvalg - 

Valgperiode 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Forhandlingsutvalg for perioden 2019-2023:

1.Tom Anders Ludvigsen (AP) Leder

2.Eirin Bolle (Bygdelista)

3.Pål Engeseth (H)

4.Louise Brunborg Næss (MDG)

Gjennomført

21.10.2019 87/19 Valg ti l  MOVAR, 

representantskapet - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  representantskapet i  MOVAR for perioden 2019-2023:

Tom Anders Ludvigsen (AP)Eirin Bolle (Bygdelista)

Gjennomført

21.10.2019 88/19 Valg ti l  Søndre Follo 

Renseanlegg (SFR), 

representantskap - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt inn i  representantskapet i  Søndre Follo Renseanlegg for perioden 2019-2023

Medlemmer:   Vara:

1.Tom Anders Ludvigsen (AP)1.Eirin Bolle (Bygdelista)

2.Jan-Henrik Palnes (H)2.Kjell  Meek (SV)

Gjennomført

21.10.2019 89/19 Valg ti l  Vestby 

stiftelsesbarnehage, 

styret - valgperioden 2019 

- 2023

Følgende ble valgt inn ti l  Vestby stiftelsesbanehage, styret, for perioden 2019-2023:

Medlemmer:              Vara: 

1.Trond Finstad (AP) Leder1.Tone Skretting (SP)

2.Roble Wais (H) Nestleder2.Åshild Marie Fagerjord (H)

Gjennomført

21.10.2019 90/19 Valg ti l  Frivil l igsentralen, 

styret - valgperioden 2019 

- 2023

Følgende ble valgt inn ti l  Frivil l igsentralen, styret, for perioden 2019-2023:

Ane Nordskar (AP)Karen Moe Møllerop (MDG)

Gjennomført

21.10.2019 91/19 Valg ti l  

Skjærgårdstjenesten, 

styret - valgperioden 2019 

- 2023

Følgende ble valgt inn ti l  Skjærgårdstjenesten, styret, for perioden 2019-2023:

Erik Røhne (V)Christian Hallan(MDG)

Gjennomført

21.10.2019 92/19 Valg ti l  Oslofjordens 

fri luftsråd - valgperioden 

2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Oslofjordens fri luftsråd for perioden 2019-2023:

Medlemmer:   Vara:

1.Erik Røhne (V)Karl Øyvind Trandem (SP)

2.Elisabeth Gjersøe (Bygdelista)Roar Isaksen (Bygdelista)

3.Carine Johansen (SV)John Håvard Sommernes (H)

Gjennomført

21.10.2019 93/19 Valg ti l  Kirkelig fellesråd - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Kirkelig fellesråd for valgperioden 2019-2023:

Unn Tove Hoås (AP)John A. Ødbehr (H)

Gjennomført

21.10.2019 94/19 Valg ti l  Stiftelsen 

Kultursenteret Vestby 

prestegård, styret - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Stiftelsen Kultursenteret Vestby prestegård, styret - valgperioden 2019 – 2023:

Medlemmer:   Vara:

1.Jørgen Jeksrud (SP)Ragnhild L. Johansen (AP)

2.Kjersti Myrland (MDG)Jan-Henrik Palnes (H)

Gjennomført

21.10.2019 95/19 Valg ti l  Stiftelsen 

Kultursenteret Vestby 

Prestegård, årsmøte - 

valgperioden 2019-2023

Følgende ble valgt ti l  Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård, årsmøte - valgperioden 2019-2023:

Medlemmer:Vara:

1.Vigdis Christensen (AP)Ragnhild L. Johansen (AP)

2.Kent Skjeltorp (Bygdelista)Ronny Kjønsø (AP)

3.Tone Skretting (SP)Ida Elisabeth Finstad (AP)

4.Karen Moe Møllerop (MDG)Carine Johansen (SV)

5.Kenneth Lien Steen (FRP)Jens Robert Hvitsten (H)

Gjennomført
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21.10.2019 96/19 Valg ti l  Ytre Oslofjord, 

generalforsamling - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Ytre Oslofjord, generalforsamling - valgperioden 2019 - 2023

Erik Røhne (V)Magne Klann (MDG)

Gjennomført

21.10.2019 97/19 Valg ti l  Takstnemnd - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Takstnemnd - valgperioden 2019 - 2023

Medlemmer:Vara:

1.Bente Andersen (AP) Leder1.Kent Skjeltorp (Bygdelista)

2.Ane Nordskar (AP)2.Annette Mjåvatn (AP)

3.Sveinung Eggen (H) Nestleder   3. Lasse Løw(H)

Gjennomført

21.10.2019 98/19 Valg ti l  Klagenemnda for 

eiendomsskattesaker - 

valgperioden 2019 - 2023

Følgende er valgt ti l  Klagenemnda for eiendomsskattesaker - valgperioden 2019 – 2023.

Medlemmer:Personlig vara:

1.Ida Elisabeth Finstad (AP) LederMarit P. Børstad (AP)

2.Ragnhild L. Johansen (AP) NestlederMona Ludvigsen (AP)

3.Jon Steinar Karlsen (FRP)Ole Solberg (FRP)

4.Karl Øyvind Trandem (SP)Rune Bjørseth (AP)

5.Ragnhild Lie (H)Jan-Henrik Palnes (H)

6.Kjell  Meek (SV)Jørgen Iversen (MDG)

Gjennomført

21.10.2019 99/19 Valg ti l  Kulturpriskomite - 

Valgperioden 2019 - 2023

Følgende er valgt ti l  Kulturpriskomite - valgperioden 2019 – 2023

1.Ronny Kjønsø (AP) Leder

2.Anne-Bergitte Thinn (SP)

3.Roble Wais (H)

Gjennomført

21.10.2019 100/19 Valg ti l  Byggeskikkomite - 

Valgperioden 2019 - 2023

Følgende er valgt ti l  Byggeskikkomite - valgperioden 2019 - 2023

Rune Bjørseth (AP)

Gjennomført

21.10.2019 101/19 Valg ti l  

Samarbeidsutvalget (SU), 

skole - valgperioden 2019 

- 2023

Følgende ble valgt ti l  Samarbeidsutvalget (SU), skole - valgperioden 2019 - 2023

Medlemmer:   Vara:

1.Bjørlien: Mona Ludvigsen (AP)Trygve Olsen (MDG)

2.Hølen: Karen Moe Møllerop (MDG)Eivind Olsen (AP)

3.Brevik: Hans Markus Kverneng (AP)Jørgen Iversen (MDG)

4.Son: Jens Andreas Randem (Bygdelista)Susanne Riekeles (SV)

5.Vestby: Roble Wais (H)Tariq Eide (AP)

6.Vestby u.skole: Monica Kjønsø (SV)Mona Ludvigsen (AP)

7.Grevlingen u.skole: Guro Randem Hensel (SP)Jan-Henrik Palnes (H)

Gjennomført

21.10.2019 102/19 Valg ti l  

Samarbeidsutvalget (SU), 

barnehage - valgperioden 

2019 - 2023

Følgende ble valgt ti l  Samarbeidsutvalget (SU), barnehage - valgperioden 2019 - 2023

Medlemmer:   Vara:

1.Deør: Louise Brunborg-Næss (MDG)Ida Elisabeth Finstad (AP)

2.Øståsen:Ida Elisabeth Finstad (AP)Ragnhild Lie (H)

3.Grevlingen:Christian Aschjem (SP)Magne Klann (MDG)

4.Støttumveien:Ronny Kjønsø (AP)Pål Engeseth(H)

5.Risil:Jon Håvard Sommernes (H)Unn Tove Hoås (AP)

6.Solerunden: Syed Zafar Hussain  (Bygdelista)Marita Feragen (H)

7.Store Brevik: Marit P. Børstad (AP)Kjell  Meek (SV)

8.Sole skog: Marianne H. Nessheim (V)Jens Robert Hvitsten (H)

9.Pepperstadmarka: Kjell  Meek (SV)Ragnhild Lervik Johansen (AP)

10.Østbydammen: John Oddvar Overvad (FRP)Trond Finstad (AP)

Gjennomført

11.11.2019 103/19 Endring av forskrift om 

politivedtekter 2. gangs 

behandling

Forskrift om politivedtekt av 25.04.2019 endres ved at § 7-3 «Barns ti lgang til  offentlige arrangement» tas ut. § 7-3 Opphevet ved 

forskrift 3 jan 2020 nr. 9 

(i  kraft 17 jan 2020)

11.11.2019 104/19 Innbyggerforslag - 

sentrumsbroen

Innbyggerforslaget ti l  Linn Solvang avvises. Det gjøres ikke endringer i  områdereguleringsplanen for Vestby 

sentrum.

Trenger ingen videre 

oppfølging

11.11.2019 105/19 Tertialrapport 2 2019 - 

Vestby havn

1.Tertialrapport 2 2019 tas ti l  orientering

2.Rådmannen gis fullmakt ti l  å bruke fond for å finansiere vedlikehold og eventuelt bortfall  av leieinntekter. 

3.Tidligere avdragsfritt lån på opprinnelig 4.500 tusen kroner nedbetales med 1.125 tusen kroner for 2019.

Gjennomført

11.11.2019 106/19 Tertialrapport 2 2019 Tertialrapport 1 2019 tas ti l  orientering. 

Notat om resultater fra sist gjennomførte bruker- og pårørendeundersøkelse innen sykehjem og hjemmetjeneste, 

forelegges kommunestyret innen utgangen av 1.kvartal 2020.

Notat om resultater fra 

brukerundersøkelse 

legges fram for 

formannskap eller 

kommunestyret når det er 

praktisk mulig.



15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 : Årsberetning og årsmelding 2019 Vestby kommune

74 
 
 

 
  

Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

11.11.2019 107/19 Budsjettendring tertial 2 

2019

Driftsbudsjettet 2019 endres slik:

a.Rammen til  RO skole reduseres med 265 tusen kroner

b.Rammen til  RO helse og barnevern reduseres med 235 tusen kroner

c.Rammen til  RO hjemmetjenesten økes med 2,1 mill ioner kroner

d.Rammen til  RO sykehjem økes med 6,1 mill ioner kroner

e.Rammen til  Kommunalt NAV økes med 2,4 mill ioner kroner

f.Rammen til  RO kultur økes med 970 tusen kroner

g.Bruk av reserverte ti l leggsbevilgninger økes med 8,331 mill ioner kroner

h.Bruk av disposisjonsfond økes med 2,639 mill ioner kroner 

2.Investeringsbudsjettet i  2019 endres slik:

a.Grevlingen skole – varmepumpe økes med 0,6 mill ioner kroner

b.Ny kiosk Krokstrand økes med 257 tusen kroner

c.Kunstgressbane snøopplag økes med 1,4 mill ioner kroner

d.Inventar Grevlingen skole økes med 99 tusen kroner

e.Inventar og utstyr, sykehjemmet bevilges 300 tusen kroner

f.Ombygging av kryss Deør vei/Skoglundveien bevilges 1,1 mill ion kroner

g.Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 3 mill ioner kroner

h.VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 3 mill ioner kroner

i.Bjørlien skole reduseres med 3,756 mill ioner kroner

Gjennomført

11.11.2019 108/19 Etablering av Viken 

Kontrollutvalgssekretaria

t IKS

Saken trekkes da den ikke har vært behandlet i  kontrollutvalget. Gjennomført

11.11.2019 109/19 Valg ti l  Plan- og 

miljøutvalget - 

Barnerepresentant med 

vara

Som barnerepresentant i  plan- og miljøutvalget velges Jørgen Bakke Wasenius, skole og som vararepresentant 

velges Anne Marit Engene, kultur.

Gjennomført

11.11.2019 110/19 Nytt valgoppgjør - 

Karoline E. Forvik - MDG

Karoline Elida Forvik (MDG) gis fritak fra sitt politiske verv i  Vestby kommune. Gjennomført

11.11.2019 111/19 Nytt valgoppgjør - Sara 

Kreppen Bendiksen - R

Saken utsettes.

09.12.2019 112/19 Deltakelse i  Viken 

kontrollutvalgsekretariat 

IKS

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i  Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

2. Kommunestyret slutter seg ti l  fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

3. Til  representantskapet i  Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er følgende valgt: 

a) Medlem: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).

b) Vara: Varaordfører Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL

Gjennomført

09.12.2019 113/19 Vestby kommune - Valg av 

sekretariatsordning for 

kontrollutvalget

1.Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i  Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil  Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for kontrollutvalget.

2.Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 

kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når selskapet er opprettet.

Gjennomført

09.12.2019 114/19 Evaluering av reglement 

for vigsler i  Vestby 

kommune

Kommunestyret vedtar revidert reglement for vigsler i  Vestby kommune, datert 09.12.2019. Gjennomført

09.12.2019 115/19 Bemanning i  

sentraladministrasjonen

Saken tas ti l  orientering Trenger ingen videre 

oppfølging

09.12.2019 116/19 Barnehageplan 2020 - 

2032

Vedlagt Barnehageplan Framtidige barnehagebehov 2020 – 2032 vedtas Trenger ingen videre 

oppfølging

09.12.2019 117/19 Handlingsprogram for 

idrett og fysisk aktivitet 

2020 - 2023

Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 vedtas med følgende til legg:  

«Rehabilitering av kunstgressdekke Risil  og kaldhall på Risil  endres fra uprioritert l iste over ordinære anlegg 

ti l  prioritert 5 på l isten over ordinære anlegg. Anlegg som ligger under på l isten forskyves ti lsvarende»    

Heisanlegg Grevlingen slalåmbakke legges ti l  i  «Vedlegg 1 – Forslag nærmiljøanlegg» med prioritet 2. De øvrige 

punktenes prioritet økes med 1.

Gjennomført

09.12.2019 118/19 Handlingsprogram for 

kulturarenaer 2020-2023

Handlingsprogram for kulturarenaer 2020-2023 vedtas. Gjennomført

09.12.2019 119/19 Handlingsprogram og 

budsjett 2020-2023 for 

Vestby havn

Vedlagt Handlingsprogram og budsjett 2020-2023 for Vestby havn, datert 15.11.2019 vedtas. Gjennomført



15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 : Årsberetning og årsmelding 2019 Vestby kommune

75 
 
 

 
  

Møtedato Sak Behandlingsaktivitet Vedtak Merknader

09.12.2019 120/19 Handlingsprogram 2020-

2023

Handlingsprogram 2020-2023 datert 15. november 2019 vedtas med følgende endringer:

a)Barnetrygd regnes ikke som inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Økt kostnad to mill ioner hvert år 

i  planperioden.

b)Det legges inn 50 tusen i støtte ti l  Kystkultursenteret i  2020.

c)Det legges inn 200 tusen i støtte ti l  Kulturdøgn Son i 2020.

d)Det legges inn 300 tusen til  «Liv i  Vestby» i 2020.

e)Det legges inn 100 tusen i støtte ti l  Sånafest i  2020.

f)Det legges inn 300 tusen i økt støtte ti l  Frivil l igsentralen i 2020.

g)Det legges inn 20 tusen i støtte ti l  hockeyskolen på Høgda i 2020.

h)Det legges inn 100 tusen til  opprydning uteareal gamle Bjørlien skole i  2020.

i)Rammen til  RO Skole økes med 200 tusen i 2020. Økningen øremerkes skolehager ved barneskolene.

j)Det legges inn 250 tusen til  ENØK-tiltak for privatboliger i  2020.

k)Billettprisene på Grevlingen svømmehall halveres. Inntekten reduseres med 120 tusen hvert år i  planperioden.

l)Det etableres 15 gratisplasser på Kulturskolen. Inntekten reduseres med 66 tusen hvert år i  planperioden.

m)Eiendomsskatten på bebygde næringstomter settes ti l  6 promille i  2020, og 7 promille i  2021. For ubebygde 

næringstomter settes eiendomsskatten til  3 promille i  2020, og 3,5 promille i  2021.

n)Rundkjøring Osloveien forskyves ett år.

o)Inntektsanslaget for salg av tomter økes med 326.800.000,- i  planperioden. Låneopptak for bygging av skoler 

reduseres ti lsvarende.

p)Kulturkvartalet fremskyndes med to år, og kostnadsrammen økes ti l  400 mill ioner.

q)Det avsettes en mill ion ti l  ladepunkter på kommunale parkeringsplasser.

r)Det avsettes 12,5 mill ioner ti l  enkel plasthall  over en kunstgressbane i 2021.

s)Svømmehall i  Vestby nord tas inn i  budsjettet, med oppstart i  2023, og ferdigstil lelse i  2024.

2.Følgende handlingsregler vedtas for Vestby kommune: 

a.Netto driftsresultat skal være minst 1,75 prosent av driftsinntektene

b.Disposisjonsfond skal utgjøre minst 10 prosent av driftsinntektene

c.Netto lånegjeld skal ikke overstige 125 prosent av driftsinntektene

3.Driftsbudsjett 2020 vedtas i  samsvar med rådmannens forslag i  «1A Bevilgningsoversikt – drift», korrigert for 

endringer som følge av nytt punkt 1. Resultatområdenes nettorammer vedtas i  samsvar med rådmannens 

forslag i  «1B Bevilgninger – drift», korrigert for endringer som følge av nytt punkt 1.

4.Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i  samsvar med rådmannens forslag i  «2A    Bevilgningsoversikt – 

investering» og «Bevilgninger – investering», korrigert for    endringer som følge av nytt punkt 1.

5. Betalingsregulativ 2020 vedtas med virkning fra 1. januar 2020. Kommunale  avgifter faktureres fire ganger 

pr. år. I 2020 faktureres gebyr for slam kun i 1. og 3. termin. Mindreinntekten justeres mot selvkostfond for 

slam.

     6. Rådmannen gis fullmakt ti l  å ta opp lån på 30 mill ioner kroner ti l  videreutlån i   2020.

     7. Rådmannen gis fullmakt ti l  å ta opp lån på 141.807.000,- kroner ti l  finansiering  av investeringer i  2020. 

Avdragstiden settes ut fra beregningen av minimumsavdrag. 

     8.Rådmannen gis fullmakt ti l  å saldere netto renteutgift mot rentefond. 

     9.Rådmannen gis fullmakt ti l  å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 

    10.Rådmannen gis fullmakt ti l  å fordele lønnsreserven til  resultatområdene. 

Gjennomføres

13.12.2019 121/19 Reglement for 

ungdomsrådet i  Vestby 

kommune

Saken utsettes. Nytt reglement vedtatt i  k-

sak 7/20

13.12.2019 122/19 Reglement for råd for 

personer med 

funksjonsnedsettelse

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse med til leggene fra Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne vedtas med følgende endring: Leder og nestleder kan delta på folkevalgtopplæring.

Gjennomført

13.12.2019 123/19 Reglement for Vestby 

eldreråd

Reglement for Vestby eldreråd vedtas med følgende endring: Leder og nestleder kan delta på 

folkevalgtopplæring.

Gjennomført

13.12.2019 124/19 Opprette utvalg for 

eldreplan - 2019 - 2023

Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for revidering av kommunens plan for helse og omsorgstjenester, -

herav eldreomsorgen.

Følgende fem medlemmer er valgt:

Steinar Setten (Ap), leder

Kent Skjeltorp (BYGDL), medlem

Marianne Henriksen Nessheim (V), medlem

Pål Engeseth (H), medlem

Carine Johansen (SV), medlem

Gjennomført

13.12.2019 125/19 Opprette utvalg for bruk 

av kommunale bygg og 

anlegg 2019 - 2023

Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for en gjennomgang av kommunens bruk av kommunale bygg og 

anlegg.

Følgende ble valgt:

Rune Bjørseth, leder (Ap).

Karl Øyvind Trandem, medlem (Sp)

Elisabeth Gjersøe, medlem (BYGDL)

Sveinung Eggen, medlem (H)

Christian Hallen, medlem (MDG)

Gjennomført

13.12.2019 126/19 Opprette utvalg for 

handlingsplan for 

skolekrets 2019-2023

Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for utarbeidelse av skolebruksplan.

Følgende ble valgt:

Mona Ludvigsen, leder (Ap)

Anne Bergitte Thinn, medlem (Sp)

Jens Andreas Randem, medlem (BYGDL)

Åshild Fagerjord, medlem (H)

Karen Moe Møllerup, medlem (MDG)

Gjennomført
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13.12.2019 127/19 Kretsgrenser og 

skolebehov

Saken oversendes til  nytt opprettet utvalg for handlingsplan for skolekrets 2019-2023 Gjennomføres

13.12.2019 128/19 Opprette utvalg for 

eiermelding 2019 - 2023

Det settes ned et utvalg på fem medlemmer for revidering av kommunens eiermelding.

Følgende ble valgt:

Bente Andersen, leder (Ap)

Christian Aschjem, medlem (Sp)

Arjo van Genderen, medlem (V)

Louise Brunborg- Næss, medlem (MDG)

Jan-Henrik Palnes, medlem (H)

Gjennomført

13.12.2019 129/19 Korrigering av 

handlingsprogrammets 

punkt om eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i  hele kommunen, for 2020 med 

følgende utskrivningsalternativ: 

a.På næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for 

petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 d. 

b.På næringsdelen (bygning og grunn) i  tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel ti l  

eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). 

c.På det særskilte skattegrunnlaget, redusert med en syvendedel beregnet fra verdien satt i  2019 

(overgangsregel ti l  §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

d.Eiendomsskattesatsen settes til  6 promille, jf. eiendomsskatteloven § 13, første ledd.

e.Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille, jf. eiendomsskatteloven § 3.

f.Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for ubebygget næringseiendom settes til  3 promille, 

jf. eiendomsskatteloven § 12 b.

g.Eiendommer til  stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylkte eller staten fritas 

for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i  vedlegg. 

h.   Eiendomsskatt skal betales i  to terminer.

i.    Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommune tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter, 

jf. eiendomsskatteloven § 10.

Gjennomført
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -560 651 -562 300 -562 300 -544 775

Ordinært rammetilskudd -430 313 -414 500 -414 500 -396 019

Skatt på eiendom -32 118 -32 360 -28 500 -28 708

Andre generelle statstilskudd -26 863 -27 029 -28 246 -35 447

Sum frie disponible inntekter -1 049 946 -1 036 189 -1 033 546 -1 004 949

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -15 069 -11 494 -11 494 -9 223

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 37 347 37 410 37 410 27 793

Avdrag på lån 58 007 58 007 52 704 53 293

Netto finansinntekter/-utgifter 80 286 83 923 78 620 71 863

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger 60 229 48 662 8 371 56 579

Til bundne avsetninger 6 424 534 89 14 985

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -40 291 -40 291 0 -35 424

Bruk av ubundne avsetninger -872 -2 839 -100 -848

Bruk av bundne avsetninger -7 674 -6 808 -4 165 -2 284

Netto avsetninger 17 815 -741 4 195 33 009

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 84 0 0 400

Til fordeling drift -951 761 -953 007 -950 730 -899 678

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 925 714 953 007 950 730 859 387

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -26 046 0 0 -40 291

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Fordelt på Område

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Driftsutgifter pr. Område

Politisk styring 8 657 8 415 8 515 6 338

Sentraladministrasjonen 60 642 61 296 56 609 59 109

Fellesutgifter 10 061 10 497 38 196 5 735

Skole 260 870 264 264 254 496 250 990

Barnehage 163 235 168 165 165 360 154 652

Helse og barnevern 50 227 52 932 52 255 48 011

Rehabilitering 93 736 100 362 97 690 95 470

Hjemmetjenesten 62 322 62 224 58 191 53 631

Sykehjemmet 98 273 95 354 81 752 82 982

Kommunalt NAV 28 508 28 771 25 900 26 484

Kultur 46 918 45 863 44 447 46 226

Plan, bygg og geodata 2 998 6 806 6 578 1 757

Kommunalteknikk 26 438 31 512 8 810 16 364

Eiendom 123 376 125 941 71 933 103 213

Sentrale inntekter og utgifter -110 547 -109 395 -20 000 -91 576

Sum fordelt 925 714 953 007 950 730 859 387
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 244 297 655 143 220 409 325 700

Utlån og forskutteringer 34 900 45 000 25 000 24 094

Avdrag på lån 4 698 30 000 30 000 18 347

Avsetninger 10 085 0 0 3 454

Årets finansieringsbehov 293 980 730 143 275 409 371 595

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -132 226 -294 311 -25 000 -191 604

Inntekter fra salg av anleggsmidler -35 088 -182 692 -110 500 -77 116

Tilskudd til investeringer -4 592 -27 790 -11 300 -6 809

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -46 852 -77 050 -58 620 -83 905

Andre inntekter -617 0 0 -183

Sum ekstern finansiering -219 374 -581 843 -205 420 -359 617

Overført fra driftsregnskapet -84 0 0 -400

Bruk av avsetninger -74 522 -148 301 -69 989 -11 578

Sum finansiering -293 980 -730 143 -275 409 -371 595

Udekket / Udisponert 0 0 0 0

REGNSKAPSSKJEMA 2B

Investeringsregnskap fordelt på prosjekt

Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra budsjettskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 244 297 655 143 220 409 325 700

Fordeling på Prosjekt

Ny idrettshall Grevlingen 27 061                        70 546                        45 000                        2 975                          

Brevik skole 26 615                        71 676                        2 000                          41 667                        

Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem 17 698                        6 113                          5 500                          22 289                        

Utskifting hovedvann Son Pepperstad 13 132                        9 908                          6 000                          14 539                        

Sentrumsveien 12 153                        -                              -                             -                             

Infrastruktur næringspark 11 439                        18 495                        -                             42 042                        

Nye Bjørlien skole 10 759                        32 154                        3 000                          98 882                        

VA-sanering Kjenn 10 675                        9 000                          -                             13 655                        

Kulturhus 10 297                        24 505                        23 000                        1 973                          

Grunnerverv 7 920                          -                              -                             -                             

VA-prosjekter 7 562                          7 784                          7 500                          5 499                          

VA-sanering i Vestby sentrum 7 264                          22 865                        10 000                        1 962                          

Midlertidig p-plass 5 424                          -                              -                             -                             

Maskin-/bilfornyelse 4 651                          5 249                          2 400                          2 658                          

IT-Skole 4 497                          3 598                          3 500                          3 324                          

VA-sanering Randem/Høgda 3 884                          14 836                        23 500                        7 780                          

Velferdsteknologi 3 869                          4 911                          -                             89                              

Solhøy omsorgsboliger 3 615                          14 855                        15 000                        1 498                          

IKT-infrastruktur 3 489                          3 953                          3 500                          3 759                          

Kunstgress Grevlingen 3 409                          4 000                          4 000                          -                             

VA-sanering nord for grusbanen i Hvitsten 2 931                          5 675                          5 000                          2 006                          

Utbygging Grevlingen ungdomsskole 2 927                          3 200                          -                             288                             

Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei 2 867                          5 040                          -                             -                             

Baileybro 2 598                          -                              -                             -                             
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REGNSKAPSSKJEMA 2B

Investeringsregnskap fordelt på prosjekt

Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra budsjettskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 244 297 655 143 220 409 325 700

Fordeling på Prosjekt

Vestby fjernvarme 2 387                          8 496                          6 700                          2 811                          

Infrastruktur Vestby sentrum 2 354                          176 136                       -                             11 356                        

VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien 2 195                          5 179                          4 000                          821                             

Egenkapitalinnskudd KLP 2 045                          2 411                          2 411                          2 219                          

Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken 2 035                          1 907                          -                             46                              

Ny kollektivbro 1 869                          -                              -                             -                             

SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten 1 770                          3 658                          3 000                          3 378                          

Kunstgressbaner - snøopplag 1 489                          2 400                          1 000                          -                             

Klargjøring av tomter 1 342                          -                              -                             -                             

Trafikksikkerhetstiltak 1 305                          2 284                          600                             -                             

Interaktive tavler skole 1 278                          1 200                          1 200                          -                             

Veilys - oppgradering/installering av målere 1 189                          12 276                        600                             3 613                          

Rundkjøring og ekstrafelt 1 183                          -                              -                             -                             

Trafo og elektroinstallasjoner 1 183                          -                              -                             -                             

Vestby Arena 1 149                          1 509                          1 500                          90                              

Analyser 1 053                          -                              -                             -                             

Inventar Grevlingen skole 968                             849                             750                             -                             

Utredning svømmehall - Vestby nord 837                             3 319                          3 000                          102                             

Kroerveien 704                             -                              -                             -                             

Pantobl. Utbygging Komtek 602                             -                              -                             -                             

Standardheving barnehager 547                             2 000                          2 000                          -                             

Kirkeveien 452                             -                              -                             -                             

Digitalisering 430                             2 000                          1 000                          -                             

Grevlingen barnehage 422                             423                             423                             -                             

Garderveien 395                             -                              -                             -                             

Vestbyveien 373                             -                              -                             -                             

Sikkerhetstunell 371                             -                              -                             -                             

Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 350                             4 333                          -                             504                             

Hovedvannledning Rykkin/Liabråten 342                             1 666                          1 000                          334                             

Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer 336                             703                             -                             (0)                               

Justeringsavtale Molvika Tomteselskap as 335                             -                              -                             -                             

Tilpasninger bankgården 314                             1 571                          -                             183                             

Rådhustorget 311                             -                              -                             -                             

Ladestasjoner 258                             -                              -                             -                             

Boliger for funksjonshemmede 244                             1 902                          -                             46                              

Ny ungdomsskole Vestby nord Sole 212                             4 159                          -                             276                             

Inventar og utstyr - ny demensavdeling 208                             300                             -                             -                             

Administrasjonskostnader 190                             -                              -                             -                             

Avfallssug AFS 180                             -                              -                             -                             

Justeringsavtale Son eiendom Bryggeanlegg 173                             -                              -                             173                             

Rådhuset integrert i sentrumsplanen 163                             1 500                          1 500                          -                             

Ny avlastningsvei Vestby sentrum 162                             500                             -                             -                             

Deør barnehage 161                             1 000                          -                             -                             

IKT-utstyr sykehjemmet 149                             150                             150                             -                             

Spillvann Søndre Brevik 148                             7 562                          7 000                          438                             

Meråpent bibliotek, Vestby og Son 123                             472                             -                             1 253                          

Nødstrømaggregat Sykehjemmet 116                             481                             -                             823                             

Kjøp av Flyktningebolig 111                             120                             -                             6 280                          

Kirkelig fellesråd - diverse investeringer 100                             100                             100                             -                             

Måling av avløpsmengder 96                              2 896                          -                             604                             

VA-sanering Ringveien - Brevik 89                              -                              -                             -                             

Juridiske tjenester 89                              -                              -                             -                             

Utredning gamle Bjørlien skole 88                              195                             -                             105                             

Justeringsavtale Nordre Labo boligfelt 82                              -                              -                             -                             

Kjøp/Salg eiendommer 81                              7 149                          -                             52                              

Rådhusparken 77                              -                              -                             -                             

Ny barnehage Pepperstad tomt 60                              1 500                          -                             -                             
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REGNSKAPSSKJEMA 2B

Investeringsregnskap fordelt på prosjekt

Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra budsjettskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 244 297 655 143 220 409 325 700

Fordeling på Prosjekt

Justeringsavtale Mester Gruppen 60 -                              -                             60                              

Toppsystem for SD-anlegg 60 1 895                          -                             105                             

Strømaggregat flerbrukshallen 47 586                             -                             2 487                          

Hølen skole 32 3 083                          -                             171                             

Senterveien 32 -                              -                             -                             

Pumpestasjon på Risil 31 1 415                          -                             85                              

Gangbro Hølenviadukten 15 500                             -                             -                             

Informasjon og kommunikasjon 9 -                              -                             -                             

Støttumveien 6 -                              -                             -                             

VA-sanering og omkobling Deør 0 -                              -                             2 160                          

Hovedplan avløp 0 -                              -                             859                             

VA-sanering Soleveien del 2 0 -                              -                             905                             

Pepperstad barnehage 0 566                             -                             1 068                          

Follo barne- og ungdomsskole 0 -                              -                             4 388                          

Varmepumpe Garder skole 0 250                             -                             -                             

Utendørs Amfi Son skole 0 250                             250                             -                             

Prestegårdslåven 0 10 075                        8 375                          -                             

Varmepumpe - Vestby rådhus 0 2 950                          2 950                          -                             

Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2 0 184                             -                             92                              

Vestby Arena flerbruksrom 0 -                              -                             41                              

Ny varebil og klippemaskin 0 -                              -                             100                             

Utvidelse Vestby gravplass, Kirkelig Fellesråd 0 -                              -                             2 000                          

VA-ledninger  Skoglundåsen i Son 0 -                              -                             2 015                          

Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken 0 350                             -                             -                             

Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken 0 2 000                          2 000                          -                             

Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken 0 2 500                          2 500                          -                             

Ny spillvann/vannledning Gartnerveien 0 -                              -                             -                             

Ny avløpspumpestasjon Deli 0 2 000                          2 000                          -                             

VA-sanering Krusebyen 0 1 000                          1 000                          -                             

Helhetlig prosjektering av Vestby vannverk 0 -                              -                             81                              

Parkeringsplasser i Son 0 575                             -                             -                             

Ny avløpspumpestasjon Rød 0 2 000                          2 000                          -                             

Hauerveien bro (kulvert) oppgradering 0 280                             -                             -                             

Kjenn bru (kulvert) 0 750                             750                             -                             

Gang- og sykkelvei Hobølveien 0 1 018                          -                             462                             

Rehab. og forskjønning Vestby sentrum 0 5 434                          -                             -                             

Belysning Krusebyen/Krusebyveien 0 -                              -                             -                             

Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. 0 563                             -                             -                             

Ringveien/Støaveien 0 -                              -                             30                              

VA-sanering Støttumveien 0 5 500                          -                             -                             

Fortau Hølen 0 -                              -                             362                             

Mæro bru Hølen reparasjon 0 850                             -                             -                             

Skatepark Risil 0 -                              -                             250                             

Krokstrand friområde - universell utforming 0 -                              -                             1 593                          

Friområder informasjonsskilt 500                             

Turbro over Såna ved Hølen 0 1 964                          -                             36                              

Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien 0 1 100                          -                             -                             

Politikerportalen 0 370                             -                             -                             

Ny telefonsentral Rådhuset 0 -                              -                             921                             

IKT Stor-Follo 0 1 250                          1 250                          -                             

nytt administrasjonssystem 0 213                             -                             301                             

Trådløse sendere (wifi) skole 0 -                              -                             1 421                          

VA - nytt overvåkningssystem 0 -                              -                             1 326                          

Inventar og utstyr - sykehjemmet 0 500                             500                             -                             

Miljøsertifisering 0 -                              -                             0                                

Justeringsavtale Son eiendom VA-anlegg -7 -                              -                             (7)                               

Sum fordelt 244 297 655 143 220 409 325 700



15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 : Vestby kommune årsregnskap 2019

7 

 

Vedlegg 3

Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 12 2 501 191 2 361 979

Utstyr, maskiner og transportmidler 12 93 691 87 773

Pensjonsmidler 2 1 051 217 956 143

Utlån 4 118 791 96 083

Aksjer og andeler 5 64 145 62 100

Sum anleggsmidler 3 829 034 3 564 079

B. OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 10 75 985 173 945

Kasse, postgiro, bankinnskudd 612 963 639 185

Premieavvik 2 70 815 48 629

Sum omløpsmidler 1 759 763 861 759

Sum eiendeler 4 588 797 4 425 838

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 7 -384 095 -397 148

Bundne driftsfond 7 -50 618 -51 868

Ubundne investeringsfond 7 -12 266 -14 119

Bundne investeringsfond 7 -33 391 -23 566

Prinsippendringer -11 331 -11 331

Regnskapsmessig mindreforbruk -26 046 -40 291

Kapitalkonto 6 -886 106 -773 541

Sum egenkapital -1 403 854 -1 311 865

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 2 -1 209 057 -1 126 187

Andre lån 13 -1 748 814 -1 766 519

Sum langsiktig gjeld -2 957 871 -2 892 706

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld 10 -221 354 -214 689

Premieavvik 2 -5 719 -6 578

Sum kortsiktig gjeld 1 -227 073 -221 267

Sum egenkapital og gjeld -4 588 797 -4 425 838

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 1 16 539 103 765

Andre memoriakonti 101 720 84 836

Motkonto for memoriakontiene -118 259 -188 601

Sum memoriakonti 0 0
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Regnskapsvedlegg 4

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -58 050 -55 168 -55 446 -55 212

Andre salgs- og leieinntekter -110 360 -97 280 -97 080 -98 212

Overføringer med krav til motytelse -133 204 -115 277 -63 893 -119 952

Rammetilskudd -430 313 -414 500 -414 500 -396 019

Andre statlige overføringer -26 863 -27 029 -28 246 -35 447

Andre overføringer -583 -101 0 -1 074

Inntekts- og formuesskatt -560 651 -562 300 -562 300 -544 775

Eiendomsskatt -32 118 -32 360 -28 500 -28 708

Sum driftsinntekter 1 -1 352 142 -1 304 015 -1 249 964 -1 279 400

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 14 627 640 618 380 567 553 586 176

Sosiale utgifter 2 161 092 176 930 161 461 153 113

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 150 462 157 305 157 578 135 200

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 8 228 832 231 995 218 757 202 419

Overføringer 62 407 38 452 61 781 57 418

Avskrivninger 12 84 952 84 952 0 70 744

Sum driftsutgifter 1 1 315 386 1 308 015 1 167 129 1 205 069

Brutto driftsresultat -36 757 4 000 -82 836 -74 331

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -15 069 -11 494 -11 494 -9 223

Mottatte avdrag på lån -2 855 -2 380 -130 -555

Sum eksterne finansinntekter 1 -17 923 -13 874 -11 624 -9 778

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 13 37 347 37 410 37 410 27 793

Avdrag på lån 13 58 007 58 007 52 704 53 293

Utlån 332 150 150 229

Sum eksterne finansutgifter 1 95 686 95 567 90 264 81 315

Resultat eksterne finanstransaksjoner 77 763 81 693 78 640 71 536

Motpost avskrivninger 12 -84 952 -84 952 0 -70 744

Netto driftsresultat -43 946 741 -4 195 -73 538

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -40 291 -40 291 0 -35 424

Bruk av disposisjonsfond 7 -872 -2 839 -100 -848

Bruk av bundne fond 7 -7 674 -6 808 -4 165 -2 284

Sum bruk av avsetninger -48 837 -49 938 -4 265 -38 556

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 84 0 0 400

Avsatt til disposisjonsfond 7 60 229 48 662 8 371 56 579

Avsatt til bundne fond 7 6 424 534 89 14 985

Sum avsetninger 66 737 49 196 8 460 71 964

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -26 046 0 0 -40 129
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Regnskapsvedlegg 5

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2019

Regulert budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -35 088 -182 692 -110 500 -77 116

Andre salgsinntekter -291 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -37 266 -77 050 -58 620 -73 489

Statlige overføringer -1 602 -12 600 0 -1 478

Andre overføringer -2 990 -15 190 -11 300 -5 331

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -326 0 0 -183

Sum inntekter 1 -77 562 -287 531 -180 420 -157 598

UTGIFTER

Lønnsutgifter 8 382 0 0 6 282

Sosiale utgifter 2 322 0 0 1 741

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 199 266 652 632 217 898 269 272

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 66 0 0 0

Overføringer 32 216 100 100 46 186

Sum utgifter 1,11 242 252 652 732 217 998 323 481

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 4 698 30 000 30 000 18 347

Utlån 34 900 45 000 25 000 24 094

Kjøp av aksjer og andeler 5 2 045 2 411 2 411 2 219

Avsatt til bundne fond 7 10 085 0 0 3 454

Sum finansieringstransaksjoner 1 51 728 77 411 57 411 48 114

Finansieringsbehov 216 418 442 612 94 989 213 997

FINANSIERING

Bruk av lån -132 226 -294 311 -25 000 -191 604

Mottatte avdrag på utlån -9 586 0 0 -10 416

Overført fra driftsregnskapet -84 0 0 -400

Bruk av disposisjonsfond 7 -72 410 -146 448 -69 989 -3 646

Bruk av ubundne investeringsfond 7 -1 853 -1 853 0 0

Bruk av bundne fond 7 -259 0 0 -7 932

Sum finansiering -216 419 -442 612 -94 989 -213 997

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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NOTER 
 
 
NOTE 0 REGNSKAPSREGLER OG VURDERINGSPRINSIPPER 
 
Innledning 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som 
vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller 
ikke. 
 
Hovedfokuset i et kommuneregnskap er bevilgningskontroll. Regnskapet, sammen med årsmelding og årsberetning 
skal kunne gi opplysninger om administrasjonen har utført det kommunestyret har bestemt at kommunen skal gjøre. 
 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk 
(GKRS) gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Disse er fulgt i utarbeidelsen av regnskapet for Vestby 
kommune. 
 
Klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, som er i samsvar med 
anbefalt løsning i KRS nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Prosjekter under 
arbeid er aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene 
(”byggelånsrenter”) lagt til anskaffelseskostnad. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringsmassen er gjennomgått, og avsetning tap på 
fordringer vurdert.  
 
Bankinnskudd 
Bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre 
måneder fra anskaffelse.  
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende. 
 
Skatter 
Kommuner er fritatt for skatteplikt. 
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NOTE 1 SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 

 

 
 
 
 

NOTE 2 PENSJONSFORPLIKTELSER 

 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
Pensjonskasse (SPK). 
 
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte 
regler. AFP for gruppen 62 til 64 år er ikke fullt ut forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte 
samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP kostnader. Vestby kommune deltar i et eget fellesskap for AFP innen 
KLP hvor kostnadene for AFP blir utjevnet mellom deltakerne i fellesskapet. 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter §13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og 
beregnet pensjonskostnad betegnes premie-avvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med 
tilbakeføring over de neste 7 årene.  
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
  

  

Alle tall i 1000 kr

Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 861 759 759 763 -101 996

Kortsiktig gjeld 221 267 227 073 5 806

Sum endring i balansen -107 802

Endring ubrukte lånemidler 87 226

Sum endring i arbeidskapital -20 576

FRA DRIFT- OG INVESTERINGSREGNSKAP:

Drift Investering

Sum inntekter 1 352 142 77 562

Sum utgifter 1 315 385 242 253

Avskrivninger 84 952

Eksterne finansieringsinntekter 17 923 141 812

Eksterne finansieringsutgifter 95 686 41 643

Sum differanse drifts- og investeringsregnskap 43 946 -64 522 -20 576

Differanse -              
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KLP 
Alle tall i 1000 kr 
 

 
 
SPK 
Alle tall i 1000 kr 

 

 
  

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

• Nåverdi av årets pensjonsopptjening                               47 606

• Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                 36 056

• Forventet avkastning på pensjonsmidlene                   -35 122

• Administrasjonskostnader                                                   2 982

• Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 48 540

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler 31.12.19 839 268

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.19 923 117

Akkumulert premieavvik 31.12.19 56 914 8 025

Netto pensjonsforpliktelse 31.12.19 83 849 11 823

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

Økonomiske forutsetninger 2019

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %

Forventet avkastning 4,50 %

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):

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

• Nåverdi av årets pensjonsopptjening                               14 926

• Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                 9 673

• Forventet avkastning på pensjonsmidlene                   -7 825

• Administrasjonskostnader                                                   -539

• Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 16 775

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift

Pensjonsmidler 31.12.19 211 949

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.19 266 434

Akkumulert premieavvik 31.12.19 137 19

Netto pensjonsforpliktelse 31.12.19 54 485 7 682

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

Økonomiske forutsetninger 2019

Diskonteringsrente 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 %

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %

Forventet avkastning 4,00 %

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 

beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):
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NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR 
 
 

 
 
 
NOTE 4 FORDRINGER TIL VESTBY HAVN  
 
Vestby kommune har en langsiktig fordring mot Vestby Havn på kr 4.875.042 pr.31.12.19.  
 
 
NOTE 5 AKSJER OG ANDELER 

 

 
 
*) Bokført aksjekapital er kr 369 840, der Vestby kommune eier 100% av aksjene.  

 

Hele kr Lånenr.

 Rest ansvar 

31.12.19 

Ansvar 

utløper år

Kommunalbanken

Stiftelsen Solås og Steinløkka 20000363 733 460                         2030

Stiftelsen Solås og Steinløkka 20040332 2 299 900                      2034

Stiftelsen Solås og Steinløkka 20100636 4 737 800                      2036

Stiftelsen Garder Grendesenter 20030845 505 530                         2028

Soon Idrettsforening 20070072 933 816                         2032

Soon Tennisklubb 20120289 4 287 728                      2032

Næringstjenester AS 20120282 1 455 000                      2042

KLP

Stiftelsen LIV 83175193084 560 300                         2026

Søndre Follo Renseanlegg 83175191804 434 201                         2022

Søndre Follo Renseanlegg 83175565178 101 250                         

Husbanken

Vestby stiftelsesbarnehager 11756673 7 452 936                         2032

Vestby stiftelsesbarnehager 11756674 5 455 686                         2032

Movar IKS (20% andel)

Kommunalbanken 37 307 758                   2019-2047

KLP Kommunekreditt 19 612 628                   2019-2039

Kommunenes landspensjonskasse 8 000 000                      2053

Moss kommunale Pensjonskasse -                                  2019

Sum rest garantiansvar 81 877 993                   

Bokført verdi Bokført verdi Markeds-

Alle tall i 1000 kroner 2019 2018 verdi Eierandel

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

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

KLP egenkapital 23 657 21 612 Omsettes ikke

Follo Barne- og ungdomsskole 402 402 Omsettes ikke

Aksjer i Sentrumskvartalet AS *) 37 328 37 328 100 %

Søndre Follo Renseanlegg 1 200 1 200 Omsettes ikke 38 %

Sum aksjer og andeler 64 145                        62 100
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NOTE 6 KAPITALKONTO 
 

 
 
 
NOTE 7 AVSETNING OG BRUK AV FOND  
 

Alle tall i 1000 kr Debet Kredit

INNGÅENDE BALANSE 773 541     

Salg av fast eiendom og anlegg 1 571         

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 69 581       

Aktivering av fast eiendom og anlegg 210 364     

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 15 372       

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 21 289       

Kjøp av aksjer og andeler 2 045         

Avdrag Vestby Havn 2 404         

Avdrag Sentrumskvartalet AS 271             

Mottatte avdrag start- og sosiallån 9 766         

Endring hovedstol startlån 84               

Utlån start- og sosiale lån 35 232       

Bruk av midler fra eksterne lån 132 226     

Avdrag på eksterne lån 62 705       

Pensjonsmidler 95 074       

Brutto pensjonsforpliktelser 84 377       

AGA på netto pensjonforpliktelser 1 508         

UTGÅENDE BALANSE 886 106     

SUM 1 201 758 1 201 758 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regnskap 

2018

SAMLET AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER

Balanse pr 1.1 486 700 426 392

Avsetninger 76 738 75 018

Bruk av avsetninger -83 068 -14 710

Balanse pr 31.12 480 370 486 700

DISPOSISJONSFOND

Beholdning pr 1.1 397 148 345 063

Avsatt til driftsregnskapet 60 229 56 579

Forbruk på investeringsregnskapet -72 410 -3 646

Forbruk på driftsregnskapet -872 -848

Beholdning pr 31.12 (ekskl. prinsippendring) 384 095 397 148

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Beholdning pr 1.1 14 119 14 119

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -1 853 0

Beholdning pr 31.12 12 266 14 119

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Beholdning pr 1.1 23 565 28 043

Avsatt til bundne investeringsfond 10 085 3 454

Bruk av bundne investeringsfond -259 -7 932

Beholdning pr 31.12 33 391 23 565

BUNDNE DRIFTSFOND

Beholdning pr 1.1 51 868 39 167

Avsatt i driftsregnskapet 6 424 14 985

Bruk i driftsregnskapet -7 674 -2 284

Beholdning pr 31.12 50 618 51 868
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NOTE 8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
Tall i hele kr 

 

Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Vertskommune
Overføring 

2019

Overføring 

2018

Follorådet

Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 

Akershus fylkeskommune

Sekretariatet 

holder til i 

Oppegård

            164 616             194 030 

Alarmsentral Brann Øst AS

Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, 

Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, 

Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, 

Marker, Aremark, Råde, Våler, 

Rygge, Enebakk, Frogn, Oppegård, 

Ski, Vestby og Ås

Moss                       -                        -   

Follo Futura AS

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås kommuner, Akershus 

fylkeskommune, samt Ås, Ski, Frogn 

og Vestby Rotary

Ås                       -                        -   

Follo Kvalif iseringssenter IKS Frogn, Ski og Vestby Ski          8 433 546          7 666 228 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby, Ås
Ås          1 781 895          1 740 794 

Mosseregionen Vann, Avløp og 

Renovasjon (MOVAR)
Moss, Rygge, Råde, Vestby, Våler Rygge        30 973 133        25 488 670 

Søndre Follo Renseanlegg IKS
Ås, Vestby (Frogn og Nesodden 

samarbeidsavtale)
Vestby          6 556 660          8 257 520 

Follo barnevernvakt
Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Ski             730 148             857 000 

FIKS (Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat)

Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Ås             261 000             249 000 

Kemneren i Follo
Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås
Oppegård          2 495 188          2 340 393 

Follo barne- og ungdomsskole
Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Ski          4 522 344          4 557 174 

Kommunale Akutt Døgnplasser
Moss, Våler, Rygge, Råde og 

Vestby
Moss          4 209 582          4 022 522 

Landbrukskontoret i Follo 
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås
Ås          1 296 142          1 217 700 

Mosseregionens legevakt
Moss, Våler, Rygge, Råde og 

Vestby
Moss          5 334 750          5 031 144 

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

Overføringer 2019 inkluderer eventuelle korrigeringer for 2018 regnskapsført i 2019.

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

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

Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Interkommunale selskaper (IKS)

Aksjeselskaper
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Rådmannen

RO skole RO barnehage
RO Helse og 
barnevern

RO rehabilitering
RO 

hjemmetjenester
RO sykehjem Kommunalt NAV RO Kultur RO PBG

RO 
kommunalteknikk

RO Eiendom

Sad

Vestby havn

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



15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 : Vestby kommune årsregnskap 2019

17 

 

NOTE 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER 

 

 
 
 
NOTE 11 STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Alle tall i 1000 kr 

 

Kortsiktige fordringer og -gjeld

Alle tall i 1000 kr 2019 2018

Refusjon sykepenger 6 106                    7 732                          

Inngående mva 7 024                          

Inngående mva momskompensasjon 11 643                  10 693                       

Statstilskudd ressurskrevende brukere 14 778                  13 380                       

Oppgjørskonto ordinær mva 1 512                    

Refusjon mindreårige flyktninger -                        

Fastlønnstilskudd fysioterapi (Helfo) 558                             

Husbanken 978                             

Spillemidler 1 350                          

Periodisering årsoppgjør 18 918                  81 409                       

Vestby havnekasse -                        18                               

Kundefordringer Agresso 18 453                  45 624                       

Avsetning tap på krav -1 180                  -1 180                        

Erstatning bankgaranti strøm 5 285                    5 285                          

Kinnect Energy Group -                        495                             

Lønnslån 286                       204                             

Andre fordringer 184                       375                             

Sum kortsiktige fordringer 75 985                  173 945                     

Forskuddsbetalt husleie NAV -2 250                  -2 750

Skyldig forskuddstrekk -23 762 -21 975

 Oppgjørskonto mva -4 030

Skyldig påleggstrekk -108                      -19,17

Aga feriepenger -9 124 -8 429

Skyldig arbeidsgiveravgift -17 602                -17 481

Kortsiktig gjeld husbanken -664                      -324

Kortsiktig gjeld renter -5 647 -4 991

Periodisering årsoppgjør -11 660 -14 275

Avsatt lønn desember -5 482 -6 892

Justeringsavtaler -417

Diverse kortsiktig gjeld -8 -66

Utbetaling av feriepenger i ferieåret -64 714 -59 771

Leverandører -79 916 -73 686

Sum kortsiktig gjeld -221 354 -214 689                   

Prosjekt Navn

Antatt 

ferdig

Sum vedtatt 

prosjekt-

kostnad tom 

2019 

Vedtatt 

budsjett 

2019

Regnskap 

2019

 Regnskap 

til og med 

2018 

Sum 

regnskap

0227 Brevik skole 2018 281 667 71 676 26 615 209 990 236 605

0235 Nye Bjørlien skole 2018 209 807 32 154 10 759 177 654       188 413

0329 Solhøy omsorgsboliger 2022 19 000 14 855 3 615 4 145            7 760

0331 Boliger for tyngre funskjonshemmede Randem 2019 31 150 6 113 17 698 25 037         42 735

0421 Infrastruktur Vestby sentrum 187 500 176 136 40 527 11 364         51 891

0422 Kulturbygg 2022 27 000 24 505 10 297 2 495            12 792

0528 Ny idrettshall Grevlingen 2020 75 000 70 546 27 061 4 454            31 515

Totalt 831 124 395 985 136 572 435 139 571 711
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NOTE 12 OVERSIKT OVER ANLEGGSMIDLER MED LEVETID OG AVSKRIVNING 

 

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

det reelle kostnadsbilde på den enkelte funksjon.  
 
Salg og utrangering av anleggsmidler og tomter 
 

 

 
 
 

NOTE 13 OVERSIKT OVER LANGSIKTIG GJELD 

 
 
Kommunen avdrar sine lån etter minsteavdragsforskriften. Denne forskriften bestemmer 
minimum av hva kommunen skal avdra på sine lån. Utgangspunktet for denne beregningen 

Alle tall i 1000 kr IKT utstyr

Biler, 

inventar og 

utstyr

Tekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler, 

barnehager, 

veier m.m

Adm. bygg, 

sykehjem

 Ikke 

avskrivbare 

eiendeler Sum

Inngående balanse 21 141          66 633          40 683          2 047 853         238 149       35 293          2 449 752    

Årets avgang til kostpris -                

Årets anskaffelse 13 772          7 517            7 349            203 015            231 653       

Årets oppskriving -                

Årets avskrivninger 6 803            8 568            2 421            60 991              6 169            84 952          

Avskrivninger avgang ved 

salg / utrangering 1 571                 1 571            

Utgående balanse 28 110          65 582          45 611          2 188 306         231 980       35 293          2 594 882    

Økonomisk levetid 5 10 20 40 50 Tomt

Avskrivningsmåte Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Eiendom

Alle tall i 1000 kr Bokført verdi 1.1.2019 Salgsverdi Gevinst

Nedskriving/

utrangering

Bokført verdi 

per 31.12.2019

Randem barnehage, revet 1 650                                      1 650                        -                              

Sum 1 650                                      -                        -                 1 650                        -                              

Lånetype                               Alle tall i 1000 kr 2019 2018 Rentebetingelser

Formidlingslån i Husbanken -134 088                                   -93 791                                 1,89 %

Andre lån i Husbanken -768                                           -1 627                                   0,61 %

Lån i Kommunalbanken -762 423                                   -802 614                              2,41 %

Lån i Kommunalbanken med Niborrente -442 695                                   -446 663                              2,20 %

Lån i Kommunalbanken med fastrente -94 358                                     -78 785                                 2,57 %

Lån i KLP med fastrente -78 785                                     -245 125                              2,34 %

Lån i KLP lån med Nibor-rente -235 698                                   -97 919                                 2,01 %

Sum -1 748 814                                -1 766 524                           

Betalt avdrag 58 007                                       

Minimumsavdrag 58 007                                       

Betalt ekstra -                                             

Budsjettert avdrag 58 007                                       
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er at avdragene skal gjenspeile gjenstående økonomisk levetid, slik at en eiendel er 
«gjeldfritt» når det er ferdig avskrevet.  
 
Minsteavdraget er beregnet på følgende måte:  
 

 
 

 
NOTE 14 YTELSER TIL RÅDMANN, ORDFØRER OG REVISOR OG UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 

 
Det er i 2019 utbetalt kr 1.012.281 i godtgjørelse til ordfører. Til rådmann er det utbetalt kr 
1.361.552 i lønn og feriepenger. Verken ordfører eller rådmann har noen form for lån eller garantier 
stilt av Vestby kommune. 
 
Kommunen har i 2019 hatt DeLoitte som revisor, og det ble utbetalt kr 420 521 eksklusive mva  i 
revisjonshonorar. 
 
Årsverkene har utviklet seg slik de siste årene: 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
 

2014 

Antall årsverk       1023 963 919 880 840 826 

 
 
   
NOTE 15 UAVKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT 
 
Vestby kommune har mottatt et krav om prisavslag etter salg av kommunal eiendom, og det er 
varslet rettstvist i 2020.   

 
Vestby kommune har en tvist med leverandør angående bygging av Randem barnebolig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sum langsiktig gjeld pr. 01.01.

Bokført verdi anleggsmidler pr. 01.01.
x årets avskrivninger = Minsteavdrag
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NOTE 16 SELVKOSTREGNSKAP 
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KONTROLLUTVALGET I 

VESTBY KOMMUNE 
 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

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

Besøksadresse:  

Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

 
Vestby kommunestyre 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00042-4 Kjell Tore Wirum 20.05.2020 
    

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby kommune sitt årsregnskap for 
2019 

 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om 
årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om 
årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 26.mai 2020 behandlet Vestby kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget for 
vår uttalelse: 
• Årsberetning og årsmelding 2019 for Vestby kommune 
• Årsregnskap 2019 for Vestby kommune 
• Uavhengig revisors beretning for 2019 
 
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Driftsresultat 
Vestby kommunes regnskap for 2019 viser et positivt netto driftsresultat på 44 mill. 
Kroner. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har anbefalt at netto driftsresultat bør 
være minst 3 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i 2019 utgjorde 3,3 % av 
driftsinntektene. 
 
Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 26 mill. kroner.  
Avvik mellom regnskap og justert budsjett er kommentert i årsmeldingen på det 
enkelte resultatområde. 
 
Lånegjeld 
Sum lånegjeld utgjør ved utgangen av 2019 129 % av netto driftsinntekter. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin anbefaling har vært at lånegjelden ikke bør 
utgjøre mer enn 50 % av netto driftsinntekter. 
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Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en redegjørelse i årsberetningen av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard, faktiske tilstanden når det 
gjelder kjønnslikestilling og hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers 
aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 (jf. kommuneloven § 14- 
7 (d-f)).  
 
Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019, 
samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor 
resultatområdene.  
 
Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold.  
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 tredje ledd påsett 
at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet.  
 
 
Andre forhold 
Kontrollutvalget viser til note 15 til årsregnskapet hvor det bemerkes følgende: 
 
«Vestby kommune har mottatt et krav om prisavslag etter salg av kommunal 
eiendom, og det er varslet rettstvist i 2020.   
 
Vestby kommune har en tvist med leverandør angående bygging av Randem 
barnebolig.» 
 
 

Vestby, 27.05.2020 
 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
 

Marita Kristiansen/s./ 
Leder 

 
 
Kopi:  
Formannskapet 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 16/20 Vestby havn - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00043-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby havn sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Signert revisjonsberetning 2019 Vestby Havn, Årsberetning og årsmelding 2019 
Vestby havn, Vestby Havn årsregnskap 2019, Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby 
havn sitt årsregnskap for 2019 

SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet 
ledd: 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd annet punktum. 

Fakta i saken 
Årsregnskap 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsregnskap skal avlegges 
senest 22.februar hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen i kommunelov av 1992 fastsatte fristen til 15.februar. 

Årsregnskapet ble avlagt 27.01.2020. 

Årsberetning 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsberetning skal avlegges 
senest 31.mars hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen er en videreføring av kommunelov av 1992 med forskrifter. 

Årsberetning og årsmelding ble avlagt 30.03.20. 

Uavhengig revisors beretning 
Det følger av kommuneloven § 24-8 at regnskapsrevisor skal avgi en 
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revisjonsberetning til kommunestyret senest 15.april hvert år. Imidlertid er det 
igjennom midlertidig lov vedtatt å utsette fristen for 2020 til 15.juni. 
 
Uavhengig revisors beretning er datert 08.mai 2020 og følger vedlagt. 
 
 
Videre behandling av årsregnskapet 
Det følger av kommuneloven § 14-5 fjerde ledd at årsregnskapet skal behandles av 
kommunestyret senest 30.juni hvert år. Bestemmelsen er en videreføring fra 
kommuneloven av 1992. 
Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor frist for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet for 2019 er utsatt til 15.september. 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Vedlagt følger utkast til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalgets endelige uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet. 
 
Avslutning 
Rådmannen eller den han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre 
dokumenter utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 20.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Til daglig leder i Vestby Havn    
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Vestby Havn som viser et negativt netto driftsresultat på kr 1 466 775. 
Regnskapsmessig mindreforbruk utgjør kr 0 etter bruk av avsetninger.  Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vestby Havn per 31. desember 2019, og av resultatet 
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlag for konklusjonen 

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

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets 
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 
 
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 
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den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
•  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

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

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

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

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

Vi kommuniserer blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, 
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

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

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Drammen, 8. mai 2020 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Vidar Nesse 

statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Vidar Nesse
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5994-4-514762
IP: 217.173.xxx.xxx
2020-05-10 10:22:57Z
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Årsberetning og årsmelding 2019 
Vestby Havn 
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RÅDMANNENS INNLEDNING 
Havnas drift har i 2019 vært preget av å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Arbeidskapitalen er 
blitt redusert fra 8 millioner kroner til 5,6 millioner i løpet av 2019, det vil si en reduksjon på 
2,2 millioner kroner. Nedgangen er betydelig, men nedbetaling av tidligere avdragsfritt lån er 
litt større enn nedgangen i arbeidskapitalen. I tillegg har høye vedlikeholdsutgifter og 
investeringer vært finansiert gjennom fondsmidler noe som isolert sett også reduserer 
arbeidskapitalen.  

Rådmannen anser at arbeidskapitalen fortsatt er tilfredsstillende, men situasjonen med 
koronaviruset viser tydelig at økonomien til havna kan være sårbar. I tillegg er venteliste på 
båtplasser blitt vesentlig redusert de siste årene. Flere marinaer i nærområdet har blitt 
pusset opp, utvidet, samt at flere nye har kommet til. Det samme gjelder for gjestehavner i 
regionen. Vedlikeholdsutgiftene har både i 2018 og 2019 vært betydelig. I tillegg er den 
langsiktige gjelden fortsatt høy. Kombinasjonen av disse faktorene tilsier at man fortsatt må 
ha et sterkt fokus på økonomistyring, og sørge for å ha tilfredsstillende størrelse på fondene. 
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VESTBY HAVNS ÅRSBERETNING 
REGNSKAPSANALYSE 
 
Innledning 
Vestby havns driftsregnskap viste i 2019 inntekter på 9,78 millioner kroner, og driftsutgifter 
inkludert avskrivninger på 8,54 millioner kroner. Med en netto rente og avdragsbelastning 
på 3,76 millioner kroner ga dette et negativt netto driftsresultat på 1,47 millioner kroner når 
man korrigerer for kalkulatoriske avskrivninger. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2019 ble negativt med 1 47 millioner kroner. Årsaken til negativt 
netto driftsresultat skyldes nedbetaling av lån som tidligere har vært avdragsfritt og relativt 
store vedlikeholdsutgifter. Netto driftsresultat er det havna «sitter igjen med» etter at alle 
inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et negativt netto driftsresultat viser at havnas 
inntekter er mindre enn havnas utgifter. Dersom man følger utviklingen i netto driftsresultat 
over tid vil man kunne si noe om havnas evne til å møte fremtidige forpliktelser.  
 
Netto driftsresultat i 2019 utgjorde -15 % og har utviklet seg på følgende måte siden 2009: 
 

 
 
 
 
Disponering av netto driftsresultat 
Det negative driftsresultatet er dekket gjennom fondsbruk slik at regnskapet er gjort opp 
uten et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.  
 
Inntekter og utgifter 
Driftsinntektene til Vestby havn hadde denne sammensettingen (alle tall i hele tusen): 
 

 
  

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Netto drift i % av driftsinntekter

Driftsinntekter Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
Leieinntekter og gebyrer -9 772                        -9 719                     -9 677                  
Andre inntekter -6                              -                          -55                       
Sum driftsinntekter -9 778 -9 719 -9 732
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Driftsutgiftene til Vestby havn hadde denne sammensetningen:  
 

 
 
For andre driftsutgifter er regnskap 2019 866 tusen kroner høyere enn budsjett. Dette 
skyldes for en stor del større vedlikeholdsutgifter enn budsjettert, og rådmannen ble i 
tertialrapportene for 2019 blitt gitt fullmakt til finansiere vedlikehold gjennom fondsmidler.  
 
Vedlikeholdsutgiftene fordeler seg slik mellom småbåthavn og gjestehavn:  

 
 
Renter og avdrag 
En viktig faktor for havnas utgiftsside er renter og avdrag. Utbygginger en del år tilbake 
medførte en relativt sterk økning i lånegjelden. Fortsatt går en relativt stor del av inntektene 
med til å dekke renter og avdrag.  
 
Vestby havn har siden 2009 hatt et avdragsfritt lån på 4,5 millioner kroner overfor Vestby 
kommune. Dette lånet ble redusert til det halve i løpet av 2019 i forbindelse med 
disponering av det regnskapsmessige overskudd for 2018 og vurdering av økonomisk 
situasjon etter andre tertial 2019.   
 

 
 
 
Investeringsutgifter 

 
 
For 2018 var det budsjettert med 500 tusen kroner til utskiftning av 20 år gamle 
strømkontakter på brygge NB. Beløpet ble overført til 2019. For 2019 var det budsjettert 
med 250 tusen kroner til oppgradering av strømpostene på brygge NB med styringssystem 
for strømforbruk per uttak. Utskiftningene tas samtidig med skifte av bryggedekk for å unngå 

Driftsutgifter Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
Lønn og sosiale utgifter 2 474                         2 234                      2 444                   
Andre driftsutgifter 6 067                         5 294                      5 591                   
Overføringer 2                               150                         -7                         
Sum driftsutgifter 8 544                         7 678                      8 028                   

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Differanse
Småbåthavn 948 745 203
Gjestehavn 499 130 369
Sum 1 447 875 572

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
Renteinntekter -212                          -88                          -160                     
Renteutgifter 425                           406                         355                      
Avdrag på lån 3 332                         3 332                      1 082                   
Netto rente og avdrag 3 545                         3 650                      1 277                   

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler 464                           755                         6                          
Utlån og forskutteringer 0 0 0
Avdrag på lån 0 0 0
Avsetninger 0 0 0
Sum investeringer 464 755 6
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at strømstolpene må demonteres to ganger. Havna hadde i 2019 også investeringsutgifter på 
6 tusen kroner i form av innskudd av egenkapital i KLP.  
 
 
Eiendeler 
Havnas eiendeler fordeler seg slik:  

 
 
   

Omløpsmidler 
Havnas omløpsmidler fordeler seg slik:  

 
 
Gjeld 
Den kortsiktige gjelden har gått noe ned de siste årene. Langsiktig gjeld har endret seg i takt 
med avdragsbetalingen. I tillegg har det vært en nedbetaling på 2,25 millioner kroner i 2019 
på tidligere avdragsfritt lån.  
 

 
 
Likviditet 
Likviditetsevnen måles gjerne gjennom å vurdere arbeidskapitalen. Arbeidskapital er 
differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken 
grad man har evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser. Dette er viktig da inntekter og 
utgifter påløper i ulik takt gjennom året. Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene:  
 

 
 
    

Havna hadde en arbeidskapital ved utgangen av 2019 på 5,85 millioner kroner. 
Arbeidskapitalen ble redusert med 2,2 millioner kroner i løpet av 2019, og reduksjonen 
skyldes nedbetaling av tidligere avdragsfritt lån og høye vedlikeholdsutgifter samt 

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Pensjonsmidler 2 208                         2 133                      1 994                   
Aksjer og andeler 63                             57                           51                        
Ustyr, maskiner og transportmidler -                            10                           20                        
Faste eiendommer og anlegg 22 255                       22 630                    23 464                  
Sum anleggsmidler 24 526                       24 830                    25 529                  

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Kasse, bank, postgiro 7 369                         9 153                      8 823                   
Premieavvik -                            130                         131                      
Kortsiktige fordringer 248                           71                           142                      
Sum omløpsmidler 7 617                         9 354                      9 096                   

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Kortsiktig gjeld 1 519                         1 326                      2 332                   
Langsiktig gjeld 19 741                       23 001                    24 006                  
Sum gjeld 21 259                       24 326                    26 338                  

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Omløpsmidler pr 31/12 7 369                         9 354                      9 096                   
Kortsiktig gjeld pr 31/12 -1 519                        -1 326                     -2 332                  
Arbeidskapital pr 31/12 5 850                         8 028                      6 764                   
Ubrukte lånemidler 0 0 0
Disponerte fond 291 500 0
Arbeidskapitalens frie del 5 559 7 528 6 764
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investeringer finansiert med fondsmidler. Rådmannens oppfatning er at arbeidskapitalen 
fortsatt er tilfredsstillende. 
 
 
RESULTATVURDERING  
 
ØKONOMI  
 

 
 
Tabellen viser resultatet fordelt på de ulike områdene. Siden regnskapet er gjort opp uten et 
regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk på de tre ansvarsområdene, blir alle regnskapstall 
for 2019 i null. Inntektene i forbindelse med driften av småbåthavna er den viktigste 
inntektskilden, og står for over 70 % av inntektene.  
 
 
MEDARBEIDERE  
 
Årsverk 
I havna er det ett fast årsverk som havnesjef og tre deltidsansatte havnebetjenter på 
pensjonist-/tilkallingsvilkår (til sammen ett årsverk). I tillegg leies det inn ekstrahjelp som 
gjestehavnverter om sommeren tilsvarende 0,6 årsverk.  
 
Likestilling 
Havnesjef og de tre deltidsansatte er alle menn.  
 
Tilgjengelighet 
Vestby havn har universell utforming av havnekontor og serviceanlegg. Midlertidig 
havnekontor i Sagaveien 122 har ikke universelt utformet WC. En av bryggene tilrettelagt for 
rullestolbrukere, dog uten kran. 
 
Etisk standard 
Havna har, gjennom Vestby kommunes personalhåndbok, verdigrunnlag og retningslinjer for 
lederadferd som gir et godt grunnlag for en etisk god standard.    
  

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
Småbåthavn 0 -50 -677                     
Gjestehavn 0 0 -469                     
Vestby havnedistrikt 0 50 -119                     
Totalt 0 0 -1 265 
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VESTBY HAVNS ÅRSMELDING 
 
Særskilt om havna 
Havna er i en særstilling blant de kommunale avdelingene. Den er i utgangspunktet en 
ordinær virksomhet i Vestby kommune, organisert under sentraladministrasjonen. 
Rådmannen er øverste administrative leder. På grunn av at havna tidligere har vært en 
nyttehavn er det likevel ett unntak. Det skal for Havnekassen settes opp egne budsjetter og 
regnskap som skal vedtas særskilt. Det skal være vanntette skott mellom havnas og 
kommunens regnskaper. I tillegg til dette formalkravet skiller havna seg ut ved at den driver i 
konkurranse med andre aktører i regionen i et relativt åpent marked. Dette gjør at man må 
tenke noe mer bedriftsøkonomisk for havna enn for resten av kommunen. 
 
Hovedelementer i perioden 
Den kommunale delen av havna består av 4.100 bryggemeter fordelt på 23 brygger og 
jolleslipper på land. 2019 har vært preget av stor aktivitet, mange arrangementer, gode 
resultater og få uønskede hendelser.  
 
Ventetiden for kommunal båtplass er vesentlig redusert. Flere kunder stilte båtplassen ledig 
til fremleie langt ut i sesongen, etter at de selv hadde brukt plassen og fått solgt båten. Det 
har ikke vært nok søkere på venteliste til å fylle alle plassene stilt ledige til fremleie. Det var 
også i 2019 mulig å få en fremleieplass «på dagen». Trenden med at søkere ønsker tilbud om 
plass tidlig på året for å kunne planlegge anskaffelse av båt fortsetter. De fleste søkere 
ønsker lengre leiekontrakt enn ut sesongen før de kjøper båt.  
 
Trenden med at nybegynnere anskaffer vesentlig større båter enn det som var vanlig for kun 
få år siden fortsetter. Liten erfaring og stor/tung båt resulterer i skader og økt slitasje på 
brygger og fortøyningsmateriell. Havnekontoret mottar en del klager på «nabobåter» som 
påfører skader pga uvettig kjøring, dårlig fortøyning, fendring eller tilsyn. Det ble spesielt 
synlig under sommerens to store stormer hvor det ble målt over 20 meter sekund vind i 
indre havn.  
 
Brannvesenet har hatt særlig fokus på verneverdig bebyggelse i Son, brannsikkerhet, 
evakueringsmuligheter og fremkommelighet for utrykningskjøretøyer. Slike hensyn er tatt 
inn i havnevirksomhetens planverk og etterkommet av ulike arrangører. 
 
Vedlikehold, anlegg og installasjoner 
Vedlikehold av bryggeanlegg og installasjoner har i stor grad blitt utført av havnas egne 
ansatte. Anlegget består av et betydelig antall landganger, kjettinger, moringer, 
fortøyningsbommer, bolter, skruer og beslag, vannrør, vannkraner, vannslanger, skilt, 
strømposter og lyspærer etc. som må klargjøres og holdes i orden. Mye av det flytende 
byggematerialet begynner å dra på årene og krever løpende vedlikehold. Bryggeanlegget 
Son havn syd er 11 år, Son havn nord er 20 år og deler av gjestehavna over 30 år gammelt. 
 
Elva Såna har utløp midt i havna. Det øverste vannsjiktet er ferskvann og medfører spesielle 
utfordringer med is, slitasje og tæring på bryggekjettinger og annet metall. Det brukes mye 
ressurser på å fjerne trær, grener og rester av pålebrygger som kommer ut fra elva og fester 
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seg innunder flytebryggene og blokkerer båtplasser. Såna er i ferd med å mudre igjen. 
Veltede trær oppover elva lager mudderbanker som igjen gjør at vannstanden stiger. Vannet 
finner nye veier og erosjonen eskalerer. Flere av båtplassene ved brygge NA er så grunne at 
de kun er egnet for joller. Seilbåter med større dypgang enn 1,7 meter går på grunn nord for 
moloen. Septik tømmestasjonen er kun tilgjengelig for gruntgående båter. 
 
Flere tilfeller med vindstyrke opp mot storm medførte stedvis skader på fortøyningsbommer 
og festebeslag. Ble utbedret fortløpende samtidig som tidligere års vedlikeholdsetterslep ble 
tatt inn. Sterk vind og høy bruksslitasje har medført behov for raskere utskiftning av enkelte 
fortøyningsbommer, kjettinger, bolter og beslag enn forventet slitetermin. Det skyldes 
værforhold, stadig større og tyngre båter, samt at gjestehavna har helårsdrift med 
vinterhavn.  
 
Bøyehavna ble i august etablert i henhold til vedtatt regulering med seks nye moringer og 
bøyer mellom garntørka og molo. Kostnadene ble tatt over drift. Rehabilitering av brygge NB 
ble påbegynt høsten 2018 og forventes ferdig våren 2020. 
 
Oversikt båtplasser, brukere og søknader 2019 
Ventelisten for tildeling av kommunal båtplass er vesentlig redusert. Trenden med at mange 
med lang søkeransiennitet har takket nei til tilbud om fast plass fortsetter. I tillegg har 
mange søknader om internt bytte vist seg ikke å være reelle. Mange søker plass til langt 
større båter enn havna er dimensjonert for. Havna har kun et fåtall plasser for båter over 43 
fot. 
 
Antall søkere pr 1. januar 2019: 94. Antall brukere med fast plass og søknad om bytte: 30. 
Sum søknader: 129. Søkere ikke bosatt i kommunen har fått tilbud om tidsbegrensede 
leieavtaler.  
 
Gjestehavna 
Son Gjestehavn har siden 2016 vært CE-sertifisert og IMCI Blue Star sertifisert marina. IMCI 
(International Marine Certification Institute) er EU sitt sertifiseringsorgan. Gjestehavna 
oppnådde fire av fem mulige internasjonale Blue Star Marina stjerner (sertifisering på lik 
linje med europeiske hoteller og campingplasser). CE-Sertifisering og fire stjerner eller 
høyere er vilkår for medlemskap i den europeiske sammenslutningen Marina Network 
Association. Gjennom MNA har Son fått bred markedsføring i Europa, noe som har ført til 
betydelig økning i internasjonale båtgjester som tidligere seilte forbi da de ikke hadde hørt 
om Son. Sertifiseringen utløp 31. desember 2019.  
 
Trenden med at store båter (+40 fot) ligger i gjestehavna på dagtid har fortsatt. Dagbåtene 
benytter tømmestasjonen for septik, tømmer avfall, tanker ferskvann, bruker trådløst 
internett, serviceanlegg og lader batteriene ombord. Mange benyttet seg av Sons ulike 
servicetilbud. Særlig Kiwi og Vinmonopolet. Dagleie fungerer godt. Det er imidlertid en del 
arbeid forbundet med å kreve inn pengene, da mange ikke går uoppfordret til automat eller 
havnekontor. Inntekten fra dagleien dekker omtrent faktiske kostnader til ekstra bemanning, 
avfallshåndtering, vann- og strømforbruk samt ekstra renhold av serviceanlegg. Noen 
båtførere tok seg til rette uten å betale og opptok plasser for overnattingsbåter. 
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Overnattingsbåter som ikke finner plass, reiser til andre steder og legger igjen pengene sine 
der. Innerst i havna foran Atlanticgården er en brygge skiltet «skal bare» og inntil to timer 
gratis fortøyning. Ordningen har fungert greit.  
 
Flere båtforeninger, vennegjenger og båtklubber har arrangert treff i gjestehavna. Slike 
arrangementer er ressurskrevende i forhold til forberedelser og tilrettelegging for en 
vellykket gjennomføring.  
 
Om lag 30 % av gjestehavnas plasser kan reserveres på forhånd og betales med kredittkort 
på lik linje med hotellrom og flybilletter via www.dockspot.com. Ordningen er populær blant 
de som ønsker garantert plass. Over 700 båter benyttet tjenesten.  
 
Antallet betalende gjestebåter 10.100 gjestebåter var lik et «normal år». Son Gjestehavn har 
blitt en betydelig overnattingsbedrift i regionen. Trenden med økning av antallet 
internasjonale gjester fortsetter. Økningen i antall arrangementer og gjester har medført 
ekstra personal- og driftskostnader.  
 
I skolens sommerferie ble det delt ut gratis avis, turistinformasjon og rundstykker. Havnas 
ansatte klargjorde og tente havnegrillen på kveldsvaktene i skoleferien og ellers når været 
tillot det. Tiltakene har vært svært populære og gjort at mange gjester velger å bli «en natt 
til». Havnekontoret har delt ut turistinformasjon og gitt råd om turveier og aktivitetstilbud i 
området. Kystkultursenteret har også vært aktive gjennom sommeren. Flere gjester hadde 
hele helgen i Son, fremfor å dra videre til andre havner. Hyggelige havneverter, ordnede 
forhold, stjernestatus, grillplass og topp renhold tilbakemeldes som årsak til mange 
gjenbesøk.  
 
Øvrig 
o Utleie av plasser til vinterfortøyning ved gjestebrygge 2 ble videreført. 45 båter i 

størrelsen 14 til 60 fot benyttet seg av tilbudet. Inntektene er høyere enn havnas 
kostnader. Flere bruker båtene som hytter på helgene og legger igjen betydelige beløp 
hos lokalt næringsliv i perioden oktober til mai. 

o Trenden med at utenlandske gjester lar båten ligge i Son mens de drar videre på 
leiebilferie eller bytter mannskap fortsetter.  

o Ruter AS har også i 2019 hatt anløp med ferge fra Oslo til Dampskipskaia lørdager og 
søndager i skolens sommerferie. To anløp pr dag. Korte stopp og kun baug mot 
Dampskipskaia. Ordningen har fungert greit. Mange båtgjester tok fergen til Oslo og lot 
båten ligge igjen i Son. 

o Nokas har utført vekteroppdrag i havna. De har ikke meldt om større uregelmessigheter.  
o Det er ikke meldt om noen alvorlige ulykker i Son havn.  
o Renovasjonsordningen har fungert tilfredsstillende. Høyt fokus på kildesortering og 

etterlevelse av krav til fire stjerners marinasertifisering. 
o Samarbeid med næringslivet har fungert greit.  
o Spa hotellet i Son har siden 2008 leid en av kommunens brygger for hotellgjester som 

kom med båt. Hotellet markedsfører imidlertid gjestehavn i konkurranse med 
kommunens egen.  
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o Også i 2019 har det kommet mange skriftlige og muntlige klager fra beboere og 
leietagere i Son havn syd. Klagene går på sjenerende fisking fra bryggene, fiskere som 
gjør fra seg på og ved bryggene, fiskere som ferdes og støyer så lenge det er dagslys. 
Leietagere som har bedt fiskere om å respektere skiltet fiskeforbud har blitt utsatt for 
trusler og skader på sine båter.  
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1. Driftsregnskap 2019

Tall i 1 kroner Regnskap 2019
Regulert budsjett 

2019
Opprinnelig budsjett 

2019 Regnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER
Andre salgs- og leieinntekter -9 772 582 -9 719 000 -9 719 000 -9 677 049
Overføringer med krav til motytelse -5 606 0 0 -54 960
Sum driftsinntekter -9 778 188 -9 719 000 -9 719 000 -9 732 009

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 971 595 1 711 997 1 711 997 1 918 169
Sosiale utgifter 502 222 522 308 522 308 541 324
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod 4 023 481 3 254 000 3 104 000 3 531 817
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Overføringer 2 410 150 000 150 000 -7 099
Avskrivninger 843 807 840 000 840 000 843 807
Sum driftsutgifter 8 543 514 7 678 305 7 528 305 8 028 019

Brutto driftsresultat -1 234 673 -2 040 695 -2 190 695 -1 703 990

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -212 234 -88 000 -88 000 -160 204
Sum eksterne finansinntekter -212 234 -88 000 -88 000 -160 204

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 425 405 406 000 447 000 355 354
Avdrag på lån 3 332 084 3 332 000 1 191 000 1 082 084
Sum eksterne finansutgifter 3 757 489 3 738 000 1 638 000 1 437 438

Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 545 255 3 650 000 1 550 000 1 277 235

Motpost avskrivninger -843 806 -840 000 -840 000 -843 807
Netto driftsresultat 1 466 775 769 305 -1 480 695 -1 270 562

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 264 656 -1 264 656 0 -1 015 616
Bruk av disposisjonsfond -406 532 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -1 671 188 -1 264 656 0 -1 015 616

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 5 304 5 000 5 000 5 906
Avsatt til disposisjonsfond 199 109 490 351 1 475 695 1 015 616
Sum avsetninger 204 413 495 351 1 480 695 1 021 522

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 -1 264 656

2. Investering 2019

Tall i 1 kroner Regnskap 2019
Regulert budsjett 

2019
Opprinnelig budsjett 

2019 Regnskap 2018
INNTEKTER
Sum inntekter 0 0 0 0

UTGIFTER
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduk 458 640 750 000 250 000 0
Sum utgifter 458 640 750 000 250 000 0

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Kjøp av aksjer og andeler 5 304 5 000 5 000 5 906
Sum finansieringstransaksjoner 5 304 5 000 5 000 5 906

Finansieringsbehov 463 944 755 000 255 000 5 906

FINANSIERING
Overført fra driftsregnskapet -5 304 -5 000 -5 000 -5 906
Bruk av disposisjonsfond -458 640 -750 000 -250 000 0
Sum finansiering -463 944 -755 000 -255 000 -5 906

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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3. Balanse 2019

Tall i 1 kroner Regnskap 2019 Regnskap 2018
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 22 254 789 22 629 979
Utstyr, maskiner og transportmidler 0 9 976
Pensjonsmidler 2 207 549 2 133 174
Aksjer og andeler 62 648 57 344
Sum anleggsmidler 24 524 986 24 830 473

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 248 016 71 344
Kasse, postgiro, bankinnskudd 7 368 618 9 152 610
Premieavvik 0 130 492
Sum omløpsmidler 7 616 635 9 354 446

Sum eiendeler 32 141 621 34 184 919

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond -6 097 446 -6 763 509
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -1 264 656
Kapitalkonto -4 784 369 -1 829 276
Sum egenkapital -10 881 816 -9 857 441

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser -2 612 427 -2 540 924
Andre lån -17 128 192 -20 460 276
Sum langsiktig gjeld -19 740 619 -23 001 200

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld -1 462 420 -1 132 361
Premieavvik -56 766 -193 918
Sum kortsiktig gjeld -1 519 186 -1 326 278

Sum egenkapital og gjeld -32 141 621 -34 184 919
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019
Regulert budsjett 

2019
Opprinnelig budsjett 

2019 Regnskap 2018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Sum frie disponible inntekter 0 0 0 0

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -212 -88 -88 -160
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 425 406 447 355
Avdrag på lån 3 332 3 332 1 191 1 082
Netto finansinntekter/-utgifter 3 545 3 650 1 550 1 277

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 199 490 1 476 1 016
Til bundne avsetninger 0 0 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 265 -1 265 0 -1 016
Bruk av ubundne avsetninger -407 0 0 0
Netto avsetninger -1 472 -774 1 476 0

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 5 5 5 0
Til fordeling drift 2 078 2 881 3 031 1 277
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -2 078 -2 881 -3 031 -2 548
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -1 271

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2019
Regulert 

budsjett 2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018
Driftsutgifter pr. enhet

Småbåthavn (6000) -1 677 -2 071 -2 221 -1 963
Gjestehavn (6100) -427 -810 -810 -469
Vestby Havnedistrikt (6200) 26 0 0 -116
Andre inntekter Gjestehavn (6400) 0 0 0 0
SUM -2 078 -2 881 -3 031 -2 548

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019 Regulert budsjett 2019
Opprinnelig budsjett 

2019 Regnskap 2018
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 464 755 255 6
Årets finansieringsbehov 464 755 255 6

FINANSIERING
Sum ekstern finansiering 0 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet -5 -5 -5 -6
Bruk av avsetninger -459 -750 -250 0
Sum finansiering -464 -755 -255 -6

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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NOTE 1 SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL  
 

 
 
 
NOTE 2 PENSJONSFORPLIKTELSER 
 
Generelt om pensjonsordningen 
Havna har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). 
  
Ansatte som er i havnas tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 
(AFP) etter bestemte regler. AFP for gruppen 62 til 64 år er ikke fullt ut 
forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 
dekning av fremtidige AFP kostnader. Vestby havn deltar i et eget fellesskap for AFP 
innen KLP hvor kostnadene for AFP blir utjevnet mellom deltakerne i fellesskapet. 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter §13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med 
pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 
lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7 årene. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og 
langsiktig gjeld  
 
Etter gjeldende lov og forskrift skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) 
utgiftsføres når forpliktelsen oppstår, dvs i dette tilfellet når den ansatte arbeider, og 
ikke på det tidspunkt den ansatte har gått ut i pensjon. 
 

 

  

Tall i hele tusen
Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

FRA BALANSEN
Omløpsmidler 2.1 9 354 7 616 -1 738 
Kortsiktig gjeld 2.3 1 326 1 519 193
SUM ENDRING I BALANSEN -1 931 
Endring mem.konti ubrukte lånemidler 0 0
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet -1 931 

FRA DRIFT OG INVESTERING
Fra drift Fra investering

Sum inntekter 9 778 0
Sum utgifter 8 543              459
Avskrivninger 844
Eksterne finansieringsinnt. 212 0
Eksterne finansieringsutg. 3 757 6
Sum differanse drifts- og investeringsregnskap -1 467 -465 -1 931 
DIFFERANSE  -              
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Pensjon KLP 2019.

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

Tall i hele tusen

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                               205 616
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                 100 505
Forventet avkastning på pensjonsmidlene                   -92 644
Administrasjonskostnader                                                   9 266
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 222 743

Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift
Pensjonsmidler 31.12.19 2 207 549
Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.19 2 562 394
Akkumulert premieavvik 31.12.19 -49 751
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.19 354 845 50 033

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

Økonomiske forutsetninger 2019
Diskonteringsrente 4,00 %
Forventet lønnsvekst 2,97 %
Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %
Forventet avkastning 4,50 %

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D)
Estimert/bokført pensjonsmidler 01.01.19                                                               2 357 737
+/- Estimatavvik per 01.01.19                                                                                         132 799

2 490 536

Estimert/bokført pensjonsforpliktelse per 01.01.19                                                 2 002 628
+/- Estimatavvik per 01.01.19                                                                                         130 546

2 133 174

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 
beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):

IB faktisk pensjonsmidler 01.01.19                                     

IB faktiske pensjonsforpliktelse 01.01.19               
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NOTE 3 GJELD ELLER FORDRING TIL VESTBY KOMMUNE 
 
Tall i hele tusen 
 

 
 
Havna har en langsiktig gjeld til Vestby kommune på 4,9 millioner kroner per 31.12.19. Lån 24550031 skal 
nedbetales med kr 154 000 hvert år. Rest av lån 24550030 skal nedbetales over to rater á 1,125millioner i 
2020 og 2021. 
 
 
NOTE 4 AKSJER OG ANDELER  
 

  
Tall i hele tusen   
 2019 2018 
KLP Egenkapital 63 57 
 
 
 
Oversikten viser pålydende verdi ved årets begynnelse og slutt. 
 
 
 
 
NOTE 5 AVSETNING OG BRUK AV FOND OG LIKVIDITETSRESERVE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lånenummer Långiver Beløp
24550030 Vestby kommune -2 250
24550031 Vestby kommune -2 625

Tall i hele tusen
Regnskap 

2019
Regnskap 

2018
Regnskap 

2017
SAMLET AVSETNING OG BRUK AV AVSETNINGER
Balanse pr 1.1 6 763 5 747 4 659
Avsetninger 199 1 016 1 088
Bruk i driftsregnskapet -407
Bruk i investeringsregnskapet -459 -                  -              
Balanse pr 31.12 6 096 6 763 5 747

DISPOSISJONSFOND
Beholdning pr 1.1 6 763 5 747 4 659
Avsatt i driftsregnskapet 199 1 016 1 088
Bruk i driftsregnskapet -407                   -                   -               
Bruk i investeringsregnskapet -459                   -                   -               
Beholdning pr 31.12 6 096 6 763 5 747
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NOTE 6 KAPITALKONTO 
 
 
Tall i hele tusen 
 

 
 
 
 
NOTE 7 OVERFØRING TIL VESTBY KOMMUNE 
 
Havna overførte i 2019 1,2 millioner til Vestby kommune for leie av grunn og bruk av kommunale 
ressurser. Skjematisk kan dette stilles opp slik: 
 
Tall i hele tusen 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEBET KREDIT
INNGÅENDE BALANSE 1 829
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 834
Aktivering av fast eiendom og anlegg 459
Ekstraordinær nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Kjøp av fast eiendom
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 10
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer og andeler  5
Salg av andeler
Pensjonsmidler KLP 75
Korrigering av gammel feil
Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån 3 332
Endring pensjonsforpliktelser 72
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse
UTGÅENDE BALANSE 4 784

SUM 5 700 5 700

Tjeneste:
Renhold/vaktmester 81                  
Regnskap/lønn/fakturering 86                  
Regnskapssystem/lønnssystem 40                  
Bistand SAD for øvrig 87                  
Bistand Kommunalteknikk 112               
Politisk styring 31                  
Overordnet ledelse 45                  
Revisjon 18                  
Leie av kommunal grunn og rett 700               
Sum kommunale tjenester 1 200            
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NOTE 8 OPPLYSNINGER OM ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Havneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordnings-
prinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
løpet av året som vedrører havnas virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året – 
enten de er betalt eller ikke. 
 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal 
Regnskapsskikk (GKRS) gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS).  
 
 
Pensjoner 
Etter §13 i års regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet 
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt 
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7 årene. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler 
Vestby havns kontantbeholdning er plassert i bank, og således bokført med innestående beløp.  
 
 
Anskaffelseskost 
Havnas anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr 
2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Også prosjekter under arbeid er aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering av 
investeringer er ikke renteutgiftene («byggelånsrenter») lagt til anskaffelseskostnad. 
 
 
 
NOTE 9 HAVNAS ORGANISERING 
 
Vestby havn er i 2019 å betrakte som et §27-selskap registrert i Brønnøysundregisteret med navnet Vestby 
Havn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16/20 Vestby havn - Årsregnskap 2019 - 20/00043-3 Vestby havn - Årsregnskap 2019 : Vestby Havn årsregnskap 2019

10 
 

NOTE 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 
 
 

 
 
 
NOTE 11 ANLEGGSMIDLER, LEVETID OG AVSKRIVNING 
 

 
 

 
NOTE 12 LANGSIKTIG GJELD 
 
 

 
 
 
Havna har betalt 3.332.084 kroner i avdrag i 2019. 
 

Kortsiktig gjeld
Skattetrekk termin 6/19 -71 
Arbeidsgiveravgift termin 6/19 -83 
Påløpte, ikke forfalte renter -77 
Periodisering av inntekter -257 
Periodisering leverandørfakturaer
Feriepenger -217 
Depositum strøm -43 
Leverandørgjeld -521 

-1 269 

Fordringer
Periodiseringere leverandørfaktura 133                     
Kundefordringer Båtplassleie 115                     

248

Båter                                                  
og utstyr

Kai- og 
havneanlegg Sum

Anskaffelseskost 129 33 438 33 567
Årets anskaffelse 0 458 458
Årets avskrivninger 10 834 844
Akk avskrivninger 129 11 642 11 771
Utgående balanse 0 22 254 22 254

Økonomisk levetid 10 40
Avskrivningsmåte Lineær Lineær

Tall i hele tusen
Saldo 31.12.19 Rentebetingelser

Kommunalbanken 2003004 1 360 1,68 % 17.01.2028
Kommunalbanken 2004 1 217 1,68 % 15.04.2024
Kommunalbanken 2008 4 934 1,68 % 26.10.2048
Lån Kommunalbanken 20090174 4 742 1,68 % 13.03.2034
Vestby kommune 2 250 Fastsettes av kommunestyret 31.12.2021
Vestby kommune 2 625 Fastsettes av kommunestyret 31.12.2037
Sum 17 128
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NOTE 13 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 
 
Faste årsverk har utviklet seg slik de siste årene: 

   2019 2018         2017 
Årsverk      2      2                 2 
    

 
I tillegg har det hvert år vært leid inn ekstrahjelp i sommerhalvåret tilsvarende 0,6 årsverk. 
 
 
 
NOTE 14 UAVKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT 
 
Det foreligger ingen andre uavklarte forhold ved regnskapsårets slutt.  
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KONTROLLUTVALGET I 

VESTBY KOMMUNE 
 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

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

Besøksadresse:  

Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

 
Vestby kommunestyre 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00043-4 Kjell Tore Wirum 13.05.2020 
    

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby havn sitt årsregnskap for 2019 

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om 
årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om 
årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 27.mai 2020 behandlet Vestby havn sitt årsregnskap 
og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

 Årsregnskap 2019 for Vestby havn 

 Årsberetning og årsmelding 2019 for Vestby havn 

 Uavhengig revisors beretning for 2019 
 
I tillegg har rådmann og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Driftsresultat  
Kontrollutvalget konstaterer at Vestby havn har et netto driftsresultat som er negativt 
med 1,47 mill. kroner når man korrigerer for kalkulatoriske avskrivninger. Det 
negative driftsresultatet er dekket gjennom fondsbruk slik at regnskapet er gjort opp 
uten et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk. Årsaken til regnskapsresultatet er 
kommentert i årsberetningen. 
 
Andre forhold 
Det vises til note 9 til regnskapet hvor det bemerkes følgende: 
 
«Vestby havn er i 2019 å betrakte som et §27-selskap registrert i 
Brønnøysundregisteret med navnet Vestby Havn.» 
 
Kontrollutvalget vil bemerke at interkommunalt samarbeid forutsetter at to eller flere 
kommuner og/eller fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver. I ny kommunelov utgår denne organisasjonsformen. Dette innebærer at 
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Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Vår ref.: 20/00043-4  Side 2 av 2 

Vestby Havn må omdannes til en lovlig selskapsform. Fristen for å omdanne er 1. 
november 2023. 
 
  

Vestby, 27.05.2020 
 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 

 
Marita Kristiansen/s./ 

leder 
 
 
Kopi:  
Formannskapet 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 17/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00109-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 6 Oppsummering revisjon 
2019, til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport nummer 6 - Vestby kommune 

SAKSUTREDNING: 
Deloitte AS har oversendt revisjonsrapport nr.6 – Oppsummering revisjon 2019, 
datert 15.april 2020, og med kommunens kommentarer til denne. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og

avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24- 9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2 
første ledd bokstav a).  

Bakgrunn for saken 
I henhold til avtalen med Deloitte AS, jf. pkt. 4 i kravspesifikasjonen, skal: 

«revisor årlig utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunen, som 
stiles til kontrollutvalget. Rapporten skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de 
er utført.» 
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 Side 2 av 3 

Kontrollutvalget behandlet Deloitte AS sin rapport om interimrevisjon, 
revisjonsrapport nr.5, i møte 04.12.19 i sak 35/19. 
 
 
Revisjonsrapport nr. 6 
Fokusområder 2019 
I revisjonsplanen 2019 listet Deloitte AS opp følgende fokusområder:  
 
Særskilte fokusområder  

 Drift og Investering  

 Selvkost  

 Lønn / pensjoner 

 Lønn / personal  

 Merverdiavgift 
 
Normale fokusområder  

 Sporadiske leieinntekter  

 Vare/-tjenestekjøp (inkl. mva.-behandling)  

 Skatteinntekter/Rammetilskudd  

 Låneforhold  

 Anleggsmidler  

 Kundefordringer / øvrige fordringer  

 Budsjett / egenkapital / disponeringer  

 Bank  

 Offentlige anskaffelser  

 Brukerinnbetalinger / eiendomsskatt  

 Son havnekontor (Vestby Havn) 

 
 
Funn og oppfølging av tidligere rapporter 
I revisjonens rapport opplyses det om nye funn og oppfølging av de bemerkninger 
som revisjonen har tidligere kommunisert i tidligere revisjonsrapporter og 
nummererte brev. 
 
 Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp: 

- Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående 
merverdiavgift 

- Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør 

 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner 

 Ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern kontroll enhetsledernes attestasjon av 
konteringslisten før lønnskjøring 

 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg – mangler kontroll av manuelt oppdaterte 
satser og manglende kontroll av fullstendig utfakturering av grunnlag mot Agresso 

 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 

 Formalia feil vedrørende reiseregninger 

 Manglende løpende kontroll vedrørende grensedragning mellom drift og investering 

 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk 

 Manglende intern kontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar 

 Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond 

 Overtid 

 Selvkostfond 
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Vestby kommunes tilbakemeldinger på hvert av punktene er innarbeidet i rapporten. 
 
Revisors konklusjon / vurderinger 
Revisor bemerker følgende i rapporten: 
 
«Vi opplever, på generelt grunnlag, en kommune som har flinke medarbeidere og som er sitt 
ansvar bevisst. Vi har hatt et godt samarbeid med ansatte i alle avdelinger under revisjonen. 
Det er vår oppfatning at kommunen har hatt en positiv utvikling. Vi opplever at kommunen 
har fulgt opp mange av våre bemerkninger fra tidligere revisjonsrapporter, har tatt initiativ til 
forbedringer og er innstilt på å forbedre og effektivisere prosesser, kontroller og 
arbeidsmetoder.» 

 
 
VURDERING 
Rapporten er ment som en orientering til kontrollutvalget i kommunen, og anses som 
en del av den løpende avtalte kommunikasjonen mellom revisor og ledelsen i 
kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med avtalte 
kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonsrapport nr. 6 Oppsummering av 
revisjon 2019 er i henhold til kravspesifikasjonen for revisjonsoppdraget for 
Vestby kommune. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
redegjøre for rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Ås, 20.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Bakgrunn 

Som ledd i vår revisjon av Vestby kommune, inngår en orientering om hva vårt arbeid har gått ut på og 
hvilke funn som er gjort. 

Det vises i denne sammenheng til konkurransegrunnlaget. Der fremgår det at revisor skal utarbeide en 
halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret. 

I vår revisjon gjennomfører vi de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å få bekreftet at 
årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for å avgi revisjonsberetning. I tillegg utfører 
vi de kontrollhandlingene som er nødvendige for å attestere kontrolloppstillingen til lønnsoppgavene. 

Kommunens ledelse er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, herunder 
sørge for at regnskapsføringen er ordnet på en betryggende måte. 

Som ledd i revisjonen vurderer vi den del av kommunens interne kontroll som er av betydning for 
regnskapet og følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi utfører ikke de tester som er nødvendige for å avgi en 
uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll. 

Denne uttalelsen er formet som en rapport. Rapporten er ment som en orientering til 
kontrollutvalget i kommunen, og anses som en del av den løpende avtalte kommunikasjonen 
mellom revisor og ledelsen i kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles med 
avtalte kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 
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2. Om arbeidsprosessen 

2.1 Planlegging / interimsfasen 
Arbeidet startet høsten 2019 med en gjennomgang og forståelse av kommunens rutiner for å håndtere de 
forskjellige arbeidsoppgavene. Videre ble det samlet inn data, utført detaljkontroller av transaksjoner i 
regnskapet, testet utvalgte kontroller som er relevante for regnskapsprosessen. I tillegg ble revisjonen for 
årsoppgjøret planlagt.  

2.1.1 Årsoppgjøret 
Med bakgrunn av arbeidet utført i planleggings/ interimsfasen, etter revidering av risikovurdering og 
revisjonsplan, testes det i denne fasen de områder man anser at det kan ligge risiko for vesentlige feil i 
regnskapet. 

Testene består i hovedsak av to typer tester. 

Test av kontroller 

Der hvor man har vurdert at det eksisterer gode interne kontrollrutiner, og disse er dokumentert, består 
testingen av å dokumentere kontrollene, etterprøve dem og verifisere at de faktisk fungerer. 

Substanstester 

På øvrige områder, og som supplement til test av kontroller, foretas substanstester. Substanstestene er 
både spesifikke analytiske analyser, samt detaljtester av faktiske transaksjoner. 

Vår interimsrevisjon har bestått av både test av kontroller og substanstester. 

2.1.2 Evaluering 
I evalueringen vurderer vi resultatet av testene. Resultatet avgjør hvorvidt vi har innhentet tilstrekkelig 
sikkerhet for at testede områder ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.  

 

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

•  Internt oppstartsmøte med revisjonsteamet. 
•  Oppstartsmøte med regnskapssjef Gjertrud Mathisen 9.03.2020. 
•  Årsoppgjørsrevisjonen fant sted hos kommunen i perioden 9.03-10.03.2020. Denne tok utgangspunkt 

i utarbeidet revisjonsplan. Herunder oppdatering og dokumentasjon av vår forståelse av relevante 
rutiner og kontroller i kommunen og detaljtester, som nevnt senere i rapporten. Dette arbeidet ble 
utført ved møter og samtaler med forskjellige representanter fra kommunen og e-post utveksling i 
etterkant av revisjonsbesøket. 

 
 

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

•  Utfakturering og inntektsføring av eiendomsskatt 
•  Utfakturering og inntektsføring vann og avløp 
•  Utfakturering av sporadiske leieinntekter 
•  Kommunens løpende avstemming av balanseposter, med spesielt fokus på bank og leverandørgjeld 
•  Flere intern kontroller som knytter seg til personalmodulen, lønnssystemet og innrapportering av 

offentlige avgifter 
•  Attestasjon og anviser- kontroll knyttet til inngående faktura 
•  Bestandskontroll av pensjon 
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2.4 Substanstester 
 

Analytiske kontrollhandlinger 

Analytiske kontrollhandlinger benyttes både som innledende og avsluttende analytisk handling for å finne 
unormale sammenhenger i regnskapet som krever ytterligere oppfølging.  

Analytiske kontrollhandlinger benyttes også som metode for å innhente tilstrekkelig revisjonsbevis, enten 
alene eller i kombinasjon med andre detaljtester, der dette anses hensiktsmessig og med bakgrunn i 
risikovurderingen av den konkrete regnskapsposten. 

 

Detaljtester 

Detaljtester benyttes for å bekrefte regnskapspåstander, herunder gyldighet (at kostnaden vedrører 
kommunen), periodisering/anordning (at kostnader / inntekter er bokført i riktig år), eksistens (at de 
bokførte driftsmidler faktisk eksisterer) og fullstendighet (at gjelden er fullstendig gjenspeilet i regnskapet). 
Det bemerkes at dette kun er eksempler og at oppramsingen således ikke er uttømmende.  

Substanstester er gjennom årsoppgjørsrevisjonen utført på følgende områder: 
 
Inntekter 
•  Kontroll av brukerinnbetalinger ved å kontrollere faktureringen av et tilfeldig representativt utvalg 

gårds- og bruksnumre.  
•  Kontroll av anvendte satser mot vedtak og analytisk substanskontroll av utfakturering av 

tilknytningsgebyr. 
•  Gjennomgang av forsystem og utfaktureringssystemet for vann og avløp. 
•  Skatteinntekter og rammetilskudd er avstemt ved hjelp av Børre Stolp.  
•  Andre overføringsinntekter er kontrollert på et overordnet nivå ved hjelp av analytiske 

substanshandlinger. En mindre andel av populasjonen er kontrollert direkte som følge av vårt arbeid 
med avtalte kontrollhandlinger for kommunens attestasjoner. 

•  Andre salgs og leieinntekter er kontrollert ved hjelp av analytisk substanshandlinger. 
•  Kontroll av fullstendig og korrekt periodisering av inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon 

attestert løpende gjennom året i forbindelse med attestasjon av kompensasjonsoppgaven for 
merverdiavgift. 

•  Stikkprøvekontroller av solgte driftsmidler, kontrollert korrekt inntektsføring i investeringsregnskapet 
investeringsinntekter. 
 

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

tilhørighet. 
•  Kartlegging og kontroll av implementering av attestasjonsrutinen i regnskapssystemet.  
•  Stikkprøver av utgifter med fokus på skille mellom drift og investering (fokusområde). 
•  Stikkprøver av utgifter bokført på nytt år med hensyn til anordning. 

 
Eiendeler 
•  Det er innhentet bankbrev og avstemt mot kommunens bankbeholdninger i regnskapet og kontrollert 

tilganger, samt brukerrettigheter.  
•  Kommunens utlån er avstemt mot Lindorff og tapsavsetningen er vurdert. 
•  Kundereskontroen er avstemt med hovedbok. Reskontroene er gjennomgått for gamle poster. 

Tapsavsetningen er vurdert.  
•  Vesentlige andre fordringer er revidert med hensyn til eksistens. 
•  På stikkprøvebasis kontrollert tilganger av anleggsmidler. 
•  Det er kontrollert at avskrivningene er i henhold til kommuneloven.  
•  Vesentlige aksjeposter er kontrollert mot grunnlag/avtale.   
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Gjeld 
•  Leverandørreskontroen er avstemt mot regnskapet. Vi har kontrollert kommunens avsetninger ved 

årsslutt for å sikre at leverandørgjelden er fullstendig.  
•  Kommunens langsiktige gjeld er avstemt mot ekstern dokumentasjon. Låneopptaket er kontrollert 

mot kommuneloven.  
 
Egenkapital 
•  Vi har kontrollert, på stikkprøvebasis, at bruken av bundne fond er gyldig iht tilskudd og vedtak 
•  Kapitalkonto, disposisjonsfondet og memoriakonto er avstemt. 
 
Budsjett 
•  Det er kontrollert, på stikkprøvebasis, at vesentlige endringer fra opprinnelig til regulert budsjett er 

på bakgrunn av vedtak og således er gydlige. 

 

Fokusområder 

Det er valgt ut egne fokusområder på bakgrunn av vår risikovurdering fremlagt i revisjonsplanen for 2019. 
Gjennom interim og årsoppgjørsrevisjon har vi utført følgende:  

Selvkost 
•  Kartlagt hvilke områder kommunen har selvkost på 
•  Kontroll av at kommunen har full inndekning på kostnadene knyttet til renovasjon i henhold til 

Forurensningsloven.  
•  Vi har påsett at det ikke forekommer oppbygning av selvkostfondene som ikke benyttes i løpet av 

rimelig tid (3-5 år). 
•  Vi har kontrollert benyttet rentesats. 
•  Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar med regnskapet. 
•  Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av fordelingsnøkler. 
 
Lønn/pensjon 
•  Kartlagt kontroll for automatisk sperre for å utbetale lønn til personer som ikke er i personalmodulen. 
•  Det er observert at kontrollen der enhetslederne signerer og godkjenner konteringslisten før 

utbetaling av lønn ikke er hensiktsmessig innrettet, se rapportpunkt 3.3. 
•  Kartlagt og testet kontroll for attestasjoner av timelister som sikrer gyldigheten av lønnskostnadene. 
•  Vi har kontrollert et utvalg reiseregninger mot underdokumentasjon, se rapportpunkt 3.6. 
•  For ansatte på timelønn er det foretatt kontroll mot underdokumentasjon, vedrørende timelister og 

kontrakter, på et representativt utvalg av ansatte.  
•  Det er foretatt en analytisk substanshandling på virksomhetsnivå. 
•  Helse og omsorg er revidert selvstendig ved hjelp av analytiske substanshandlinger. 
•  Kartlagt kommunens bestandskontroll av grunnlag pensjon. 
•  Kontrollert kommunens aktuarberegning. 
•  Kontrollert kommunens pensjonsinnbetalinger mot aktuarens beregninger.  

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

grensedragning, se rapportpunkt 3.7. 
•  Det kontrolleres bilag gjennom året i forbindelse med attestasjon av kompensasjonsoppgaven for 

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

•  Det er foretatt stikkprøver med utgangspunkt i årets aktiveringer. 
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Merverdiavgift 
•  Det kontrolleres bilag gjennom attestasjon av kompensasjonsoppgavene for merverdiavgift gjennom 

året. Disse kontrolleres for overholdelse av merverdiavgiftsloven og 
merverdiavgiftkompensasjonsloven. Se rapportpunkt 3.8 og nummerert brev nummer 3 – datert 
28.10.2019 

•  Kommunen har avstemt ordinær merverdiavgift per 31.12.2019. 
•  Kommunen har påbegynt arbeid med fordelingsnøkler for fradrag for, se rapportpunkt 3.1 
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3. Funn og oppfølging fra tidligere rapporter 

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

 

3.1 Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp: 
Vi fortsetter rapportering av avdekkede forhold ved tidligere års revisjoner til oppfølgingspunktet blir 
utbedret. I denne oversikten følger oppfølgingspunkter fra forrige rapport som ved denne rapporten 
ikke lenger følges opp. Tidligere utbedrede oppfølgingspunkter oppsummeres ikke. 

 
•  «Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående merverdiavgift», 

tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.17 og revisjonsrapport nummer 5, 
som punkt 3.11. Det var i utgangspunktet ingen overordnet helhetlig kontroll over fordelingsnøkler 
for fradrag av inngående merverdiavgift for kommunens bygninger som har bruk innenfor og utenfor 
merverdiavgiftsområdet og innenfor og utenfor området for kompensasjon for merverdiavgift. 
Konsekvensen kan være at kommunen feilaktig tar fradrag for inngående merverdiavgift og søker 
kompensasjon for merverdiavgift for bruk som ikke oppfyller kravene i henhold til lovverket. 
Kommunen har utbedret tidligere rapporterte forhold og forholdet følges således ikke opp i videre 
rapportering 

 
•  «Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør», tidligere kommunisert i revisjonsrapport 

nummer 4 og revisjonsrapport nummer 5, i sistnevnte som punkt 3.10. Ved revisjon av 
årsregnskapet for 2018 var kommunens avstemming av ordinær merverdiavgift av en kvalitet som 
det ikke er mulig for oss å revidere på bakgrunn av. Det forelå ingen samlet avstemming av hele året 
mot regnskap og terminoppgaver, men enkeltavstemminger av hver termin uten enkel sporbarhet til 
regnskapet. Det var ikke mulig å se sammenhengen mot regnskapet i avstemmingen og det var 
dermed ikke kontrollerbart på en enkel og oversiktlig måte. Kommunen har utbedret tidligere 
rapporterte forhold og forholdet følges således ikke opp i videre rapportering 

 

 

3.2 Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner 
Det er tidligere kommunisert at PBC-listen ikke overholdes av kommunen ved revisjon av flere 
attestasjoner.  

Vi har tidligere holdt kurs for kommunen om krav til dokumentasjon av attestasjoner og hvordan 
attestasjoner burde leveres til revisor. Det er utarbeidet en egen PBC-liste for attestasjoner. Vi er kjent at 
kommunen har utarbeidet en attestasjonsoversikt. 

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

Vi anbefaler at det innføres en kvalitetskontroll av de attestasjonene som utarbeides av enhetene.  

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

Vi er kjent med at kommunen nå har opprettet en sentral oversikt over attestasjoner og at dette er et 
pågående arbeid for kommunens vedkommende. 
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3.3  Ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern kontroll enhetsledernes attestasjon 
av konteringslisten før lønnskjøring 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3,4 og 5. I sistnevnte revisjonsrapport 
som punkt 3.4. Etter at forholdet ble rapportert første gang, har kommunen implementert en kontroll der 
enhetslederne får konteringsliste for sine enheter før hver lønnskjøring og enhetslederne rapporterer 
tilbake hvis de oppdager feil. Dersom en enhetsleder ikke gjennomgår konteringslisten og det er feil i 
konteringslisten, vil ikke dette fanges opp av denne kontrollen. På bakgrunn av dette har vi tidligere 
anbefalt at det burde innføres et krav til positiv bekreftelse fra enhetslederne på at konteringslisten er 
gjennomgått. Vi er kjent med at det er ledelsens vurdering at i forhold til lønnsmassen og regnskapets 
størrelse er det svært lav sannsynlighet for at regnskapet skal bli vesentlig feil som følge av en feil i 
denne kontrollen. Lønnsavdelingen utfører i tillegg uformelle spesialtilpassede kontrolltiltak, der de anser 
det som hensiktsmessig, for å dekke opp for mangelen i kontrollen.  

Vi anbefaler at det stilles krav til positiv bekreftelse fra enhetslederne i den nåværende kontrollen eller at 
kommunen innfører en ny kontroll som dekker opp for manglene i denne kontrollen. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 5, ingen endring: 

Kommunen har vurdert kontroll gjennom en positiv bekreftelse av konteringslisten, men har vurdert dette 
som for ressurskrevende i forhold til effekten av kontrollen. Det er tidkrevende for lønnsmedarbeiderne å 
følge opp at alle ledere har svart, i det svært knappe tidsvinduet mellom produksjon av konteringslista og 
lønnskjøringen. Pr. i dag blir dette derfor ikke vurdert som hensiktsmessig, da feilutbetaling av lønn utgjør 
et begrenset omfang av lønnsmassen. Men kommunen gjør løpende vurdering av dette, og utfører også 
ekstra kontrolltiltak når det er nødvendig.   

 

3.4 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg – mangler kontroll av manuelt oppdaterte 
satser og manglende kontroll av fullstendig utfakturering av grunnlag mot Agresso 

Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3,4 og 5. I sistnevnte 
revisjonsrapport som punkt 3.5. Vi har observert at ved registrering av nye satser er det ingen andre enn 
den som har registrert som kontrollerer at dette er riktig. Grunnlag for fakturering fra Gerica leveres til 
leder, men det er ingen formell, dokumentert eller sporbar kontroll som sikrer at dette er riktig. Vi er kjent 
med at kommunen har innført digital overføring mellom forsystem og faktureringssystem. Dette er ikke en 
kontroll av de manuell inntastede satsene i Gerica eller en kontroll av fullstendig utfakturering.  

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. Vi er gjort kjent 
med at kommunen har gjennomført en sidemannskontroll i januar 2020 ved innlegging av nye satser i 
Gerica. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen tar dette til etterretning, og vil etablere og dokumentere en sidemannskontroll ved innlegging 
av nye satser i januar 2020. Kommunen vil også vurdere en rutine for dokumentert kontroll ved 
utfakturering.  

 

3.5 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 
Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3,4 og 5. I sistnevnte 
revisjonsrapport som punkt 3.6 Mangelen på skriftlige rutinebeskrivelser gjør at kommunen er sårbar i 
situasjoner der personell utskiftes som følge av kommunens avhengighet av den erfaringsbaserte 
kompetansen personell innehar. Denne mangelen kan gå utover kvaliteten på tjenestene kommunen 
produserer, men også sikkerhet, kvalitet og konsistens vedrørende produksjon av regnskapsinformasjon. 
Dette er observert særskilt som et problem for vann og avløp-avdelingen, dog er dette observert som et 
problem på generelt grunnlag i kommunen. 
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Kommunen har anskaffet kvalitetssikringssystemet «KF Kvalitetsstyring». Slik vi har forstått det, har hver 
avdeling fått en ansatt opplært i programvaren og disse skal bistå avdelingene med å ta i bruk KF 
kvalitetsstyring.  

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

Vi er kjent med at kommunen i 2020 har ansatt ett årsverk til oppfølging av intern kontroll i kommunens 
avdelinger og at dette gjøres til en prioritert oppgave  

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen har til vurdering hvordan vi skal få til en større bruk av KF kvalitetsstyring. 

 

3.6 Formalia feil vedrørende reiseregninger 
Vi har tidligere bemerket tilsvarende punkt i revisjonsrapport nummer 1,2,3,4 og 5. I sistnevnte 
revisjonsrapport som punkt 3.7. Det er ved detaljtester observert reiseregninger som ikke oppfyller 
skattebetalingsforskriften § 5-6-11, punkt 1 «Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen … skal 
fremgå av bilag eller vedlegg til dette» ved at formålet med utgiftsdekningen ikke fremgår. 

Vi anbefaler kommunen å øke bevisstheten om overholdelse av formaliakrav vedrørende reiseregninger for 
de som utarbeider reiseregninger. 

Vi er kjent med at kommunen planlegger å implementere en reisemodul som vil adressere manglende 
overholdelse av formalia vedrørende reiseregninger i 2020. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen tar dette til etterretning, og har startet en kontroll av at opplysninger om formålet skal framgå 
av reiseregninger. Reiseregninger der dette ikke fremgår, blir nå returnert til den ansatte med beskjed om 
å fylle ut dette.  

 

3.7 Manglende løpende kontroll vedrørende grensedragning mellom drift og investering 
Gjeldende punkt er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3,4 og 5. I sistnevnte 
revisjonsrapport som punkt 3.8. Det er tidligere observert bokførte kostnader hvor det er tvil om de er rett 
bokført med hensyn til drift og investerings-grensedragningen. 

Revisors anbefaling: 

Vi anbefaler at kommunen, helt fra budsjettfasen av, etablerer en rutine for om kostnaden skal belastes 
drift eller investeringsregnskapet og hvorledes GKRS 4 overholdes. Vi anbefaler at kommunen etablerer 
en rutine for månedlig gjennomgang og oppfølging av kostnader bokført som investeringskostnader, der 
brudd med GKRS 4 følges opp med den som har kontert. Vi har ikke observert at kommunen har innført 
en sporbar kontroll etter våre anbefalinger fra forrige revisjonsrapport.   

Kommunens svar som angitt revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen har etablert dette som en rutine i forbindelse med tertialrapportering, da dette er mer 
hensiktsmessig.  
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3.8 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk  

Tilsvarende er kommunisert i revisjonsrapport nummer 1,2,3,4 og 5. I sistnevnte som punkt 3.9. Det er 
tidligere sendt tre nummererte brev for det samme forholdet; nummert brev nummer 1, datert 6 april 2017 
og nummerert brev nummer 2, datert 4. september 2018 og nummerert brev nummer 3, datert 28. oktober 
2019. 

Det er observert: 

•  utfordringer knyttet til kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk ute i avdelingene i 
kommunen.  

•  at det ikke er hensyntatt forskjellig merverdisats i faktura,  
•  at det er søkt fradrag om kostnader som ikke er fradragsberettiget 
•  at det bokført fradrag for merverdiavgift for faktura som ikke har merverdiavgift,  
•  feil anvendelse av mva.-koder i bokføringssystemet,  
•  at hovedbok ikke har vært stengt, slik at det har oppstått differanser mellom det bokførte 

merverdiavgiften og søknadsbeløpet. Dette har kommunen nå endret rutine på. 
•  feil som kan bero på manglende kompetanse vedrørende regelverket for kompensasjon av 

merverdiavgift og kunnskap vedrørende merverdiavgiftsloven 
•  Det var i utgangspunktet for grunnlaget til kompensasjonsmeldingen for merverdiavgift for 4. 

termin 2019 bokført fradrag for inngående avgift for tilskudd til private barnehager tilsvarende kr 
6 183 283 i grunnlag for merverdiavgift og kr 741 994 i merverdiavgift. Følgende forhold ble ikke 
avdekket av kommunens egne kontroller, men er i etterkant rettet på revisors forespørsel. 
Forholdet er rapportert i nummerert brev nummer 3, datert 28. oktober 2019. 

I forbindelse med vår kontroll av kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift, ber vi kommunen rette de 
observerte feil som vil føre til at kommunen får urettmessig fradrag for merverdiavgift. Vi observerer i 
tillegg at kommunen har en egenkontroll som korrigerer et høyt antall feil i grunnlaget. En konsekvens av 
manglende kompetanse vedrørende merverdiavgift ute i kommunens avdelinger, kan være at kommunen 
utilsiktet mister rett til fradrag for merverdiavgift på grunn av de strenge foreldelsesfristene for 
merverdiavgiftkompensasjon.  

Vi er gjort kjent med at kommunen driver aktivt opplæringsarbeid ute i avdelingene med merverdiavgift. 
Dette kurset er, slik vi har sett det, godt egnet til å lære bort merverdiavgifts-regler til avdelingene.   

Det er i holdt et kurs for utvalgte i kommunen om merverdiavgift av revisor per 12.09.2019 

Vi har tidligere anbefalt at kommunen kan vurdere om det burde innføres en kontroll i regnskapssystemet 
der en, med rett regnskapsfaglig kompetanse, godkjenner alle konteringer før de bokføres i regnskapet. 
Alternativt, innføre preventive sperrer for bruk av merverdiavgiftskoder der de ikke skal anvendes, innføre 
varsel dersom det forsøkes å bokføre en inngående faktura som er foreldet med hensyn til kompensasjon 
for merverdiavgift og lignende kontroller for å forhindre at feil kan konteres.  

Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen med kurs og opplæring. Vi anbefaler at det vurderes om 
det er mer hensiktsmessig å utføre en hyppigere kontroll, enn kun ved terminrapportering, vedrørende 
merverdiavgift. Dette, slik at feilkontering og andre hendelser kan følges opp tettere med den som 
konterer og således spre arbeidsmengden utover året.  

Kommunens svar som angitt revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen har etablert førkontroll av merverdiavgift f.o.m. 5 termin 2019, d.v.s. at ferdig 
attesterte/anviste fakturaer kontrolleres fortløpende av regnskapsseksjonen før de blir bokført og betalt. 
Det er også gjennomført et kurs i regnskap/mva for attestanter/anvisere i oktober 2019, og det vil bli 
gjennomført et ytterligere i desember 2019.  

I 4. termin 2019 ble det gjort en punchefeil ved bokføring av tilskudd til private barnhager, og denne feilen 
ble ikke oppdaget i vår internkontroll. Vi understreker at dette var et uheldig engangstilfelle, men vi vil 
naturligvis endrer kontrollen slik at dette ikke skjer på nytt.  
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3.9 Manglende intern kontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 3 og 4. I sistnevnte som punkt 2.18. Det er 
forespurt en sentral oversikt over hvilke tilskudd kommunen har søkt om og mottar tilskudd for. Alle 
enhetene i kommunen er selv ansvarlig for oppfølging av tilskudd som de søker om. Det er ingen sentral 
oversikt i kommunen over alle de tilskudd kommunen har søkt om. Det er observert at det ikke er etablert 
en intern kontroll i kommunen som sikrer god oppfølging av tilskudd. Det er ingen kontroll som sikrer 
mottatte tilskudd er fullstendig inntektsført i regnskapet ved å innhente dette fra kommunens 
tilskuddsgivere. Det er ikke etablert en sentral kvalitetssikring av de utarbeidede prosjektregnskap og det 
er ingen dedikerte ressurser til dette i kommunen. Det er heller ingen som sørger for at kommunens 
enheter søker om de tilskudd de burde søke om. Konsekvensen av dette kan i de mest alvorlige tilfeller 
medføre at kommunen ikke mottar tilskudd de egentlig oppfyller kravene for, men på grunn av manglende 
rapportering og oppfølging ikke oppfyller kravene for. 

Vi er kjent med at kommunen per interim har påbegynt arbeidet med en sentral oversikt over tilskudd som 
kommunen har mottatt. 

Vi anbefaler at kommunen øker sitt fokus på tilskudd, etablerer nødvendige kontroller og etablerer en 
sentral kontroll over området. Som et minimum burde kommunen etablere en intern kontroll for oppfølging 
av tilskudd kommunen har søkt om, med hensyn til frist for rapportering og krav til dokumentasjon av 
kostnader i forbindelse med rapportering.  

Se for øvrig rapportpunkt 3.2 for lignende anbefaling 

Kommunen har etablert en kontroll over tilskudd i 2020. Forholdet følges opp til vi ser resultatet av den 
implementerte kontrollen. 

Kommunens svar: 

Se svar punkt 3.2. 

 

3.10 Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond 

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4, som punkt 2.19. Det foreligger ingen 
overordnet kontroll på om bruken av bundne fond er i henhold til formålet i form av tilsagnsbrev eller 
politisk vedtak. Dette er forespurt for bruken av de vesentligste bundne fondene, men ikke levert. 
Kommunen opplyser at det planlegges en opprydning av mulige gamle frie fond, som det kan være at har 
blitt bokført som bundne fond.  

Vi er kjent med at kommunen har påbegynt en opprydning av de bokførte fondene. Vi anbefaler at 
kommunen fortsetter arbeidet med opprydning av fondene og etablerer en oppfølging med bruk av bundne 
fond. 

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen har startet et arbeid med opprydding av bundne fond, dette gjelder spesielt fond som er knyttet 
til skole og kultur. 
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3.11 Overtid 

Gjennom vår kontroll av bruk av overtid avdekket vi at to ansatte hadde en totalsum på antall timer 
registrert som overtid på 300 timer. Dette gjaldt ansatte som har helgestillinger på ca 20% på flere 
avdelinger på sykehjemmet. I henhold til Arbeidsmiljøloven er det et tak på 300 timer innenfor en periode 
på 52 uker.  

Kommunens svar: 

Kommunen svar var at dette var som følge av ekstra vakter på sykehjemmet og at overtiden er utløst på 
lønn om de jobber over 35,5 timer per uke. Ingen av timene var pålagte overtidstimer og avdelingsleder 
vil følge opp dette nøyere slik at totalt antall overtidstimer fremover ikke vil overstige 300.  

 

3.12 Selvkostfond  
Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nummer 4 og 5, i sistnevnte revisjonsrapport punkt 
3.3. Det ble observert for revisjonen av årsregnskapet for 2019 at selvkostfondet for slam inneholdt 
elementer fra 2011 og 2012, iht regelverket skal ikke selvkostfondene være eldre enn 3-5 år.  

Vi anbefaler at kommunen sikrer seg at kommunens selvkostfond er innenfor regelverket   

Kommunens svar som angitt i revisjonsrapport nummer 5: 

Kommunen tar det til etterretning, og rådmannen foreslår i handlingsprogram 2020-2023 at det i 2020 kun 
betales gebyr i to av fire terminer. 
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4. Konklusjon / vurderinger 

Vi opplever, på generelt grunnlag, en kommune som har flinke medarbeidere og som er sitt ansvar bevisst. 
Vi har hatt et godt samarbeid med ansatte i alle avdelinger under revisjonen. Det er vår oppfatning at 
kommunen har hatt en positiv utvikling. Vi opplever at kommunen har fulgt opp mange av våre 
bemerkninger fra tidligere revisjonsrapporter, har tatt initiativ til forbedringer og er innstilt på å forbedre 
og effektivisere prosesser, kontroller og arbeidsmetoder.  

Dersom det er ønske om nærmere diskusjon av forholdene som er omtalt over, står vi gjerne til 
disposisjon. 
 

 
Drammen 15. april 2020 
Deloitte AS 
 
 
 

Vidar Nesse        
statsautorisert revisor 
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Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 
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opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Vidar Nesse
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5994-4-514762
IP: 217.173.xxx.xxx
2020-04-15 13:21:29Z
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 18/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00043-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.5 Årsoppgjør Vestby havn 
2019, til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsrapport nr 5 Vestby Havn 

SAKSUTREDNING: 
Deloitte AS har oversendt revisjonsrapport nr.5 – Årsoppgjør Vestby Havn 2019, 
datert 8.mai 2020, og med Vestby havn sine kommentarer til denne. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og

avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24- 9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2 
første ledd bokstav a).  

Revisjonsrapport nr. 5 

Funn fra årets revisjon 
I revisjonens rapport opplyses det om de funn som er observert ved årets revisjon av 
Vestby Havns årsregnskap og fremlegge status på de forhold revisor tidligere har 
kommunisert i nummerert brev og andre revisjonsrapporter. 

 Kostnader som ikke er i overensstemmelse med anordningsprinsippet
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 Manglende dokumentasjon for kostnader knyttet strømutgifter 

 Manglende dokumentasjon av prisfastsettingen av fakturerte tjenester mellom Vestby 
kommune og Vestby havn 

 Dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Vestby havn 

 Markedsmessige betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Vestby havn 

 Usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger 

 Dokumentasjon av husleiekostnader oppfyller ikke dokumentasjonskravene i 
bokføringsforskriften 

 Inngående faktura stilet til Vestby kommune er belastet Vestby havn 

 Manglende avstemning av inntekter 

 Selskapsform er ikke i samsvar med ny kommunelov 

 
 
Vestby havn sine tilbakemeldinger på hvert av punktene er innarbeidet i rapporten. 
 
Revisors konklusjon / vurderinger 
Revisor bemerker følgende i rapporten: 
 
«Det er gjort vesentlig forbedringer i forhold til dokumentasjon og avstemminger i 
forbindelse med årsregnskapet til Vestby Havn fra tidligere år. Det er dog fortsatt 
punkter som ikke er utbedret.» 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonsrapport nr.5 – Årsoppgjør Vestby Havn 
2019 bør følges opp igjen på et senere tidspunkt.  
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget inviterer representanter fra Vestby havn 
til et senere møte for å orientere om selskapet og driften samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet 
og redegjøre for rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Ås, 20.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Årsoppgjør Vestby Havn 2019 

Revisjonsrapport nummer 5                                            

8. mai 2020  
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1. Funn fra årets revisjon 

I forbindelse med revisjonen, har vi gjennomgått prosesser og kartlagt rutiner sammen med 
havnesjefen for Vestby Havn. Vi har satt opp Deloitte Connect, som er en trygg kryptert 
kommunikasjonsportal for oversendelse av dokumentasjon. Årsregnskapet er revidert i forbindelse 
med vårt besøk til kommunen 08.03.2020-10.03.2020. 

I denne rapporten vil vi opplyse om de funn som er observert ved årets revisjon av Vestby Havns 
årsregnskap og fremlegge status på de forhold vi tidligere har kommunisert i nummerert brev og 
andre revisjonsrapporter.  

 

1.1 Kostnader som ikke er i overensstemmelse med anordningsprinsippet. 

Vi har rapportert lignende forhold i nummerert brev nummer 2, 21. juni 2018, punkt 2.3 og 
revisjonsrapport nummer 4, 9. april 2019, punkt 1.2: 

Anordringsprinsippet fordrer at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal 
tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. At transaksjonen er kjent innebærer at varer og tjenester må være levert, utført eller 
mottatt i regnskapsperioden.  

Vi har observert en forbedring i kommunens rutiner vedrørende periodiseringskontroll for inngående 
fakturaer. Det er likevel observert tilsvarende kr 156 775 som tilhører og er fakturert av leverandør 
i 2018, men kostnadsført og betalt i 2019.  

Kommunen har selv observert en faktura som gjelder 2019 som ikke var medtatt i regnskapet. 
Faktura utgjør kr 193 921. Kommunen opplyser om at det er foretatt en gjennomgang av tilsvarende 
bilag på nyåret uten å observere ytterligere bilag. Faktura er korrigert i det endelige regnskapet.  

Vi anbefaler at anordningsprinsippet følges og at det etableres en periodiseringskontroll i forbindelse 
med avleggelse av årsregnskap. 

Vestby Havn svar: 

Det er etablert en periodiseringskontroll, der vi fanget opp faktura på kr 193.921 som ikke var 
medtatt i regnskapet. Vi mottok fakturaen etter vi avleverte regnskapet 27.01.20, men korrigerte 
dette i endelig versjon av regnskapet. Vi vil fortsette å ha fokus på dette i årsoppgjøret, men vil 
vurdere å avlegge første versjon av regnskap for 2020 noen dager senere enn det vi gjorde for 
regnskap 2019.   

 

1.2 Manglende dokumentasjon for kostnader knyttet strømutgifter. 

Vi rapporterte lignende forhold i nummerert brev nummer 2, 21. juni 2018, punkt 2.4, i 
revisjonsrapport nr. 3, 5. desember 2018, punkt 1.4 og i revisjonsrapport nummer 4, 9. april 2019, 
punkt 1.3. 

Det er observert at strømutgifter som betales til Vestby kommune ikke er tilstrekkelig dokumentert 
i henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1 (krav til salgsdokumentasjon). Slik revisor forstår det, 
betaler Vestby Havn for strøm som Vestby kommune igjen kjøper av strømleverandør uten tillegg i 
pris. Vestby Havn mottar, som dokumentasjon, et oppsett som viser beløpene Vestby kommune blir 
fakturert av strømleverandør. 

Vi er kjent med, at Vestby kommune fordeler strømkostnadene de mottar fra Kinect Energy Group 
til Vestby Havn. Slik vi forstår det, er dette en viderefakturering av tjenester og er således ikke 
inkludert i de andre tjenestene Vestby kommune fakturer Vestby Havn. Vi anbefaler at Vestby 
kommune utarbeider en faktura for viderefaktureringen som overholder kravene til dokumentasjon 
av hensyn til årsregnskapet til Vestby Havn.  
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Vi anbefaler fortsatt at Vestby Havn krever faktura fra Vestby kommune for strømutgiftene som 
oppfyller kravene i bokføringsforskriften §5-1-1. 

Vi er gjort oppmerksom på at kommunen fra 2020 skal implementere faktura som oppfyller kravene 
i bokføringsforskriften §5-1-1. 

Vestby Havns svar: 

Vi bekrefter med at vil utarbeide faktura fra Vestby kommune for strømutgiftene i 2020.  

 

1.3 Manglende dokumentasjon av prisfastsettingen av fakturerte tjenester mellom 

Vestby kommune og Vestby Havn  

Vi rapporterte følgende forhold i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.3, nummerert brev nummer 2, 21. 
juni 2018, punkt 2.5, revisjonsrapport nr. 3, 5. desember 2018, punkt 1.6 og revisjonsrapport nr. 5, 
9. april 2019, punkt 1.4: 

Det er ikke fremlagt nødvendig dokumentasjon av prisfastsettingen av de fakturerte tjenestene 
mellom Vestby kommune og Vestby Havn. Konsekvensen av dette er at revisor ikke kan revidere 
risikoen for at Vestby kommune fakturerer Vestby Havn på betingelser som bryter med prinsippet 
om armlengdes avstand mellom to nærstående parter og således subsidierer driften av Vestby Havn 
i konkurranse mot private aktører på markedet.  

Det er tidligere opplyst om at dette har vært en sak der Son Seilforening klagde Vestby kommune 
inn til kystverket i forbindelse med kostnadsfordelingen og fikk den gangen ikke medhold av 
kystverket. Det er opplyst at kystverkets uttalelse er i kommunens arkiv og er for øvrig dokumentert 
med et avisutklipp som omtaler saken. 

Kommunens svar angitt fra revisjonsrapport nummer 4: «De fakturerte tjenestene vil fremgå i 
handlingsprogram og budsjett til Vestby havn som vedtas av kommunestyret, og som er øverste 
organ både for Vestby kommune og havna. Kommunen mener det ikke skal være nødvendig å lage 
en skriftlig avtale i tillegg til dette.» 

Vi anbefaler fortsatt Vestby Havn å innhente prisfastsettelsen av de fakturerte tjenestene fra Vestby 
kommune samt spesifikasjon av de tjenestene som leveres med tanke på overholdelse av 
dokumentasjonskravet i bokføringsforskriftens §5-1-1 for dokumentasjon av kostnadene i Vestby 
Havns regnskap. 

Vestby Havns svar: 

Prisene for de fakturerte prisene økes med 100.000 kr i 2020, og de ble sist endret i 2013. De 
fakturerte tjenestene fremgår i handlingsprogram og budsjett til Vestby havn som vedtas av 
kommunestyret, og som er øverste organ både for Vestby kommune og Vestby Havn. Kommunen 
mener at det ikke skal være nødvendig å lage en skriftlig avtale i tillegg til dette, ref vårt svar i 
revisjonsrapport nr 4.  

 

1.4 Dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Vestby Havn 

Vi rapporterte følgende forhold i revisjonsrapport nr. 3 per 5. desember 2018, punkt 1.7 og 
revisjonsrapport nr. 5, 9. april 2019 punkt 1.5: 

Forholdet er tidligere kommunisert i nummerert brev nummer 2, 21. juni 2018, punkt 2.6 og 
revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.4: Det er ikke fremlagt nødvendig dokumentasjon for å revidere at 
leieavtalen mellom Vestby kommune og Vestby Havn er gjort på markedsmessige betingelser og i 
henhold til prinsipp om armlengdes avstand. Konsekvensen av dette er at revisor ikke kan revidere 
risikoen for at Vestby kommunes fakturering av Vestby Havn ikke er gjort på markedsmessige 
betingelser og således bryter prinsippet om armlengdes avstand mellom to nærstående parter. I 
ytterste konsekvens, kan det bety at Vestby kommune subsidierer driften av havna i konkurranse 
mot private aktører på markedet. 
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Kommunens svar angitt fra revisjonsrapport nummer 4: «Dersom leien endres vil det framgå i 
handlingsprogram og budsjett til Vestby havn som vedtas av kommunestyret, og som er øverste 
organ både for Vestby kommune og havna. Kommunen mener det ikke skal være nødvendig å lage 
en skriftlig avtale i tillegg til dette.» 
 

Vi anbefaler fortsatt at Vestby Havn sikrer seg en skriftlig leieavtale med Vestby kommune for å sikre 
at leien er gjort på markedsmessige betingelser.  

Vestby Havns svar: 

Leie av kommunal grunn er oppført i note 7 i regnskapet med kr 700 000. Hvis leien endres vil det 
fremgå i handlingsprogram og budsjett til Vestby Havn som vedtas av kommunestyret, som er 
øverste organ både for Vestby kommune og Vestby Havn. Vi mener at det ikke skal være nødvendig 
å lage en skriftlig avtale i tillegg til dette, ref vårt svar i revisjonsrapport nr 4.  

1.5 Markedsmessige betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Vestby Havn 

Vi rapporterte følgende forhold i revisjonsrapport nr. 3, 5. desember 2018, punkt 1,8 og 
revisjonsrapport nr. 4, 9. april 2019:  

Forholdet er tidligere kommunisert i revisjonsrapport nr. 1, punkt 2.5 og nummerert brev nummer 
2, punkt 2.5. Det var i utgangspunktet for revisjonen ikke fremlagt nødvendig dokumentasjon for å 
revidere at lånene mellom Vestby kommune og Vestby Havn er gjort på markedsmessige betingelser 
og i henhold til prinsipp om armlengdes avstand. Det er fremlagt revisor dokumentasjon av at 
renteberegning er foretatt på samme betingelser som Vestby Havn har hos Kommunalbanken. Dog 
er det fremdeles ikke fremvist skriftlige avtaler.  

Det er observert at det er betalt avdrag for begge lånene i 2019. Vestby kommune opplyser om at 
lånet skal nedbetales i 2020, og i sin helhet i 2021.   

Vi anbefaler at Vestby Havn sikrer seg skriftlige låneavtaler med Vestby kommune og forsikrer seg 
om at disse er på markedsmessige betingelser.  

Vestby Havns svar: 

De markedsmessige betingelsene for lånene fra Vestby kommune er de samme som Vestby Havn 
har for sine ordinære lån i kommunalbanken. Dette er lån med flytende rente, og hvilken rente som 
skal legges til grunn fremgår av kommunalbankens oversikter. Kommunen mener at det ikke er 
behov for å lage en skriftlig låneavtale for å avklare dette ytterligere, jfr vårt svar i revisjonsrapport 
nr 4.  

Vestby Havn har en samlet langsiktig gjeld til Vestby kommune på 4,9 mill.kr pr. 31.12.19.  

Det største lånet på 4,5 mill.kr er avdratt med 2,250 mill.kr pr. 31.12.19 og resten av lånet skal 
nedbetales med rater på 1,125 mill.kr i 2020 og 2021.  

 

1.6 Usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger  

Vi rapporterte følgende i revisjonsrapport nr.3, per 5 desember 2018, punkt 1.10: I forbindelse med 
interimsrevisjon er det observert at leieforholdet for grunnen, i tilknytning til en del av brygge-
anlegget for Vestby Havn, er kortere enn gjenværende levetid for det balanseførte anlegget. Det er, 
slik vi forstår det, usikkerhet knyttet til restverdien av anlegget, da det ikke er foretatt en beslutning 
om hva som skal skje med den delen av anlegget som i dag er på denne grunnen. Vi anbefaler at 
rådmann i Vestby kommune, som er ansvarlig for Vestby Havns årsregnskap, tar tak i 
problemstillingen så tidlig som mulig. Dette punktet fra revisjonsrapport nr. 3, er ikke fulgt opp av 
Vestby Havn. 

I henhold til bokføringsloven skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de 
er ubetydelig, jamfør bokføringsloven § 11. Det er per 31.12.2019 kjent at det foreligger usikkerhet 
knyttet til estimert levetid for brygge-anlegget på leid grunn. Dette er som følge av at gjenværende 
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tid av leiekontrakten er kortere enn den estimerte levetiden til bryggene og det er usikkert hva som 
skal skje med bryggene når leieavtalen utløper. Det er ikke fremlagt en vurdering av de balanseførte 
bryggene som tar hensyn til denne usikkerheten. 

På bakgrunn av usikkerheten som foreligger vedrørende hva som skal skje med bryggene etter at 
leieavtalen utløper ikke er avklart, kan det slik det nå ser ut, foreligge en nedskrivningsplikt for 
bryggene. 

Vi anbefaler at kravene til dokumentasjon av balansen oppfylles, foretas en konkret vurdering med 
tanke på nedskrivningsplikt av balanseført verdi og at det foretas en beslutning vedrørende hva 
bryggene skal brukes til når leieavtalen utløper. 

Vi er kjent med at saken etter planen skulle tas opp i kommunestyret 16. mars 2020, men at dette 
nå er utsatt på ubestemt tid. 

Vestby Havns svar: 

De aktuelle bryggeanleggene står oppført med en verdi på ca 7,4 mill.kr pr. 31.12.19. Når avtalen 
for leieforholdet utløper ved utgangen av 2024, vil den bokførte verdien være 5,6 mill.kr, gitt at det 
ikke skjer en oppskriving eller nedskriving før dette.  

Kommunestyret vedtok 20.04.20 at kommunen beholder rettighetene til landfestet på «Sørbysiden» 
ut avtaleperioden. Ny takst på bryggemateriell innhentes sommeren 2024, og materiellet legges ut 
for salg etter sesongen 2024.  

Vi vil før regnskap 2020 avsluttes, vurdere en eventuell opp- eller nedskriving av de aktuelle 
bryggeanleggene.  

1.7 Dokumentasjon av husleiekostnader oppfyller ikke dokumentasjonskravene i 

bokføringsforskriften. 

Vi rapporterte lignende forhold i revisjonsrapport nr. 4, 9. april 2019, punkt 1.8. 

Det er observert at det ikke foreligger dokumentasjon i henhold til dokumentasjonskravet i 
bokføringsforskriften §5-1-1 for husleiekostnadene. Vi er kjent med at det foreligger husleieavtale 
for lokalet i tilknytning til kai-anlegget og vi er kjent med at det foreligger en uformell leieavtale 
vedrørende det nye midlertidige lokalet, der administrasjonen har rimelighetsvurdert denne leien 
med tanke på markedsleie i området. 

Vi anbefaler at det kreves nødvendig dokumentasjon fra utleier for å oppfylle kravet til 
dokumentasjon i bokføringsforskriften §5-1-1.  

Vestby Havns svar: 

Tas til etterretning. Vi vil til regnskap 2020 søke å oppfylle dokumentasjonskravet.   

 

1.8 Inngående faktura stilet til Vestby kommune er belastet Vestby Havn 

 
Det er observert at det foreligger inngående faktura som er stilet til Vestby kommune, som er 
belastet Vestby Havn. Det er ingen indikasjoner på at kostnaden ikke tilhører Vestby Havn, men vi 
anbefaler likevel at det kreves nødvendig dokumentasjon fra fakturaavsender for å oppfylle kravet 
til dokumentasjon i bokføringsforskriften §5-1-1. 
 
Vi er kjent med at Vestby Havn foretar en gjennomgang av inngående faktura, og ber leverandør 
oppdatere mottakerinformasjon der det er nødvendig.  
 
Vestby Havns svar: 
 
Dette tas til etterretning.  
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1.9 Manglende avstemming av inntekter  

 
Det er ikke fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for inntektene som knytter seg til leieinntekt 
båtplass. Leieinntektene er fordelt på to ansvarsområder, herunder småbåthavna og gjestehavna. Vi 
har ikke mottatt dokumentasjon på leieinntektene til gjestehavna, som utgjør kr 186 459. Som følge 
av ikke fremvist primærdokumentasjon har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis for de nevnte inntektene og revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt 
disse inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet.  

Vi anbefaler å utføre løpende avstemminger av alle inntektsrømmene og i forbindelse med 
regnskapsavslutning dokumentere og oppbevare de avstemminger gjort i forbindelse med 
utarbeidelsen av årsregnskapet.   

Vestby Havns svar: 

Vi har i regnskapet for 2019 samme avstemmingsnivå på inntekter som i 2018, der det var ingen 
merknader i revisjonsrapporten.  

Beløpet på 186.459 gjelder tilfeldige inntekter i form av varekjøp, der det pr. nå ikke finnes noen 
annen grunnlagsdokumentasjon enn bankutskrifter.  

Vi vil følge anbefalingen om å gjøre mer løpende avstemming i 2020, og vurdere om vi kan forbedre 
avstemmingen ytterligere. 

Systemet til Vestby Havn, WinMarin, skal etter hvert fases ut og andre systemer skal vurderes. Dette 
kan også gi muligheter for å forbedre grunnlagsdokumentasjonen og avstemmingene.   

 

 

2.0 Selskapsform er ikke i samsvar med ny kommunelov  

 
Vestby havn er organisert som et § 27-samarbeid etter kommuneloven av 1992. I ny kommunelov 
utgår denne organisasjonsformen. Dette innebærer at Vestby Havn må omdannes til en lovlig 
selskapsform. Fristen for å omdanne er 1. november 2023. Vedtak om omdannelse må gjøres av 
kommunestyret.  

 

Anbefaling: Vestby Havn bør starte arbeidet med å omorganisere slik at selskapsformen vil være i 
samsvar med ny kommunelov.  
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Det er gjort vesentlig forbedringer i forhold til dokumentasjon og avstemminger i forbindelse med 
årsregnskapet til Vestby Havn fra tidligere år. Det er dog fortsatt punkter som ikke er utbedret. 

Drammen, 08.05.2020 

 

Dersom det er behov for nærmere diskusjon av forholdene som er påpekt, står vi gjerne til 
disposisjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Deloitte AS 
 
 
 
 
 
Vidar Nesse        Nina Gunbjørnsen 
statsautorisert revisor       statsautorisert revisor 

 

 

 
 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its 
network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more 
detailed description of DTTL and its member firms. 
 
Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing 
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. 
 
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients 
spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network 
of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ 
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that 
matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 
 
© 2017 Deloitte AS 
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Vidar Nesse
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 19/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00109-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2019 innen …
2. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2019 innenfor en

budsjettramme på kr. 50.000,- ekskl. mva.
3. Kontrollutvalget bestiller oppdraget utført av Deloitte AS.
4. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av

kontrollen innen 15. september 2020.

Vedlegg: 
Presentasjon Forenklet etterlevelseskontroll 

Vedtak i saken sendes til: 
Deloitte AS 

SAKSUTREDNING: 
Vestby kommunestyre vedtok 20.04.2020 i sak 20/20 Orientering fra revisor 
følgende: 

Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks.mva. for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommunelov § 24-9. 

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 24-9: 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 

hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 

for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd 

på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor fristen er utsatt til 15.september 2020. 
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Forenklet etterlevelsekontroll 
Formål  
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll, er å forebygge svakheter og bidra til å 
sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. 
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og skal løses innenfor en 
begrenset ressursramme. 
 
Omfang 
Kontrollen skal rette seg mot de delene av økonomiforvaltningen som ikke er 
gjennomgått ved regnskapsrevisjonen etter § 24-5. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som 
skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til 
å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. Videre skal revisor utarbeide en 
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen, om resultatet av 
kontrollen innen 15. september 2020. 
 
Det er utarbeidet en egen standard for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen (RSK 301). Formålet med denne standarden er å gi rammer og 
veiledning til revisor ved utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet 
etterlevelseskontroll. 
 
 
Kontrollutvalgets oppgave 
Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er å styrke egenkontrollen i 
kommunen. Gjennom denne kontrollen underlegges økonomiforvaltningen 
rutinemessig en forenklet kontroll, og kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering. 
Denne kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for bestilling av andre 
undersøkelser. 
 
Ved presentasjon av valgt område for etterlevelseskontroll må revisor være tydelig i 
beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres. 
Avvik som revisor avdekker skal kommuniseres til kontrollutvalget i nummerert brev. 
Dette skal følges opp av kontrollutvalget. 
 
 
Innholdet i etterlevelseskontrollen 2019  
Deloitte AS holdt en presentasjon for kontrollutvalget i møtet 05.02.2020. 
 
Revisjonen skisserte følgende eksempler på sentrale risikoforhold: 
 
1. Offentlige anskaffelser 

• System og kontroll til å overholde lovverk 
• Etterlevelse mot leverandører 

 
2. Budsjettavvik 

• Løpende oppfølging gjennom året 
• Budsjettprosess og realisme i vurdering 
• Oppfølging og evne til å forklare avvik 
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3. Overholdelse av arbeidsmiljøloven mht overtid 

• System for registering og oppfølging av timer 
• Håndtering av avvik 

 
4. Selvkost (VAR-området) 

• Overholdelse av regelverk 
 

5. Merverdiavgift-behandling 
• Overholdelse og etterlevelse av gjeldende regelverk og rutiner 

 
6. Drift/Investering 

• Overholdelse av GKRS 4 
• Oppfølging av budsjettering og prosjektledelse 

 
 
Sekretariatets vurdering 
Fra 2020 gjelder standard for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen (RSK 301). I henhold til denne skal revisor orientere 
kontrollutvalget om risiko- og vesentlighetsvurderingen og der bør det fremkomme 
hvilke områder innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut 
for kontrollhandlinger og hvorfor.  
 
Kontrollutvalget ber om at det gis en slik orientering for revisjonsåret 2020. Det er 
hensiktsmessig at dette legges frem samtidig med revisjonsplanen for 2020. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 20.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00167-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte. 

Vedlegg: 
Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon, Gjennomførte FR prosjekt 2006-2019, 
Tilsyn med Vestby kommune, KOFA Avgjørelser, Kommunefakta Vestby kommune, 
Vestby kommune Folkehelseprofil 2019, Vestby kommune Folkehelseprofil 2020 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 15.01.2020 i sak 3/19 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende:  

1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper utføres av Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for forvaltningsrevisjon
for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020.

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Vedlagt følger oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 
2006-2019.  

Eksterne tilsyn  
Vedlagt følger oversikt over gjennomførte tilsyn med Vestby kommune for perioden 
2013-2017 samt planlagte tilsyn i 2020.  

KOFA avgjørelser 
Vedlagt følger oversikt over avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) mot Frogn kommune, enten alene eller gjennom felles innkjøp, for perioden 
2003-2011.  

Folkehelseprofil  
Vedlagt følger folkehelseprofil 2019 og 2020 for Vestby kommune, utarbeidet av 
Folkehelseinstituttet.  

Kommunefakta  
Vedlagt følger kommunefakta fra SSB.  
For ytterligere informasjon og nøkkelfakta: 
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https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vestby  
 
VURDERING  
Vedlagt følger 1.utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 for 
forvaltningsrevisjon i Vestby kommune.  
Utkastet blir utgangspunkt for kontrollutvalgets diskusjon og behandling.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen vil bli endret i samsvar med de innspill som fremkommer i 
møtet. 
 
 
Ås, 20.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 



20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

 

FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, VESTBY, ÅS 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 
For 

Vestby kommune 
2020 

 
Forvaltningsrevisjon 

 
1.utkast 

Mai 2020 
  



20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 2 av 15 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Innledning .......................................................................................... 3 

1.1 Bakgrunn ......................................................................................... 3 

1.2 Forvaltningsrevisjon ............................................................................ 3 

1.3 Forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning ............................................. 3 

1.4 Forvaltningsrevisjon i selskap ................................................................ 3 

1.5 Metode og gjennomføring ..................................................................... 4 

1.5.1 Dokumentanalyse ......................................................................... 4 

2 Risiko og vesentlighet ............................................................................ 4 

3 Oversikt over identifiserte risikoområder ...................................................... 6 

3.1 Kommunal drift .................................................................................. 6 

3.2 Kommunalt eierskap ......................................................................... 10 

3.2.1 Selskap som del av kommunal forvaltning .......................................... 10 

3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 .......................... 11 

3.2.3 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. .............. 12 

4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner ......................................................... 14 

4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten ................................ 14 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap .............................................................. 14 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt ...................................................... 15 

 

  



20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 3 av 15 

 

1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Vestby 
kommunes forvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder muntlige innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann, 
skriftlige innspill fra gruppeledere i kommunestyret, skriftlige innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer samt gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan 
følges opp/undersøkes i forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser 
dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret ønsker dette. 
 

1.2 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av kommuneloven § 23-3 første ledd: 
 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak.» 

 
Forvaltningsrevisjon er todelt:  
For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning. 
For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner. 
 

1.3 Forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning, herunder kommunens 
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon, vil blant annet bli vurdert ut i fra følgende 
fokusområder:  

 Regelverksetterlevelse 

 Måloppnåelse 

 Produktivitet  

 Kvalitet. 

 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning vil også omfatte eventuelle 
kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
Dette skyldes at dette er organisasjonsformer som ikke er selvstendige rettssubjekt, 
men regnes som en del av kommunen. 
 

1.4 Forvaltningsrevisjon i selskap 
Fokuset i en forvaltningsrevisjon av selskap vil være på selve selskapet, og vil for 
eksempel handle om selskapet drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, og om det drives i samsvar med lover, regler, vedtektsfestet formål 
og/eller på en økonomisk forsvarlig måte. 
Forvaltningsrevisjon av selskap vil omfatte selskap som er egne rettssubjekt og som 
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er heleid av en eller flere kommuner eller fylkeskommuner. 
For Vestby kommune vil dette omfatte følgende selskap: 

 Næringstjenester AS 
 Sentrumskvartalet AS 
 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 Movar IKS 
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 Øst 110-sentral IKS 

 
 

1.5 Metode og gjennomføring 
1.5.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har blant annet tatt utgangspunkt i handlingsprogrammet 2020-
2023, tidligere planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, tidligere 
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroller, SSB sin 
kommunefakta for Vestby kommune, gjennomførte eksterne tilsyn med kommunen, 
Folkehelseprofil 2019.  
 

2 Risiko og vesentlighet 
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen 
av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med tanke på risiko- og 
vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon. 
 
En ser her på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en 
effektiv drift, god kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som 
foregår i kommunen for å sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering 
av hvilke konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og 
sannsynligheten for at det vil skje. Når de ulike risikofaktorene, er identifisert og 
vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er 
iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i 
forhold til kommunens målsettinger. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 
 
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til 
avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
 
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av 
alvorsgraden i den trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til 
kommunens måloppnåelse. 
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form 
av et faktisk avvik – hvor ille er det? 
Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en 
vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor 
negativ betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere 
området som vesentlig. 
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Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra 
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser 
situasjonen ut fra. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og 
involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. 
Ulike aktører med ulike ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er 
vesentlig – for hvem er det ille? 
Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 
 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av 
vesentlighet trolig variere mellom de politiske grupperingene.)  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester 
anser som vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne 
innenfor et tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 
Det er svært vanskelig å måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet 
opp mot hverandre. Vi måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, 
vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at kontrollutvalget kan 
prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså ikke 
nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en 
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 
 
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes 
ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor 
skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke 
områder de mener det er mest vesentlig å undersøke.  
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3 Oversikt over identifiserte risikoområder 
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 

 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 

 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 
risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 

 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 

3.1 Kommunal drift 
Nedenfor følger en oversikt over områder hvor det er vurdert risiko for blant annet 
manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller kvalitet. 
 

Risikoområde Risikofaktorer Vesentlighet Kommentar Vurdering 

Anskaffelser  Risiko for brudd på 
regelverk 

 Risiko for 
kostnadsineffektive 
kjøp 

 Risiko for 
økonomiske 
misligheter knyttet til 
innkjøp 

 Ikke optimale 
priser/innkjøp for 
kommunen 

 Økonomiske 
tap, herunder 
erstatningssøks
mål og bøter 
pga. feil i 
innkjøpsprosess
en og at 
kommunen 
kjøper inn til for 
høy pris 

 Negativt 
omdømme 

Ble sist fulgt opp som et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 
2011. Det er 
kommet en ny lov med forskrifter i 
2016. Fra 12.02.2020 er det 
fastsatt nye nasjonale 
og EØS-terskelverdier for 
anskaffelser. 
 
Det er opprettet et Felles 
innkjøpskontor (FIK), et 
innkjøpssamarbeid mellom Follo-
kommunene Vestby, Ås, 
Nesodden og Frogn. 
Vertskommune er Vestby 
kommune. Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 50 
avtaler og gjennomfører større 
anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

M 

GDPR / Personvern  Risiko for at 
personsensitiv 
informasjon kan 
komme på avveie 

 Risiko for regelbrudd 

 Erstatningssøks
mål 

 Negativt 
omdømme 

Nye personvernregler vedtatt i 
2018. 
Vestby kommune har ansvar for å 
sørge for at personopplysninger 
er tilstrekkelig sikret. 
Vestby kommune har et 
personvernombud som skal verne 
personverninteressene til både 
innbyggere og ansatte i 
kommunen. 

M 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Kommunens 
krisehåndtering, 
aktuelt i forbindelse 
med Covid-
19/corona-
pandemien 

 Ivaretakelsen 
av utsatte 
grupper, 
ansatte etc. 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 Samfunnssikkerhet og 
beredskap (2015) 

M 
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Økonomisk  
internkontroll 

 systemer, rutiner og 
retningslinjer, og om 
disse er egnet til å 
sikre god 
økonomistyring og 
formuesforvaltning. 

 kommunen er 
sårbar i 
situasjoner der 
personell 
utskiftes som 
følge av 
kommunens 
avhengighet av 
den 
erfaringsbaserte 
kompetansen 
personell 
innehar  

 kan gå utover 
kvaliteten på 
tjenestene 
kommunen 
produserer, 
men også 
sikkerhet, 
kvalitet og 
konsistens 
vedrørende 
produksjon av 
regnskapsinfor
masjon 

Det er ikke gjennomført et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området. 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen økonomi-feltet: 

 Renovasjonsutgifter i 5 Follo-
kommuner (2005) 

 Store investeringer (2019) 

M 

Plan- og  
Byggesaksbehandling 

 aktuelt å se nærmere 
på status 

 hvordan saker har og 
blir prioritert 

 likebehandling mv. 

 Forskjellsbehan
dling 

 Svekket 
omdømme 

 Forsinkelse i 
prosjekt 

 Prosjekt blir 
ikke realisert 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Byggesaksbehandling (2011) 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

M 

Oppvekst  Risiko for dårlig 
læringsmiljø 

 Risiko for brudd på 
regelverk 

 Risiko for at meldte 
hendelser ikke blir 
fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

 Risiko for at det ikke 
jobbes tilstrekkelig 
systematisk med det 
psykososiale 
skolemiljøet 

 Risiko for manglende 
oppfølging av elever 
med særlige behov 

 Risiko for 
utilstrekkelig 
tilrettelegging av 
undervisningen 

 Vesentlig for 
den enkelte 
elev. 

Grunnskole er et stort og 
krevende tjenesteområde.  
 
Utfordringer relatert til elevenes 
psykososiale miljø, trivsel og 
psykiske helse er økende.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Barn i fosterhjem (2007) 

 Spesialundervisning i 
grunnskolen (2008) 

 Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet (2009) 

 Gjennomgang av PP-
tjenesten (2015) 

 
 

H 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Vestby 

 I hvilken grad makter 
kommunen å følge 
opp mottakere av 
økonomisk 
sosialhjelp, herunder 
søkere som gis 
avslag. 

 Hjelpes mottakerne 
tilbake til en trygg 
hverdag? 

 Risiko for mangelfull 
samhandling mellom 

 Mangler i 
tjenesten kan få 
store 
konsekvenser 
for de det 
gjelder. 
 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjon på området: 

 NAV Vestby og rusomsorg 
(2011) 

 
Det ble utført tilsyn med NAV 
Frogn i 2016 vedrørende lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre 
forsvarlig tildeling og 
gjennomføring av 

M 
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Vestby kommune og 
NAV 

kvalifiseringsprogram.  
Det ble ikke funnet avvik ved 
tilsynet, men bemerket følgende: 
 
«Vestby kommune har mulighet til 
forbedring med hensyn til at 
ledelsen ved Nav-kontoret følger 
med på at lovens krav er oppfylt, 
både ved tildeling og 
gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram.» 
 
Stor reform som har virket noen 
tid, og er derfor av interesse å 
undersøke. 
 
Fylkesmannen har planlagt tilsyn 
med økonomisk rådgivning 
høsten 2020. 

Rus og psykiatri  Det er i mange 
kommuner pekt på 
høy risiko for 
manglende samsvar 
mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og 
behov innenfor rus 
og psykiatri. Det kan 
derfor være ønskelig 
med en kartlegging 
av situasjonen i vår 
kommune. 

 Økt risiko for at 
enkelte blir 
langtidsbrukere 
av systemet 

 Ikke tilbud til 
alle som har rett 
på tjenester 

 Uheldige 
konsekvenser 
for 
enkeltmennesk
e 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 NAV Vestby og rusomsorg 
(2011) 

 Psykiatritilbudet (2006) 

M 

Eiendomsforvaltning  Risiko for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter 

 Risiko for etterslep 
på vedlikehold 

 Vedlikeholds-
etterslep som 
gir økte 
kostnader på 
lengre sikt 

 Økte 
investerings- og 
driftskostnader 

 HMS-krav ikke 
blir innfridd 

I handlingsprogrammet 2020-
2023 har kommunen følgende 
hovedmål: 
 
«Gi brukerne gode og 
funksjonelle bygg, og sørge for at 
eiendommene forvaltes, driftes og 
vedlikeholdes på en 
tilfredsstillende måte, innenfor 
gitte rammer.» 

M 

Kommunen som  
Barnehagemyndighet 

 Risiko for manglende 
regeletterlevelse 

 Risiko for manglende 
kvalitet i tjenesten 

 Risiko for manglende 
rapportering og 
oppfølging av avvik 

 Risiko for svikt i 
barnehagedriften og 
forskjellsbehandling 
av barnehager 
(kommunale og 
private).  

 Kvalitet i kommunale 
og private 
barnehager - følger 
barnehagemyndighet
en opp sitt ansvar? 

 Mangler i og 
klager på 
tilskudd til 
private 
barnehager 

 Varierende 
kvalitet på 
barnehagene i 
kommunen 

Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet og skal 
påse at barnehagene drives i 
samsvar med regelverket. 
Barnehagemyndigheten har tre 
virkemidler til disposisjon, 
veiledning, tilsyn og godkjenning.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjon på området: 

 Gjennomgang av Vestby 
kommune som 
barnehagemyndighet (2013) 

 
 

M 

Forvaltning og skjøtsel av 
elver og andre vassdrag 

    I handlingsprogrammet for 2020-
2023 har kommunen følgende 
delmål: 
 
- Begrense forurensning i 

grunn- og overflatevann 
- Sikkert badevann i forhold til 

M 



20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 9 av 15 

 

forurensning 

Kommunale klimamål  Oppfølging og 
tiltak/måloppnåelse 
av vedtatte klimamål 

  Kommuneplanens hovedmål for 
klima og energi er følgende:  
 
«Vestby kommune skal bidra til å 
nå nasjonale og regionale 
klimamål for å redusere 
klimagassutslipp og 
energiforbruk, i egen virksomhet 
og i kommunen som helhet, samt 
være forberedt på de 
utfordringene et endret klima vil 
medføre. I 2050 skal Vestby være 
et lavutslippssamfunn og innen 
2030 skal klimagassutslippene 
være redusert med minst 40 
prosent.» 

M 

Varsling  Varslingsrutiner og 
oppfølging av 
varslingssaker 

 Manglende 
ivaretakelse av 
ansatte 

 Svekket 
omdømme 

 Svikt i 
myndighetsutøv
else/tjenestepro
duksjon 

1.1.2020 kom det nye regler rundt 
varsling. Hensikten er å styrke 
vernet av varslere og gjøre 
reglene enklere å forstå. 
Arbeidsgiver får nå også en plikt 
til å følge opp og ivareta den som 
varsler. Alle virksomhetene må nå 
gjennomgå sine varslingsrutiner 
og sørge for at de er i tråd med 
de nye kravene. 

M 
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3.2 Kommunalt eierskap  
Ved prioritering av hvilke selskap som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
kan blant annet følgende kriterier legges til grunn for risiko- og 
vesentlighetsanalysen: 
 

 Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 

 Selskap med bare offentlig eierskap 

 Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

 Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

 Selskap som er heleid av kommunen 

 Økonomisk gevinst/tapspotensial for kommunen 

 
 
Nedenfor følger en oversikt over Vestby kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
 
3.2.1 Selskap som del av kommunal forvaltning 
Oversikten omfatter organisasjonsformer som ikke er egne rettssubjekt. Frogn 
kommune kan alene eller sammen med andre deltakerkommuner gjennomføre 
forvaltningsrevisjon med disse. Det er kontrollutvalget i vertskommunen som fører 
kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i 
vertskommunesamarbeidet, jfr. kommuneloven § 20-9. 
 
3.2.1.1 Kommunal enhet 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Vestby havn 
https://www.sonhavn.no/  

Drift av havne- og kaianlegg Vestby 100 % 

 
3.2.1.2 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

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

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/vestby-
kommune  

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

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

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta skatteoppkrever-
funksjonen for deltaker-
kommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor Kommunal  Frogn, Nesodden, Ås 
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http://www.follolandbruk.no/  landbruksforvaltning Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

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

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

Kommunale Akutt Døgnplasser 
(KAD) 

Interkommunale akutte 
døgnplasser 

Moss, Rygge, 
Råde, Våler og 
Vestby. 

Moss 

Mosseregionens 
legevaktsentral 

Interkommunal 
legevaktordning  

Moss, Rygge, 
Råde, Våler og 
Vestby 

Moss 

 

3.2.1.4 Administrativt samarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Felles innkjøpskontor Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

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

Enebakk 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

Miljørettet helsevern Samarbeid om utredning og 
saksbehandling innen 
miljørettet helsevern 

Moss, Rygge, Råde, 
Våler, Vestby 

Moss 

 

3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 
Oversikten omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskap som er heleid av 
Vestby kommune eller eid sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommuner. 
Disse selskapene er egne rettssubjekt og Vestby kommune har full innsynsrett i og 
kan gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapene. 
 

3.2.2.1 Aksjeselskap (AS) 

Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Næringstjenester AS 
https://naringstjenester.no/  

Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape 
grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede.  

Vestby 100 % 

Sentrumskvartalet AS Erverv og drift av fast eiendom. Vestby 100 % 

 

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Mosseregionen Vann, Avløp og MOVAR IKS er opprettet for å Råde, Vestby, 20,00 % 
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Renovasjon IKS (MOVAR IKS) 
https://www.movar.no/  

ivareta produksjon og 
forsyning av drikkevann, 
rensing av avløpsvann, 
innsamling, gjenvinning 
og behandling av 
husholdningsavfall samt brann-
, rednings- og feiertjenester i 
henhold til eierkommunenes 
behov. 
Disse virksomhetsområdene 
avregnes til selvkost. 

Våler, Moss 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/  

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

20,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

11,00 % 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Selskapets formål er å eie, 
utbygge, drive og vedlikeholde 
et felles avløpssystem med 
renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til 
Emmerstad bukt. 
Avløpsvannet skal ikke omfatte 
avløpsvann. 

Vestby og Ås 
(Frogn og 
Nesodden har 
samarbeidsavtale) 

38,00 % 

Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i 
henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 
Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

Indirekte 
deltaker 
gjennom 

Movar IKS 

 
 

3.2.2.3 Regionråd 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/  

Regionalt  
samarbeidsorgan 

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

Oppegård 

 
3.2.3 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 

Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Vestby kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i MOVAR IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 
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Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås (Ås 
læringssenter). Ås er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 og erstatter IKT 
Follo. Deltakerkommuner er Frogn, Vestby og Ås. Frogn er 
vertskommune. 
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4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2006-2019 
følger som eget vedlegg. 
 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 
År Tema Anbefalinger 

2018 Søndre Follo Renseanlegg IKS 1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 
kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om 
dette til styret. 

2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for 
budsjettarbeidet. 

3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby 
kommune og SFR IKS når det gjelder administrative 
oppgaver. 

4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som 
bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov 
og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg. 

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i 
samsvar med gjeldende politiske vedtak og de 
anbefalinger som gjelder for god eierstyring av 
kommunalt eide selskaper. 

2015 Selskapskontrollen 2015 Ingen konkrete anbefalinger 

2013 Vestby Næringsselskap AS og 
Vestby Fjernvarme AS 

Seks læringspunkter: 
1. Organisering og selskapsstruktur 
2. Styresammensetning 
3. Rolleforståelse 
4. Habilitetsproblematikk og ansvarliggjøring 
5. Utstrakt rapporteringsbehov 
6. Kompetanse 

2011 Krisesenteret i Follo IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomgå behovet for en videreutvikling av 
sitt planverk, jf. Ønskene fra eierkommunene. 

4. Selskapet bør vedta en styreinstruks. 
5. Selskapet bør ta inn en konkretisering av rutinene for 

rapportering av HMS-arbeidet til styret i håndboken for 
dette arbeidet. 

6. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
7. Styremedlemmene i Krisesenteret i Follo IKS bør la seg 

registrere i styrevervregisteret. 

2011 Follo kvalifiseringssenter IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
4. Styremedlemmene i Follo kvalifiseringssenter IKS bør la 

seg registrere i styrevervregisteret. 
5. Selskapet bør vedta retningslinjer som sikrer at 

Offentleglova blir etterlevd. 
6. Selskapet bør starte en prosess for å utarbeide etiske 

retningslinjer for selskapet. 

2009 MOVAR IKS - Innkjøpsreglementet bør gjennomgås og tydeliggjøres 
med hensyn til påpekte forhold. 

- Det bør være samsvar mellom beløpsgrense for 
protokollføring i innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen. 
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- Det bør vurderes innført overordnede kontrolltiltak for å 
sikre at det interne kontrollsystemet for offentlige 
anskaffelser fungerer som forutsatt. 

- MOVAR bør vurdere å etablere en overordnet 
koordinering av innkjøpsfunksjonen som ivaretar lik 
praktisering og kompetanse mellom sektorene og med 
ansvar for oppdateringer på området. 

 
 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det 
identifisert enkelte områder som etter FIKS sin mening kan representere høy risiko, 
og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
Vestby kommune. 
 
Forslaget danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. 
Kontrollutvalget står fritt til å legge til og endre på prosjektene som er skissert under. 
 

Prosjekt Tema 

Tilpasset opplæring  Risiko for utilstrekkelig tilrettelegging av undervisningen for 
den enkelte elev 

 Ressursbruk 

 Kvalitet i tjenesten 

Psykososialt skolemiljø  Risiko for dårlig læringsmiljø 

 Risiko for at det ikke jobbes tilstrekkelig systematisk med det 
psykososiale skolemiljøet 

 Risiko for at meldte hendelser ikke blir fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 
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Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 – 2019 
 
År Prosjekt Revisjonens anbefalinger Merknad 
2019    
 Integrering av flyktninger • Kommunen bør utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som 

omtaler hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert 
på integreringsområdet  

• Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor 
for å skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet 
tilpasset flyktninger 

 

    
 Store investeringsprosjekt 1. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for 

kommunestyret. Den bør i særlige tilfelle fremme saker, eksempelvis om 
endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, 
kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og 
sluttregnskaper (se nedenfor).  

2. Det bør avlegges prosjektregnskaper og sluttregnskaper for store 
investeringsprosjekter, og som legges fram for kommunestyret. 

 

2018    
 Follo landbrukskontor  

(felles for 5 kommuner) 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres 

hvert tredje år.  
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De 

andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter. 

Anbefaling bokstav c ble 
ikke vedtatt 

2017    
 Samhandlingsreformen 1. Setter mål knyttet til forebyggende tiltak i planer for hjemme- og 

sykehjemstjenestene, jf. kommuneloven § 5 krav til kommunal 
planlegging.  

2. Systematiserer arbeidet med forebyggende tiltak, for å sikre at man i 
større grad bidrar til å forebygge sykehus- og institusjonsopphold.  

3. Gjennomfører systematiske risikoanalyser innenfor helse- og 
omsorgstjenestene, for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenestene 
det er risiko for svikt eller mangler og om det er pasientgrupper som ikke 
får tilfredsstillende oppfølging i etterkant av innføring av 
samhandlingsreformen.  
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4. Systematiserer arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse blant de 
ansatte til å håndtere utskrivningsklare pasienter.  

5. Sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer med involverte parter rundt 
bruken av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, for å sikre at 
tilbudet blir benyttet i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen.  

6. Tar opp i dialogen med sykehuset hvordan informasjonsutveksling i 
forbindelse med utskrivning av pasienter kan systematiseres og 
forbedres.  

7. Formaliserer den etablerte praksisen for å følge opp PLO-meldinger fra 
sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter.  

8. Sikrer at det meldes avvik knyttet til samhandling og kommunikasjon 
mellom kommunen og helseforetaket når dette forekommer, i samsvar 
med gjeldende samarbeidsavtale og krav i forskrift.  

9. Sikrer at det blir etablert system for innhenting av erfaringer og 
synspunkter fra pasienter og pårørende, og at tjenestetilbudet innenfor 
helse og omsorg blir evaluert i lys av de erfaringer og synspunkt som 
samles inn. 

    
 Søndre Follo 

Renseanlegg IKS 
(eierskaps- og 
selskapskontroll) 

1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 
kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret.  

2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet.  
3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby kommune og SFR 

IKS når det gjelder administrative oppgaver.  
4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, 
utslippstillatelse og statlige pålegg.  

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i samsvar med 
gjeldende politiske vedtak og de anbefalinger som gjelder for god 
eierstyring av kommunalt eide selskaper. 

Rapporten ble også 
behandlet i Ås kommune, 
som tok stilling til 
revisjonens anbefalinger 
punkt 1, 2 og 4. 

2016    
 Antikorrupsjon   Formalisere 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  
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 Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer 
blir fulgt og at misligheter ikke forekommer. 

    
 Demensomsorg  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:  
 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. 

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

3. 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.  

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. 

 

2015    
 PP-tjenesten • 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 

 

    
 Samfunnssikkerhet og 

beredskap 
• Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- 

og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige 
risikostyringsprosess.  
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• Kommunen bør fullføre det pågående arbeidet med den nye helhetlige 
ROS-analysen.  

• Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, 
oppdatering og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser. Slike 
prosesser og rutiner vil være en forutsetning for å sikre jevnlig 
oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.  

• Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å 
inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og 
rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.  

• Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

2014    
 Rådmannens 

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

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

i forbindelse med risikoene.  
3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i 

månedsrapportene. 

 

    
 Hjemmetjenesten - Kommunen kan vurdere å kartlegge avvik nærmere med tanke på når feil 

oppstår, eksempelvis om det er høyere antall avvik på enkelte tidspunkt i 
løpet av et år, en uke eller døgn. Dette for å bedre kunne analysere 
årsaker til avvik og følge opp mot slike årsaker. 

- Kommunen kan utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av 
endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler.  

- Kommunen kan utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av 
IPLOS-data. 

 

2013    
 Kommunen som 

barnehagemyndighet 
- Kommunen kan vurdere å øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av 

ikke-kommunale barnehager.  
- Kommunen kan vurdere å sende tilsynsplanen til alle barnehagene så 

snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for 
tilsyn av barnehager.  

- Kommunen har tilfredsstillende makuleringsrutiner, men det er fortsatt 
behov for å minne om makuleringsrutinene for de ikke-kommunale 
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barnehagene. 
    
 Vedlikehold av bygninger • Kommunens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning bør 

konkretiseres.  
• Neste handlingsplan for kommunen bør inkludere mål knyttet til 

forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene 
for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.  

• Planleggingen av vedlikeholdsbehovet bør oppdateres.  
• Oppdatert tilstandsrapport bør presenteres i kommunens årsmelding.  
• Rapporteringen til politiske organer forbedres.  
• Tilstandsrapportene bør holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i 

planleggingen av vedlikehold. 

 

2012    
 Informasjonssikkerhet og 

IT-drift 
1. Bedre katastrofeplanlegging  
2. Bedre risikoplanlegging og risikostyring av systemer  
3. Bedre avklaring av roller og ansvar  
4. Bedre oppfølging av sikkerhetstiltak  
5. Bedre koordinering av systembehov 

 

    
 Dokumentbehandling og 

arkiv 
1. Ajourføre arkivplanen med tidsfrist for ferdigstillelse.  
2. Gjennomføre generell opplæring av saksbehandlere og særlig nyansatte, 

slik at disse får forståelse av hva begrepet arkivverdig innebærer.  
3. Redusere tilgang til bortsettingsarkiver, samt forebygge lokalene mot 

fuktskader. 

 

2011    
 Byggesaksbehandling 1. Måling av saksbehandlingstider bør gjenopptas.  

2. Prosedyrebeskrivelsene bør oppdateres i samsvar med ny plan- og 
bygningslov (av 1.7.2010).  

3. Det bør gjennomføres kundeundersøkelser jevnlig slik at kommunen får 
mer formell tilbakemelding om sitt servicenivå. 

 

    
 NAV Vestby og 

rusomsorg 
1. Fokus på tiltak som utjevner ubalansen mellom statlig og kommunal 

styringslinje:  
o NAV Akershus og Vestby kommune bør innføre mer systematisk 

informasjonsutveksling i forkant av at styringssignalene gis til 
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NAV Vestby. Det er viktig at samhandlingen gir gjensidige innspill 
til utvikling av styringsindikatorer, måling og oppføling av 
resultater.  

o Vestby kommune og NAV Akershus bør utforme retningslinjer for 
eventuelle endringer i tjenestetilbudet. Retningslinjene bør 
innarbeides i samarbeidsavtalen. Eksempelvis at alle endringer i 
tjenestetilbudet skal konsekvensvurderes før de vedtas. 

2. Økt strategisk fokus fra politisk ledelse, administrativ ledelse og NAV 
ledelsen gjennom å:  

o Måle effekter av tiltak.  
o Etablere en fast tverrfaglig gruppe som ivaretar og koordinerer det 

overordnede rusforebyggende arbeidet i kommunen, uavhengig 
av om målgruppen er barn, ungdom eller voksne.  

o Måle brukernes opplevelse av rusomsorgen opp mot strategiske 
mål ved rusomsorgen.  

o Oppdatere ruspolitisk handlingsplan og gjøre den mer kjent i 
kommunen. 

3. Økt fokus på at helse- og omsorgsutvalget blir involvert tidligere i 
rusrelaterte saker, at utvalget blir mer delaktig i utforming av mål, og at 
utvalget følger tettere opp resultater innen rusomsorg. 

2010    
 Innkjøp og anskaffelser • Vestby kommune bør prioritere og fokusere på journalføring og arkivering 

i tråd med regelverket omkring offentlige anskaffelser i innkjøpsarbeidet.  
• Vestby kommune bør forsere arbeidet med å etablere nødvendige 

kontrolltiltak i forhold til etterlevelse av rammeavtaler og i forhold til 
anskaffelser under en viss verdi. 

 

    
 Kvalitet i 

sykehjemstilbudet 
• Det pågående arbeidet med å utvikle, evaluere og forbedre nødvendige 

prosedyrer og rutiner bør prioriteres, særlig i tilknytning til 
avvikshåndtering  

• Det bør etableres en systematisk fremgangsmåte for å skaffe oversikt 
over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav 

 

2009    
 Barneverntjenesten – 1. Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra  
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hjelpetiltak i hjemmet barnehagene i tråd med den nasjonale satsingen på dette området.  
2. Barneverntjenesten bør følger opp at den halvårlige innrapporteringen til 

Fylkesmannen er korrekt.  
3. Saksbehandlingen av meldinger, undersøkelser og tiltaksplaner bør 

dokumenteres ved å la sjekklistene som barneverntjenesten benytter, 
inngå som et dokument i den enkelte saksmappe.  

4. Kommunen bør sikre at alle barn har gyldig tiltaksplan.  
5. Barneverntjenesten bør sikre at tiltaksplaner blir utformet i henhold til 

tjenestens egne retningslinjer, herunder også legge vekt på gode 
målformuleringer.  

6. Barneverntjenesten bør følge opp den gjennomførte 
brukerundersøkelsen. Dette gjelder spesielt i forhold til tilbakemeldingene 
om manglende bedring av barnets situasjon i saker hvor tiltak er avsluttet 
eller saken henlagt. 

2008    
 Hjemmebaserte tjenester 1. Søknader blir besvart i tråd med tidsfrister i gjeldende regelverk, samt 

sikre at det klart fremgår av sakens dokumenter dersom en søknad er 
blitt trukket.  

2. Lovnader i hjemmetjenestens serviceerklæring innfris.  
3. Det utarbeides en oversiktlig, skriftlig saksfremstilling i alle saker.  
4. Det blir etablert et system av prosedyrer som søker å sikre 

brukermedvirkning, i henhold til kvalitetsforskriften § 3.  
5. Vedtak begrunnes, i samsvar med gjeldende regelverk.  
6. Det gis underretning om vedtak, i samsvar med gjeldende regelverk.  
7. Vedtaksinnhold er i samsvar med Sosial- og helsedirektoratets 

anbefalinger for hva et vedtak bør inneholde.  
8. Endring, videreføring og avslutning av tjenester gjøres i tråd med 

gjeldende regelverk og anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet.  
9. Enhver sak blir fortløpende dokumentert, uavhengig av om tjenesten 

utøves av kommunens ansatte eller av private aktør. 

 

    
 Spesialundervisning i 

grunnskolen 
• Vestby kommune etablerer en ensartet praksis ved alle skolene som 

innebærer at foreldrene får informasjon om at de kan ta direkte kontakt 
med PPT hvis de er bekymret for sitt barns utvikling.  

• Kommunen innskjerper rutiner om arkivering av sakspapirer i 
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elevmappene, samt dokumenterer formelle forsendelser av sakspapirer i 
postjournal.  

• Kommunen påser at halvårsrapportene konkluderer i forhold til om 
eleven har nådd de målene som er fastsatt i IOP.  

• Skolene etablerer rutiner for å registrere hvilken spesialundervisning 
elevene faktisk får. Halvårsrapportene bør gi opplysninger om dette 
sammen med opplysninger om hvilken spesialundervisning vedtaket 
forutsetter.  

• Vestby kommune bør utvide sine rutiner vedrørende System for å 
kartlegge og vurdere kvaliteten på opplæringen i Vestby kommune til 
også å beskrive området spesialundervisning. Man må da ta 
utgangspunkt i opplysninger om målene i de individuelle 
opplæringsplanene er nådd i følge halvårsrapportene.  

• Kommunen utarbeider formaliserte prosessbeskrivelser for området 
spesialundervisning, hvor eksisterende rutinebeskrivelser og skjemaer 
kan knyttes opp. 

2007    
 Barn i fosterhjem Godkjenning av fosterhjem  

Revisjonen mener barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at 
godkjenningsarbeidet gjennomføres i tråd med regler og retningslinjer, 
herunder:  
• Sørge for at godkjenning av fosterhjem skjer skriftlig før plassering.  
• Inngå skriftlig avtale dersom omsorgskommunen selv godkjenner 

fosterhjemmet til det enkelte barn.  
• Sørge for at politiattester for fosterforeldre blir innhentet og arkivert av 

godkjenningskommunen inntil oppdraget opphører. 
 
Oppfølging av barn plassert i fosterhjem  
Revisjonen mener barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at 
oppfølging av barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med regler og 
retningslinjer, herunder:  
• Utvikle rutiner for å sikre at fosterhjemsavtale med fosterforeldrene blir 

inngått før barnet flytter inn i fosterhjemmet.  
• Utvikle rutiner for å sikre at fosterhjemsavtale med alle fosterhjem, blir 

gjennomgått årlig.  
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• Utvikle rutiner for å tydeliggjøre at det er utarbeidet foreløpig 
omsorgsplan i alle saker, utarbeide permanent omsorgsplan i aktuelle 
saker, og oversende permanent omsorgsplan til fylkesnemnda innen gitte 
frister.  

• Sikre at det antall fosterhjemsbesøk som barnevernloven krever, blir 
gjennomført.  

 
Tilsyn med barn plassert i fosterhjem  
Revisjonen mener barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at 
tilsyn med barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med regler og retningslinjer, 
herunder:  
• Sikre at alle barn plassert i fosterhjem i Vestby kommune har tilsynsfører.  
• Tilstrebe at alle barn plassert i fosterhjem i Vestby kommune får besøk 

av tilsynsfører umiddelbart etter at barnet er plassert i fosterhjemmet.  
• Sikre at det antall tilsynsførerbesøk som regelverket tilsier, både i kraft av 

å være omsorgs- og fosterhjemskommune, blir gjennomført.  
• Sørge for at politiattest for tilsynsførere blir innhentet og arkivert til 

oppdraget opphører.  
• Sikre at tilsynsførere i Vestby kommune får tilstrekkelig opplæring.  
 
Dokumentasjonsrutiner  
• Barnevernet bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer at saksmappene 

holdes i orden og er innrettet slik at dokumentene fungerer som 
informasjonskilde, nå og i fremtiden. Av dette følger at 
barneverntjenesten bør videreutvikle og implementere rutinebeskrivelser 
for godkjenning av fosterhjem, oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem, 
for å sikre at alle viktige beslutninger, oppfølging og kontakt 
dokumentføres og arkiveres på de respektive mapper. 

    
 Utbygging i Son • Selv innhente takst ved direkte salg av eiendom. 

• Aktivt bekjentgjøre kommunens etiske retningslinjer og forvaltningslovens 
bestemmelser om habilitet blant de ansatte.  

• Å etablere rutiner som sikrer at habilitet vurderes aktivt ved tildeling av 
saker. 

 

2006    
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 Energibruk i kommunale 
bygninger 

• Tydelig plassering av ansvar for koordinering. Behov for å frigjøre 
kapasitet til energiledelse. Sett fokus på ENØK.  

• Følge opp tiltak fra Energi- og miljøanalysene fra 2004/05. Flere av de 
foreslåtte tiltakene kan overføres til andre bygninger.  

• Bruk av bistand fra ekstern kompetanse. Dette vil likevel bare være nyttig 
dersom kommunen selv har kapasitet til å følge opp arbeidet.  

• Installering av SD-anlegg i sentrale bygninger i hht. handlingsprogram. 
Dette vil gi økt kontroll, bedre innemiljø (og dermed kvalitet på 
tjenestene). Samtidig gir det mulighet for å styre energibruken effektivt og 
mindre belastning på driftspersonell, særlig dersom SD-anleggene 
knyttes sammen i et samordnet system 

• Informasjon til tjenestestedene om hva de kan gjøre for å optimalisere 
driften  

• Kartlegging av mulighet for å redusere effekttopper og dermed redusere 
nettleieutgiftene. 

 
Kommunen kan også vurdere mulighetene for å utnytte Enovas 
støtteordninger for å øke sitt engasjement på området. 

 

    
 Psykiatritilbudet • å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert med 

informasjonsmøte for å presentere planene og motta innspill fra brukere 
og innbyggere.  

• å dokumentere og arkivere hvordan tallene i rapporteringen til 
fylkesmannen i Oslo og Akershus har framkommet.  

• å sikre at de individuelle planene får en kvalitet som samsvarer med 
statlige forskrifter og kommunens egne krav.  

• å legge informasjonsskrivet om individuell plan ut på kommunens 
hjemmeside på Internett. 
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Kontrollutvalget i 
Vestby kommune 

1 Gjennomførte og planlagte tilsyn med Vestby kommune 
 

1.1 Gjennomførte tilsyn 

År Tema Merknad/funn ved tilsynet Status 

2017 Oppfølging etter avløpskontroll i Vestby 
kommune. 

To av fire avvik kan etter gjennomgangen av dokumentasjon lukkes. De to 
gjenstående avvik kan lukkes når det foreligger en overordnet avløpsplan med 
handlingsdel på tiltak for å redusere fremmedvann. 

 

2016 Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester 
i arbeids- og velferdsforvaltningen - 
kommunens ansvar for å sikre forsvarlig 
tildeling og gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram ved Nav Vestby 

Ikke avdekket lovbrudd 
Merknad 
Vestby kommune har mulighet til forbedring med hensyn til at ledelsen ved Nav-kontoret 
følger med på at lovens krav er oppfylt, både ved tildeling og gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram. 

Avsluttet 

2016 Oppfølging etter avløpskontroll i Vestby 
kommune 

Oppfølgingen av avvik etter avløpskontrollen i 2013 hvor 4 avvik fra utslipptillatelsen ble 
avdekket har ikke vært tilfredsstillende. Arbeidet er påbegynt, men verken planer for 
reduksjon av fremmedvann, miljørisikovurdering og industripåslipp slik det foreligger i 
dag, oppfyller utslippstillatelsens krav 

 

2014 Rapport fra tilsyn med Vestby kommune sitt 
arbeid med løpende oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter 
folkehelseloven 

Ikke påvist avvik Avsluttet 

2014 Tilsyn med arkivene i Vestby kommune Tilsynet avdekket følgende: 
1. Arkivdanning og arkivorganisering 
Vestby kommune har ikke oppdatert arkivplan slik arkivforskriften § 2-2 krever. Kommunen 
mangler instruks for hva som skal arkiveres elektronisk og hva som skal arkiveres på papir. 
Videre mangler kommunen en plan for periodisering av arkivet og vedlikehold av det 
elektroniske materialet. 
2. Arkivlokaler 
De rommene som brukes som arkivlokaler, er ikke sikre mot brann, vann og innbrudd, i 
samsvar med kravene i arkivforskriften §§ 4-4, 4-6, 4-7 og 4-9. Det mangler rutiner for 
renhold og tilsyn samt adgang til arkivlokalene, jf. arkivforskriften §§ 4-5 og 4-9. 
3. Ordning og katalogisering 
Eldre og avsluttede arkiver, samt annet bortsatt arkivmateriale, er ikke ordnet, pakket, 
etikettert og listeført i samsvar med gjeldende regler, jf. arkivforskriften §§ 3-14 og 5-4, 
samt Normalinstruksen for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. 
4. Publikums adgang til eldre og avsluttede arkiver 
Publikums adgang til arkivene er begrenset på grunn av manglende oversikter og 
kataloger, jf. punkt 3 over. Kommunen mangler rutiner for adgang for forskningsformål. 
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2013 Kontrollrapport -  Utslippstillatelse for 
kommunalt avløpsvann 

Avvik  
1. Det mangler en plan for reduksjon av fremmedvann 
2. Vestby kommune sin risikokartlegging av overløp er mangelfull. 
3. Vestby kommune har ikke utført en risikokartlegging av sine industribedrifter. 
4. Vestby kommune har ikke utarbeidet beredskapsplan for avløp 

 

2013 Kontrollrapport – Vestby kommune Avvik 
Det er for høye utslipp av bakterier til Breviksbukta under og etter nedbør som skyldes 
utslipp av forurensninger til bekk fra avløpssystemet. 

 

 

1.2 Planlagte tilsyn 

År Tema 

2020 Landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester 

2020 Økonomisk rådgivning 

 



20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : KOFA Avgjørelser

Kontrollutvalget i 
Vestby kommune 

KOFA avgjørelser mot Vestby kommune mfl. 
År Type sak Saken gjelder Avgjørelse Sammendrag 

2011 Rådgivende 
sak  

De generelle kravene i § 5  Avvist - saken 
ubegrunnet eller 
kan klart ikke føre 
frem 

klage på offentlig anskaffelse vedrørende leie av bolig 
for mindreårige asylsøkere i Vestby kommune. 
Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise klagen som 
uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, 

2010 Rådgivende 
sak  

Avvisning av leverandør  Ikke brudd på 
regelverket  

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende 
inngåelse av kontrakt om drift av 
et trygghetsalarmmottak. Det ble anført at innklagede hadde 
brutt forskriften § 11-10 (1) bokstav a ved å ikke avvise 
valgte leverandør fra konkurransen, fordi valgte leverandørs 
underleverandør ikke oppfrlte kravet til god økonomisk 
soliditet. Klagers anførsel førte ikke frem. 

2009 Rådgivende 
sak  

 Brudd på 
regelverket  

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende 
rammeavtale for levering av møbler og inventar til kontorer, 
skoler og barnehager i kommunene Ås, Vestby, Frogn, 
Nesodden og Ski. Klagenemnda fant at innklagede hadde 
brutt forskriften § 3-5, jf offentleglova § 23, 
tredje ledd, jf§ 3 ved å unnlate å behandle klagers 
innsynsbegjæring, herunder ved ikke å gi klager innsyn i 
anbudsprotokollen og valgte leverandørs tilbud. Innklagede 
hadde videre brutt kravet til forutberegnelighet og god 
forretningsskikk i loven § 5 ved ikke å sluttføre 
konkurransen, herunder avlyse konkurransen, før 
vedståelsesfristen løp ut. En anførsel ble avvist fra 
behandling på grunn av manglende klageinteresse. 

2008 Prioritert 
rådgivende sak 

Avvisning av leverandør, 
Frister, 
Klageadgang/klagefrist/karens
  

Brudd på 
regelverket  

Klager ønsket å delta i en begrenset anbudskonkurranse for 
prosjektering og bygging av flerbrukshall, stadion, liten 
fotballbane og infrastruktur tilknyttet anlegget, men fikk sin 
søknad om prekvalifisering avvist som for sent innlevert. 
Klagenemnda fant at kravene til likebehandling og 
forutberegnelighet i lovens § 5 var brutt ved at innklagede 
hadde avvist klagers prekvalifiseringssøknad som for sent 
innlevert, uten at det var hjemmel for dette i 
forskriftens § 20-12 (1) bokstav d. Klagers øvrige anførsler 
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førte ikke frem. 

2006 Rådgivende 
sak  

Annet  Brudd på 
regelverket  

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for 
leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at 
det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for valg 
av tilbud. Videre la klagenemnda til grunn at kravene til 
forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet var 
brutt ved at konkurransegrunnlaget ikke opplyste om at bare 
kvalitet på utskrift og kopier ville bli evaluert i forbindelse 
med tildelingskriteriet kvalitet. 
Klagenemnda hadde ikke grunnlag for å si at innklagedes 
tilbudsevaluering var vilkårlig. 

2005 Rådgivende 
sak  

Annet, Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Ikke brudd på 
regelverket  

Klagenemnda kom under tvil til at en avtale om etablering og 
drift av avgiftsparkering på innklagedes område var å anse 
som en tjenestekonsesjon. Klagenemnda kom til at Vestby 
kommune ikke har brutt regelverket om offentlige 
anskaffelser. 

2003 Rådgivende 
sak  

Annet Brudd på 
regelverket  

I en konkurranse med forhandlinger hadde innklagede 
oppgitt tildelingskriteriene til å være erfaring, kompetanse og 
pris. Klagenemnda fant at det ikke var i strid med regelverket 
å benytte tildelingskriteriene kompetanse og erfaring. 
Derimot hadde innklagede brutt § 17-2(2) ved å legge vekt 
på kriterier som verken var oppgitt i kunngjøringen eller i 
konkurransegrunnlaget. Innklagede hadde også brutt kravet 
til likebehandling ved den måte leverandørene ble behandlet 
på under forhandlingene. Klagenemnda kom til at innklagede 
ikke hadde brutt § 3-6. Bakgrunnen var at en av deltakerne i 
konkurransen hadde utarbeidet skissegrunnlaget 
anskaffelsen baserte seg på. Klagenemnda hadde ikke 
grunnlag for å ta stilling til om innklagede hadde brutt 
taushetsplikten. Det var heller ikke godtgjort at det forelå klar 
sannsynlighetsovervekt for at klager ville blitt tildelt 
kontrakten dersom feilene ikke var blitt begått. Klagenemnda 
fant det derfor ikke godtgjort at vilkårene for å få erstattet 
den positive kontraktsinteressen var oppfylt. Derimot fant 
nemnda det sannsynlig at klager ikke ville ha deltatt i 
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konkurransen dersom de på forhånd hadde vært kjent med 
hvordan forhandlingene ville bli gjennomført. Vilkårene for 
erstatning for negativ kontraktsinteresse synes således 
oppfylt. 
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Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Vestby
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er høyere enn i landet som 

helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er 

lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

• Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele 
landet. Klikk på indikator nummer 14 i folkehelsebarometeret for å 
se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært 

fornøyd med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke 

signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det 
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan 
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det 
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som 

høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i 
kommunen.

• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og 
lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra 
fastlege og legevakt.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, 
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

FOLKEHELSEPROFIL 2019

1   Folkehelseprofil for 0211 Vestby, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   17486
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Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen 
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen 
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning 
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt 
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier, 
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og 
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna. 
Økonomiske problemer kan også føre til stress i 
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske 
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet 
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere 
psykiske og fysiske helseplager.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan 
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det 
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan 
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som 
bor i lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen 

Figur 1. Oppvekstarenaer. 

FOLKEHELSEPROFIL 2019

2   Folkehelseprofil for 0211 Vestby, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   17486
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Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter.

Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever 
mobbing.

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være 
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme 
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten 
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot 
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å 
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og 
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende. 
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at 
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale 
situasjoner.
 

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge 
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får 
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde 
seg sammen med andre. 

Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer 
lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. 

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det 
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletiden (Ungdata 2016-2018). 

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de 
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra 
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata 
2016-2018). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert 
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt 
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som 
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn 
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere 
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i 
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra 
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som 
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv 
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle 
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med 
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32. 
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. 

Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, 
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i 
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
ni

ng 1 Andel barn, 0-17 år 24 23 21 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 20,1 22,2 25,4 prosent

3 Andel over 80 år, framskrevet 4,3 4,6 4,9 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 80 81 81 prosent

5 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 5,3 6,4 9,2 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,6 2,9 2,8 -

7 Bor trangt, 0-17 år 12 16 19 prosent

8 Barn av enslige forsørgere 15 14 15 prosent

9 Stønad til livsopphold, 20-29 år 8,4 7,1 8,5 prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse 86 87 86 prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2017 8,7 7 7,4 prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 24 20 24 prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 23 20 23 prosent (k)

14 Frafall i videregående skole 20 17 21 prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2017 68 73 73 prosent (a,k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017 71 71 70 prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017 68 66 66 prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2017 60 47 49 prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2017 19 19 19 prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.) 1,2 96 91 prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann 83 92 88 prosent

22 Skader, behandlet i sykehus 11,9 13,1 13,7 per 1000 (a,k)

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017 12 13 14 prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017 27 28 29 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 4,8 4,9 6 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 79,7 80,0 79,1 år

27 Forventet levealder, kvinner 84,0 83,9 83,3 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 5 5,2 5 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017 70 72 71 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 177 148 159 per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett 313 314 319 per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år 18 18 23 prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom 15,1 16,6 17,7 per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter 325 331 340 per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Vestby
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Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Vestby
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i 

landet som helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i 

landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er 
under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at 
brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelsa statistikkbank 
finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen 
er brukt som grense.

Miljø, skader og ulykker
• Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er 

utsatt for, er ikke signifikant forskjellig fra nivået for befolkningen i 
landet som helhet. Tallene er basert på modellen som brukes i 
varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en 
fritidsorganisasjon, er høyere enn landsnivået. Tallene er hentet fra 
Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive 

(andpusten eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er ikke signifikant 
forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og 

de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke 
signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder 
mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale 
helseforskjeller i kommunen.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 
2020. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
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Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av 
tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, 
utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan 
kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig 
samfunnsutvikling.  

Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet 
enn de to andre dimensjonene i FNs bærekraftmål - miljø og 
økonomi, se figur 1. FN er tydelig på at også sosiale forhold er 
en viktig del av bærekraftsmålene, se tekstboksen. 

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale 
dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og 
folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

• Setter menneskelige behov i sentrum.
• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
• Legger til rette for at mennesker som bor i 

lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og 
ellers i kommunen.

• Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

Planlegging som virkemiddel

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på at 
kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig 
samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse.

Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og 
levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle 
forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og 
nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele 
slike påvirkningsfaktorer.

Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige 
kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig utgangspunkt 
for planstrategien og planarbeidet i kommunen.

Dersom kommunen ikke er bevisst på relevante 
påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, 
kan kommunen komme til å videreføre uheldige miljø- og 
samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale 
bærekraften. 

Spørsmål kommunen kan stille seg er: Hvordan er sosial 
bærekraft ivaretatt i planarbeidet? Er sosial bærekraft 
tilstrekkelig integrert i samfunns- og arealdelen, og blir dette 
fulgt opp i kommunedelplaner og økonomiplanen?

Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å 
prioritere og samordne hva kommunen skal satse på, og hvor. 
Hvis planleggingen skal virke, må kommunen følge opp med 
tiltak.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige 
lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og 
hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, 
at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet. 

Tilhørighet

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller 
steder. Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap 
innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom utvikling av gode 
oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, 
flerbruk av kommunale bygg og tilbud for innbyggere i og 
utenfor arbeidslivet.

Det å delta i frivillige organisasjoner og kommunale prosesser 
kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet til lokalmiljøet og 
kommunen. Tiltak for å hindre utenforskap kan også styrke 
opplevelsen av tilhørighet og felleskap. 

I hvilken grad innbyggerne deltar i for eksempel frivillig arbeid, 
om de stemmer ved kommunestyrevalget eller om de deltar i 
andre samfunnsaktiviteter, kan fortelle oss noe om i hvilken 
grad innbyggerne i en kommune føler at de hører til. Figur 4 
viser andelen som stemte ved kommunestyrevalget høsten 
2019.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn 

Figur 1. Planlegging – et viktig verktøy for lokal bærekraft.  
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Trygghet 

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunn-
leggende behovene dekkes for å kunne oppleve trygghet og 
livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre 
innbyggerne en rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og 
ressurser.

Hva som skaper trygghet varierer. Det kan være å kunne gå 
ute alene på kveldstid, oppleve godt naboskap og at barna kan 
leke fritt i nærområdet, men også at en har fast inntekt og 
gode relasjoner.

For å kunne øke tryggheten i et område er det nødvendig å 
først finne ut hvordan befolkningen opplever tryggheten på 
stedet, se figur 2. Se også indikatorene 4-7 om økonomisk 
trygghet i folkehelsebarometeret på side 4.

Medvirkningsprosesser kan også være en kilde til informasjon 
om opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet.

Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud 

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i 
kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant annet har 
tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God 
variasjon når det gjelder arbeidsplasser, tilgang til skole og 
barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og 
kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og viktig 
for utjevning av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i 
fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive liv, er viktige 
kvaliteter i et lokalsamfunn. Det samme gjelder at alle har 
tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og 
rekreasjon. Se indikator nummer 15 om luftkvalitet i 
folkehelsebarometeret på side 4.

Figur 3 viser tall som kan si noe om tilgangen til passende 
boliger i kommunen.

Tillit til mennesker og myndigheter 

Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit 
til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit 
til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi 
trenger, at politikere har samfunnets interesser i tankene, og 
at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet 
er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet 
hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av 
befolkningen som stemmer ved valg, kan også være en 
indikator på tillit, se figur 4.

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det 
som trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid (Ungdata 2017-
2019). 

Figur 3. Trangboddhet og leid bolig (2018). 

Figur 4. Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget i 2019. 

Les mer:  
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Helsedirektoratets temaside om folkehelsearbeid i kommunen
• Regjeringen: Bærekraftsmålene
• I tillegg til indikatorene i folkehelsebarometeret på side 4, finner du 

flere indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.

FOLKEHELSEPROFIL 2020

3   Folkehelseprofil for 3019 Vestby, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019:   17824



20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Vestby kommune Folkehelseprofil 2020

Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  

1. 2019. 2. 2019, i prosent av befolkningen. 3. 2018, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2018, alle aldre, personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 
% av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-
prosentilen. 6. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2018, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for 
enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 9. 2018, andelen er presentert i prosent av personer i 
privathusholdninger. 10. Skoleårene 2014/15-2018/19. 11. Skoleårene 2016/17-2018/19. 12. 2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 13. 2018, definert som tilfredsstillende 
resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 14. 2018, andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 
50 personer. 15. 2018, mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) fint svevestøv (PM2,5) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 16. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 17. 2017-2018, 
omfatter lovbrudd som politiet og påtalemyndigheten har registrert i kategorien vold og mishandling (omfatter ikke seksuallovbrudd). 18. U.skole, svært eller litt fornøyd. 19. U.skole, 
opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 20. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 21. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 
Kommunestyrevalget. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2014-2018, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet, oppgitt i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 26./27. 2004-2018, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2003-2017, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, 
mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2016-2018, 0-74 år, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 31. 2015-2018, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2016-2018, omfatter innlagte på 
sykehus og/eller døde. 33. 2018, 0-79 år, utleveringer av antibiotika ekskl. metenamin på resept. 34. 2014-2018. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-
undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Valgdirektoratet og Nasjonalt 
vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel over 80 år 2,8 4,1 4,2 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 20,5 23,8 25,5 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 79 78 80 prosent

4 Lavinntekt (husholdninger) 5,2 6,9 7,4 prosent

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,7 2,9 2,8 -

6 Barn av enslige forsørgere 15 15 15 prosent

7 Stønad til livsopphold, 20-66 år 14 15 16 prosent (a,k)

8 Bor trangt, 0-17 år 11 17 19 prosent

9 Leier bolig, 45 år + 11 11 12 prosent

10 Trives på skolen, 10. klasse 87 87 85 prosent (k)

11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 24 23 24 prosent (k)

12 Frafall i videregående skole 18 19 20 prosent (k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

13 God drikkevannsforsyning 99 93 90 prosent

14 Andel tilknyttet vannverk 81 90 88 prosent

15 Luftkvalitet, fint svevestøv 6 6,4 5,4 µg/m³

16 Skader, behandlet i sykehus 11,9 13,4 13,7 per 1000 (a,k)

17 Vold, anmeldte tilfeller 5,5 6 6,9 per 1000

18 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2019 69 69 68 prosent (a,k)

19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2019 87 85 85 prosent (a,k)

20 Kollektivtilbud, Ungdata 2019 71 68 63 prosent (a,k)

21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019 71 64 65 prosent (a,k)

22 Ensomhet, Ungdata 2019 24 22 22 prosent (a,k)

23 Valgdeltakelse, 2019 65 63 65 prosent

He
lse

-
re

la
te

rt
 

at
fe

rd 24 Lite fysisk aktive, Ungd. 2019 11 14 14 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 4,2 5,3 5 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 80,0 79,6 79,4 år

27 Forventet levealder, kvinner 84,3 83,6 83,5 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 5,1 5,1 4,9 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2019 70 71 70 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lidelser 165 154 154 per 1000 (a,k)

31 Overvekt og fedme, 17 år 20 21 23 prosent (k)

32 Hjerte- og karsykdom 14,5 17,2 17,4 per 1000 (a,k)

33 Antibiotikabruk, resepter (ny def.) 296 312 306 per 1000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 95,9 96,3 96,0 prosent

Folkehelsebarometer for Vestby

FOLKEHELSEPROFIL 2020

4   Folkehelseprofil for 3019 Vestby, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019:   17824
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 22/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00015-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 9-20 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, Saksprotokoll KST sak 10-20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Store 
investeringsprosjekter i Vestby kommune, Saksprotokoll KST sak 11-20 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby kommune, 
Saksprotokoll KST sak 19-20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, Saksprotokoll KST 
sak 20-20 Orientering fra revisor, Kontrollrapport 2019 om 
skatteoppkreverfunksjonen for Vestby kommune, Næringstjenester AS Årsregnskap 
2019, Follo landbrukskontor Årsmelding 2019, KISIF IKS Årsmelding 2019, KISIF 
IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03022020, FKS IKS Årsregnskap 2019 
med styrets beretning, Movar IKS Årsberetning 2019, SFR IKS Årsberetning og 
regnskap 2019, Vestby KU Oversikt over saker til behandling 2020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 03/20 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 
saksprotokoll KST sak 9/20 (vedlagt) 

RS 04/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby 
kommune, saksprotokoll KST sak 10/20 (vedlagt) 

RS 05/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby 
kommune, saksprotokoll KST sak 11/20 (vedlagt) 

RS 06/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, saksprotokoll KST sak 19/20 (vedlagt) 
RS 07/20 Orientering fra revisor, saksprotokoll KST sak 20/20 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 04/20 Kontrollrapport 2019 om skatteoppkreverfunksjonen for Vestby 
kommune (vedlagt) 

OS 05/20 Næringstjenester AS Årsregnskap 2019 (vedlagt) 
OS 06/20 Follo landbrukskontor Årsmelding 2019 (vedlagt) 
OS 07/20 KISIF IKS Årsmelding 2019 (vedlagt) 

KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019, urevidert 03.02.2020 (vedlagt) 
OS 08/20 Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap 2019 med styrets beretning 

(vedlagt) 
OS 09/20 MOVAR IKS Årsberetning 2019 (vedlagt) 
OS 10/20 SFR IKS Årsberetning og regnskap 2019 (vedlagt) 
OS 11/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 27.05.20 (vedlagt) 
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Saksprotokoll 
 
 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  17/01989 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 9/20 10.02.2020 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 10.02.2020: 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.02.2020: 
1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som  

regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.2021, og fullfører 
revisjonen av regnskapsåret 2020. 

2.   Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 13. februar 2020 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i 
Vestby kommune 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  20/00185 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 10/20 10.02.2020 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 10.02.2020: 
 
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til 
orientering.  
 
Repr. Kenneth Lien Steen (Frp) fremmet følgende forslag: 
 
Stryke alt utenom pkt.1 
 
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet deretter følgende fellesforslag fra 
Frp og Ap: 
 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til 
orientering. 
 
Votering: 
Repr. Tom Anders Ludvigsens fellesforslag far Frp og Ap ble vedtatt mot 10 
stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 10.02.2020: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til 
orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
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Vestby kommune 
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Vestby, 13. februar 2020 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby 
kommune 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  20/00186 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 11/20 10.02.2020 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 10.02.2020: 
 
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Vestby 
kommune til orientering.  
 
Repr. Roble Wais (H) fremmet følgende forslag: 
 
Endring punkt 2 b: 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig frivillighetsstrategi/ plan. 
 
Votering: 
Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble vedtatt mot 10 stemmer. 
Kontrollutvalgets innstilling punkt 2 og 3 fikk 14 stemmer og falt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.02.2020: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger, til 

orientering.  

 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 13. februar 2020 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  20/00616 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 19/20 20.04.2020 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.04.2020: 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.04.2020: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 21. april 2020 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Orientering fra revisor 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  20/00615 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 20/20 20.04.2020 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.04.2020: 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.04.2020: 
Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks.mva. for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommunelov § 24-9. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 21. april 2020 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
Svein Kåre Eikefjord 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  40808212 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6804318 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Vestby kommune 
post@vestby.kommune.no  
 
 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Vestby 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Ski og Oppegård (nå Nordre Follo), Vestby, Ås, Frogn og 
Enebakk. 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

20,8 22,7 22,0 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport for 2019 at dagens bemanningssituasjon oppleves som noe 
anstrengt sett hen til oppgaveporteføljen. 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Vestby kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 2 306 793 310 og utestående restanser2 på kr 78 569 693, herav berostilte krav 
på kr 15 924 409. 

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Vestby kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 95,00 % 96,37 % 96,19 % 96,26 % 

Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,99 % 99,98 % 99,95 % 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 98,80 % 99,09 % 99,35 % 99,40 % 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 100,00 % 99,93 % 99,79 % 99,91 % 

Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,00 % 99,65 % 99,92 % 98,97 % 

Arbeidsgiveravgift 2018 100,00 % 99,86 % 99,86 % 99,84 % 

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
Rapport er sendt skatteoppkreveren 20. august 2019. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 
10. september 2019. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteetaten har i 2019 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving 23. og 24. oktober 2019. Rapport er sendt skatteoppkreveren 22. november 
2019. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 17. desember 2019. 

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Som et resultat av kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 

 Skatteoppkrever pålegges omgående å etablere tilfredsstillende internkontroll i henhold til Instruks 
for skatteoppkrevere. 

Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding gitt en orientering om kontorets praksis og tiltak som er iverksatt. 

Ut over gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i 
samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Gjennom kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 

 Skattekontoret gjentar pålegget om å saksbehandle manuelt endrede bankkonti i henhold til 
Retningslinjer for endring av bankkonto for skattytere. 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å følge Skattedirektoratets retningslinjer og ajourføre 
egen rutine for oppfølging av ubehandlede utbetalingsbeløp og herreløse poster. 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å iverksette tiltak som sørger for at manuelle bilag 
"Godskriv annen aktør" oppfyller kravene i henhold til Retningslinjer for dokumentasjon og 
oppbevaring av manuelle bilag i skatteregnskapet. 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever om å kjøre regelmessig batch og følge opp avvik slik det 
fremgår i Retningslinjer for skatteoppkrevernes arbeid med a-meldinger fra Skattedirektoratet. 

Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding gitt en orientering om kontorets praksis og tiltak som er iverksatt. 

Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det 
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i 
regnskapsåret.  

Skatte- og avgiftsinnkreving  

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
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Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Dette er siste året kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i 
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten 
fra 1. juni 2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

 
 
 
 

Med hilsen 

Frode Gunleksen 
underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Sondre Dukefoss 
  
 
 
 
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 
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Kopi til:  Skatteoppkreveren for Vestby kommune 
Kontrollutvalget for Vestby kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Vestby kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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 Innledning 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, 
Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune.  

Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i 
Follo. Betingelsene for matproduksjon er gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 20-30 millioner 
brød hvert år. Dette kan mer enn dobles ved en beredskapssituasjon. Kornproduksjonen utgjør i alt 
50-60 tusen tonn hvert år. Det dyrkes også en god del grønnsaker og bær. Dette kan også økes 
betydelig ved en beredskapssituasjon. Fra skogene i Follo tas det ut rundt 100 000 kubikkmeter 
tømmer til en verdi av ca 40 millioner kroner hvert år, i 2019 noe mer. Brutto verdiskaping i 
landbruket i Follo pr år er ca 250 millioner kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre bransjer 
(transport, bygg og håndverk etc).  Det er ca 1150 landbrukseiendommer i Follo med smått og stort. 
Da regnes eiendommer med over 5 dekar dyrka jord eller over 25 dekar skog som 
landbrukseiendommer. Det har vært en nedgang i antall aktive bruk i flere år, antallet foretak som 
søkte produksjonstilskudd i 2019 var 293. Arealet holdes i hevd ved bortleie. På over 70 % av 
landbrukseiendommene med dyrka jord er jorda bortleid. Gjennomsnittsarealet på driftsenhetene 
har økt nesten hvert år og var i 2019 442 dekar. 

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. 
Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske 
virkemidler som gjelder for landbruket. Rådmennene delegerer kurante saker og saker uten 
prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen via kommunalsjef. 
Landbrukskontorets handlingsprogram fastsetter hovedmål og delmål for landbrukskontoret, angir 
arbeidsområder, og er grunnlaget for rapportering.  

Koordinerende utvalg 

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal følge opp virksomheten 
ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo 
landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir 
uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for 
landbrukskontoret og har lederrollen i utvalget. Utvalget hadde 3 møter i 2019. 

 

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo i 2019: 

Kommune Fast representant Fast vararepresentant 

Ås Nils Erik Pedersen, leder  Emil Schmidt 

Oppegård Anne Holten Kristin Swendgaard 

Nesodden Grethe Hagbø Eva-Kristin Danielsen 

Frogn Anne-Bergitte Thinn Eli Moe 

Ski Hans Vestre Stein Engebretsen 

Vestby Cecilie Svarød Sjur Auten 

 

 Hovedmål 
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og 
faglig god måte. 
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1 Økonomiske virkemidler - tilskuddsforvaltning – kontroll 
Delmål: Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og 
med høyt servicenivå. 

Oppgavene består i veiledning og behandling av søknader om produksjonstilskudd, 
velferdsordningene i landbruket, miljø-, nærings- og skogvirkemidler. 

1.1 Produksjonstilskudd (PT) og avløsertilskudd i landbruket 
I februar 2019 ble produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning for ferie og fritid (husdyrbruk) for 
2018 utbetalt. Til sammen fikk landbruksforetakene i Follo utbetalt kr 44 374 826 i 
produksjonstilskudd og kr 2 015 914 i avløsertilskudd. 

I 2019 søkte 285 landbruksforetak om produksjons- og avløsertilskudd (PT), fordelt på 2 
søknadsomganger. I mars leverte husdyrprodusenter søknad del 1 og i oktober søker alle om tilskudd 
til planteproduksjon og beitetilskudd. 74 foretak søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. 

Figur 1: Antall PT-søknader per kommune og år, 2009-2019. 

 

 

Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år 
etter et risikobasert uttrekk. I 2019 ble det gjennomført 30 kontroller, 21 ved stedlig kontroll og 9 
dokumentkontroller. På grunn av at tidligere saksbehandler for PT sluttet våren 2019 ble alle 
kontrollene utført etter høstsøknaden. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men 8 foretak fikk 
avkorting pga. mangelfull, eller feilopplysninger knyttet til gjødslingsplan og sprøytejournal. Det ble 
også gitt råd og varsel om oppfølging.  Saksbehandlingen har foregått fra 1. mars 2019 til februar 
2019 med en svært intens kontrollperiode i november/desember. Saksbehandlingstiden styres av 
systemet E-stil.  

Landbrukskontoret bruker ca. tre månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-
ordningen.  

1.2 Velferdsordningene 
Dette gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. og tidligpensjonsordning for 
jordbrukere. Det var ingen søknader etter disse ordningene i 2019, men det har vært enkelte 
henvendelser om ordningen.  
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1.3 Regionale miljøtilskudd (RMP) 
Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. Det ble vedtatt et nytt RMP for jordbruket i 
Oslo og Viken i 2019 med en del endringer. I områdene under marin grense er det forurensningstiltak 
som prioriteres. I Follo ble det i 2019 utbetalt kr 8 mill. til dette formålet, fordelt på 190 søkere, 67 % 
av foretak som søkte produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler.  

Det ble foretatt risikobasert kontroll av 10 foretak, 5 % av søknadsmengden. Kontrollen startet 
umiddelbart etter søknadsfristens utløp 15. oktober, og ble avsluttet i desember 2019. Hovedfokus 
var oppfølging av den nye ordningen Soner for pollinerende innsekter. Forvaltningen har samtidig 
fulgt opp med rådgivning og veiledning. Saksbehandlingen foregikk fra 15. oktober til 11. januar 
2019. Utbetaling skjer 12. mars 2020.   

1.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak 
prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og MORSA. Follo-
kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. Det ble tildelt mye 
SMIL-midler til kommunene i Follo også for 2019. Follo landbrukskontor har i 2019 hatt et 
fangdamprosjekt hvor man har kartlagt behovet for rensk i alle 32 registrerte fangdammer. Ut av 
dette kom det 12 søknader som fikk innvilget tilskudd. Det er laget veldig mange planer for 
hydrotekniske tiltak. Over 5,1mill. kr ble innvilget, fordelt på 68 søknader. Antallet søknader 
behandlet i Follo utgjør 25 % av totalen for Oslo og Akershus. 

Mange planer innebærer store kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, 
avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader. Det gis 3 års arbeidsfrist med mulighet for 2 års 
forlengelse. Alle tiltak blir kontrollert av landbrukskontoret før sluttutbetaling av tilskudd. 

Nytt av året var søknadsportalen Argos, som har effektivisert saksbehandlingen på SMIL og tilskudd 
til drenering. Alle søker på nett via Altinn, noe som har fungert bra. I 2019 kom det inn søknader om 
tilskudd gjennom året, men det ble et ekstra trykk i november/desember samtidig med behandling 
og kontroll av PT og RMP. Av den grunn vil det bli satt siste frist for søknader for 2020 medio oktober.  
Alle søknadene ble behandlet stort sett løpende, og senest i løpet av 3 uker.  

1.5 Tilskudd til drenering 
Det er stort behov for drenering av jordbruksarealer i Follo. En tilskuddsordning ble innført for få år 
siden og i 2017 ble tilskuddssatsen doblet til kr 2000 pr dekar systematisk grøfting. I 2019 ble 6 
søknader godkjent i Follo, til sammen 1187 dekar og et tilskuddsbeløp på kr 2 354 000. To søknader 
kom inn etter at Fylkesmannen stengte sine systemer Alle dreneringsplaner som er utført blir 
kontrollert før sluttutbetaling av tilskudd. I 2019 fikk Follo tildelt mer enn nok dreneringsmidler, og 
derfor ble alle dreneringssøknadene saksbehandlet fortløpende og senest i løpet av 3 uker.  

1.6 Erstatningsordningene 
Erstatning kan gis til jord- og hagebruk med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold 
som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon og tap av 
bifolk.  

Vekstsesongen 2018 var sterk preget av tørke og det kom inn 250 søknader. En stor andel av 
søknadene ble først ferdigbehandlet i 2019. Det var korn- og grasvekster som ble rammet hardest. 
Bær- og grønnsakproduksjonen hadde mindre avlingsskader, da de fleste av disse produsentene 
hadde vanningsanlegg. To medarbeidere hadde denne ordningen som hovedarbeidsområde fra juli 
2018 til fram til våren 2019. Til sammen ble det utbetalt vel kr 39 millioner kroner i erstatning for 
avlingsskader i Follo forårsaket av tørken i 2018. 
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Figur 2: Fordeling av avlingsskadeerstatning på kommuner i Follo 

 Ant korn Kr korn Ant. grovfor Kr grovfor Sum 

Vestby 49   8 352 014 13  2 622 372 10 974 386 

Ski 62 10 874 964 15  4 301 942 15 176 906 

Ås 63   6 548 946 11  1 884 558   8 433 504 

Frogn 22   2 324 835 1     133 184   2 458 019 

Nesodden 8      364 905 5  1 659 464   2 024 369 

Oppegård   1     403 977      403 977 

Sum Follo 204 28 465 664 46 11 005 497 39 471 161 

 

Vekståret 2019 har vært et normalår når det gjelder avlingsnivå i landbruket og det ble mottatt kun 3 
søknader. Dette gjaldt to bringebærprodusenter og en honningprodusent. For bringebær var årsaken 
flere netter med nattefrost i begynnelsen av mai. Dette førte til at blomsterkopper fikk frostskader 
med den følge at de tørket inn. For de to bringebærprodusentene medførte dette at avlingene deres 
ble redusert til ca. 1/3 av et normalår. Til sammen ble det for vekståret 2019 utbetalt kr 711.653 i 
erstatning for avlingsskader og svikt i honningproduksjon.  

1.7 Skogfond 
Ved tømmersalg skal skogeier sette av minst 4 % av bruttoverdi til skogfond, som kan investeres i en 
del tiltak i den enkelte eiers skog. Kommunen forvalter ordningen.  

I 2019 omsatte 161 skogeiere i Follo til sammen 140.678 m3 tømmer med bruttoverdi kr 
57.451.562,- og satte av 21% til skogfond. Det ble utbetalt totalt kr 5.146.521,- fra skogfond til 151 
tiltak i 2019, derav kr 3.626.634,- til skogkultur. 9 av skogkulturtiltakene ble kontrollert i felt.  

Mer enn 90 % av skogfondskravene ble behandlet innen fire uker. 

Landbrukskontoret brukte ca 50-60 dagsverk på skogfondsordningen i 2019, inkludert 
tilskuddsordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

1.8 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Det ble i 2019 gitt NMSK-tilskudd til ungskogpleie, markberedning og «tettere planting som 
klimatiltak». Ungskogpleietilskudd ble gitt med satser (40% max 200 kr/dekar) og regler felles for de 
fleste Akershuskommunene, mens satser og regler for plantetilskudd var bestemt av 
Landbruksdirektoratet.   

Til 40 søknader om tilskudd til ungskogpleie, med samlet areal 1.346 dekar, ble det innvilget til 
sammen kr 116.692,-. To søknader om tilskudd til markberedning, med samlet areal 171 dekar, ble 
innvilget til sammen kr 12.825,-. 26 søknader om tilskudd til tettere planting, med samlet areal 806 
dekar, ble innvilget med til sammen kr 116.692,-.  

Det ble utført feltkontroll på sju av tilskuddssøknadene. 

Mer enn 90 % av tilskuddssøknadene ble behandlet innen fire uker.   

Landbrukskontoret brukte anslagsvis 30-35 dagsverk på NMSK-tilskuddsordningene. 
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2 Juridiske virkemidler - landbrukslovgivningen 
Delmål: Landbrukskontoret skal forvalte jordlov, skogbrukslov og konsesjonslov i tråd med nasjonale 
retningslinjer og regionale og lokale føringer. 

Oppgavene består i saksbehandling og vedtak i saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, 
odelslov og forskrifter etter disse. Landbrukskontoret gir uttalelse til plansaker og byggesaker i 
Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder). 

2.1 Saker etter jordloven 
Kommunene fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om fradeling av 
areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka eller dyrkbar jord blir 
det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet formål forkommer også. 
Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§8), blant annet ved godkjenning av 
jordleieavtaler. 

I 2019 ble det behandlet 16 saker angående omdisponering og deling og 9 saker angående driveplikt, 
hvorav 4 dispensasjoner fra oppfylling av driveplikten ved 10-års leieavtale. Saksbehandlingstiden på 
saker etter jordloven er vanligvis 3 -4 uker. 

2.2 Saker etter konsesjonsloven 
Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. I tillegg kontrolleres egenerklæring 
om konsesjonsfrihet ved alle eierskifter. Fra april 2017 har kommunen fått en utvidet rolle ved at 
Statens Kartverk har innført nytt fagsystem der kommunene legger inn egenerklæringer og 
konsesjoner i matrikkelen. Landbrukskontoret kontrollerer alle egenerklæringer for 
landbrukseiendommer og også øvrige egenerklæringer for Ås og Vestby, og legger dem inn i 
matrikkelen.  

I 2019 behandlet kontoret 11 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer, 140 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Ås, 251 egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Vestby og 21 i 
øvrige kommuner (landbrukseiendommer) 

Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca 4 uker.  

Figur 3. Antall jord- og konsesjonssaker i 2018 fordelt på kommuner 

Kommune Omdisponering og deling Konsesjon Sum 

Vestby 4 3 7 

Ski 2 2 4 

Ås 3 3 6 

Frogn 4 2 6 

Nesodden 3 1 4 

Oppegård 0 0 0 

Sum 16 11 27 

 

Follo landbrukskontor brukte ca 0,5 årsverk på saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven i 
2019. 

  



22/20 Referat og orienteringer - 20/00015-3 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2019

8 
 

2.3 Saker etter skogbruksloven 
Foryngelseskontroll i skogbruket 
Skogeier skal jamfør skogbrukslovens § 6 sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 
Landbrukskontoret utførte i 2019 Landbruksdirektoratets opplegg for foryngelseskontroll. 36 
skogeiere, som i skogfondsregnskapet var registrert med salg av minst 250 m3 gran i 2016 og siden 
ingen eller lite planting, fikk brev og egenerklæringsskjema fra landbrukskontoret. Ved årets utgang 
hadde 26 status «OK», åtte «OK, bør følges opp», og to skogeiere hadde ikke svart.  

En del tidligere forhold ble fulgt opp. Av 306 registrerte slike hogster 2009-2016 hadde ved årsskiftet 
236 statusen «OK». 53 «OK, bør følges opp». De fleste av disse har svart «Har tilrettelagt for naturlig 
foryngelse» eller «Planlegger planting på et senere tidspunkt».  

Landbrukssjefen ga i 2019 med hjemmel i skogbrukslovens § 6 en skogeier pålegg om planting. 

Det er sannsynlig at ordningen virker som en påminnelse for en del skogeiere, og dermed bidrar til 
planting som ellers ikke hadde blitt utført. 

Landbrukskontoret økte i 2019 innsatsen knyttet til foryngelsesplikten i forhold til tidligere år. Det ble 
i 2019 brukt ca 25 dagsverk på foryngelseskontrollen. 

Hogstmeldinger i Oslomarka 
Forskrift om skogbehandling i Oslomarka er hjemlet i skogbrukslovens § 13, og gjelder i Follo i deler 
av Nordre Follo kommune. I forskriftens virkeområde skal hogst meldes og kommunens 
tilbakemelding foreligge før hogst. Dersom kommunen finner at foryngelseshogsten kan medføre 
vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning kan 
kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres.  

I 2019 besvarte landbrukskontoret 16 hogstmeldinger, derav to i Oppegård kommune, og godkjente 
til sammen hogst av 938 dekar fordelt på 59 hogstfelt. Det ble godkjent fem hogstflater større enn 30 
dekar.  

Landbrukskontoret gjennomførte befaring sammen med driftsansvarlig på alle hogstmeldinger, 
unntatt en som var godkjent og befart tidligere.  

I sju tilbakemeldinger ble det gitt pålegg om hvordan hogsten skal utføres. I fire av tilbakemeldingene 
handlet påleggene blant annet om begrensning av flatestørrelse.  

I seks tilfeller, 38 % av hogstmeldingene, var saksbehandlingstiden lengre enn 28 dager. Avviket 
skyldes at det tar tid å arrangere befaringer, omfattende hogstmeldinger og andre prioriterte 
oppgaver. 

Antall meldinger og omfang av meldingene økte betydelig i forhold til 2018. Landbrukskontoret 
brukte anslagsvis 30-35 dagsverk på disse sakene i 2019.  

Landbruksveisaker 

Det er i 2019 registrert 11 søknader om bygging av landbruksvei. Av disse er det fattet positivt vedtak 
i 4, 2 vurdert som ikke søknadspliktige og de gjenstående 4 er enten under behandling eller ikke 
fullstendige søknader. Det er også fattet 3 vedtak i saker fra 2018. Det er også vurdert 1 sak som er 
sendt over til byggesak for behandling etter annet lovverk (Plan- og bygningsloven). Noen 
enkeltsaker har på grunn av mye konflikter og behov for oppfølging tatt mye ressurser.  

Saksbehandlingstiden i landbruksveisaker er vanligvis 3-4 uker. I tillegg kommer tid for innhenting av 
uttalelser fra regionale myndigheter, vanligvis 4 uker. Det har også i år vært utfordringer med å få inn 
komplette søknader, slik at saksbehandlingstiden kan oppleves som lang.  

Det er bare gjennomført 1 sluttbefaring i 2019.  

Kontoret har brukt ca 2 månedsverk på landbruksveisaker i 2019. 
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2.4 Andre saker etter landbrukslovgivningen 

2.4.1 Floghavre 
Floghavre er et uønsket ugras som ofte har sterk oppblomstring der det drives ensidig 
kornproduksjon. Landbrukskontoret gikk første års frierklæringskontroll på 1 landbrukseiendom i 
Follo. (J.fr. matlovens bestemmelser.) Mange års systematisk arbeid fra landbrukskontorets side, har 
gitt resultater og ugraset er i tilbakegang i Follo. I tillegg er det kommet gode og effektive 
sprøytemidler som er blitt tatt i bruk og har gitt god virkning på floghavremengden. 

2.5 Uttalelser til plan- og byggesaker 
Det er rutine for at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er 
avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder 
det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. I 2019 har kontoret gitt skriftlig 
uttalelse til 63 saker etter plan- og bygningsloven, de aller fleste gjaldt byggesaker på 
landbrukseiendommer. 

 

 

 

 

 NMBU i vinterstemning. Foto Svein Skøien 
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3 Arealforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig forvaltning av arealressursene og sikring av 
matproduksjon og kulturlandskap i Follo.  

Oppgavene består i deltakelse i kommunale planprosesser med kompetanse om landbruk og 
jordvern (gjelder kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og områdeplaner i 
landbruksområder). 

3.1 Kommuneplanlegging 
Det har vært lav aktivitet når det gjelder kommuneplanlegging i Follo i 2019. Frogn vedtok 
kommuneplanens samfunnsdel i april 2019. Landbrukskontoret ga innspill til kapitlene Klima og 
energi og Næringsutvikling og verdiskaping. Ski og Oppegård vedtok felles samfunnsdel for Nordre 
Follo i 2019, landbrukskontoret har gitt innspill. 

3.2 Andre planprosesser 
Landbrukskontoret har gitt innspill til klima- og energiplaner for Frogn og Ås, samt deltatt på 
oppstartsmøte for slik plan i nye Nordre Follo kommune.  

3.3 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 
Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars 2020. I sum er det omdisponert 52,8 dekar dyrka 
og dyrkbar jord i Follo i 2018. I følge Kostratall (noe underrapportering er registrert) er det i perioden 
2011 til 2019 omdisponert 828 dekar dyrka jord og 862 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved 
regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven. 

 

Figur 4: Omdisponering av dyrka- og dyrkbarjord i 2019 i dekar – Kostra-tall 
 Omdisp. dyrka 

jord etter 
jordloven 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter jordloven 

Omdisp. dyrka 
jord etter PBL 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter PBL 

Sum omdisp. 
dyrka og dyrkbar 
jord 

Vestby 0 0 0 0 0 

Ski 0 0 1 20,6 21,6 

Ås 0 0 18,7 12,3 31 

Frogn 0,2 0 0 0 0,2 

Nesodden 0 0 0 0 0 

Oppegård 0 0 0 0 0 

Sum Follo 0,2 0 19,7 32,9 52,8 

 

Figur 5: Omdisponert dyrka og dyrkbar jord 2011-2019 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Vestby 1 5 2 1 77 0 0 29 0 115 

Ski 16 122 80 30 29 198 180 67 22 744 

Ås 1 194 0 38 27 202 0 19 31 512 

Frogn 50 15 0 0 148 10 24 0  247 

Nesodden 0 0 0 32 12 0 0 0  44 

Oppegård 0 0 0 0 28 0 0 0  28 

Sum Follo 68 336 82 101 321 410 204 115 53 1 690 
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Figur 6: Omdisponert dyrka jord 2011-2019 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Vestby 1 4 0 1 77 0 0 0 0 83 

Ski 2 94 55 7 10 53 126 63 1 411 

Ås 1 76 0 38 4 0 0 8* 19 146 

Frogn 50 15 0 0 64 0 23 0 0 152 

Nesodden 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 

Oppegård 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 

Sum Follo 54 189 55 71 166 53 149 71 20 828 

*8 dekar i Ås 2018 gjelder omdisponering til skog 

 

3.4 Nydyrking 
Landbrukskontoret har i 2019 behandlet 3 søknader om nydyrking. Omsøkt areal er 73 daa. En 
søknad er godkjent og 2 er avslått. Den ene som ble avslått ble delvis omgjort av Fylkesmannen i 
Viken. Godkjent areal nydyrket er 21 daa. 

 

 

 

 

 

     Nydyrking i Vestby. Foto Follo landbrukskontor 
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4 Natur og miljøforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig 
utnytting av jord- og skogressursene i Follo 

Landbrukskontoret skal være pådriver for miljøtiltak i landbruket gjennom informasjonsarbeid og 
prosjekter, forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utviklingen av programmet. 
Landbrukskontoret bidrar aktivt i vannområdearbeidet gjennom temagrupper landbruk i 
vannområdene PURA og Morsa.  

I arbeidet med økologisk landbruk skal landbrukskontoret drive informasjonsarbeid om mål og 
regelverk knyttet til temaet. 

Natur- og miljøhensyn skal vurderes i alle saker som behandles av landbrukskontoret. Lovverk som 
brukes til slike vurderinger vil være naturmangfoldloven, forskrift om bærekraftig skogbruk ol. 

4.1 Vannområdearbeid 

4.1.1 Morsa 
 

Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvaliteten i 
Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i temagruppe landbruk i dette 
vannområdet. Det var 4 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2019, hvor Follo landbrukskontor 
deltok på alle bl.a. med innlegg om miljøtiltak på landbrukseiendommer i Morsa. 

Follo landbrukskontor har også fullført fangdamprosjektet i vannområdet Morsa hvor alle 
fangdammene i vannområdet og deres tilstand er sjekket. Der det er behov for utbedringer, 
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, er det laget plan for dette med søknad om SMIL-tilskudd 
basert på planen. 9 dammer av 17 har fått tilskudd til utbedring. Resten har god tilstand. 

4.1.2 PURA 
Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder temagruppe landbruk. Det var 3 møter i 
temagruppe landbruk i 2019. Hovedinnsatsen i 2019 var rettet mot Skibekken-prosjektet. 

Follo landbrukskontor har også fullført fangdamprosjektet i vannområdet PURA hvor alle 
fangdammene i vannområdet og deres tilstand er sjekket. Der det er behov for utbedringer, 
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, er det laget plan for dette med søknad om SMIL-tilskudd 
basert på planen. 12 dammer av 15 har fått tilskudd til utbedring. Resten har god tilstand. 

Plan for utbedring av erosjonsskader i Skibekken er utarbeidet og tilskudd er innvilget i regi av 
vannområdet.. Arbeidet ble startet opp med vegetasjonsrydding vinteren 2017/2018. Tiltak for 
erosjonssikring som steinsetting, terskelbygging og fornying og sikring av rørutløp ble gjennomført 
sommeren og høsten 2018 og sluttført vinteren 2018/2019. Landbrukskontoret har fulgt opp 
arbeidet underveis. Kostnadene ble dekket med tilskudd fra PURA, Miljødirektoratet, Ski kommune 
og med SMIL-midler. 

4.1.3 Vannområdeutvalg Indre Oslofjord Vest 
Vannområdet dekker hovedsakelig områder på vestsiden av Oslofjorden, men også vestsiden av 
Nesoddlandet og nordre deler av Frogn kommune. Landbrukskontoret har ikke hatt tiltak i dette 
vannområdet i 2019. 

4.2 Miljørådgivning 
Landbrukskontoret har i mange år organisert og ledet miljørådgiving til enkeltbruk prioritert etter 
vannområder. Kommunene har satt av ekstra midler til dette, i tillegg er det innvilget tilskudd fra 
klima- og miljøprogrammet for landbruket via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I 2019 har en 
prioritert innsats i Morsa 2. 
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I 2019 har 15 foretak og tilsammen ca 30 eiendommer fått besøk av miljørådgiver med rådgivning om 
jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske tiltak. Landbrukskontoret har avtale med to 
miljøplanleggere som har laget 32 miljøplaner med søknad om SMIL-tilskudd i Morsa 2 i 2019. 
Planene omfatter hydrotekniske tiltak for å redusere erosjon og avrenning til vassdrag og kyst. 

4.3 Kloakkslam i landbruket 
Follo landbrukskontor har gjennom mange år hatt ansvaret for å få til en smidig ordning når det 
gjelder bruk av kloakkslam som gjødsel i Follo. Etter gjødselvareforskriften er det nå tilstrekkelig å 
levere melding om mottak av slam til kommunen før slammet blir mottatt av bonden/foretaket. 
Slammet kan brukes som gjødsel med et 10-årig omløp i vanlig jordbruksproduksjon. 

Meldingene er blitt behandlet i samarbeid med de respektive kommuneleger i forhold til 
hygienisering (smitte) og stabilisering (lukt), samt mellomlagerplasser og spredemengder. 
Landbrukskontoret følger opp disse sakene med bl.a. feltkontroll av spredearealer og 
mellomlagerplasser. Antall søknader har økt betydelig hvert år. Økningen fra 2018 til 2019 er  
på 44 %.  

Figur7: Oversikt over meldinger om kloakkslam i 2019 

Kommune Antall meldinger Slamtørrstoff tonn Spredeareal 

Vestby 19 6 622 3 451 

Ski 13 4 155 5 810 

Ås 5 2 228 1 148 

Frogn 2 1 296 649 

Sum 39 14 301 11 058 

 

4.4 Tiltaksstrategier og retningslinjer for SMIL 
Det ble startet arbeid med nytt strategidokument for miljøvirkemidler i jordbruket og miljø- og 
næringsvirkemidler i skogbruket i Follo for perioden 2020-2023. Landbrukskontoret hadde i mars 
møte med næringsorganisasjonene (bondelagene og skogeierlaget i Follo) for å drøfte prinsipper for 
tildeling av midlene for 2019.  

Follo landbrukskontor har forvaltet midlene samlet for de 6 kommunene, og har hatt anledning til å 
foreta omfordelinger mellom kommunene. Den totale tildelingen er disponert i samsvar med 
tiltaksstrategier og retningslinjer. 

4.5 Viltforvaltning 
Landbrukskontoret har i 2019 hatt viltforvaltning for Ås samt forvaltning av Follo elgregions 
bestandsplan. Det er laget egen rapport om viltforvaltning for Ås. 

Follo landbrukskontor brukte ca. 2,5 månedsverk på viltforvaltning i 2019.  

4.6 Registrerings- og rapporteringsoppgaver i skogbruket 
Landbruksdirektoratet har pålagt kommunene å utføre flere registrerings- og rapporteringsoppgaver. 
De skogbruksfaglige registrerings- og rapporteringsoppgavene som tar mest tid er resultatkartlegging 
skogbruk og miljø og fangst av granbarkbiller. Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak er 
Landbruksdirektoratets opplegg for å sikre at skogene forvaltes på en bærekraftig måte. 

Landbrukskontoret gjennomførte i 2019 resultatkartlegging skogbruk og miljø på 12 
hogstfelt/eiendommer. Tidsbruken var ca 10-12 dagsverk. 

Det er satt opp feller og målt fangsten av stor granbarkbille i fire grupper fire ganger i løpet av 
sommeren. Det ble i snitt fanget ca 10.100 biller pr felle (7.300 i 2018), en klar økning i forhold til de 
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foregående 6-7 årene. Fangstresultatene ble rapportert til NIBIO, som overvåker og vurderer 
populasjonsutviklingen i store deler av Norge. Ca 10 dagsverk gikk med til dette. 

4.7 Prosjekt skogbruk og publikum 
Prosjektet er initiert av landbrukssjefen og finansiert med skogfondsrenter og egeninnsats. Det har 
som formål å være et informasjons- og dialogprosjekt, og det er sett på tiltak for å dempe 
brukerkonfliktene knyttet til bynært skogbruk. Landbrukskontoret deltar med skogbrukssjefen i 
styringsgruppen, som i tillegg består av to representanter fra Follo skogeierområde og en fra 
Skogselskapet i Oslo og Akershus. Sistnevnte har sekretariatsfunksjon. Styringsgruppen hadde to 
møter i 2019. Det er gjennomført analyser av to tidligere spørreundersøkelser, telefonintervjuer og 
samtaler med representanter som arbeider med tilrettelegging for friluftsliv i kommunene og i 
frivillige organisasjoner. Prosjektet ble startet i 2017 og var planlagt å vare ut 2019. Avslutning av 
prosjektet er utsatt til 2020. Landbrukskontoret har i 2019 brukt ca 5-6 dagsverk på dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

       Tømmerlunne. Foto Follo landbrukskontor 
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5 Næringsutvikling 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny 
næringsutvikling i tilknytning til landbruket. 

Landbrukskontoret skal være pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling. En viktig del av dette 
er vår rolle som førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge (IN). Vi jobber med informasjon til søkere 
om mulighetene for tilskudd og uttaler oss om søknadene før disse sendes videre til IN for 
behandling. Virkemidlene hos IN er varierte og gjelder blant annet investeringer innenfor tradisjonelt 
landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet 
og bioenergi. 

Landbrukskontoret samarbeider også med Etablerertjenesten i Follo som tilbyr hjelp for utvikling av 
tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. 

5.1 Prosjekt om tilleggsnæringer 
Det var i 2019 lite aktivitet i prosjektet. Landbrukskontoret har jobbet noe med å finne ut hvor vi kan 
bidra best og det er økende interesse for utvikling av tilleggsnæringer på gården.  

5.2 Søknader til Innovasjon Norge (IN) 
I 2019 var det 7 søknader, hvorav bare 1 innenfor tradisjonelt landbruk og den var i Ås. Det gjaldt 
oppgradering av kornlager, men ble avslått grunnet liten investering. 

De 6 andre kom inn under tilleggsnæringer. 2 av disse er enten trukket eller ikke ferdigbehandlet. 
Innvilgede søknader: 

Ski: Ideavklaring lokalmat. Kr 114.000 i tilskudd. 
Ås: Bedriftsutvikling lokal drikke, bærvin.  Kr 300.000 i tilskudd. 
Frogn: Mentorstøtte. Kr 31.000 i tilskudd. 
Oppegård: Etablererstipend, lokal mat. Kr 325.000 i tilskudd. 
Sum innvilget tilskudd: kr 770.000. 

5.3 Økologisk landbruk 
Stortinget har vedtatt målsettinger for økologisk landbruk i Norge. Målet er at produksjonen skal 
dekke etterspørselen av økologiske produkter det er naturlig å produsere i Norge. Høsten og vinteren 
2019 har landbrukskontoret opplevd en økt interesse for økologisk småskala produksjon.  

 I 2019 var det 13 foretak (av 285) som søkte produksjonstilskudd til økologisk drift. Det var 1 bruk 
med økologisk melkeproduksjon, 5 med økologisk storfekjøtt, 7 med økologisk sau, 2 med gris og 3 
med økologiske verpehøns. Økologisk kornareal var 1260 dekar, ca. 1% av kornarealet i Follo. 
Økologisk grasareal var 1326 dekar og økologisk frukt, bær og grønnsaker dyrkes på totalt 64 daa. 
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6 Økonomi og organisasjon 
Delmål 1: Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder  

Delmål 2: Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. 

6.1 Økonomi 
 Figur 9: Regnskapsoversikt 2019 (tall fra Ås kommune, Agresso, ansvar 4200 Landbrukskontoret) 

Utgifter Revidert budsjett 2019 Regnskap 2019 

Sum lønn og sos.utg. 4 798 000 4 786 145 

Kontordrift 350 000 305 133 

Husleie 217 000 210 510 

Adm. tilskudd Ås 246 000 254 000 

Miljørådgiving, prosjekt1606 100 000 184 600 

Veterinærvakt, prosjekt 1405 785 000 817 820 

Avsetn. til driftsfond 
Adm veterinærvakt  * 

 179 354 
31 495 

Sum utgifter 6 496 000 6 769 057 

Inntekter   

Tilskudd fra kommunene 5 420 000 5 400 000 

Gebyrinntekter 120 000 146 000 

Refusjon fra andre  5 105 

Refusjon husleie PURA etc 36 000 35 000 

Refusjon viltforvaltning Ås  115 000 

Ref. fra miljøfond**  
Gebyr miljøplaner, prosj 1406     

 78 250 
82 600 

Tilskudd fra FM, prosj 1406 100 000 23 750 

Ref. veterinærvakt, prosj 1405 820 000 849 316 

Ref. sykepenger/feriepenger  34 036 

Sum inntekter 6 496 000 6 769 057 

* Overskudd avsettes til landbrukskontorets driftsfond: 
 Saldo pr 01.01.2019: 448 453 
 Avsetning 2019: 210 849 
 Saldo pr 01.01.2020: 659 302 
** Miljøfond:  
 Saldo pr. 01.01.2019: 99 017 
 Forbruk 2019:  78 250 
 Saldo pr 01.01.2020: 20 767 

 

Prosjekt 1405, veterinærvakt 
Utgifter, 12 mnd vaktgodtgjøring: kr 817 820 
Administrasjon, overføres driftsfond: kr   31 495 
Sum, tilskudd fra staten:  kr 849 316 

 

Prosjekt miljørådgiving 
Utgifter til miljørådgiving (eget regnskap): kr 184 600 
Inntekter:  Gebyr fra brukere:  kr  -82 600 
  Tilskudd fra FM:  kr  -23 750 
Sum, dekkes med miljøfond:   kr   78 250 
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Kommentarer til regnskapsoversikt for 2019 

Sum lønnsutgifter ble noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en stilling er holdt ubesatt fra 
1.5.2019 og ut året. Det er brukt en god del mer til miljørådgiving enn budsjettert, miljørådgivingen i 
Morsa 2 (Vestby og søndre deler av Ås og Frogn) har gått raskere enn forutsatt siden en av våre 
miljørådgivere har hatt stor kapasitet i 2019.  

Sum inntekter er godt over budsjett. Tilskuddet fra kommunene var det samme som i 2018, andre 
inntekter har økt. Saksbehandlingsgebyr for jordlov- og konsesjonslovbehandling tilfaller fra 2019 
landbrukskontoret. Overforbruk til miljørådgiving er finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen 
og landbrukskontorets miljøfond. Et mindreforbruk på kr 210 849 er overført driftsfond. 

6.2 Medarbeidere og arbeidsmiljø 
Fram til 1.mai 2019 var det 6 tilsatte ved kontoret. Da en medarbeider sluttet har en stilling vært 
holdt ubesatt ut året. Oppgavene er fordelt på øvrige medarbeider og effektivisert. En medarbeider 
gikk av med pensjon i oktober. Ny rådgiver ble tilsatt i september. Det samarbeides med en rekke 
fagpersoner/fagmiljø. De ansatte har lang erfaring og har høy kompetanse.  

Arbeidsmiljøet ved landbrukskontoret er godt, med noe trekk for fysisk arbeidsmiljø. Lokalene er 
gamle og særlig ventilasjonen er utilstrekkelig. Sett bort fra dette er tilbakemeldingene klare på at 
medarbeiderne trives på jobben. Sykefraværet er lavt, noe det har vært i flere år.  

Figur 10: Sykefravær i perioden 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fraværs % 1,00 0,64 0,88 1,02 2,6 

Korttid (%) 1,00 0,64 0,88 1,02 0,5 

Langtid (%) 0 0 0 0 2,1 

 

6.3 Administrative oppgaver og saksbehandling 
Ås kommune bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet P 360. Follo landbrukskontor er lagt til med 
en egen database i systemet. Det har lenge vært ønske om å endre på dette slik at landbrukskontoret 
integreres bedre og får oppdateringer og oppfølging automatisk fra arkivtjenesten. Dette skal etter 
planen gjøres i 2020. 

Arbeid med rydding og bortsetting av gammelt papirarkiv og gårdsarkiv er fullført i 2019. Til denne 
oppgaven ble det leid inn ekstrahjelp i 12 uker i 2019. 

 

 

 

Ås, 31. mars 2019, Lars Martin Julseth, Landbrukssjef 
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 Vedlegg 

1 Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2019 
 
Vestby   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 549 281 15 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 8 960 1 

Sum  1 558 241   16 

 
Ski   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 412 459  11 

Fangdam/våtmark (Rensk av fangdam) 371 035 10 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.) 4 627 1 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 37 545 3 

Gjødsellager 122 237 1 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur) 4  627 1 

Sum  1 952 530 27 

 
Ås   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 233 134  14 

Fangdam/våtmark (Rensk av fangdam) 117 775 2 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.) 26 044  2 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 12 542  2 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur) 76 965 1 

Sum  1 466 460 21 

 
Frogn   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 30 700 2 

Sum  30 700 2 

 
Nesodden   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 130 400 2 

Sum  130 400  2 

 
Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2019 
Opprinnelige midler   kr   3 400 000  
Ekstramidler og omfordelte midler høsten 2019   kr   1 738 331  

Innvilget tilskudd     kr   5 138 331  
 

1. prioritet: Forurensningstiltak: kr 4 844 784, dvs 94 % av innvilgede søknader. 
2. prioritet: Andre tiltak: kr 284 578, dvs 6 % av innvilgede søknader. 
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2 Regionalt miljøprogram (RMP) for 2019 
 

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås 
med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen. Det var en rekke endringer 
ved ordningen i 2019 som følge av sammenslåingen av fylkesmannsembetene Buskerud, Oslo, 
Akershus og Østfold til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Mer informasjon om RMP finner du på våre 
hjemmesider våre hjemmesider eller hos Fylkesmannen. 

De viktigste miljøtemaene er:  

• Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst  
• Riktig bruk av plantevernmidler  
• Kulturlandskap  
• Biologisk mangfold  
• Kulturminner og kulturmiljøer  
 

Akershus fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. I Follo er det to 
vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget 
(Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger 
på jordarbeidingen på kornarealene om høsten. 

 

RMP-resultater for 2019: 

TILTAK Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård 

Arealer som ikke jordarbeides om 
høsten – stubb (dekar) 

10 485 18 300 12 416 5 135 1 014 0 

Direktesådd høstkorn (dekar)              2 087 102 1 287 643 16 0 

Ingen jordarbeiding på flomutsatte 
og/eller vassdragsnære arealer 
(dekar) 

477 528 298 19 0 0 

Fangvekster (meter)                                       477 814 2111 0 276 0 

Gras på erosjons- flomarealer (dekar)      170 574 371 5 12 0 

Soner for pollinerende innsekter 
(meter) 

11 586 14 045 18 172 0 184 0 

Grasdekte vannveier (meter) 2 704 3 415 344 0 0 0 

Grasdekt kantsone i åker, korn 
(meter) 

28 041 41 608 27 775 1 432 1 199 0 

SUM redusert jordarbeiding *) 12 572 18 402 13 703 5 778 1 030 0 

SUM fulldyrket jord i Follo (dekar) 34 519 38 057 36 997 15 177 4 665 1 190 

% redusert jordarbeiding 2019 36 48 37 38 22 0 

% redusert jordarbeiding  2018 35 33 32 19 25 0 

Antall RMP-søkere 49 66 51 18 5 1 

*) Summen av fulldyrka arealer som ikke jordarbeides om høsten og direktesådd høstkorn 

 

Konklusjon: 

Antall RMP-søknader i Follo i 2019 er 190, det er 11 flere enn i 2018. Det er 51.485 dekar av 
kornarealet som ligger i stubb eller er direktesådd, en økning på 10.719 dekar fra 2018. En forklaring 
på dette kan være at høsten 2018 var spesielt godt egnet for å så høstkorn, noe som førte til mindre 
areal i stubb. Det er en økning med 14.457 meter grasdekte kantsoner i kornåker, dette har nok en 
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sammenheng med den nye ordningen tilskudd til soner for pollinerende innsekter som gir 10 kr 
ekstra per meter, hvis man sår en slik frøblanding i forbindelse med grasdekt vannvei, grasstriper i 
åker og grasdekt kantsone i åker. Det ble direktesådd 4.135 daa høstkorn i 2019, mot 7.501 daa i 
2018. Fangvekster etter høsting /høstsådde fangvekster endte på vel 3.782 dekar, en økning på 31% 
fra 2018.  

 

Regionalt miljøprogram, tilskudd 2019 i kroner. 

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Sum 

2 000 376 2 863 601 2 406 277 593 558 154 582 1 500 8 019 894 

 

 

3 Foryngelseskontroll i skogbruket i Follo 
 
 

OK OK, bør følges opp Ikke svart Totalt 

Vestby 4 3 1 8 

Nordre Follo 8 2 1 11 

Ås 8 1 0 9 

Frogn 3 1 0 4 

Nesodden 3 1 0 4 

Sum Follo 26 8 2 36 

Status foryngelseskontroll 2019 (hogster 2016) pr. 31.12.2019. Kilde: Landbruksdirektoratet (ØKS). 
  

OK OK, bør følges opp Ikke svart Totalt 

Vestby 77 14 3 94 

Nordre Follo 71 15 5 91 

Ås 45 10 3 58 

Frogn 31 11 6 48 

Nesodden 12 3 0 15 

Sum Follo 236 53 17 306 

Status foryngelseskontroll 2013-2019 (minst tredje året etter hogst) pr. 31.12.2019. Kilde: 
Landbruksdirektoratet (ØKS). 
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4 Bruk av skogfond i Follo 2019 
 

 
Data fra skogfondsregnskapet. NB: Enkelte ØKS-tabeller gir ikke data fordelt på Ski kommune og 
Oppegård kommune. Kommunene angis derfor gjennomgående samlet som «Nordre Follo 
kommune». 

Kilder 

1. LDIR-statistikk: Kommunevis avvirkning (pr måned) 
2. ØKS-rapport Regnskap 02. Saldoliste S-konti 
3. Kombinert Kommunevis avvirkn.... og ØKS-rapport Kontroll 22. ... 
4. ØKS-rapport Kontroll 22. Kommunevis status for utførte kontroller 
5. ØKS-rapport Aktivitet 24. Årlig planting (justert) 2019 
6. ØKS-rapport Aktivitet 23. Grunndata skogkultur 2019 
7. ØKS-rapport Tilskudd 35. Tilskudd til tettere planting 2019 
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1.  O R G A N I S E R I N G  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T  I  F O L L O  I K S
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap (IKS), og vertskommunen er Ås. 
Selskapet er drevet av alle de syv Follo kommunene: Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.

Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 2 møter og 
behandlet 6 saker i 2019. Styret har avholdt 5 møter og behandlet 21 saker i løpet av 2019.

Sammen med regnskapet for 2019 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er 
nedfelt i Handlingsplanen 2019 og føringene i økonomiplanen for 2019-2022.

Representantskapet 
Thomas Sjøvold, Oppegård - Leder  
Odd Haktor Slåke, Frogn 
Ola Nordal, Ås 
Øystein Slette, Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby 
Truls Wickholm, Nesodden  
Hanne Opdan, Ski   

Styret 
Bente Bjerknes, Frogn - leder 
Arnt Even Hustad, Nesodden – nestleder
Merete Bellingmo, Oppegård 
Ivar Ekanger, Ås
Bernt Hovind, Vestby 
Kjell-Arne Ekeberg, Ski 
Sylvia Riddarsporre, Enebakk 
Tina Vårum – ansattes representant 
Anne Odenmarck – daglig leder og styrets sekretær

Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,7 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. Fordelt 
på 27 ansatte.

Huset vårt
Huset ble bygget i 2001 og er universelt utformet. 
Det er tatt hensyn til barns behov både i form 
av inne- og utearealer. Det er lagt inn diverse 
sikkerhetstiltak og direkte kontakt med vaktselskap 
og brannvesen. 

Det er i 2019 vedtatt utbyggingsplaner for en egen 
herreavdeling. Vi håper på byggestart i 2020.
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2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R  F O R  D R I F T E N  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T
• Selskapsavtalen for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Selskapsstrategien for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Målene i handlingsplanen 2019 og føringene i økonomiplanen 2019-2022.
• Reg jeringens handlingsplan ”Mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” (2017-2020).
• Reg jeringens ”Opptrappingsplan mot vold og overgrep” (2017-2021).
• Reg jeringens strategi ”Barndommen kommer ikke i reprise” (2014-2017).
• Forventningsbrev fra representantskapet (2019 -2022).
• Krisesenterlova. Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn 

og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi har åpent hele døgnet, hele året.
• Sentre mot incest og seksuelle overgrep; Evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår NOVA nr.16/17.
• NOU 2017:12 Svikt og svik Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt.
• Den mannlige smerte - menns erfaring med vold i nære relasjoner– PROBA 17 2.
• Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter 

om  vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

3.  F O R M Å L  F O R  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T 
• Yte hjelp til voksne av begge kjønn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse,  

voldtekt og menneskehandel. 
• Synligg jøre og bekjempe privat vold.
• Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende. 
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det 

ordinære hjelpeapparatet.    

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret: 
• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn. 
• Gi samtaletilbud til voksne og barn. 
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad.  

Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten 
og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med Krise- og incestsenteret. 

• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker.
• Arbeide aktivt for å spre opplysninger om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 
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Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - FMSO. Dette er en 
interesseorganisasjon for krise- og incestsentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. 

For mer informasjon se: www.fmso.no.  
Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift og er en IA-bedrift.

4.  DEFINISJONER 
“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer 
eller krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.”
– Per Isdal, ATV

Vår definisjon av incest er: 
“Fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et tillitsforhold til. 
Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.”

5.  A R B E I D S M E T O D E 
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hjelp til 
selvhjelp er et prinsipp om å yte en form for hjelp som g jør at den mottakende part får evnen til å klare seg 
selv, etter at hjelpen opphører. I de individuelle samtalene vi g jennomfører med brukerne, benytter vi RITS 
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) og FIT (feedbackinformerte tjenester).

6.  R E S S U R S S E N T E R
For å synligg jøre hvilke tilbud vi gir, deler vi Krise- og incestsenteret opp i et ressurssenter med fem 
hovedoppgaver.

R1  - Korttids botilbud i krise
R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter
R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet
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R1 - Botilbudet hos oss er ment å være et kortvarig, midlertidig botilbud. Vi har en botid på fire uker. Umiddelbart 
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette g jelder kvinner, menn, ungdom og barn. 
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren og koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren 
under oppholdet. 

R2 - Dagsamtaler for brukere som ikke trenger et sted å bo, men som ønsker råd og veiledning i forhold til å bryte 
ut av vold i nære relasjoner. En stor del av denne brukergruppa har levd med vold som barn, ungdom eller voksne, 
og trenger hjelp til bearbeidelse av traumatiske hendelser. Mange trenger hjelp til å se at det å være utsatt for vold, 
gir normale reaksjoner som ig jen kan g jøre det vanskelig å leve det livet de selv ønsker. Vi tilbyr selvhjelpsgrupper 
for voksne som har levd med vold i nære relasjoner.  

R3 - Dagsamtaler for barn, ungdom og voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en stor 
gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn eller de er bekymret for at barn og ungdom kan stå i 
fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Mange har vært utsatt som barn og ungdom og ønsker bearbeidelse av 
overgrepene for å kunne leve livene sine slik de ønsker. Partnere til utsatte snakker vi også med, og vi kan hjelpe 
disse til å forstå normale reaksjoner etter seksuelle overgrep. Ungdom eller voksne som er utsatt for voldtekt i 
nære relasjoner, eller av ukjent person, har vi også et tilbud til. Vi inviterer til og leder selvhjelpsgrupper for voksne 
som er utsatt for overgrep som barn. 

R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til folkevalgte utvalg, 
personalgrupper, lag og foreninger. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og vi tilbyr da omvisning på 
huset dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager og temamøter og inviterer ansatte som jobber i Follo-
kommunene. Vi har fokus på å dele vår kompetanse - hvordan se, håndtere og snakke om vold og overgrep. Vi 
tilbyr alle skolene i Follo et undervisningsopplegg, hvor vi reiser ut til skoler og snakker med elever på 4 og 6 
trinn. Før undervisningene g jennomføres formøter med rektorer, lærere og helsesøstre, hvor vi g jennomgår 
undervisningsopplegget. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres 
kommuner, og følger opp saker som kommer opp i etterkant.

R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det 
er mistanke om vold, eller ved avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid g jøres pr. telefon, 
ved hjelp av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke. Her har vi knyttet 
til oss tre advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep. Vi kan tilby alle innbyggere i Follo en 
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time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar i ulike arbeidsgrupper, hvor planer rundt tema vold og overgrep 
utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser, for å få til formelle samarbeidsavtaler. På denne måten 
kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved det 
distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.

7.  GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2019 
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen vedrørende 
omsorg og krisehjelp er høy hos de ansatte.

Relevant g jennomført videreutdanning som gir studiepoeng i 2019
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.

• En ansatt har g jennomført veilederutdanningen vår og vinter 2019.  
Studiet gir 15 studiepoeng og utdanningsstedet er OsloMet (storbyuniversitetet).

• En ansatt har g jennomført videreutdanning i sorg og traumer – når krisen rammer barn og unge.  
Studiet gir 15 studiepoeng, og utdanningsstedet er universitetet i sørøst- Norge.

Gjennomført kompetanseheving
• En ansatt Nasjonal fagkonferanse om seksuell vold i krig, konflikt og i samfunnet vårt - i regi av RVTS
• To ansatte  Jubileumskonferanse for Romerrike krisesenter - Vold mot menn
• To ansatte  Empower me i Oslo Media House i regi av Født fri
• To ansatte  Overgrep mot menn og gutter i regi av SMISO Telemark 
• En ansatt  Kurs i grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), i regi av  

  RVTS, samling basert over 5 dager
• Tre ansatte  Krisesenterkonferansen 2019 i regi av RVTS, 2 dagers konferanse
• To ansatte   Landskonferansen Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO) i Trondheim, 3 dagers konferanse
• To ansatte Fagdag tverrfaglig samarbeid politi og krisesentra i regi av Indre Østfold Krisesenter
• Halvdagskurs i regi av ATV (alternativ til vold)  

Syv ansatte Hvordan ivareta hjelperen? 
Fire ansatte Voldsbriller 
Fire ansatte Barn og unge utsatt for vold og omsorgsvikt
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Kompetansen vedrørende 
omsorg og krisehjelp er 
høy hos de ansatte 
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Prosjekter/planarbeid
• Det er jobbet med utvidelse av tilbudet til menn fra høsten 2018. KISiF sitt styre har g jennom 2018 og 2019 

g jort vedtak  om forprosjekt og byggeplaner. Prosjektgruppe bestående av arkitekt og øvrige fagpersoner 
er opprettet. Tilbygget er tegnet, og planene klare for utbygging. Representantskapet godkjente i oktober 
utbyggingsplanene, og har sendt saken til kommunene for godkjenning.  

• Leder for tiltak for barn og unge har vært med på å medvirke til tilleggsmaterialet i filmen «ALT DET JEG ER». 
Filmen følger en ung jente, Emilie (18), på vei inn i voksenlivet. Emilie ble seksuelt misbrukt av stefaren sin fra hun 
var 6 til hun var 12 år. I filmen møter vi henne når hun er 18 og til hun fyller 20 år.  
 
Et sentralt tema i filmen er hvor viktig det er for Emilie å stå fram med sin historie, og hvor vanskelig det er for 
samfunnet å ta imot historien hennes. Filmen lanseres på nasjonalt på kino i november 2019.  
I forlengelsen av filmen og i tråd med Emilies ønsker, har vi også laget tiltak rundt filmen som konkret skal 
bidra til å øke kunnskap og kompetanse, samt bryte ned de tabuer som fortsatt eksisterer rundt vold og 
seksuelle overgrep. Et av tiltakene er å vise filmen til ungdom mellom 14-19 år, fordi mange som har opplevd 
overgrep forteller det først til en nær venn – og hemmeligheten stopper ofte der. Ingen tar det videre til en 
voksen person. Med skolevisningene ønsker vi å gi ungdom kunnskap og verktøy til å handle. 

• Vi har startet arbeidet med å skulle arrangere en temauke om vold og seksuelle overgrep for alle som møter 
utsatte i sitt arbeid. Målet vårt med denne temauka er å øke kunnskapen og synligg jøre at Follo-kommunene 
står sammen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.  

• Ny plattform for FMSO er utarbeidet. Plattformen skal sikre at FMSO sine tilknyttede sentre inngår i 
et faglig samarbeid. Målsetting om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Sammen med lovverk og 
retningslinjer fra offentlige myndigheter skal den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i 
tilbudet ved alle sentrene. Det er i 2019 laget nettbaserte veiledere til plattformen med ulike temaer, og vi 
har bidratt inn i flere av temaene. Plattformen er implementert. 

• Vi har hatt som prosjekt å tilegne oss kunnskap om friluftsliv for utendørs aktiviteter. I den anledning har vi 
knyttet til oss samarbeid med en rideskole som gir barn og ungdom mulighet til å lære å stelle hester, jobbe i 
stall, og ikke minst få noen gode naturopplevelser.
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Internundervisning 
• Førstehjelpskurs  
• Fagdag om æres relatert vold i nære relasjoner. Foredragsholder Hina Lie Qazi-Aarud

Diverse møter og arrangementer
• Vi har avholdt syv personalmøter hvor 19 saker er behandlet.
• Vi har avholdt fire møter i AMU (arbeidsmiljø-utvalg) hvor 20 saker er behandlet.
• Stiftelsen LIV har avholdt tre møter og behandlet tre saker i løpet av året.
• Leder har deltatt på fire ledersamlinger i regi av FMSO.
• Vi har stått på stand på verdensdagen for Psykisk helse i DPS sine lokaler i Ski.
• Vi har arrangert barnefaglignettverk for Krisesentra i region øst.
• En ansatt har deltatt på årsmøtet til Skandinavisk forening for Psykotraumatologer Rits.
• Vi har hatt samarbeidsmøte med politiet, familievernkontoret, psykisk helse og NAV for revidering av 

samarbeidsplanene.
• Barnehuset i Moss v/ leder har vært her til møte vedrørende samarbeid.
• Leder fra FMSO ønsket å se hvordan KISiF arbeider.
• Møte med seniorrådgiver, IMD i Øst – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
• Karrieretjenesten, Veiledningssenteret Follo.
• Leder ved Indre Østfold krisesenter og politikere fra den nye Indre Østfold kommune deltok på møte hos oss 

hvor vi så på mulig samarbeid mellom KISiF og Indre Østfold krisesenter.
• Leder deltar i nettverk som voldskoordinatoren i Ski kommune har laget. I nettverket deltar de som medvirker 

i planen mot vold i Ski kommune. Nettverket møtes to ganger i året og består av politiet, barnevern, NAV, 
familievernkontoret, ATV og KISiF.

• Vi har hatt besøk av fire 2. års-sosionomstudenter fra OsloMet. De har fått informasjon ved å intervjue 
ansatte om vårt samarbeid med politi og barneverntjeneste i saker med barn.

• Vi har hatt besøk av seks 2. års-sosionomstudenter fra Oslo Met til intervju om «Hvilken påvirkning kan dyr 
ha på psykisk helse» Basert på vår erfaring med «Hundeassistert aktivitet»
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Studentgrupper med praksis hos oss i 2019  
• En sosionomstudent deltidstudie fra VID Vitenskapelig Høyskole
• En 1. års-sosionomstudent fra Oslo Met
• En 4. års-student fra profesjonsstudiet i psykologi fra Institutt UiO
• En student i videreutdanning i psykisk helse Oslo Met
• To politistudenter fra Oslo Politihøyskole, Øst Politidistrikt
• En 3. års-sosionomstudent fra Oslo Met

8.  FOREBYGGENDE ARBEID 

Undervisning i 4. og 6. klasse 
Som en del av Krise- og incestsenterets forbyggende arbeid tilbys alle barneskolene i Follo undervisning for 
elevene på 4. og 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot 
barn og unge. 

Statistikk viser at 10% av alle barn har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I en klasse på 20 elever tilsvarer 
dette én utsatt for vold og én utsatt for seksuelle overgrep. Se: jegvilvite.no.

       2017  2018  2019          
Undervisning: snitt på 3,5 timer pr. undervisning, to ansatte 854 timer 1113 timer 1302 timer
Formøter: snitt på 1,5 time pr møte, en ansatt   108 timer 73,5 timer 127,5 timer

Gjennom undervisning i skolen møter vi mange barn som har et behov for voksne de kan snakke med om hvordan 
de har det. Etter skoleundervisningen er vi ig jen på skolen og mange barn tar da kontakt med oss og forteller 
hvordan de har det. 

År 2017 2018 2019
Formøte 72 49 85
Undervisning 6. klasse 78 79 97
Undervisning 4. klasse 44 80 89

Antall møter
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Noen av disse barna forteller oss om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt de lever med. Dette er saker 
som vi melder videre som bekymringsmelding til barneverntjenesten. I løpet av 2019 ble det meldt bekymring i 
18 saker etter skoleundervisning. I alle disse sakene er det opprettet en undersøkelse hos barneverntjenesten eller 
meldingen har blitt lagt som opplysning i aktiv sak. I andre saker som omhandler skolerelaterte utfordringer varsler 
vi helsesøster og skole.  

Våge å se – tørre å handle
Tilbud til alle skoler, barnehager og andre som jobber med barn og ungdom i Follo. Foredraget skal g jøre de som 
jobber med barn og ungdom bedre i stand til å se tegn og signaler fra barn som er utsatt for vold og seksuelle 
overgrep. Vi snakker om hvordan vi skal tørre å se barn som har det vanskelig og hvordan vi skal håndtere 
bekymringene våre. Vi snakker om de ulike rollene vi har og viktigheten av å være klar over hva som er den enkelte 
instans sin rolle i bekymringssaker som omhandler barn og unge. 

Som en videreutvikling av «Våge å se – tørre å handle del 1» tilbyr vi foredraget «Hvordan snakke med barn? 
Fra bekymring til handling». «Våge å se – tørre å handle del 2». Foredraget skal øke kompetansen i skoler og 
barnehager i hvordan snakke med barn  som vi er bekymret for. Foredraget tar for seg ulike typer samtaler og 
spørsmålsstillinger. Det er også lagt inn en del med praktisk trening i det å ha bekymringssamtaler.

Undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene
I løpet av 2019 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene. Det er 47 
barneskoler til sammen i de syv Follo kommunene og vi g jennomfører undervisninger på samtlige. 
Vi har egen avtale med Follo- barne og ungdomsskole. 
   
Vi har også undervist/holdt: 
• 15 foredrag «Våge å se- tørre å handle» for ulike personalgrupper som jobber med barn og unge 
• Generell informasjon om KISiF sitt arbeid i Hovedutvalg for helse og omsorg i Frogn
• Informasjon om KISiF sitt arbeid for psykisk helse i en kommunal instans
• Faglig veiledning av en personalgruppe i en kommunal instans 
• Foredrag om vold mot eldre i Ski kommune
• Foredrag med fokus på arbeid med kriser på Ås videregående skole 
• Foredrag som er tilpasset de som er nye i Norge på Follo Kvalifiseringssenter
• Foredrag om Kisif sitt arbeid til en Sanitetsforening
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Vi ønsker å gi barn kunnskap som 
kan gjøre det lettere for dem å 
fortelle noen om det de har opplevd
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Aktiviteter/nettverk/oppfølging i reetableringsfasen 
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.   

I reetableringsfasen bruker vi tid sammen med voksne brukere på å orientere oss om behov, mål og ønsker for 
fremtiden. Vi setter brukere i kontakt med de andre hjelpeinstansene som finnes innen kommunen, og som de 
måtte trenge bistand fra. Boligsøk, visninger, nyetablering og møblering av nye hjem krever mye tid og ressurser 
fra de ansatte på senteret. Ikke etnisk norske brukere har ofte mange utfordringer i reetableringsfasen.

Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2019, som utflukter i nærområdet til parker, 
strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøyteturer og rideturer.

Ved ankomst til senteret ser vi en stadig endring under kartlegging av risiko i forhold til sikkerheten rundt våre 
beboere. Det å ta beboere med på utendørsaktiviterer g jøres i mindre grad nå enn tidligere. 
Vi arrangerer hundeassistert aktivitet for barna en gang i uka. Mange av de barna som kommer til oss er i krise, 
og bærer med seg mye uro. I møtet med hunden, kan vi ofte se at barna finner ro og at de får et fint samspill med 
hunden.
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9.  G J E N N O M F Ø R T E  T I LTA K  I  2019 

Hovedmål
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging. 
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.

Mål 1: Brukere
• Det er utarbeidet en aktivitetsplan for brukerne i 2019. Tiltakene er g jennomført. Denne planen inneholder 

også tiltak spesielt for å kunne inkludere mannlige brukere.
• Ansatte har fått praktisk opplæring og informasjon på en rideskole. Her er målet å skape gode opplevelser ute 

i naturen, og mellom mennesker og dyr.

Mål 2: Barn og unge
• Det forebyggende teamet tilbyr bistand til kommunene når de skal implementere det nasjonale 

opplæringsprogrammet om vold og overgrep.
• Vi tilbyr vår kompetanse til ulike utdanningsinstitusjoner. Vi reiser ut og underviser studenter og lærere etter 

forespørsel.
• Forebygge at barn og unge blir voldsutøvere, eller overgripere etter selv og ha blitt utsatt. Vi bidrar inn i 

samarbeidsmøter og familieråd etter forespørsel.
• Vi tilbyr samtaler til unge med uønsket seksuell atferd. Flere av de ansatte i det forebyggende teamet har 

tilegnet seg kompetanse på dette feltet i løpet av året.

Mål 3: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa 
• Vi har utvidet tilbudet med en studentveileder.
• Flere av de ansatte har deltatt på av ATV (Alternativ til vold) sine halvdagskurs ig jennom året.
• Internveiledning for dagpersonalet har blitt g jennomført g jennom hele året. Dette er med på å styrke 

teamarbeidet for dagpersonalet. Teamleder har sørget for at dette har blitt g jennomført. 
• Intern veiledning for turnusarbeiderne og ekstravakter har blitt g jennomført fire ganger i løpet av året. 

Dette er med på å styrke og trygge hver og en i sin yrkesutøvelse. Teamleder har ansvar for organisering og 
g jennomføring av dette.
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Mål 4: Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, incest, seksuelle 
overgrep og voldtekt
• For å bidra til økt kunnskap om KISiF sitt arbeid, og om problematikken vold og seksuelle overgrep, har vi 

besøkt flere ulike etater og organisasjoner.
• Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatt grupper.
• Vi snakker om tilbudet og forteller eksplisitt at tilbudet også g jelder menn og LHBTIQ (lesbisk, homofil, bifil, 

transperson, interkjønn og queer) slik at dette blir kjent for innbyggerne våre.
• Øke kunnskapen til ulike hjelpere i kommunene med at også LHBTIQ-personer som utsettes for vold og eller 

overgrep. Perspektiver LHBTIQ er tatt inn i relevante foredrag og informasjonsarbeid til hjelpere.

Mål 5: Styrking av samarbeid, samordning og forebygging i arbeidet mot vold i nære relasjoner, incest - seksuelle 
overgrep og voldtekt
Vi ønsker å g jøre vårt tilbud kjent for legene i Follo ved å invitere oss ut på fellesmøter til kommuneleger/fastleger. 
I juni hadde vi møte med kommuneoverlegen og fastlegene i Ås kommune.

Mål 6: Sikre at Helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir g jennomført
• Arbeide aktivt med å redusere sykefraværet. Vi benytter bedriftshelsetjenesten Frisk HMS i IA-arbeidet.  

Vi har mottatt lederveiledning på plikter og rettigheter fra Frisk HMS.
• Sikkerhet innendørs og utendørs er fulgt opp etter behov og samfunnsutvikling

Mål 7: Organisasjonsmessige endringer
• Utvide botilbudet for menn og deres barn. Koordinere alle aktører i prosessen frem til eventuelt byggestart av 

ny «herreavdeling».
• Oppgradering og effektivisering av IT. Oppgradering av dataløsninger er fulgt i tråd med Ås IT sine råd og 

anbefalinger.
• Oppgradering av uteområdet er justert etter behov og krav om sikkerhet.
• Oppgradering av inng jerdet lekeplass. Med fokus på sikkerhet og stadig økende trusselfarer rundt våre 

beboere har lekeplassen blitt oppgradert.
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10.  BRUKERE 

Dagbrukere 
Dette er en stor andel av brukergruppa vår. 
Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men 
ønsker å komme til samtaler for råd og veiledning. 
Minoritetsgruppene er i fåtall av de som benytter seg 
av samtaletilbudet på dagtid. Noen av våre dagbrukere 
tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det 
øvrige hjelpeapparatet. Vi har samtaletilbud til barn og 
ungdom under 18 år etter samtykke fra foresatt.

Beboere 
For å sikre god oppfølging av beboere får alle en egen 
primærkontakt. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset. 
Teamet rundt brukeren består av miljøarbeider, 
fagleder barn, primærkontakter og arbeidsterapeuter. 
Vi jobber etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Barn 
og ungdom har på lik linje med de voksne tilbud om 
samtaler når de bor på senteret. Når barn overnatter 
på Krise- og incestsenteret, er dette sammen med en 
voksen. Botilbudet til menn består av to boenheter.

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 11,6/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utflytting: 19,7/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 37,75/40
      
      Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
      Beboere får tilbud om å fortsette med samtaler etter utflytting dersom de har behov for det.

Brukermedvirkning
Vi bruker Feedbackinformerte tjenester (FIT). Dette handler om systematisk tilbakemelding fra brukere.  
Dette gir oss mulighet til å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene.  Dette er et viktig ledd 
i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Vi evaluerer før og etter hver samtale som blir 
g jennomført. Bruk av FIT setter brukeren i sentrum for samtalen, og sikrer at brukeren blir en aktiv deltaker. 
Skalaene vi benytter bidrar til at samtalen blir strukturert og styrer løsningsprosessen.

• Outcome Rating Scale (ORS): Dette måler resultatet av terapi – før samtalen.
• Session Rating Scale (SRS): Dette måler klientens opplevelse av samtalen – etter samtalen.

Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin 
livssituasjon. Skåren i resultatet som vises nedenfor er et g jennomsnitt av 20 tilfeldige evalueringer.

1 2 3
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Vi foretar sluttevalueringer før beboere flytter ut fra oss. Under vises resultatet etter et utvalg sluttevalueringer.
Vi har gradert tilbakemeldingene ut i fra opplevelsen på det tilbudet de har fått i løpet av oppholdet. 

Svært bra        Middels bra        Mindre bra  

   
      90%                   10%              0%

I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby: 
• Selvhjelpsgrupper 
• Nettverk 
• Advokatvakt 
• Tolk 
• Hjelp/følge ved anmeldelse 
• Hjelp i møte med andre hjelpeinstanser
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11 .  TABELLER OG STATISTIKKER 

Måned 2017 2018 2019
Januar 305 314 350
Februar 203 237 236
Mars 202 161 351
April 187 211 253
Mai 232 244 221
Juni 158 342 196
Juli 122 188 157
August 304 248 182
September 291 292 203
Oktober 270 281 339
November 246 257 292
Desember 204 173 175
Sum 2724 2948 2955

Tabell 1
Antall henvendelser til sentrene 

pr. telefon, sms og mail
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År 2017 2018 2019
Kvinner 55 58 62
Menn 11 8 6
Barn 65 57 58
Sum 131 123 126

Tabell 2
Antall beboere

Kommune Voksne Barn
Ski 15 19
Ås 10 13
Oppegård 11   7
Nesodden 4   2
Vestby 14   7
Frogn 6   5
Enebakk 4   2
Andre 4   3
Sum 68 58

Tabell 3
Antall beboere kommunevis fordelt i 2019 

samlet for Krise- og incestsenteret

Menn som er utsatt for vold kan oppleve at terskelen 
for å søke hjelp er høy, på grunn av tradisjonelle 
forestillinger om maskulinitet. Mange opplever at det 
er forventninger i samfunnet om at menn skal «klare 
seg selv» i slike situasjoner. Vår erfaring er at menn i 
større grad enn kvinner velger andre alternativ enn å 
benytte seg av vårt botilbud når de ønsker å bryte ut 
av voldelige forhold. Det er også fortsatt mangel på 
kunnskap om hva vold er, og at krisesentertilbudet 
også er et tilbud for menn.
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Etnisitet Norsk Annen etnisk bakgrunn
Voksne 23 45
Barn 25 33
Sum 48 78

Tabell 4
Etnisitet beboere 2019

De fleste etnisk norske brukerne har et nettverk 
utenom sin partner i motsetning til de ikke etnisk 
norske. Nettverket deres er en viktig ressurs for 
støtte og reetablering. 

Den norske oppdragermodellen utvikler selvstendige 
individer som har trening i å ta valg basert på egne 
behov og på hva som kjennes riktig for dem, og er 
derfor bedre rustet til å ta nye veivalg. Disse brukerne 
kjenner «det norske systemet» og orienterer seg ofte 
godt på egen hånd.

Svært mange av de ikke etnisk norske brukerne er 
hentet til Norge og er uten annet nettverk her mens 
partnere ofte har lang botid i Norge. Når disse bryter 
med en voldelig partner, bryter de samtidig med hele 
sitt nettverk og blir stående ig jen helt alene. Disse 
trenger mye mer hjelp og støtte ved reetablering og 
videre i det «nye livet». En stor del av disse brukerne 
er ikke oppdratt til å ta valg basert på egne behov, 
men på storfamiliens behov. Disse brukerne har ofte i 
tillegg store utfordringer med manglende integrering, 
samfunnskunnskap og språk.
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Alder voksne Antall Alder barn Antall
18-30 17 0-3 18
31-40 27 4-7 10
41-50 19 8-11 15
51-60 3 12-14 9
61> 2 15-17 6

År 2017         2018         2019    
Kvinner 151            173            181
Menn 15               20               20
Barn 23              14              16
Sum 189           207           217

Tabell 6

Tabell 7

Alder på beboere

Antall dagbrukere ved krisesenteret

År 2017 2018 2019
Kvinner 1227 1052 1277
Menn 302 141 62
Barn 1844 1098 1523
Sum 3373 2291 2862

Tabell 5
Antall overnattingsdøgn samlet 

for Krise- og incestsenteret
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År 2017 2018 2019
Kvinner 311 433 507
Menn 59 56 46
Barn 29 11 16
Sum 399 500 569

År 2017 2018 2019
Kvinner 154 297 302
Menn 61 28 55
Barn 25 31 43
Sum 240 356 400

Tabell 9

Tabell  10

Antall samtaler med dagbrukere på 
krisesenteret

Antall samtaler med dagbrukere på 
incestsenteret

År 2017 2018 2019
Kvinner 62 59 69
Menn 21 13 12
Barn 20 28 43
Sum 103 100 124

Tabell 8
Antall dagbrukere ved incestsenteret

Økningen av antall barn fra 2018 til 2019 skyldes 
både flere saker som avdekkes ute i skolene, og at 
flere instanser har blitt klar over at vi snakker med 
barn, og derfor har gitt foreldre informasjon om det.
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År 2017 2018 2019
Kvinner 456 373 396
Menn 53 47 40
Barn 99 91 88
Sum 608 511 524

Vi har til sammen hatt 1493 samtaler med beboere og 
dagbrukere i 2019.

Vi har også g jennomført selvhjelpsgruppe for voksne 
kvinner utsatt for vold i løpet av året og denne har 
vært ledet av ansatte ved senteret.

Tabell 11
Antall samtaler med beboere i løpet av året
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Vi er  her  for  deg!
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Årsregnskap 

2019

Org.nr 976634233
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Follo Kvalifiseringssenter IKS sitt årsregnskap er avlagt i henhold til lov om interkommunale 
selskaper og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og  
god kommunal regnskapsskikk.

Innhold: 

Driftsregnskap
Investeringsregnskap
Balanseregnskap

Noter 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
1 Endring i arbeidskapital
2 Spesifikasjon av overføring mellom selskap og deltakerkommuner
3 Pensjon
4 Eksterne inntekter og utgifter
5 Bruk og avsetning av fond
6 Bevegelse på kapitalkonto
7 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
8 Varige driftsmidler

Detaljert driftsregnskap

Detaljert balanseregnskap

Follo Kvalifiseringssenter IKS - Regnskap 2019

Side 2
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Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger 4 -321 551 -400 000 -400 000 -718 071
Andre salgs- og leieinntekter 4 -896 293 -295 000 -295 000 -307 395
Overføringer med krav til motytelse 4 -31 687 315 -29 854 700 -29 854 700 -33 517 789

Sum driftsinntekter 1 -32 905 158 -30 549 700 -30 549 700 -34 543 255

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 17 119 691 18 394 400 18 394 400 20 479 419
Sosiale utgifter 5 056 890 6 186 900 6 186 900 6 018 732
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 4 802 619 5 007 400 5 007 400 5 265 680
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod. 140 856 134 000 134 000 138 572
Overføringer 1 023 190 907 000 907 000 1 022 643
Avskrivninger 6 231 664 46 300 46 300 217 792

Sum driftsutgifter 1, 4 28 374 910 30 676 000 30 676 000 33 142 838

Brutto driftsresultat -4 530 248 126 300 126 300 -1 400 417

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -171 752 -80 000 -80 000 -93 964

Sum eksterne finansinntekter 1, 4 -171 752 -80 000 -80 000 -93 964

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Utlån 4 56 753 0 0 64 730

Sum eksterne finansutgifter 1 56 753 0 0 64 730

Resultat eksterne finanstransaksjoner -114 999 -80 000 -80 000 -29 234

Motpost avskrivninger -231 664 -46 300 -46 300 -217 792

Netto driftsresultat 1, 4 -4 876 911 0 0 -1 647 444

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk5 -1 551 294 -1 551 294 0 -650 998
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -96 150 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -1 647 444 -1 551 294 0 -650 998

AVSETNINGER
Avsatt til disposisjonsfond 1 551 294 0 0 650 998
Avsatt til bundne fond 0 0 0 96 150

Sum avsetninger 1 551 294 0 0 747 148

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 5 -4 973 061 0 0 -1 551 294
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert 
budsjett 2019

Opprinnelig 
budsjett 2019 Regnskap 2018

INNTEKTER
Sum inntekter 0 0 0 0

UTGIFTER
Sum utgifter 0 0 0 0

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Sum finansieringstransaksjoner 0 0 0 0

Finansieringsbehov 0 0 0 0

FINANSIERING
Sum finansiering 0 0 0 0

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note 31.12.19 31.12.18
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 0 231 664
Aksjer og andeler 381 406 324 653
Pensjonsmidler 24 831 595 23 907 297

Sum anleggsmidler 25 213 001 24 463 614

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 1 029 778 268 030
Kasse, postgiro, bankinnskudd 13 205 145 10 068 088

Sum omløpsmidler 1 14 234 923 10 336 119

Sum eiendeler 39 477 924 34 799 732

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 5 -4 114 273 -2 562 979
Bundne driftsfond 5 0 -96 150
Regnskapsmessig mindreforbruk 5 -4 973 061 -1 551 294
Kapitalkonto 6 5 500 405 4 578 881

Sum egenkapital -3 586 929 368 458

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 3 -30 713 406 -29 042 494

Sum langsiktig gjeld -29 042 494 -23 714 238

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld -2 964 299 -4 172 144
Premieavvik -2 183 290 -1 953 552

Sum kortsiktig gjeld 1 -5 147 589 -6 125 696

Sum egenkapital og gjeld -39 447 924 -34 799 732

For avviklingsstyret:

Anita Wulvig Audun Fiskvik
Leder Nestleder

Ludolf Bjelland Ingrid Christensen
Styremedlem Styremedlem

Nils-Anders Søyland Marit Rismyr
Styremedlem Styremedlem
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Driftsregnskap detaljer 2019
Konto Konto(T) Prosjekt Regnskap Opprinnelig budsjett (1)Budsjettendringer (1)Rev. budsjett (1) Til disposisjon (1)Forbruk (%)
101000 Fast lønn, drift 2 497 458 3 039 100 0 3 039 100 541 642 82
101020 Lønn undervisningspersonell 11 432 075 14 104 400 0 14 104 400 2 672 325 81
101030 Lønn vikarer ledig s 0 75 000 0 75 000 75 000 0
101040 Avtalefestede tillegg 1 792 0 0 0 -1 792 0
101045 Funksjonstillegg 22 115 0 0 0 -22 115 0
101080 Påløpte feriepenger - fastlønn 1 909 065 0 0 0 -1 909 065 0
102004 Lønn sykevikar < 16 567 337 337 100 0 337 100 -230 237 168
103000 Lønn ekstrahjelp 534 963 718 700 0 718 700 183 737 74
105010 Honorar 12 730 0 0 0 -12 730 0
105015 Trekkpliktige stipend 34 268 0 0 0 -34 268 0
105061 Km. godtgjørelse, avg.pliktig 18 0 0 0 -18 0
105093 Telefongodtgjørelse 4 500 5 000 0 5 000 500 90
108002 Godtgj folkevalgte 77 619 84 800 0 84 800 7 181 92
109000 Arbeidsgivers andel KLP 2 304 449 3 107 000 0 3 107 000 802 551 74
109040 Gruppelivforsikring 19 805 40 000 0 40 000 20 195 50
109041 Ulykkesforsikring 3 628 6 000 0 6 000 2 372 60
109060 Premieavvik 201 349 0 0 0 -201 349 0
109900 Arbeidsgiveravgift 2 172 760 0 0 0 -2 172 760 0
109908 Arb.avg. avsatte f.p 269 178 0 0 0 -269 178 0
109910 Arb.avg. andel pensj 324 927 3 033 900 0 3 033 900 2 708 973 11
109912 Arbeidsgiveravgift av refusjon -239 207 0 0 0 239 207 0

Lønn og sosiale utgifter 22 150 831 24 551 000 0 24 551 000 2 400 169 90
110000 Kontormateriell 17 775 42 000 0 42 000 24 225 42
110062 Abonnement aviser,tidsskr. 2 215 4 100 0 4 100 1 885 54
110500 Undervisningsmateriell 0 3 000 0 3 000 3 000 0
110560 Lærebøker 141 480 320 000 0 320 000 178 520 44
111500 Matvarer 140 740 140 000 0 140 000 -740 101
112000 Annet forbruksmateriell 3 100 0 0 0 -3 100 0
112063 Rengjøringsartikler 21 814 45 600 0 45 600 23 786 48
112065 Arbeidsmiljø/velferdstiltak 9 000 9 800 0 9 800 800 92
112090 Annet/diverse 92 148 20 800 0 20 800 -71 348 443
112095 Øredifferanse 2 0 0 0 -2 0
113000 Posttjenester 5 502 24 000 0 24 000 18 498 23
113010 Banktjenester 5 659 16 000 0 16 000 10 341 35
113020 Telefon 9 935 14 700 0 14 700 4 765 68
114060 Stillingsannonser 0 24 000 0 24 000 24 000 0
115000 Kursholder/foreleser - ekstern 23 898 111 000 0 111 000 87 102 22
115062 Opplæringstjenester 253 301 180 000 0 180 000 -73 301 141
116080 Km godtgjørelse 25 750 30 300 0 30 300 4 550 85
117000 Transportutgifter 860 0 0 0 -860 0
117001 Ikke oppg.pl. r.utg 4 264 11 000 0 11 000 6 736 39
117067 Ekskursjoner mv. elever 8 607 32 000 0 32 000 23 393 27
118000 Strøm 72 003 86 800 0 86 800 14 797 83
118500 Forsikringer mv 34 491 20 000 0 20 000 -14 491 172
119000 Leie av lokaler og grunn 1 857 995 1 980 800 0 1 980 800 122 805 94
119060 Andel fellesutgifter 428 309 490 900 0 490 900 62 591 87
119500 Avgifter, gebyrer 47 0 0 0 -47 0
119563 Driftsavtaler it 277 121 450 000 0 450 000 172 879 62
119564 Kontingenter 157 401 128 800 0 128 800 -28 601 122
120000 Kjøp/leasing driftsm 6 370 50 000 0 50 000 43 630 13
120060 Ikt-utstyr 15 081 170 000 0 170 000 154 919 9
122000 Leie/leasing driftsm 41 757 42 400 0 42 400 643 98
123000 Vedlikehold bygg 3 843 28 000 0 28 000 24 157 14
124065 Vedl.inventar og utstyr 3 634 9 600 0 9 600 5 966 38
126000 Renholds- og vaskeritjenester 323 905 370 200 0 370 200 46 295 87
126061 Vask og rens av tekstiler 18 908 17 900 0 17 900 -1 008 106
127000 Andre tjenester 46 601 110 000 0 110 000 63 399 42
127010 Karriereveiledning 202 807 0 0 0 -202 807 0
127020 Flytteutgifter 87 241 0 0 0 -87 241 0
127061 Juridiske konsulenttjenester 437 806 0 0 0 -437 806 0
127062 Kontrolltjenester 47 000 54 000 0 54 000 7 000 87

Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 4 828 370 5 037 700 0 5 037 700 209 330 96
137000 Kjøp fra andre (private) 34 854 26 100 0 26 100 -8 754 134
137500 Kjøp fra IKS 106 002 107 900 0 107 900 1 898 98

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 140 856 134 000 0 134 000 -6 856 105
140000 Overføring staten 1019 57 050 0 0 0 -57 050 0
142900 Mva komp., drift 962 488 0 0 0 -962 488 0
142960 Mva komp., konvertert fra ERV 0 907 000 0 907 000 907 000 0

Side 6



22/20 Referat og orienteringer - 20/00015-3 Referat og orienteringer : FKS IKS Årsregnskap 2019 med styrets beretning

Follo Kvalifiseringssenter IKS

147050 Tapte kundefordringer 3 652 0 0 0 -3 652 0
Overføringer 1 023 190 907 000 0 907 000 -2 090 100

152090 Kjøp akser/andeler IKS 56 753 0 0 0 -56 753 0
154000 Avsetning Disposisjonsfond 1 551 294 0 0 0 -1 551 294 0
158000 Regnskapsmessig mindreforbruk 4 973 061 0 0 0 -4 973 061 0
159000 Avskrivinger 231 664 46 300 0 46 300 -185 364 500

Finansutgifter, finanstransaksjoner 6 812 771 46 300 0 46 300 -6 766 471 14714
160060 Egenandeler -321 551 -400 000 0 -400 000 -78 449 80
162000 Annet salg varer/tj -748 708 -110 000 0 -110 000 638 708 681
162061 Kantinekort -147 585 -185 000 0 -185 000 -37 415 80

Salgsinntekter -1 217 844 -695 000 0 -695 000 522 844 175
170000 Refusjon fra staten -239 704 -230 000 0 -230 000 9 704 104
171000 Sykelønnsrefusjon -1 705 210 0 0 0 1 705 210 0
171002 Avsatte feriepenger sykdom -63 455 0 0 0 63 455 0
172900 Mva komp., refusjon drift -962 488 0 0 0 962 488 0
172960 Mva komp., ref. drift, konvertert fra ERV 0 -907 000 0 -907 000 -907 000 0
177565 Refusjon fra Frogn kommune -6 795 542 -6 105 400 0 -6 105 400 690 142 111
177566 Refusjon fra Vestby kommune -7 975 158 -7 502 500 0 -7 502 500 472 658 106
177568 Refusjon fra Ski kommune -13 945 758 -15 109 800 0 -15 109 800 -1 164 042 92

Overføringer med krav til motytelse -31 687 315 -29 854 700 0 -29 854 700 1 832 615 106
190000 Renteinntekter -171 752 -80 000 0 -80 000 91 752 215
193000 Bruk av mindreforbr. -1 551 294 0 0 0 1 551 294 0
195000 Bruk av bundet fond -39 100 0 0 0 39 100 0
195000 Bruk av bundet fond 1019 -57 050 0 0 0 57 050 0

199000 Avskrivinger, motpost -231 664 -46 300 0 -46 300 185 364 500

Finansinntekter, finanstransaksjoner -2 050 860 -126 300 0 -126 300 1 810 459 1533

0 0 0 0 0 0
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Balansen 2019
Konto Konto(T) Beløp

Konto Konto(T)
2100001000 Kontantkasse kantine 0,00
2100001010 Kontantkasse diverse 0,00
2100701001 Bank skattetrekk, 1644.21.05646 860194,32
2103200001 Bank, drift, 1644.21.05638 12344950,70
2130800901 Motpost negativ lønn 1830,24
2130801067 Interimskonto-årsopp inntekt generert i året 0,00
2136100911 Sykelønnsrefusjon 139564,00
2136100921 Avsatte feriep. ref. 56241,00
2136400010 Mva-kompensasjon, refusjonskrav 0,00
2136400040 Mva kompensasjon oppgjørskonto 147336,00
2138900901 Forskudd ansatte 0,00
2138901000 Ymse debitorer-diver 684807,00
2205501010 Pensjonsmidler KLP 24831595,00
2215501001 KLP egenkap.innskudd 381406,00
2240801010 Bfv inventar 0,00
2320800904 Arb.g.avg. lønn -246914,08
2320800905 Arb.giver avg.av avs.feriepenger -224898,69
2320800906 Hjelpekto. trygderef 120262,00
2320801065 Interimskonto-årsopp, kostnad i året -139453,50
2320809999 Øresavrunding (fakturering) 3,50
2322000010 Leverandørgjeld -231491,55
2325500911 Arbg.andel pensj KLP 0,00
2325500915 Midl.pensj.tr. (KLP) 0,00
2325500917 Pensjonstrekk 2% KLP 0,00
2325500921 Forsikringer 0,00
2326100901 Arb.avg.pl.fp. då 0,00
2326100902 Arb.avg.pl.fp. få 0,00
2326400923 Forskuddstrekk -642640,00
2328900902 Påløpte fp. få 0,00
2328900903 Påløpte feriepenger -1595029,14
2328900911 Netto utbetalt bank -4138,00
2328900931 Opplysningsfond 0,00
2328900940 Fagforening 0,00
2328901500 Dep. lærebøker 0,00
2390801010 Premieavvik KLP -1913488,00
2390801011 Avgift premieavvik -269802,00
2400801010 Pensjonsforpl.KLP -29986556,00
2400801011 Nto.pensj.forpl.arb. -726850,00
2510801000 Bundet driftsfond 0,00
2560801001 Disposisjonsfond -4114272,54
2595001010 Årets regnsk.mess. mindreforbruk -4973061,26
2599000600 Kapitalkonto anlegg 5500405,00

0,00
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Note   0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering

Follo Kvalifiseringssenter er organisert som IKS.

Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i året, og anvendelsen
av disse.  Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som
vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet.

Regnskapet er avlagt i henhold til lov om interkommunale selskaper og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk. 
Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut regnskapsstandarder (KRS).

Driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om 
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjons-
kostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring
igjen over de neste 7 årene fra og med 2014. Premieavvik fra 2011 til 2013 tilbakeføres over 10 år 
og premieavvik fra 2010 og tidligere tilbakeføres over 15 år.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til 
pålydende.
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Note 1 Endring i arbeidskapital

31.12.2019 31.12.2018 Endring

14 234 923kr         10 336 119kr         
5 147 589kr           6 221 848kr           
9 087 334kr           4 114 271kr           4 973 063kr         

Sum endring for avstemming mot drift og investeringsregnskap 4 973 063kr         

Drifts- og investeringsregnskapet Beløp

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
32 905 158kr        
28 374 910kr        

171 752kr             
56 753kr               

231 664kr             
 - Bruk av bundne fond (96 150)kr              

4 973 061kr          

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

 + Sum investeringssinntekter -kr                  

  - Sum investeringsutgifter -kr                  
  - eksterne finansutgifter -kr                  
+ Eksterne finansinntekter
Sum investeringsregnskapet -kr                  

Sum diff. drifts-/investeringsregnskap
4 973 061kr         

DIFFERANSE 2kr                    
Forklaring:

 -  Eksterne finansutgifter
 +  Motpost avskrivninger (990)

Sum driftsregnskapet 

Balanseregnskapet

2.1   Omløpsmidler
2.3   Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

 + Eksterne finansinntekter

 + Sum driftsinntekter 
 -  Sum driftsutgifter (inkl.avskrivninger)
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Note  2 Spesifikasjon av overføringer mellom 
selskap og deltakerkommuner

I henhold til selskapsavtalen for Follo Kvalifiseringssenter IKS pkt. 6.6 fordeles driftskostnadene
partene imellom slik:
"Netto driftsutgifter, inkludert amortisering av eventuelle lån, skal fordeles mellom  
eierkommunene med 50 % etter innbyggertallet pr. 01.01. foregående år, og 50 % etter 
deltagernes faktiske bruk av virksomhetens tjenester eller kapasitet siste hele driftsår."

Deltakerkommunenes eierandel i virksomheten:
Frogn kommune 40 %
Ski kommune 40 %
Vestby kommune 20 %

Overført  til  IKS  fra  deltakerkommune: 2019 2018

Kommune: Beregnet etter Beløp: Beløp:
innbyggertall og bruk

Frogn  6 795 542 6 330 360

Vestby  7 975 158 7 666 228

Ski  13 945 758 17 279 712

Total 28 716 458 31 276 300

Overført  fra  IKS  til  deltakerkommune: 2019 2018

Ski Gjelder regnskapsføring 106 002 106 052

Total 106 002 106 052
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Note 3   Pensjon 
Generelt om pensjonsordningen

Ansatte i Follo kvalifiseringssenter før 2006 opptjente pensjonsrettigheter i SPK. Fra og med 2006 ble disse
ansatte overført til KLP. Opptjente rettigheter i SPK kan ikke overføres til KLP, så de ligger igjen i SPK. Men
Follo kvalifiseringssenter er fri for ansvar for fremtidig G-regulering av disse rettighetene, det påhviler SPK.
Bokførte forpliktelser og midler (fiktivt fond) knyttet til det som lå igjen i SPK er derfor nullstilt i regnskapet.

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 %
Diskonteringsrente 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 %
Forventet årlig G-regulering 2,97 %
Pensjonsregulering 2,20 %

Nærmere om regnskapstallene                
         SUM

Pensjonsmidle
r

Pensjonsforp
liktelse

Netto 
forpliktelse

Iht regnskap pr 31.12 24 831 595 -29 986 556 -5 154 961
Arbg.avg.nto pensj.forpl.31.12   -726 850        1)

         SUM
Pensjonsmidle

r
Pensjonsforp

liktelse
Netto 

forpliktelse

Iht regnskap pr 31.12 23 907 297       -28 407 908   -4 500 611     
Arbg.avg.nto pensj.forpl.31.12   -634 586       

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) 
utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt 
den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse vedrørende egenandel for medarbeidere 
som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig 
gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet 
med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Follo Kvalifiseringssenter har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). Ansatte som er i tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 
(AFP) etter bestemte regler. Virksomheten har en ordning med 100% utjevning for AFP fra 62-64 år.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og beretning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnaden beregnes ut fra andre forutsetninger enn pensjonspremien. Forskjellen mellom betalt 
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Fra 2014 blir premieavviket 
tilbakeført i driftsregnskapet over de neste 7 årene. Premieavvik fra 2011 til 2013 tilbakeføres over 10 år 
og premieavvik fra 2010 og tidligere tilbakeføres over 15 år.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen 
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

2019
 KLP

2018
KLP

Nærmere om opptjente pensjonsrettigheter i SPK

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
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1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse.

Nærmere om regnskapstallene
PENSJONSORDNING   KLP Arb.avg.
PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar 3 152 461      
 - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) -2 620 253     
 =Årets premieavvik 532 208         75 041        

Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap       2 620 253 
 + Adm.tilsk.,tilsk.sikr.ordn ikke inkl.i aktuaroppg.           14 111 
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)          532 208 
Resultatført premieavvik         -330 859 
 = Pensjonskostnad i regnskapet       2 835 713       399 836 

PENSJONSORDNING KLP Arb.avg.
AKKUMULERT PREMIEAVVIK
    Akkumulert 01.01. 1 712 139      
 +/- Premieavvik for året 532 208         
 -/+  Resultatført tidl.års premieavvik -330 859        
 = Akkumulert premieavvik 31.12 1 913 488      269 802      
Herav oppført under kortsiktig gjeld: 1 913 488      269 802      

Premiefond

faktisk betalte pensjonspremier.

2019 2018
Innestående på premiefond 01.01 4 950            2 872          
Tilført premiefondet i løpet av året 341 130        426 946      
Bruk av premiefondet i løpet av året (342 141)       (424 868)    
Innestående på premiefond 31.12 3 939            4 950          

til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av regnskapet, men bruk av fondet reduserer 
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes faktisk 
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Note  4 Eksterne inntekter og utgifter

INNTEKTER: 2019 2018

Brukerbetalinger 321 551 718 071

Andre salgs- og leieinntekter 896 293 307 395
Overføringer 31 687 315 33 421 639
Renteinntekter 171 752 93 964
Motpost avskrivninger 231 664 217 792
Sum inntekter 33 308 575 34 758 861     

UTGIFTER:
Lønn og sosiale utg. 22 150 831 26 498 151
Undervisningsmateriell/lærebøker 141 480 311 970
Lokaler, inkl. strøm og forsikring 2 392 796 2 895 138
Karriereveiledning 202 807 0
Flytteutgifter 87 241 0
Juridisk konsulenttjenester 437 806 0
Mva som gir rett til momskomp. 962 488 1 022 643
Finansutgifter 56 753 64 730
Avskrivninger 231 664 217 792
Andre driftsutgifter 1 671 649 2 197 143
Sum utgifter 28 335 514 33 207 567     

Netto driftsresultat 4 973 061 1 551 294

Kommentar til «INNTEKTER», «Andre salgs- og leieinntekter»:
Inntektene er høyere i 2019 enn i 2018 pga salg av møbler, utstyr og 
undervisningsmateriell i forbindelse med avviklingen og refusjon av utgifter til 
en deltaker.
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Note 5   Bruk og avsetning av fond (F § 5 nr 6)

259.500.1010 Årets regnskapsmessige mindreforbruk

Disposisjonsfond 2019 2018

Beholdning 01.01. 2 562 979 1 911 981

Avsetninger til fond 1 551 293 650 998

Bruk av fond i driftsregnskapet

Beholdning 31.12. 4 114 272 2 562 979

Bundet driftsfond

Beholdning 01.01. 96 150

Avsetninger til fond 96 150

Bruk av fond i driftsregnskapet -96 150

Beholdning 31.12. 0 96 150

Udisponert resulat (mer- og mindreforbruk)

Beholdning 01.01. -1 551 293 -650 998

Årets udisp.resultat (mer- eller mindreforbruk) -4 973 061 -1 551 293

Årets disp. av resultat (mer- eller mindreforbruk) 1 551 293 650 998

Beholdning 31.12. -4 973 061 -1 551 293
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Note 6   Bevegelse på kapitalkonto 259.900.0600

Debet Kredit
Inngående balanse 01.01. 4 578 880       -                   
Av- og nedskr.av utstyr, maskiner, trsp.midler 231 663          
EK-innskudd 56 753         
Pensjonsforpliktelser 1 578 648       
Pensjonsmidler 924 298       
Avg. netto pensjonsforpliktelse 92 264             
Utgående balanse 31.12. -                      5 500 405    

Sum 6 481 455       6 481 456    
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Note 7  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

2019 2018
Ytelser til daglig leder E.Hystad 778 833 768 479

Ytelser til styret 77 619 75 816

 Antall årsverk var i 2019: 27,06   Antall årsverk var i 2018: 35,09   Antall årsverk var i 2017: 37,33                 

Revisor for Follo Kvalifiseringssenter IKS er Follo Distriktsrevisjon IKS.
Samlede godtgjørelser til revisjon utgjør for 2019: 47 000     for 2018: 52 000
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 Inventar 

Avskrivningstid  10 år 

Avskrivningsplan  Lineær 

Anskaffelseskost

pr 01.01. 463 326 

Årets tilgang 0 

Årets avgang 463 326 

Anskaffelseskost

pr 31.12 463 326 
Akk. Avskrivninger

pr 31.12 463 326 

Bokført verdi

pr 31.12 0 

Årets avskrivninger 231 664 

Avskrivningene starter året etter driftsmiddel er anskaffet eller tatt i bruk.

I forbindelse med avviklingen ble driftsmidler solgt for kr 205.000.
De driftsmidlene som ikke hadde markedsverdi ble primært gitt bort.

Note 8  Varige driftsmidler
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Follo Kvalifiseringssenter IKS 
Org. nr 976 634 233 

 

Avviklingsstyrets årsberetning 2019 
 

Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) er et interkommunalt voksenopplæringssenter som eies av tre 

kommuner i Follo; Frogn 40% eierandel, Ski 40% og Vestby 20%. Formålet er å gi voksne 

minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kvalifiseres til arbeid og 

utdanning. Opplæringen skal så langt mulig kombineres med praktisk arbeidserfaring.(Jfr 

Selskapsavtalen). FK drifter Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undervisning i 

norsk og samfunnskunnskap gis etter målene i "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere”. Drift for øvrig følger «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere» (G-01/2016). 

 

I desember 2018 fattet Ski vedtak om å tre ut av Follo Kvalifiseringssenter IKS. Like etterpå fattet 

både Frogn og Vestby tilsvarende vedtak. 

 

Det ordinære styret hadde i løpet av våren 4 møter. Den viktigste saken var utarbeidelse av et 

saksframlegg til representantskapet: «Oppløsning av Follo Kvalifiseringssenter IKS», angående 

status, prosess, konsekvenser og fordeling av ansatte. Saken ble oversendt leder av 

representantskapet 20.02.19 der styret ba leder av representantskapet om å kalle inn til 

ekstraordinært møte snarest mulig.  

 

12.april fattet representantskapet vedtak, sak 10/19, om «Forventninger og mandat til 

avviklingsstyret»: «Ivareta de ansattes rettigheter inklusive pensjonsforpliktelser. 

Viktig med en avklaring så raskt som mulig og gjerne før sommeren 2019.» 

 

14.mai godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet representantskapets søknad om  

oppløsning av selskapet. 

 

3.juni gjennomførte representantskapet valg av et avviklingsstyre på fem medlemmer.  Styret ble 

noe senere supplert med ett medlem til pga krav i forhold til kjønnsbalanse.  Avviklingsstyret ble 

registrert i Brønnøysundregistrene 14.09.19. 

 

2019 har i vesentlig grad vært preget av avviklingen av FK. 

 

Styret og avviklingsstyret har vært meget opptatt av å sikre at innvandrerne i alle eierkommunene 

skulle få et faglig godt tilbud i avviklingsperioden, og at de ansatte skulle ivaretas på best mulig 

måte. 

 

Avviklingsstyret har i 2019 hatt 9 møter. Pga særdeles kort tid har arbeidet vært meget krevende. 

Avviklingsstyret har i sitt avviklingsarbeid arbeidet ut fra en vedtatt handlingsplan for avvikling 

med rapportering til representantskapet. Oppgavene har primært vært knyttet til de ansatte 

(oppsigelse, pensjon fra KLP og Sikringsordningen, karriereveiledning, overføring av 11 ansatte til 

Ski/Nordre Follo), avhending av møbler og utstyr samt oppsigelse av diverse avtaler. 
 
 

 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS er lokalisert i Ski sentrum: Åsenveien 10, 1400 Ski. Pga økt antall 

introdeltakere har FK måttet leie eksterne rom i Ski sentrum; 5 rom for våren og kun 3 for høsten 

pga lavere deltakerantall.  
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Totalt antall deltakere som var registrert for opplæring i 2019, var 294 (2018: 407), ca 55% kvinner 

og 45% menn fra ca 50 nasjoner. Dagsgjennomsnitt for året var 140 deltakere (2018: 190). Antall 

deltakere pr september som tellingspunkt var 123 (2018: 166). Snitt antall introdeltakere i 2019 var 

59 (2018: 96). Etter en stor økning i 2016 og 2017 pga økt bosetting av flyktninger i kommunene, 

sank tallet i 2018 og 2019, spesielt høsten 2019. Flere var ferdige med sitt to-årige 

introduksjonsprogram, og færre nye flyktninger kom til landet. 
 

”Rett og plikt” deltakere er den absolutt største gruppen. Deretter følger “Betaler-selv”, der 

deltakere fra NAV og deltakere som har mistet retten til gratis opplæring har flest deltakere i denne 

kategorien. Det er svært få i kategorien “Plikt” eller “Rett” - deltakere.  
 

Regnskap for 2019 viser: 

totale driftsinntekter på kr 32.905.158   (2018: kr 34.543.255) og  

totale driftsutgifter    på kr 28.374.910   (2018: kr 33.142.838). 
 

Regnskapet for 2019 er avlagt med et overskudd på kr 4.973.061. 

 

Når det gjelder overskuddet for 2018, kr 1.551.294, fattet representantskapet vedtak (sak 02/19) om 

at overskuddet avsettes på disposisjonsfond. 

 

Pr 31.12.2019 er selskapets varige driftsmidler avhendet. Lokalene i Åsenveien og Jernbaneveien 

ble sagt opp fom 01.01.20. 

 

Selskapets balanse er for øvrig verdsatt etter samme prinsipper som tidligere år. 

 

Arbeidsmiljøet ved FK oppleves som grunnleggende godt. Det er utarbeidet tiltak som skal bevare 

og bedre det gode arbeidsmiljøet i «Strategi- og handlingsplan». Arbeidsmiljøet følges aktivt opp. 

FK har egen avtale med «Frisk hms bedriftshelsetjeneste».  

 

Som følge av avviklingen har de ansatte vært i en meget krevende situasjon. De ansatte utarbeidet 

en risikoanalyse og handlingsplan som ble et verktøy i prosessen. Usikkerhet og frustrasjon har satt 

sitt preg på de ansatte.  På tross av dette må de ansatte berømmes for at de har greid å utføre jobben 

sin på en god måte slik at deltakerne har fått den undervisningen de har krav på. 

 

Det er ikke registrert skader eller ulykker i løpet av året. 
 

Sykefraværet var i 2019 15,3% / 1069 dager (2018: 11 % / 870 dager) hvorav 14,1 % / 984 dager 

(2018: 9,5 % / 752 dager) er langtidsfravær og legemeldt fravær; 1,2 % / 85 dager er korttidsfravær 

med egenmeldinger (2018: 1,5 % / 118 dager). Sykmeldte er fulgt opp i hht lovverket. 

 

Ved årsskiftet var det ansatt 23 kvinner og 5 menn (2018: 26 kvinner og 5 menn) inklusive 3 ansatte 

som hadde permisjon uten lønn høsten 2019.  Langtidssykmeldte har i begrenset grad blitt erstattet. 

Nedgang i antall ansatte skyldes reduksjon i antall deltakere. 

 

FK anses ikke å ha forurenset det ytre miljøet.  

 

Alle ansatte i bedriften ble sagt opp pr 31.12.2019. 11 av de ansatte (tilsvarende eierandel på 40%) 

ble tilsatt i tilsvarende virksomhet i Nordre Follo kommune fom 01.01.20. 

 

Avviklingsstyret har gjennomført forhandlinger iht arbeidsmiljøloven med aktuelle ansatte. 

Dette har vært meget arbeidskrevende.   

 

Når det gjelder de ansattes pensjonsrettigheter, så har avviklingsstyret tilrådd at Sikringsordningen 

overtar de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Det har representantskapet sluttet seg til. 
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Deltakerne hadde sin siste undervisningsdag på FK 15.november. Resten av året fikk deltakere fra 

Ski undervisning ved Oppegård kvalifiseringssenter med de lærerne fra FK som skulle tilsettes i 

Nordre Follo kommune pr 01.01.20.  Deltakere fra Frogn og Vestby fikk undervisning ved Ås 

kommunale voksenopplæringssenter.  

 

I forbindelse med avviklingen av FK har de ansatte bestridt at oppsigelsene er gyldige. Det gjøres 

gjeldende at overføringen av virksomheten fra FK til kommunene innebærer en 

virksomhetsoverdragelse.  

 

22.november mottok FK, Ås og Ski kommuner stevning fra Follo tingrett fra fire fagforbund som 

representerer 12 ansatte som vil være uten jobb 31.12.19: «Saken gjelder spørsmål om overføring 

av virksomhet er omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse og om oppsigelser gitt forut for 

overdragelsen er gyldige.»  

 

For øvrig er det i 2019 ikke inntruffet hendelser av vesentlig karakter for å bedømme selskapets 

stilling og resultat, som ikke fremgår av årsregnskapet. 

 

 
 

 
 

Follo Kvalifiseringssenter IKS, 25.03.2020 

 

 

 

______________________   _________________________  

avviklingsstyrets leder Anita Wulvig  nestleder Audun Fiskvik 

 

______________________   __________________________  

medlem Ludolf Bjelland   medlem Ingrid Christensen   

 

______________________   __________________________  

medlem Marit Rismyr   medlem Nils-Anders Søyland   
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FNs BÆREKRAFTSMÅLFNs BÆREKRAFTSMÅL
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DIREKTØREN HAR ORDET:
Strategisk plan setter retning for utviklingen selskapet. I 2019 har vi revidert denne planen for 
MOVAR. Ved oppstart av revisjonsarbeidet satte ledergruppen i MOVAR seg mål om å forenkle 
planen, samt sikre en bedre forankring av planen i organisasjonen.  
 
Antall satsningsområder er redusert fra 9 til 5, og de ansatte har hatt mulighet til å bidra  
igjennom to runder med digital medvirkning. Videre har det vært avholdt workshops med  
utvidet ledergruppe, styret og eierrepresentanter.  
 
MOVAR strategiske plan er nå forankret mot FNs bærekraftsmål, hvor vi har valgt oss ut følgende 
målsetninger som står sentralt i forhold til vår virksomhet, og hvor MOVAR kan bidra:

Ved å ta valg i tråd med disse målene så kan MOVAR også 
bidra i oppfyllelse av eierkommunenes klima- og miljø-
planer, og oppfyllelse av målsetningene i strategisk plan. 

2019 har også vært preget av mye arbeid forhold til  
etableringen av Østfold Avfallssortering IKS, hvor siste 
vedtak blant deltakerne ble fattet i november. Ved inn-
gangen til 2020 er representantskapet valgt, og det skal 
velges styre og ansettes daglig leder i selskapet. 

Vi også i år jobbet med implementering av ny brannord- 
ning for MIB. Vi er fortsatt ikke i mål, men mye av plan- 

legging og formelle prosesser er på plass, slik at bygging 
av to nye brannstasjoner på Såner og i Rygge kan starte i 
2020. 

På Fuglevik er det gjennomført pilottesting av nye rense-
prosesser. En av prosessene er basert på biologisk fosfor-
fjerning, og en på kombinasjon av biologi og membran-
filtrering. Begge har vist lovende resultater, og tas med 
videre til forprosjektet som starter i 2020.  
De tre nevnte er eksempler blant mange viktige prosjekter 
som skal gjennomføres for å kunne nå målsetningene i 
strategisk plan. 

I løpet av 2019 har våre eierkommuner i sum fått 719 nye 
innbyggere (Kilde SSB), som alle skal motta samfunns- 
kritiske tjenester fra MOVAR. Dette stiller krav til at vi er 
rett dimensjonert, og har en infrastruktur som håndterer 
denne veksten. Vi må derfor jobbe målrettet med frem-
tidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste. 
Dette lar seg gjøre, takket være våre dyktige ansatte, som 
fortjener en stor takk for innsatsen i 2019!

Ønsker du mer info om virksomheten vår, finnes dette på 
våre hjemmesider www.movar.no.  

EFFEKT

HVORFOR

HVORDAN
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2 ÅRSRAPPORT  2019  MOVAR IKS

MOVAR ER ET INTERKOMMUNALT SELSKAP SOM  I 2019 EIES AV KOMMUNENE MOSS, 
RYGGE, RÅDE, VESTBY OG VÅLER.

Selskapet har i dag ansvaret for vannproduksjon, avløpsrensing samt innsamling og behandling av avfall. 
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) er administrativt organisert som en sektor i MOVAR IKS.

MOVAR IKS har sitt forretningskontor i Rygge kommune.

OM MOVAR IKS

VANSJØ VANNVERK, som ligger i Rygge kommune, er et avansert fullrenseanlegg 
som benytter Vansjø som råvannskilde. Vannet passerer gjennom flere rensetrinn 
før det sendes ut på ledningsnettet som drikkevann. Til tross for at Vansjø er en 
lavlandsinnsjø med dårlig vannkvalitet, produserer Vansjø Vannverk et av landets 
beste drikkevann. Vannverket produserer drikkevann til ca. 80 500 personer 

 
KAMBO RENSEANLEGG ligger i Moss kommune. Anlegget ble opprinnelig satt i drift 
1978 og senere fullstendig modernisert i 2001. Renseanlegget behandler avløps-
vann fra kommunene Moss, Våler og Vestby. I tillegg mottar og behandler anlegget 
eksternslam som transporteres til anlegget i slamsugebiler.  
 
FUGLEVIK RENSEANLEGG ligger i Rygge kommune. Anlegget ble satt i drift i 1993, 
og behandler avløpsvann fra Moss og Rygge kommune. Renseanlegget er bygget 
med en avansert slambehandling som gir biogassproduksjon og reduserte  
slammengder. Biogassen benyttes til oppvarming og produksjon av strøm.  
 
HESTEVOLD RENSEANLEGG ligger i Råde kommune. Anlegget ble satt i drift våren 
2011, og teoretisk kapasitet tilsvarer avløpsvann fra 9 900 personer.  
Slammet fra anlegget blir kalkstabilisert, noe som gjør det til et ettertraktet 
 jordforbedringsmiddel.  
 
SOLGÅRD AVFALLSPLASS ligger i Moss kommune. På Solgård Avfallsplass er det i 
tillegg til deponi, en gjenvinningsstasjon samt mottak og håndtering av flere  
avfallsfraksjoner. MOVAR har også en gjenvinningsstasjon i Vestby kommune. 

Husholdningsrenovasjon MOVAR har ansvaret for husholdningsrenovasjonen.  
Kommunene har valgt to forskjellige modeller hvor Rygge, Råde, Vestby og Våler 
har overlatt hele tjenesten til MOVAR, mens Moss fortsatt utfører deler av de  
administrative tjenestene selv. MOVAR håndterer også slamrenovasjon i  
kommunene Rygge, Råde og Våler. 

 
MIB (Mosseregionen interkommunale brann og redning) har fordelt sin virksomhet 
på 3 brannstasjoner (Moss, Rygge og Vestby). Administrasjon og forebyggende 
avdeling holder til på hovedbrannstasjonen i Moss kommune sammen med døgn- 
kasernert personell i beredskapsavdelingen. Det er også døgnkasernert personell 
i beredskapsavdelingen tilknyttet den lokale brannstasjonen i Vestby, mens kun 
deltidsansatt beredskapspersonell er tilknyttet den lokale brannstasjonen i Rygge. 
ABØ (Alarm Brann Øst) er inntil videre samlokalisert med MIB på brannstasjonen i 
Moss.
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STYRETS BERETNING 2019

• Styret i revidert både instruks og arbeidsavtale for  
 adm. direktør i året, slik at disse nå er mer  
 harmonisert mot hverandre.

• Plan for brannverntiltak 2019 ble vedtatt med   
 ambisiøse mål om at ingen skal omkomme i brann i  
 regionen.

• Som følge av kommunesammenslåing mellom   
 Rygge og Moss legges Moss kommunale pensjons- 
 kasse ned. Styret valgte derfor KLP som pensjons- 
 leverandør for selskapet fra 1.1.2020. Overgangen  
 har ingen konsekvenser for selskapets ansatte.

• MOVARs inntekter knyttet til avløpsbehandling er  
 basert på en kubikkmeterpris, som gjør at inn- 
 tektene varierer med klima/nedbør. Dette har de  
 senere årene gitt store underskudd og negativt   
 selvkostfond. Det ble fremmet forslag til ny inn- 
 tektsmodell som gir større forutsigbarhet både for  
 selskapet og kommunene. Styret valgte å innstille  
 på endring av modell ovenfor representantskapet i  
 MOVAR. Modellen ble vedtatt i forbindelse med  
 behandling av ny selskapsavtale.

• Styret behandlet i april en sak om deltakelse i   
 Østfold Avfallssortering, hvor anbefalingen til  
 representantskapet var at MOVAR skulle slutte seg  
 til etableringen. Saken ble fulgt opp med positivt   
 vedtak i representantskapet. 

• Årets budsjettbehandling fulgte samme mønster  
 som i 2019. I augustmøtet gjennomgikk og  
 diskuterte man hovedforutsetningene for bud-  
 sjettet, før selve budsjettet kom til behandling i  
 september. Administrasjonen hadde også i år dialog  
 og i de fleste tilfellene møter med kommunes  
 administrasjoner, og redegjorde for selskapets  
 utvikling. Det er fortsatt de store planlagte  
 investeringene som preget budsjettet og økonomi- 
 plan 2020-2023. 

• Det ble gjennomført en grundig revisjon av  
 strategisk plan i 2019, og i forbindelse med  
 junimøtet ble det arrangert workshop med styret   
 og eierrepresentanter for å få innspill i arbeidet med  
 revisjonen. Planen ble lagt frem for behandling i  
 styret i august, og senere vedtatt av representant- 
 skapet i desember.

• Styret vedtok i november at MOVAR skal delta i  
 traineeVann-ordningen i regi av Norsk Vann i  
 samarbeid med Våler kommune og Driftsassi- 
 stansen i Østfold.

• Styret har i løpet av året fått jevnlige status- 
 rapporter for pågående og planlagte prosjekter,  
 og følger disse tett. 

• I hvert styremøte har adm. direktør gitt en orien- 
 tering om driften av selskapet, og regelmessig  
 rapportert om selskapets økonomiske utvikling   
 gjennom året. 

• Styret har rutinemessig fått seg forelagt og har   
 gjennomgått økonomisk status for investerings- 
 prosjekter som er fullførte. Enkelte prosjekter har  
 hatt behov for mindre tilleggsbevilgning, mens de  
 fleste prosjektene er gjennomført innenfor vedtatte  
 økonomiske rammer. 

ØKONOMISKE RESULTATER
Omsetningen i 2019 for MOVAR IKS endte opp på 278,3 
millioner kroner mot 253,9 millioner kroner i 2018.  
Totale kostnader inkludert netto finans ble 277,5  
millioner mot 261,6 millioner kroner i 2018.  
Årsresultatet for 2019 ble et overskudd på 784 tusen 
kroner mot et underskudd på 7,7 millioner i 2018. For 
2019 var det budsjettert med et underskudd på 4,1 
millioner kroner. Omsetningen for konsernet i 2019 var 
på 337,9 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2018 var 
311,3 millioner kroner.

Underliggende drift i selvkostområdene er meget 
tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avvik i 
forhold til budsjett er: 

Omsetning:   
• Mer salg av vann til våre eierkommuner enn  
 budsjettert. 
• Høyere tilrenning til avløpsanleggene enn  
 budsjettert, noe som skyldes fremmedvann. 
• Innlevering av større mengder avfall enn forventet  
 på Solgård Avfallsplass. 
• Økt oppdrag rundt slamtømming. 
• Merinntekt som følge av flere alarmkunder enn  
 budsjettert. 
  

STYRETS VIRKSOMHET
Styret har i løpet av 2019 avholdt 7 styremøter og behandlet 18 saker deriblant:
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Årets resultat  
(overskuddd) 784 Totalt samtlige 

 sektorer

Årsunderskudd  
Vansjø Vannverk

Dekkes av  
selvkostfond

Årsoverskudd Avløp Avsettes til  
selvkostfond

Årsunderskudd  
Renovasjonstjenester

Dekkes av  
selvkostfond

Årsoverskudd MIB –  
brann/tilsynstjenester

Avsettes til  
egenkapital

Årsoverskudd MIB –  
feiertjenester

Avsettes til  
selvkostfond

Solgård Avfallsplass,  
konsesjonsbetinget  
avsetning

Avsettes til  
etterbruksfond

Årsoverskudd  
Administrasjon

Avsettes til  
egenkapital

Sum disponeringer 784

Kostnader: 
• Merkostnad knyttet til utskiftning og implemen- 
 tering av nye IT- systemer med påfølgende lisens- 
 utgifter. 
• Merkostnad tilknyttet transport- og hente- 
 kostnader. 
• Merkostnad tilknyttet økt oppdrag rundt  
 slamtømming. 
• Personalkostnadene ligger under budsjett og   
 knyttes hovedsakelig til nyansettelser på seinere  
 tidspunkt enn budsjettert, samt refusjon av   
 sykelønn. 
• Lavere låneopptak som følge av forsinkede  
 prosjekter medfører også lavere rentekostnader   
 enn budsjettert. 
 
SELSKAPETS BALANSE 
Konsernet MOVAR IKS har god soliditet med en egenka-
pitalprosent på 31,1 %. Konsernet har bokførte anleggs-
midler med 469 millioner kroner som består av de inves-
teringene som er foretatt innenfor hvert enkelt område, 
redusert for avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger 
basert på objektenes gjenværende økonomiske levetid. 
For spesifikasjon av driftsmidlene vises det til note 5.

Konsernets langsiktige gjeld består av ordinære lån og 
er ved årsskiftet på 324,6 millioner kroner.

Konsernets likvider består av ordinære bankinnskudd 
 
INVESTERINGER  
Selskapet har avsluttet flere investeringsprosjekter i 
2019. Det er påløpt ca. 36,2 millioner kroner i ulike pros-
jekter ved årsskiftet, hvorav følgende prosjekter utgjør 
hovedtyngden: 
 
• etablering av vannledning nord  
 (11,5 millioner kroner) 
• oppgradering av Fuglevik RA (4,8 millioner kroner) 
• containere og oppsamlingsutstyr  
 (4,2 millioner kroner) 
• bygging av nytt administrasjonsbygg  
 (5,4 millioner kroner) 
• bygging av brannstasjon ved Såner  
 (3,6 millioner kroner)  
 
KONSERNETS NÆRINGSVIRKSOMHET 
MOVAR IKS eier 100 % av Movar Næring AS som hånd-
terer den delen av virksomheten som er skattepliktig 
næringsvirksomhet. I 2019 har det vært lavere depo- 
nering av mengder avfall i datterselskapet, sett opp mot 
2018. Årsaken er at mottak av aske fra forbrennings- 
anleggene i Oslo er noe forskjøvet, dette fra høsten 
2019 til våren 2020. 

Det er videre inngått en kontrakt med Bane NOR, som 
innebærer levering av masser til deponi. Dette som en 
følge av jernbaneutbyggingen igjennom Moss. Mottak 
av disse massene antas å komme i gang høsten 2020. 

KONTANTSTRØM 
Likviditeten i selskapet er stram, men styret vurderer 
den som tilstrekkelig. Selskapet har i 2019 tatt opp nye 
lån innenfor rammen av vedtatt økonomiplan.  
For spesifikasjon av kontantstrøm vises til egen kontant-
strømoppstilling. 
 
FINANS-, MARKEDS-, KREDITT OG  
LIKVIDITETSRISIKO. 
Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til 
differansen mellom de reelle betalbare rentene selska-
pet har på sine lån, og den kalkylerenten som man kan 
belaste selvkostregnskapet med i henhold til retnings-
linjene for beregning av selvkost for kommunale tjen-
ester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
i publikasjon H 3/14 fastsatt renten til 5-årig swaprente 
med tillegg på ½ prosentpoeng. 

MOVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor 
kreditt- eller markedsrisiko. Dette fordi en vesentlig 
del av selskapets kjernevirksomhet opererer innenfor 
selvkost og har en låneramme som nylig er oppjustert 
og garantert av eierkommunene, og som er tilstrekkelig i 
forhold til budsjetterte investeringer.

STYRET FORESLÅR FØLGENDE  
DISPOSISJONER:  
(Tall i hele 1 000 kroner) 
 

 
ARBEIDSMILJØMOVAR IKS har høy oppmerksomhet på 
sykefravær og tiltak for å holde folk i arbeid. 
 I stedet for å fokusere på sykefravær setter man mål 
for nærværet (se nedenfor).  
 
Selskapet har et aktivt arbeidsmiljøutvalg (AMU), som 
har avhold 3 møter i 2019. I 2019 er det arbeidsgiver 
som har hatt lederansvaret i AMU, og dette vervet 
har HR- og kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen 
ivaretatt.  
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Det gjennomføres årlige vernerunder i selskapet. De 
forholdene som blir påpekt under vernerundene følges 
opp av avdelingsledere og ansatte ved de forskjellige 
avdelinger, som igjen rapporterer status til AMU. Videre 
gjennomføres årlige utviklingssamtaler.

Samlet i 2019 er det registrert 6 uønskede hendelser, 
hvorav 1 av hendelsene medførte sykefravær over 3 
dager. 

Styret får seg forelagt protokollene fra AMU-møtene, og 
anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. 
 
NÆRVÆRSSTATISIKK 
I 2019 hadde man en målsetning om nærvær på  
95 %. Samlet for hele 2019 er det totale nærværet på 
29 247 dagsverk av mulige 31 370 dagsverk. Dette gir et 
nærvær på 93,2 %.

Fravær med egenmelding utgjorde 359 dager,  
dvs. 1,1 %. 
 
LIKESTILLING OG MANGFOLD 
Ved utgangen av 2019 hadde MOVAR 146 ansatte, som 
til sammen utgjorde 131 årsverk. Andelen kvinner  
utgjorde 17,12 %. 

Det er ikke satt i gang spesielle tiltak for å fremme like-
stilling i 2019. Ved ansettelser innenfor en avdeling hvor 
ett kjønn er underrepresentert, vil man foretrekke dette 
kjønn dersom kvalifikasjonene for øvrig er like.  

MOVAR IKS ønsker å rekruttere flinke fagfolk uavhengig 
av kjønn, legning, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hud-
farge, religion eller livssyn. 
 

KOMPETANSEUTVIKLING 
MOVAR er en kunnskapsbedrift, hvor rammebetin-
gelsene stadig er i endring. Det er derfor viktig at kom-
petansen i selskapet utvikles i takt med endringene. 

I likhet med tidligere år har ansatte også i 2019 gjen-
nomført en rekke interne og eksterne kurs for å møte 
dagens og fremtidens tekniske og administrative ut-
fordringer.

Flere ansatte har også gjennomført etterutdanning som 
gir studiepoeng ved høgskole/universitet. 

MILJØRAPPORTERING 
MOVAR IKS er en miljøbedrift hvor selskapets virksom-
het som sådan reduserer belastningen på miljøet. Like 
fullt har selskapet en ambisjon om ytterligere reduk-
sjoner av miljøbelastningen gjennom sin virksomhet. 
I Strategisk plan er det innarbeidet en miljøpolitikk for 
selskapet. 

MOVARS MILJØPOLITIKK: 
• Det er en grunnleggende forutsetning at MOVAR   
 skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter,  
 konsesjoner og tillatelser. 
• Selskapets virksomhet skal være basert på krets- 
 løpstankegangen. Avfall skal i størst mulig grad   
 innsamles og utnyttes som en sirkulærøkonomisk   
 ressurs. 
• Hensynet til miljøet skal vektlegges i selskapets   
 innkjøpsprosesser.  
• Bygninger og anlegg skal driftes energieffektivt, og  
 energi og drivstoff bør i størst mulig grad baseres på  
 fornybar energi. 
• Våtorganisk avfall og slam skal utnyttes til klima- 
 nøytral energiproduksjon, og deretter benyttes som  
 en ressurs innen jordproduksjon eller landbruk.  
• Virksomheten skal drives etter prinsippet kontinu-  
 erlig forbedring, hvor hensynet til miljøet skal vektes  
 høyt sammen med økonomi og samfunnsansvar. 
• Miljøpolitikken skal være en aktiv del av vår  
 kommunikasjon. 
 
FORSKNING OG UTVIKLING 
MOVAR har ikke ressurser til på egen hånd å drive  
forskning og utvikling i de bransjene man opererer  
innenfor. Imidlertid er MOVAR delaktig i en rekke ut-
viklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører. 

MOVAR deltar i Norsk Vanns prosjektfinansieringssys-
tem og i Norsk Vanns teknologiutviklingsnettverk. I 
tillegg er MOVAR også medlem av VAnnforsk. Som en del 
av prosjektet «Nye Fuglevik RA» er arbeidet med å finne 
fremtidsrettede avløpsbehandlingsmetoder godt i gang. 
Resultatene fra pilotkjøringene vil bli tatt med videre i 
forprosjektfasen for anlegget, som starter i 2020.

Pilotprosjektene har gitt nyttig kunnskap og viktig 
grunnlagsinformasjon til de valgene vi står ovenfor. I 
2019 styrket vi oss også gjennom å ansette en sivilin-
geniør innenfor VA-prosess. Denne ressursen vil også 
være et positivt bidrag med tanke på FOU og deltagelse i 
nevnte nettverk og uttestinger.

FREMTIDSUTSIKTER
MOVAR har ved utgangen av 2019 en betryggende 
egenkapital og en stram, men tilfredsstillende likviditet. 
Etter styrets vurdering er selskapet godt posisjonert til 
å møte fremtiden, som de nærmeste årene vil preges av 
større prosjekter for å sikre gode tjenester for innbyg-
gerne og et godt miljø.   

MOVAR 2019MOVAR 2019

1. kvartal1. kvartal 2. kvartal2. kvartal 3. kvartal3. kvartal 4. kvartal4. kvartal HeleHele
20192019

%
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æ
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æ
r

%
 N

æ
rv

æ
r

94,894,8 94,694,6 94,994,9
91,691,6

TotaltTotalt

93,293,2
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Nils-Anders  
Søyland 

Aud-Helen  
Wernberg Øyen

Bjørn  
Amundsen

Hege Solberg
Sandtrø

Tore  
Fredriksen

Per-Christian 
Rasmussen

Anita Wulvig

STYRET I MOVAR IKS

Moss, 

I styret for MOVAR IKS

Bjørn Amundsen
Leder

Johnny Sundby 
Adm. direktør

Nils-Anders Søyland 
Nestleder

Aud-Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø

Anita Wulvig Tore Fredriksen
Ansattvalgt

Per-Christian Rasmussen 
Ansattvalgt 
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STYRET I MOVAR IKS

REPRESENTANTSKAPET 
Representantskapet velges av eierkommunene og 
funksjonstiden følger kommunevalgperioden.
Høsten 2019 reviderte eierkommunene MOVARs 
selskapsavtale. Det ble besluttet at hver kommune skal 
ha ett medlem i representantskapet. Disse represen-
terer sin kommunes respektive eierandel i MOVAR ved 
en eventuell avstemming.
 
Ved utgangen av 2019 hadde representantskapet 
følgende sammensetning: 
 
Tom Anders Ludvigsen - Vestby, leder 
Hanne Kristin Tollerud - Moss, nestleder 
René Rafshol - Råde 
Reidar Kaabbel - Våler 
 
Representantskapet har avholdt 3 møter i 2019.
 
STYRET 
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av 
representantskapet. 2 av styrets medlemmer velges 
av og blant selskapets ansatte. 

Ved utgangen av 2019 var styresammensetningen slik: 
 
Ketil Reed Aasgaard - Moss, leder 
Nils-Anders Søyland - Vestby, nestleder 
Aud Helen Wernberg Øyen - Moss 
Hege Solberg Sandtrø - Rygge 
Anita Wulvig - Vestby 
Steinar Roos - Våler 
Tore Fredriksen - Ansattvalgt 
Ole Almvik - Ansattvalgt 
Bjørn Amundsen - 1. varamedlem 
Liss Cathrine Holme Stokker - 2. varamedlem  
Carsten Arnt-Jensen - 3. varamedlem 
Per Chr. Rasmussen - varamedlem ansatt 
Dag Tarje Høiby - varamedlem ansatt

LEDERGRUPPEN  
Ledergruppen består i utgangen av 2019 av Adm. direktør 
Johnny Sundby, Øonomi- og administrasjonssjef Merete 
Ruud Tuskin, Brannsjef Rune Larsen, Sektorsjef VA  
Kaj-Werner Grimen, Sektorsjef renovasjon Freddy Tangen 
og HR & kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen.

LEDERGRUPPEN I MOVAR IKS

Merete Ruud 
Tuskin

Rune Larsen

Rolf-Ivar 
Buerengen

Freddy Tangen Kaj-Werner  
Grimen

Johnny Sundby 
(Adm. dir.)

ORGANISASJONEN MOVAR 
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RESULTATREGNSKAP 2019   
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAP KONSERN

2019 2018 Note 2019 2018

Driftsinntekter

-276 789 -251 469 Salgsinntekter 1 -277 717 -252 490

-1 539 -2 420 Andre driftsinntekter -1 539 -2 420

-278 328 -253 889 Sum driftsinntekter -279 256 -254 910

Driftskostnader

83 357 78 496 Materialkostnader og tjenester 83 357 78 496

108 918 99 805 Personalkostnader 2,11 108 918 99 805

34 753 32 726 Avskrivninger 4 34 753 32 726

44 131 43 378 Andre driftskostnader 3 41 549 38 080

271 159 254 405 Sum driftskostnader 268 577 249 107

-7 169 516 Driftsresultat -10 678 -5 803

Finansposter

-393 -365 Annen renteinntekt -503 -400

-8 0 Aksjeutbytte -8 0

-136 700 Finansielle anleggsmidler 7 -136 700

6 921 6 891 Annen rentekostnad 12 6 921 6 892

6 385 7 226 Resultat av finansposter 6 275 7 192

Resultat før skattekostnad -4 404 1 389

0 0 Skattekostnad 6 796 1 461

-784 7 742 Årets resultat -3 607 2 850

Disponering av årets resultat

0 Avsatt overskudd MIB-brann/tilsyn 0

1 200 Avsatt etterbruksfond Solgård 1 200

0 Avsatt overskudd felles Administrasjon 0

-2 413 Dekning underskudd Vansjø Vannverk -2 413

-5 323 Dekning underskudd Avløp -5 323

-168 Dekning underskudd Renovasjon -168

-33 Dekning underskudd MIB - brann/tilsyn -33

-586 Dekning underskudd MIB - feierseksjon -586

-419 Dekning underskudd felles adm. -419

Avsatt egenkapital MOVAR Næring AS 4 892

784 Udisponert resultat (overskudd 2019) 3 607 0

784 -7 742 Sum disponering 3 607 -2 850
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BALANSE PR. 31.12.2019  
(Beløp i 1 000 kroner)

Moss, den 26.03.2020

Johnny Sundby 
Adm. direktør

Bjørn Amundsen
Leder

Nils-Anders Søyland 
Nestleder

Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø

Anita Wulvig Tore Fredriksen
Ansattvalgt 

Per-Christian Rasmussen 
Ansattvalgt

MORSELSKAP KONSERN

2019 2018 Note 2019 2018

Eiendeler

115 294 123 724 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4  115 294 123 724

193 627 201 999 Ledningsnett, veier og utearealer 4  193 627 201 999

123 609 132 879 Transportmidler, maskiner, utstyr og inventar 4  123 609 132 879

36 184 18 951 Prosjekter under arbeid 4  36 184 18 951

500 930 Andre finansielle anleggsmidler 7,8  - 430

469 215 478 483 Sum anleggsmidler 468 715 477 983

24 249 25 840 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 10 23 566 24 809

33 108 25 785 Bankinnskudd, kontanter m.m 5 43 678 31 794

57 357 51 625 Sum omløpsmidler 67 245 56 603

526 572 530 108 Sum eiendeler 535 959 534 586

Gjeld og egenkapital

154 613 162 355 Opptjent egenkapital 9 163 028 165 878

784 -7 742  Udisponert overskudd/underskudd 3 607 -2 850

155 397 154 613 Sum opptjent egenkapital 166 636 163 028

Utsatt skatt -4 8

5 879 5 879 Pensjonsforpliktelser 11 5 879 5 879

5 879 5 879 Sum avsetning pensjonsforpliktelser 5 875 5 886

324 602 326 298 Gjeld til kredittinstitusjoner 12,13 324 602 326 298

324 602 326 298 Sum langsiktig gjeld 324 602 326 298

24 737 27 911 Leverandørgjeld 10 22 084 22 512

5 417 5 249 Skyldig offentlige avgifter 5 417 5 249

0 0 Betalbar skatt 6 806 1 454

10 540 10 158 Annen kortsiktig gjeld 10 540 10 159

40 694 43 318 Sum kortsiktig gjeld 38 847 39 374

526 572 530 108 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 535 959 534 586
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KONTANTSTRØM 
 

KONTANTSTRØMANALYSE  
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAP
01.01-31.12

KONSERN
01.01-31.12

2019 2018 2019 2018

Drift:

Ordinært resultat før skatt 784 -7 742 4 404 -1 389

Betalbar skatt 0 0 -806 -1 454

Ordinære avskrivninger 34 753 32 726 34 753 32 726

Gevinst/Tap ved avgang anleggsmidler -331 -340 -331 -340

Endring kundefordringer 1 591 -238 1 243 -2 102

Nedskrivning (finansielt) anleggsmiddel 0 700 0 700

Endring leverandørgjeld -3 174 -12 870 -429 -14 613

Endring av annen kortsiktig gjeld inkl. offentlige avgifter 550 2 392 -100 2 778

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 34 173 14 628 38 734 16 306

Kjøp og salg eiendeler:

Investeringer i varige driftsmidler -25 915 -21 275 -25 915 -21 275

Salg av varige driftsmidler  og aksjer 761 340 761 340

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -25 154 -20 935 -25 154 -20 935

Opptak og nedbetaling av lån:

Opptak av ny langsiktig gjeld 171 983 19 250 171 983 19 250

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -173 679 -32 850 -173 679 -32 850

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 696 -13 600 -1 696 -13 600

Netto endring i likvider i året 7 323 -19 907 11 884 -18 229

Kontanter og bankinnskudd 01.01 25 785 45 692 31 794 50 023

Kontanter og bankinnskudd 31.12 33 108 25 785 43 678 31 794
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REGNSKAPSPRINSIPPER
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven. 
Det er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard og an-
befalinger til god regnskapsskikk samt gjeldene forskrifter 
tilknyttet lov om interkommunale selskaper. 

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virke-
lig av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift. 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstids- 
punktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres. 

KLASSIFISERING OG VURDERING AV  
BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som 
anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet 
klassifiser som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifi-
seres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen 
ett år. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 
poster som forfaller til betaling innen ett år. For gjeld legges 
analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige 
fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som 
omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanse-
føres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes 
forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivnings-
plan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid. 
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som 
driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Skillet mellom vedlikehold og påkostninger/forbedringer 
regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestids-
punktet.

INVESTERING I ANDRE SELSKAPER
Kostmetoden benyttes som prinsipp for investeringer i 
andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved 
kapitalutvidelse. Mottatte utdelinger resultatføres i ut- 
gangspunktet som inntekt.  Utdelinger som overstiger 
andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduk-
sjon av anskaffelseskost. Utbytte fra datterselskap regn-
skapsførers det samme året som datterselskapet avsetter 
beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsførers som 
finansinntekt når det er vedtatt.

NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel 
er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. 
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av 
goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivning 
ikke lenger er til stede.
 
FORDRINGER
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning 
til forventede tap. Avsetning til tap er gjort opp på grunnlag 

av individuell vurdering av fordringen. Andre fordringer, 
både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp 
til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi 
er nåverdien av forventede fremtidige innbetalinger. Det 
foretas likevel ikke ned diskontering når effekten av ned-
skrivningene er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap 
vurderes på samme måte som kundefordringer.

GJELD
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, 
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

PENSJONER
Selskapet har en ytelsesordning. Ordningen er finansiert 
gjennom innbetalinger til pensjonskassen. En ytelsesplan 
er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk 
er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en 
pensjonsutbetaling som ansatt vil motta ved pensjonering. 
Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, 
som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte 
forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de 
definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av 
pensjonsmidlene (innbetalt beløp til pensjonskassen),  
justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultat-
førte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjons- 
opptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en 
uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjenings-
metode. Planendringer amortiseres over forventet gjen-
værende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik 
som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuar-
messige forutsetningene, i den grad de overstiger 10 % av 
den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene 
(korridor).

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes både av 
betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Morselskapet er 
ikke skattepliktig. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter  
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide  
plasseringer.

KONSERNREGNSKAP OG KONSOLIDERINGS- 
PRINSIPPER
I konsernregnskapet til MOVAR IKS inngår morselskapets 
MOVAR IKS og datterselskapet Movar Næring AS. Datter-
selskapet benytter de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet. Datterselskapet blir konsolidert fra det 
tidspunkt kontrollen er overført konsernet (oppkjøpstids-
punktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i 
datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. 
Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én 
økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og 
mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
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NOTER
Note 1     
DRIFTSINNTEKTER
(Beløp i 1 000 kroner)

DRIFTSINNTEKTER FORDELT  
PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDE 
(eks. intern omsetning)

2019 2018

Vansjø Vannverk 38 718 37 357

Avløpsanleggene Kambo,  
Fuglevik og Hestevold 50 665 38 953

Solgård Avfallsplass 39 508 40 021

Renovasjon 70 280 67 833

Driftsinntekter MIB  
(brann- og feierseksjon) 78 249 68 972

Driftsinntekter Administrasjon og 
Teknisk avdeling 908 753

Sum inntekter MOVAR IKS 278 328 253 889

Salgsinntekter  
MOVAR Næring AS 7 095 10 052

Eliminering av inntekter -6 668 -9 031

Sum inntekter KONSERN 279 256 254 910

Note 2   
PERSONALKOSTNADER/ 
GODTGJØRELSER
(Beløp i 1 000 kroner)

LØNNSKOSTNADER ,YTELSER 2019 2018

Lønninger m. m 73 777 69 360

Feriepenger 9 025 8 530

Arbeidsgiveravgifter 13 333 12 218

Pensjonskostnader   14 182 12 207

Andre ytelser 1 732 1 786

Lærlingtilskudd m. m -154 -164

Refusjoner sykelønn -3 366 -4 539

Ytelser til selskapets styre 389 407

SUM 108 918 99 805

Gjennomsnittlig antall ansatte i selskapet var 143. 
MOVAR Næring AS har ingen ansatte.

Lønn og godtgjørelse til ledende personer i 2019:

Lønn til selskapets adm. direktør 1 421 380 1 365 546

Honorar styreleder 106 700 106 700

Honorar ordinært styremedlem 32 000 32 000

Godtgjørelse til revisor:

Lovpålagt revisjon 80 000 171 000

Annen konsulentbistand 26 300 124 644

Lovpålagt revisjon Movar Næring AS 14 500 27 000

Annen konsulentbistand 1 812 5 000
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NOTER

Driftsmiddel: Leieperiode Årlig leie

Rygge brannstasjon Løpende avtale 185

Vestby brannstasjon Løpende avtale 383

Vestby brannstasjon, brakkerigg Løpende avtale 146

Sum 714

ÅRLIGE LEIE AV IKKE BALANSEFØRTE DRIFTSMIDLER

Note 4   
VARIGE DRIFTSMIDLER  
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAPET

Anleggsmidler Bygninger  
og tomter 

Ledningsanlegg  
og infrastruktur

Maskiner og  
tekniske  

installasjoner
Transportmidler Driftsløsøre Anlegg under 

utførelse           SUM

Anskaffelseskost 01.01 312 513 300 121 295 508 55 604 28 977 18 951 1 011 674

Tilgang 467 0 1 541 5 280 1 448 17 233 25 969

Avgang 1 913 54 1 967

Anskaffelseskost 31.12 312 980 300 121 295 136 60 830 30 425 36 184 1 035 676

Akkumulerte  
avskrivninger 31.12 197 686 106 494 206 872 34 257 21 652 0 566 961

Balanseført  
verdi 31.12 115 294 193 627 88 264 26 573 8 773 36 184 468 716

Balanseført verdi 31.12. av  bygg og tomter er samlet bokført til 115 294, hvorav tomter utgjør 13 626.

Årets avskrivninger 8 897 8 371 11 691 3 396 2 399 34 753

Økonomisk levetid 20 - 50 år 30 - 50 år 10 - 20 år 10 - 20 år 5 - 20 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

KONSERNET: 
Movar Næring AS har ingen balanseførte driftsmidler, og heller ingen leieavtaler av “ikke balanseførte driftsmidler”.

(Beløp i 1 000 kroner)

Note 3   
AVREGNING NÆRINGSAKTIVITETER

2019 2018

Kostnadsført i MOVAR IKS 2 653 -5 399

MOVAR IKS har utført næringsaktiviteter på vegne av   
MOVAR Næring AS, og som er avregnet netto i MOVAR IKS.
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NOTER
Note 5   
BETALINGSMIDLER  
(Beløp i 1 000 kroner)

2019 2018

Beholdninger  
pr. 31.12  MOVAR IKS 33 108 25 785

- herav bundet skattetrekks- og  
etterbruksfondskonto 8 267 7 755

Sum netto beholdninger pr. 31.12 24 841 18 030

Beholdninger MOVAR Næring AS 10 570 6 008

Sum netto beholdninger  
konsern pr. 31.12 35 411 24 038

Fordeling av skattekostnaden 2019 2018

Resultat før skattekostnad 4 404 -1 389

Betalbar skatt 808 1 454

Endring i utsatt skatt 12 7

Årets skattekostnad 796 1 461

Note 6   
SKATT - KONSERN

Note 7   
ANDRE AKSJER 

Note 8  
AKSJER I DATTERSELSKAP 
(Beløp i 1 000 kroner)

Note 9  
SELVKOST- OG ETTERBRUKSFOND 
(Beløp i 1 000 kroner)

Note 10  
KONSERNMELLOMVÆRENDE 
(Beløp i 1 000 kroner)

Selskap Forretningskontor Eierandel Egenkapital 12/31/2019 Resultat  etter skatt Verdi i balansen

Movar Næring AS Moss 100% 11 238 2 823 500

Pr. 31.12.2019 eier ikke MOVAR IKS andre aksjer enn i eget  
datterselskap.

Aksjer i beholdning pr. 01.01.19 i Rekom AS ble solgt, og 
selskapet Alarmsentral Brann Øst AS ble oppløst i 2019.

Avvikling/salg resulterte i inntekt på NOK 136’ i regn-
skapet for 2019.

Vannforsyning Avløp Renovasjons- 
tjenester Feiertjenester Etterbruk 

Solgård SUM

Fond pr. 01.01.2019 5 390 -4 834 6 054 149 4 962 11 721

Årets regulering -3 219 2 666 -4 008 274 1 137 -3 150

Totale selvkost/etterbruks-
fond pr. 31.12.2019 2 171 -2 168 2 046 423 6 099 8 571

2019 2018

Kundefordringer 2 165 1 915 
Kortsiktig gjeld 2 653 5 399 

Oversikt over MOVAR IKS mellomværende med  
MOVAR Næring AS pr. 31.12.2019
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NOTER
Note 11  
PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER 
(Beløp i 1 000 kroner)

Morselskapet har en kollektiv pensjonsavtale for alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser (ytelsesbasert). Disse er i 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelser fra folketrygden.  
Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

2019 2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  10 977  11 121 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  6 956  6 435 
Avkastning på pensjonsforpliktelsen  -9 148  -8 565 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti  954  896 

Resultatført virkning av estimatendring  3 128  583 

Årets netto pensjonskostnad før arb.giv.avg.  12 867  10 470 
Periodisert arbeidsgiveravgift  1 373  1 476 
Netto pensjonskostnad etter arb.giv.avg.  14 240  11 946 

Oppført i balansen:

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse  257 482  270 103 
Pensjonsmidler  228 419  219 379 
Netto pensjonsforpliktelse før AGA  29 063  50 724 

Arbeidsgiveravgift på netto forpliktelse  4 098  7 152 
Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA  33 161  57 876 
Ikke-resultatført estimatendringer  -27 282  -51 997 

Balanseført netto forpliktelse etter arb.giv.avg.  5 879  5 879 

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente 2,30% 2,60%

Forventet lønnsvekst 2,25% 2,75%

Forventet G-regulering 2,00% 2,50%

Pensjonsregulering 1,24% 1,73%

Forventet avkastning på fondsmidler 3,80% 4,30%

Arbeidsgiveravgift 14,10% 14,10%

Årets netto pensjonskostnad fremkommer etter  arbeidstakers innbetalte  andel avnormalpremien. Som aktuarmessige forutsetninger 
for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.  
Med basis i stor usikkerhet i forutsetninger, samt store planendringer i forbindelse med nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av leve- 
alderjustering i  beregningene, er kostnadsført etimatavvik i tråd med en uendret balanseført netto forpliktelse etter arbeidsgiveravgift.

Medlemsstatus 2019 2018

Aktive 142 143

Oppsatte rettigheter 97 86

Pensjonister 67 65
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NOTER
Note 12  
LANGSIKTIG GJELD 
(Beløp i 1 000 kroner)

Note 13  
SELSKAPETS EIERE 
(Beløp i 1 000 kroner)

Långiver
Restgjeld 
1/1/2019

Låneopptak 
2019

Renter 
2019

Avdrag 
2019

Restgjeld 
12/31/2019

Kommunalbanken 189 395 141 983 4 403 144 839 186 539

KLP Kommunekreditt 111 358 2 209 13 295 98 063

Kommunal Landspensjonskasse, byggelån 10 000 30 000 0 0 40 000

Moss kommunale Pensjonskasse 15 545 309 15 545 0

SUM 326 298 171 983 6 921 173 679 324 602

Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 179 000

 
Gjennomsnittlig betalt rente i 2019 er 2,1 %.  Kr. 33,7 millioner (10 %) er bundet til 10 års fastrente med avslutning i 
2023. Det er ikke benyttet sikringsinstrumenter utover dette. En overveiende del av gjelden er følgelig knyttet til  
flytende rente, noe som er et strategisk valg og sees i sammenheng med selvkost. 
 
Garantiforpliktelser  
Kommunene har stillet garanti for selskapets samlede gjeld innenfor en vedtatt totalramme på 1 200 millioner kroner. 
Kommunene er pro rata ansvarlig for de lån MOVAR IKS opptar, og fordeler seg innad i forhold til eierandelen i selskapet. 

Moss Rygge Råde Vestby Våler

Garantiforpliktelse på restgjelden  
pr. 31.12.2019 er fordelt i henhold til  
kommunenes gjeldende eierandel.

142 825 68 166 32 460 64 920 16 230

Eier- og ansvarsandelen pr. 31.12.2019  
er imidlertid som følger:

Kommune %-andel

Moss kommune 44%

Rygge kommune 21%

Råde kommune 10%

Vestby kommune 20%

Våler kommune 5%

100%

Opplysninger om lån fra kredittinstitusjoner

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 
Fra og med 01.01.2020 er Moss og Rygge en felles kommune, og med en eierandel på 64 %. 
Råde og Vestby opprettholder for øvrig sine eierandeler, mens Våler øker sin fra 5 % til 6 %.
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REVISJONSBERETNING
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REVISJONSBERETNING
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REVISJONSBERETNING
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OPPSUMMERING AV MOVARS  
MILJØMÅL

BESKRIVELSE AV MÅL MÅL RESULTAT 2019 KOMMENTAR

Renseeffekt fosfor  
avløpsrenseanleggene

Min 90 % Fuglevik: 90,2 % 
Kambo: 90,9 % 
Hestevold: 93,7 %

I tråd med forurensningsforskriften og  
utslippstillatelsene (MOVARs internkontroll)

Bruk av slam som en  
ressurs (landbruks- eller  
jordforbedringsformål)

100 % Oppfylt for alt slam 
fra alle anleggene

Ønske om ingen deponering av avløpsslam 
som følge av kvalitet (MOVARs internkontroll)

Kvalitetsklasse avløpsslam Klasse II  
eller bedre

Oppfylt for alt slam 
fra alle anleggene

På tungmetallene Cu, Zn og klasse I på øvrige 
(MOVARs internkontroll/Bransjenorm for 
Avløpsslam).

Energigevinst  Varmepumpe 
Kambo RA

>225 000  
kWh/år

347 766 kWh/år Resultatet erstatter nesten 34 000 liter 
fyringsolje (MOVARs internkontroll)

Egenprodusert El ved  
Fuglevik RA

>20 % 0 % El produsert via gassmotor fyret med  
biogass (MOVARs internkontroll)

Egenprodusert varme ved 
Fuglevik RA

>95 % 97,6 % Varme produsert med biogass i gassmotor 
og biogassfyr (MOVARs internkontroll)

Bruk av deponigass til  
energiformål

>80 % 94 % Avtale med Statkraft 

Øke ressursutnyttelsen i 
avfallet bl.a. igjennom økt 
materialgjenvinning

40 vekt % av 
generert hus-
holdningsavfall 
innen 2021

37,3 vekt % Felles plan for avfallshåndteringen i Moss, 
Rygge, Råde, Vestby og Våler.

Innenfor de ulike områdene er det definert mål som er av betydning for ytre miljø.  
Her følger et utdrag av sentrale målsetninger:

Andel produsert strøm ved Fuglevik RA er under målsetningen, noe som skyldes havari på gassmotoren. Denne erstattes i 
2020 med gassturbiner som vil gi økt strøm og varmeproduksjon sammenliknet med gassmotoren.   
 
Målsetninger i forhold til materialgjenvinning er heller ikke i 2019 oppnådd, men vi har hatt en økning siden 2018.  
Innenfor dette området økes forventningen fra EU med krav om matavfallsinnsamling fra 2023 og økt material- 
gjenvinning til 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. Her spiller prosjektet Østfold Avfallssortering IKS en viktig rolle 
for å nærme seg disse kravene. Ytterligere tiltak er nevnt i felles plan for husholdningsrenovasjon i eierkommunene.  
Et eksempel er krav om gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonene, som ble innført fra årsskiftet.
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ÅRETS VIRKSOMHET

AVDELING FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRASJON
Økonomi- og administrasjonsavdelingen (videre her nevnt som «administrasjonen») holder til i MOVARs hovedkontor på 
Huggenes. Flere fra øvrig administrativ ledelse er også lokalisert på Huggenes, bl.a. administrerende direktør, sektorsjefer 
for VA og Renovasjon, HR & kommunikasjonssjef, stab m.fl.  

Administrasjonen utgjør den nødvendige støttefunksjonen som må til for å styre og vedlikeholde daglig drift. Som et ledd i 
dette har administrasjonen fokus på både intern organisasjon, innbygger, bruker og miljø.

ORGANISASJON:
MOVAR er en bedrift hvor kompetanse er svært viktig. Ett 
av våre tiltak for å styrke intern kompetanse er innførin-
gen av Workplace. Denne kommunikasjonsplattformen 
ble i løpet av 2019 fullt ut implementert i samtlige avde-
linger. Plattformen fungerer til intern informasjon og har, 
uten tvil, forsterket vår kunnskapsdeling. 

Høsten 2019 startet vi også arbeidet med å forberede 
overgangen til den skybaserte samarbeidsplattformen 
Office365. 

Mot slutten av år 2019 begynte prosjekt nytt admin-
istrasjonsbygg virkelig å skyte fart. Et felles bygg hvor 
administrative funksjoner på tvers av bedriftens sektorer 
er samlokalisert, vil i større grad bidra til felles kultur og 
bedre ressursutnyttelse i organisasjonen. Beliggenheten 
på Tykkemyr er også mer sentral for MOVARs innbyggere.

INNBYGGER OG BRUKER:
Parallelt med å samhandle med alle avdelinger i MOVAR, 
jobber avdelingen målrettet mot våre innbyggere og 
brukere. Ett av våre fokusområder er forenkling. Med inn-
byggerne i fokus jobber administrasjonen for å forbedre 
og forenkle deres kundeopplevelser. Verktøy som gjør 

dette mulig er moderne it-løsninger. Vi leter kontinuerlig 
også etter arbeidsmetoder som kan bidra til forbedringer. 
Det er viktig for administrasjonen å treffe våre kunder på 
den kontaktplattformen som de ønsker å befinne seg på. 
I 2019 fikk vi på plass en rekke skjemaer og selvbetjen-
ingsløsninger på våre nettsider. Dette har bidratt til mer 
effektive arbeidsprosesser. 

BÆREKRAFT:
Krav til dokumentasjon blir stadig høyere og datmengden 
øker betraktelig. Vi søker derfor etter kostnadseffektive 
løsninger som gjør at informasjonsflyten og arbeids- 
prosessene kan optimaliseres. I 2019 implementerte 
administrasjonen en digital modul kalt «SvarUT», i vårt 
saks- og arkivsystem. Denne funksjonen tilrettelegger 
for både utgående og inngående skriv i digital form; dette 
blant annet direkte inn i Digipost og Altinn. Administra- 
sjonen arbeider også i betydelig større grad med digitale 
dokumenter innenfor regnskap, sammenliknet med 
tidligere år. Som et resultat av denne type automati- 
sering og digitalisering er bortfall av rene papirdoku- 
menter merkbart. Dette bidrar positivt til en reduksjon av 
vårt miljøavtrykk. 
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ID Eiendom Timer % Fordeling
Dagsverk 20 vvv Vansjø Vannverk 1648 39,5
40 FRA Fuglevik Renseanlegg 800 19,2
30 KRA Kambo Renseanlegg 652 15,6
45 HRA Hestevold Renseanlegg 425 10,2
50 SAP Solgård Avfallsplass 413 9,9
60 MIB Moss Brannstasjon 133 3,2
10 ADM Administrasjon 103 2,5
Total 4172 94

Teknisk avdeling er en beredskapsavdeling for MOVARs virksomheter og har som hovedoppgave å ta seg av forebyggende 
vedlikehold av utstyr og installasjoner etter avtale med den enkelte avdeling. Avdelingen har eget verksted og ansvar for 
felles lagerhold av VA-utstyr. 
 
I 2019 har avdelingen utført tjenester/arbeid i følgende omfang til de enkelte avdelinger:

VANSJØ VANNVERK 

FUGLEVIK RENSEANLEGG

KAMBO RENSEANLEGG

HESTEVOLD RENSEANLEGG

SOLGÅRD AVFALLSPLASS

MOSS BRANNSTASJON 

ADMINISTRASJON

Oversikt ressursforbruk  
01.01.2019 - 31.12.2019

TEKNISK AVDELING

(VVV – Vansjø Vannverk, KRA – Kambo Renseanlegg, FRA - Fuglevik Renseanlegg, HRA – Hestevold Renseanlegg,  
SAP – Solgård Avfallsplass, MIB – Mosseregionen interkommunale brann og redning)
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Dette viser at avdelingen har bistått de øvrige avdelinger med 558 dagsverk knyttet til bestilte oppdrag/prosjekter og 
inngåtte avtaler om særskilte oppdrag. 
 
Teknisk avdeling utfører løpende oppdrag som bestilles av de øvrige avdelingene i MOVAR. Disse oppdragene er hoved-
sakelig knyttet til akutte behov for installasjoner/ montering og reparasjoner av diverse type utstyr som blant annet 
pumper, ventiler, rør og elektrisk utstyr/komponenter. Utover de akutte behovene bistår avdelingens personell i plan- 
legging av nødvendige oppgaver som skal utføres i samarbeid med personell ute på avdelingene. Dette innebærer typisk 
informasjonsinnhenting, leverandørkontakt, bistand til tilbudsinnhenting, oppfølging av eksterne leverandører og  
dokumentasjonssammenstilling etter utført arbeid. Oppgavene som avdelingen blir satt til å utføre er mange og svært 
varierte.  

• Oppfølging og drift av mellomlagringsplassen for  
 avløpsslam på Solgård Avfallsplass 

• Oppfølging, ettersyn og vedlikehold av eksternt
 VA-ledningsnett inklusive målestasjoner og kummer,  
 samt påvisninger og merking 
 
• Oppfølging, ettersyn og vedlikehold av høydebasseng 
 
• Oppfølging, ettersyn og vedlikehold av felles eksternt  
 signalkabelanlegg inklusive påvisninger og merking 
 
• Service på definerte tekniske installasjoner, blant  
 annet innløpsrister 
 
• Oppfølging, ettersyn, vedlikehold av eksterne   
 mengdemålere 

• Oppfølging, ettersyn og HMS-kontroller for  
 virksomhetenes el.installasjoner 
 
• Visuell oppfølging og prøvetaking i Vansjø 
 
• Vaktmestertjenester for administrasjonsbygget 
 
• Oppfølging av serviceavtaler nød og ledelys ved  
 Fuglevik RA, Hestevold RA, Kambo RA og
 Vansjø Vannverk 
 
• Utvendig vedlikehold og snøbrøyting på pumpe-  
 stasjonene Grimstadkilen, Kjellerød og Rygge  
 Flystasjon 
 
• Oppdatere tegninger og dokumentasjon for elektriske  
 installasjoner 

AVVIKSBEHANDLING VED TEKNISK AVDELING
Det ble ikke registrert avvik ved avdelingen i 2019. Avvik som involverer personell fra Teknisk Avdeling og som skjer ute på 
de øvrige avdelingene registreres der. 

NOEN AV DE FASTE AVTALTE OPPDRAGENE SOM TEKNISK AVDELING UTFØRER ER:
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År Moss Rygge Råde Vestby Våler Sum

2019 3 052 387 1 537 892 563 274 2 059 493 206 307 7 419 353

2018 3 176 336 1 560 866 708 641 1 952 144 171 292 7 569 279

2017 3 014 023 1 366 259 621 018 1 922 131 168 593 7 070 177

2016 2 755 541 1 531 423 577 355 2 081 991 161 877 7 108 187

2015 2 717 797 1 487 957 562 035 2 071 022 174 254 7 013 065

Årlige vannleveranser til eierkommunene i m3

VANSJØ VANNVERK
 
MÅL FOR VIRKSOMHETEN
I MOVARs strategiske plan fremkommer selskapets mis-
jon, miljøpolitikk, mål og strategier. Innenfor vannpro-
duksjon og forsyning er selskapets misjon å sørge for at 
inn- byggernes behov for tilstrekkelig og trygt drikkevann 
dekkes. I den strategiske planen er det satt mål og strat-
egier knyttet til blant annet effektiv drift, klimatilpasset 
drift, kompetanse og arbeidsmiljø, regional vekst og en-
drede rammevilkår. 

MOVAR IKS har utarbeidet en miljøpolitikk hvor ulike mål 
knyttet til miljø fremkommer. En grunnleggende forutset- 
ning i selskapets miljøpolitikk er at MOVAR skal tilfred- 
stille lover, forskrifter, konsesjoner og tillatelser.
 
ÅRETS DRIFT
Vannverket leverer vann til ca. 80 000 personer i eier- 
kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. I tillegg 
er Vansjø Vannverk tilknyttet Sarpsborg og Fredrikstad 
kommune gjennom gjensidig reservevannssamarbeid.
 
I 2019 ble det levert 7 419 353 m3 til eierkommunene. 
Dette gir en gjennomsnittlig leveranse på 20 327 m3/ 
døgn. 

Årlig produksjonsmengde på Vansjø Vannverk kan avvike 
fra leveransene til eierkommunene på grunn av leve- 
ranser og mottak til/fra kommunene i reservevannsam- 
arbeidet, eventuelle lekkasjer og ikke-målt vannforbruk 
(for eksempel vedlikeholdsspyling, brannvannsuttak etc.).
 
Det er gjennomført eksterne analyser på akkreditert  
laboratorium av råvann, rentvann og vann i lednings- 
nettet, i samsvar med drikkevannsforskriften. I tillegg er 
det gjennomført interne analyser på eget laboratorium 
for oppfølging av den daglige driften på vannverket.

Vannverket har også omfattende online instrumentering 
som gjør driftspersonellet i stand til å kontinuerlig over- 
våke vannproduksjon og vannkvalitet.
Vannverket har produsert og levert drikkevann av svært 
god kvalitet hele året gjennom. Kvaliteten er langt bedre 
enn hva drikkevannsforskriften stiller krav om, og i tråd 
med målsetningene i Strategisk plan. Se tabell for oversikt 
over resultatene.
 
Det har i 2019, som i de foregående år, vært gjennomført 
program for oppfølging av algesituasjonen i Vansjø i regi 
av vannområdeutvalget for Morsa. Vannverket har som 
tidligere også gjennomført egne analyser av algegiften 
mikrocystin uten påvisning.

Vannproduksjon og forsyning 
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Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2019

Parameter Gj.snitt Maksimum
*Grenseverdi/ 
tiltaksgrense

Lukt og smak 0 0
Akseptabel for  
abbonnementen

pH 7,8 8,9 6,5-9,5

Turbiditet (FTU) 0,09 0,61 1

Fargetall (mg Pt/l) 3 5 20

TOC (mg C/l) 3,0 5,0 -

Aluminium (mg/l) 0,051 0,110 0,2

Jern (mg/l) 0,0011 0,0018 0,2

Hardhet (DH) 3,61 3,90 -

Tot. bakterier (ant./ ml) 2 9 100

Koliforme bakterier (ant./100 ml) 0 0 0

E.coli (ant./100 ml) 0 0 0

Intestinale enterokokker  
(ant./100 ml)

0 0 0

Clostridium perfringens 
 (ant./100 ml)

0 0 0

Giardia spp (ant./10L) 0 0 0

Cryptosporidum spp (ant./10L) 0 0 0

Råvannskvalitet i Vansjø 2019

Parameter Gjennomsnitt Maksimum

Turbiditet (FTU) 7,8 15

Fargetall (mg Pt/l) 59 86

Aluminium (mg/l) 0,41 0,48

TOC (mg C/l) 8,7 9,5

Jern (mg/l) 0,37 0,44

Koliforme bakterier (ant./100 ml) 37 200

E.coli (ant./100 ml) 3 10

Intestinale enterokokker (ant./100 ml) 6 38

*Grenseverdiene/tiltaksverdiene er hentet fra drikkevannsforskrift gjeldende fra 1.1.2017.
** Èn av prøvene ble analysert med verdi 100 bakterier pr. ml. Det antas at dette skyldes feil ifm prøvetaking og den er 
derfor utelatt fra gjennomsnittsberegning og ikke oppgitt som maksverdi i tabellen.
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Hovedtall fra driften 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Lev. vannmengde til eierkommunene, m3 7 013 065 7 108 187 7 070 177 7 569 279 7 419 353

Produsert vannmengde 6 916 620 7 736 908 6 595 976 7 796 592 7 364 353

mottatt(-)/Levert (+) res.vann +615 296 - 474 201 + 179 119 - 55 000

maks. døgn, m3 27 532 34 240 28 280 39 792 41 834

Spyleslamvann til avløp, m3 71 372 64 442 83 288 86 578 106 197

Slam, tonn 1 239 1 427 1 050 1 278 1 169

Slam, tonn TS 275 357 221 263 269

Kjemikalieforbruk:

Al. Sulfat, kg 416 870 491 380 368 800 467 060 387 160

Kalk, kg 175 660 228 990 202 940 268 120 224 690

Polymer vannbehandling, kg 911 1 140 742 857 912

Polymer avvanning, kg 2 739 2 660 1 858 2 343 2850

Kullsyre, kg 76 601 85 585 85 889 99 888 103 672

Ammoniakk, kg 232 183 148 178 247

15 % Na-hypokloritt, kg 30 246 33 551 29 341 31 602 32 340

*Energiforbruk kWh 5 204 270 4 748 644 4 376 720 4 799 410 4 567 088

Energiforbruk kWh pr. m3 vann solgt 0,742 0,668 0,619 0,634 0,616

AVVIKSBEHANDLING VED VANSJØ VANNVERK 
 
• Det er i driftsåret 2019 registrert 20 avviks- 
 rapporter ved anlegget.

• Det har vært 69 alarmer/utrykninger til anlegget  
 utenom normal arbeidstid. Dette er lavt sammen- 
 lignet med tidligere år.

• I tillegg ble det utført 54 planlagte ettersyn.

AV STØRRE TILTAK OG HENDELSER I ÅRET 
NEVNES:

• Ombyggingsarbeider for bytte til PAC-fellingskjemi- 
 kalie.  
• Mattilsynet gjennomførte et revisjonsbesøk med  
 fokus på prøvetaking.  
• Oppstart av prosjektering av nytt reservekraftalegg.

 

*Energiforbruket omfatter vannverket, råvannspumpestasjon.

Selvkost (driftskostnader inkl. kapitalkostnader) utgjorde i 2019 kr. 5,69 pr. levert m3 rent vann.  
Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt til kr. 5,20 pr. m3 (solidarisk pris). 

AVSLUTTENDE KOMMENTAR KNYTTET TIL VANNPRODUKSJON OG FORSYNING  
Vannkvalitet og vannmengder 
Vannverket har levert vann til kommunene i de mengder kommunene har etterspurt (nok vann). Kvalitetsmessig har van-
net holdt en svært god kvalitet, som må karakteriseres i tråd med målsetningene.

RESERVEVANN 
I reservevannsamarbeidet ble det i 2019 avholdt 3 møter i driftsutvalget som er det overordnede organet i samarbeidet.
For mer informasjon omkring reservevannsamarbeidet i 2019 vises det til separat årsrapport for dette.

ANNET 
Det er i 2019 ansatt en ny arbeidsleder ved vannverket, dette etter pensjonsavgang. I tillegg ble det ansatt en sivilingeniør 
innenfor VA-prosess. Ombyggingsprosjekt for omlegging fra Aluminiumssulfat til Polyaluminiumsklorid ble fullført. 
Etablert utstyr for energimåling og etablering av energimålingssystem (EOS). 
Vannverket har som i tidligere år vært flittig besøkt av både skoleklasser og studenter. Videre har vi hatt flere besøk fra 
kollegaer fra andre VA-virksomheter ved anlegget for å dele erfaringer. Det var også elever utplassert fra Borg VGS ved 
vannverket i 2019.
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MÅL: STATUS:

Selskapet skal kunne håndtere uventede hendelser 
(beredskapssituasjoner), slik at disse medfører minst  
mulige konsekvenser for samfunnet, miljøet og uten  
tap av omdømme.

I 2019 ble det gjennomført en ny hovedrevisjon av  
ROS-analysen og beredskapsplanen for avløpsområdet.  

Gjennomføre nødvendig antall øvelser, sørge for god  
opplæring og forankring internt i organisasjonen.

I 2019 ble det ikke gjennomført beredskapsøvelse.

Område Klimaendringer, ytre miljø og nye rammebetingelser

MÅL: STATUS:

Tilpasse driften, tjenestetilbudene og anleggene til nye  
rammevilkår (regelverk, forventninger og krav), samt til et 
endret klima.

I forbindelse med nye rensekrav er det gjort vurderinger og  
planlegging omkring nytt Fuglevik RA. Det er i den forbindelse  
tatt høyde for forventninger om fremtidig varmere, villere og  
våtere klima.  

Sektorsjef Grimen deltok frem til høsten 2019 i Norsk Vanns 
Avløpskomite, hvor påvirkning av rammebetingelser utgjør en 
stor og viktig del av arbeidet.  Grimen har også I 2019 sittet i 
styringsgruppen for et Norsk Vann prosjekt for etablering av en 
veileder for klimaregnskap for vannbransjen. 

Begrense selskapets negative påvirkning på klima og miljø 
lokalt og regionalt.

På Hestevold RA ble det etablert en løsning for  
kontinuerlig tilgang til renset avløpsvann til alle døgnets tider. 
Dette for å minimere bruk av drikkevann til prosessen.
På Fuglevik RA har det I 2019 pågått monteringsarbeid for 
utskiftning av en havarert gassmotor med 2 nye gassturbiner. 
Arbeidet blir ferdigstilt I 2020.

Øke energiproduksjonen og energismarte løsninger.

Område Beredskap

MILJØMÅL FOR VIRKSOMHETEN 
MOVAR IKS har utarbeidet en strategisk plan som ble revidert i 2017 og prolongert til 2020. I planen fremkommer en rekke 
interne målsetninger for ulike områder.

Under er det gjort utdrag fra den nevnte strategiplanen hvor det utarbeidet mål innen områder som er relevant med tanke 
på ytre miljø for avløpsområdet. For hvert av områdene med tilhørende mål er det redegjort for status/måloppnåelse, det 
vil si hva som er utført av relevant arbeid i rapporteringsåret.

MOVAR deltar også i felles resipientovervåking for ytre Oslofjord. Det er i rapporteringsåret ikke gjort funn eller frem- 
kommet resultater som tyder på vesentlige endringer i resipientens tilstand.

AVLØP
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Behandlede avløpsmengder

Område Forbedringsprosesser og samfunnsansvarlig forretningsdrift

MÅL: STATUS:

Drive virksomheten slik at man balanserer kvalitet,  
effektivitet og et langsiktig perspektiv, etter den tredelte 
bunnlinje for samfunnsansvarlig forretningsdrift  
(Økonomi, Miljø og Samfunn).

I forbindelse med vurderinger og planlegging omkring nytt 
Fuglevik RA er det tatt særskilt høyde for å vurdere  
teknologi- valg ut fra den tredelte bunnlinjen.

Økt gjenbruk og materialgjenvinning. Det har vært stort fokus omkring resirkulering og gjenbruk  
av fosfor og energi i avløpsvannet ifm utredninger og  
pilotanlegg for nye Fugelvik RA.

ÅR KAMBO RA FUGLEVIK RA HESTEVOLD RA TOTALT

2019 1 927 135 4 413 233 651 248 6 991 616

2018 1 545 147 3 764 893 532 172 5 842 212

2017 1 692 050 4 216 827 578 108 6 486 985

2016 1 493 508 3 907 767 495 626 5 896 901

2015 1 852 926 4 571 949 628 249 7 053 124

Avløpsmengder [m3/år] ved Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg, 2014-2019

2019 var et år med relativt mye tilrenning av avløpsvann inn til anleggene.

Selvkost (driftskostnadene inkl. kapitalkostnader) for alle tre anleggene samlet utgjorde i 2019 kr 7,22 pr. m3.  
Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt til kr. 7,40 pr. m3 (solidarisk pris).

GENERELLE KOMMENTARER KNYTTET TIL AVLØPSOMRÅDET
Alle renseanleggene overholdt konsesjonskravene til rensing. Det ble i 2019 ansatt en sivilingeniør innenfor VA-prosess 
som vil ha en sentral rolle i utviklingsprosjektene som sektoren står overfor.

Avløpsanleggene ble besøkt av både lokale skoler, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) på Ås, samt andre VA-virksomheter for erfaringsutveksling.
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m3/år % av  
vannmengde

Moss 715 290 37,2

Vestby 681 529 35,5

Våler 318 215 16,6

Solgård Avfallsplass 206 101 10,7

Sum 1 921 135 100 %

Tilførsel 2015 2016 2017 2018 2019

Vannmengde (m3/år) 1 852 926 1 493 508 1 692 050 1 545 157 1 921 135

Personekvivalenter (BOF5) middeldøgn 14 764 13 668 13 716 14 087 14 466

Personekvivalenter (BOF5) maksdøgn 20 901 18 320 17 390 22 784 25 574

Fosfor (kg/år) 8 760 7 811 8 140 10 197 11 183

KoF (kg/år) 854 465 741 315 773 070 990 439 1 012 125

BOF5 (kg/år) 323 390 299 300 300 395 366 972 390 207

Nitrogen (kg/år) 100 740 83 950 86 140 99 353 111 028

Kambo Renseanlegg er et mekanisk/kjemisk renseanlegg (primærfellingsanlegg) med dimensjonerende kapasitet på  
160 l/s. Det er anslagsvis 16 500 personer som sokner til Kambo RA.

Tilførsel av forurensing (næringsstoffer og organisk stoff) samt PE-belastningen 
målt som 60g BOF5/døgn, vist for perioden 2015 til 2019 på Kambo Renseanlegg:

Kommunevise vannmengder tilført 
Kambo Renseanlegg, samt sigevann 
fra Solgård Avfallsplass

Tabellen viser at det i 2019 har tilkommet en god del  mer avløpsvann sammenlignet med 2018 og tidligere år..

Iht. avløpsdelen i forurensingsforskriften skal anleggsstørrelsen beregnes ut fra maksimal PE (BoF5) uke (NS 9426).  
I denne beregningen benyttes gjennomsnittlig tilførsel fra døgnblandeprøver som multipliseres med en faktor på 2.  
I denne beregningen skal også mottak av eksternslam fra avløpsområdet medtas. Denne tilførselen er fra MOVAR IKS’ side 
beregnet til gjennomsnittlig 1 500 PE. Anleggets størrelse iht. NS9426, samt tillegg for eksternslammottak, blir dermed 
beregnet til 30 432 PE i 2019.

KAMBO RENSEANLEGG
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Parameter
Innløp
(mg/l)

Utløp 
(mg/l)

Renseeffekt
%

Rensekrav 
%

Tot. Fosfor:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

5,8 0,4 90,9 90%

9,9 0,7

1,1 0,2

KOF:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

524 160 67 >60%*

870 233

170 83

BOF5

-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

202 56 69 >60%*

410 120

28 17

Hovedtall fra driften ved Kambo Renseanlegg

2015 2016 2017 2018 2019
Tilrenning 1 852 926 1 493 508 1 692 050 1 545 147 1 921 135

KJEMIKALIER:
- JKL, tonn 154,4 139 164 138 182
- PaX 18, tonn 273,3 261 258 330 322
- Polymer (prosess), kg 600 500 0 0 0
- Polymer (avvanning), kg 2 400 2 000 2 800 2 750 3 100
NaoHCl 15%, kg 5 184 5 500 7 986 7 484 8 400
- Skumdemper, kg 385 270 200 480 410
SLAM, VANN OG OLJE:
Septikslam mottatt, m³ 10 699 11 561 11 296 10 824 12 023
Slam fra Svinndal ra, tonn 632,2 506 444 527 ?
Slamproduksjon, tonn 2 329 2 436 2 635 2 197 2 471
Slamproduksjon, tonn TS 596 621 693 567 581
vannforbruk, m³ 4 036 4 466 3 433 3 415 7 589
oljeforbruk, m³ 0 0 0 0,4 3,8
ENERGI:
El Energiforbruk, Renseanlegget, kWh 837 570 827 196 737 947 728 171 670 541
El Energiforbruk, Møllebakken  
pumpestasjon, kWh

188 219 219 997

Energiforbruk olje, kWh 0 0 0 3 889 37 506
Energiforbr. pr.m3 behandlet avløpsvann –kWh/m³ 0,452 0,554 0,436 0,471 0,482
ENERGIUTNYTTELSE:
Energigevinst varmepumpe, kWh 356 908 358 378 361 591 338 681 347 766
Energifaktor varmepumpe 3,7 3,65 3,71 4,02 3,96
Slam fra HRA m³ 24 433 55 0 0
Slam fra FRA m³ 2,7 280 1579 17,9 25,15
Levert fett til FRA m³ 73 81 71 84 46

 

* I utslippstillatelsen er det stilt krav til at reduksjonen 
av organisk stoff målt som KOF og BOF5 skal være på 
”dagens nivå”. MOVAR IKS har tolket dette ut fra normalt 
oppnåelige resultater for denne typen anlegg, som er 
angitt til bedre enn 60 % reduksjon.
 

Hovedtall fra driften ved Kambo Renseanlegg Analyse-
resultatene viser at kravet til renseeffekt for fosfor og 
organisk stoff er overholdt med god margin.
I driftsåret er det registrert et samlet overløp fra  
Møllebakken pumpestasjon på 3788 m3.
Driftskostnadene inkl. netto finanskostnader utgjorde i 
2019 kr. 7,09 pr. m3 renset avløpsvann.  
Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt til kr.  7,40 
pr. m3 (solidarisk pris).

AVVIKSBEHANDLING KAMBO RENSEANLEGG
Det er i driftsåret 2019 registrert 18 avviksrapporter ved 
anlegget.

VAKTHENDELSER OG ETTERSYN
Det har vært 63 alarmer/vaktutrykninger til anlegget 
utenom normal arbeidstid i 2019.
Det har vært 54 planlagte ettersyn ved anlegget i 2019.
 
ANNET
Fortykkermaskin ble flyttet fra FRA til KRA.
Prosjektet for etablering av ny overføringsledning fra  
KRA til FRA ble påbegynt I samarbeid med COWI.

RENSERESULTATER KAMBO RENSEANLEGG
Det er blitt gjennomført analyser iht. krav i utslippstillatelsen og i tråd med prøvetakingsplan fra Driftsassistansen i  
Østfold. Resultatene av disse er vist i tabellen nedenfor
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Kommunevise vannmengder tilført 
Fuglevik Renseanlegg

Tilførsel og belastning på Fuglevik Renseanlegg

m3/år % av  
vannmengde

Moss 2 442 828 55,3

Rygge 1 864 208 42,3

Vansjø vv 106 197 2,4

Sum 4 413 233 100 

Tilførsel 2015 2016 2017 2018 2019

Vannmengde (m3/år) 4 571 949 3 907 767 4 216 827 3 764 893 4 413 233

Personekvivalenter (BOF5) middeldøgn 53 636 56 353 47 463 49 153 46 411

Personekvivalenter (BOF5) maksdøgn 76 174 94 812 64 488 70 846 66 528

Fosfor (kg/år) 22 010 22 667 21 426 23 719 22 455

KOF (kg/år) 2 445 500 2 702 460 2 256 430 2 740 842 2 488 685

BOF5 (kg/år) 1 174 570 1 234 065 1 039 520 1 160 716 1 094 211

Nitrogen (kg/år) 169 725 183 960 178 120 197 280 188 816

Fuglevik Renseanlegg er et mekanisk/kjemisk renseanlegg (primærfellingsanlegg), som har vært i drift siden 1993.  
Anlegget har en teoretisk kapasitet basert på tidligere dimensjoneringskriterier (hydraulisk) på 50 000 PE. Den maksimale 
kapasiteten er 700 l/s. Slammet som produseres i den kjemiske fellingsprosessen og fett fra sand og fettfang  
gjennomgår en avansert slambehandlingsprosess med aerob termisk hygienisering og anaerob utråtning i råtnetank.  
I denne prosessen dannes metangass som utnyttes til produksjon av varme og elektrisitet på anlegget. Kommunevise 
vannmengder tilført Fuglevik Renseanlegg

I 2019 tilkom det vesentlig mer avløpsvann sammenlignet med 2018.

Iht. avløpsdelen i forurensingsforskriften skal anleggs-størrelsen beregnes ut fra maksimal PE (BOF5) uke (NS9426). 
I denne beregningen benyttes gjennomsnittlig tilførsel fra døgnblandeprøver som multipliseres med en faktor 2. 

Anleggsstørrelsen på Fuglevik RA iht. NS9426 for 2019 er dermed beregnet til å utgjøre 92 822 PE.

FUGLEVIK RENSEANLEGG
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2015 2016 2017 2018 2019

Tilrenning 4 571 949 3 907 767 4 216 827 3 764 893 4 413 233
KJEMIKALIER:
- JKL, tonn 268 247 251 300 358
- PaX 18, tonn 728 570 529 641 743
- Polymer (avvanning), kg 6 350 6 000 5 600 5 850 5 350
Natriumhypokloritt tonn 7,2 12,5 10,1 10 9,1
- Skumdemper, kg
Slam, vann og olje:
Slamproduksjon, tonn 3 131 3 023 2 636 3347 3494
Slamproduksjon, tonn TS 798 804 683 820 835
vannforbruk, m³ 6 321 5 350 8 272 6 043 6 075
Gassproduksjon, Nm³ 513 154 598 386 570 032 698 555 660 266
Gassforbruk gassmotor, Nm³ 179 440 198 811 210 296 102 326 0
Gassforbruk kjel, Nm³ 247 692* 282 387 224 280 716 611 387 955
Gassforbruk fakkel, Nm³ 86 022 117 188 115 888 466 569 236 659
Oljeforbruk, m³ 30,4 22,2 22,1 1,85 8,92
ENERGI:
Varmeprod. oljekjel kWh 300 048 219 410 217 890 18 260 88 080
Varmeprod. gasskjel, kWh 1 494 078 1 650 947 1 397 360 4 256 120 3 600 222
Varme prod. motor, kWh 593 343 652 677 524 429 258 619 0
Varmeproduksjon, kWh 2 387 469 2 523 034 2 139 679 4 532 999 3 688 302
El.prod. motor, kWh 231 462 321 887 273 968 110 506 0
El. forbruk, kWh 1 243 058 1 257 345 1 214 568 1 392 738 1 481 782
Derav kjøpt, kWh 1 011 596 935 458 940 600 1 282 232 1 481 782
Tot. Energiforbruk, kWh 3 630 527 3 780 379 3 354 247 5 771 795 5 170 084
Energiforbr pr m³ behandlet avløpsvann – kWh/m³ 0,794 0,967 0,795 1,53 1,17
ENERGIUTNYTTELSE:
% Egenprod. Energi av forbruk 57,5 69,5 65,5 80,5 71,34
% Egenprod. varme 87,4 87 89,8 99,6 97,61
% Egenprod. El. 22,6 8,9 0

*I utslippstillatelsen er det stilt krav til at reduksjonen 
av organisk stoff målt som KOF og BOF5 skal være på 
”dagens nivå”. MOVAR IKS har tolket dette ut fra normalt 
oppnålige resultater for denne typen anlegg, som er an-
gitt til bedre enn 60 % reduksjon 

Analyseresultatene viser at kravet til renseeffekt for  
fosfor og organisk stoff er overholdt med god margin.
I driftsåret er det registrert et samlet overløp på til  
sammen 7821 m3.
Det er i driftsåret 2019 registrert 8 avviksrapporter ved 
anlegget.
 
VAKTHENDELSER OG ETTERSYN
• Det har vært 79 vakthendelser/utrykkninger utenom  
 normal arbeidstid i 2019.
 
• Det har vært 53 planlagte ettersyn ved anlegget i   
 2019.
 
• Driftskostnadene inklusive netto finanskostnader   
 utgjorde i 2019 kr 6,11 pr. m3 behandlet avløpsvann. 
  Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt til kr. 7,40  
 pr. m3 (solidarisk pris).
 
AV STØRRE TILTAK OG HENDELSER I 2019 
NEVNES:
• Reparasjon av nordre utslippsledning 
 (utført av firmaet Arne Røed & Co AS) 

• En av fortykkermaskinene ble flyttet fra FRA til KRA. 

• Det ble påvist omfattende bygningsmessige skader  
 på utløpskummen

Hovedtall fra driften ved Fuglevik Renseanlegg

RENSERESULTATER FUGLEVIK RENSEANLEGG
Det er blitt gjennomført analyser iht. krav i utslippstilla-
telsen og i tråd med prøvetakingsplan fra Driftsassi- 
stansen i Østfold. resultatene av disse er vist i tabellen 
nedenfor:

Parameter
Innløp
(mg/l)

Utløp 
(mg/l)

Renseeffekt
%

Rensekrav 
%

Tot. Fosfor:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

5,1 0,45 90,2 90%

7,9 1,0

1,5 0,17

KOF:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

563 171 70 >60%*

1100 370

250 63

BOF5

-middelverdi
-maks verdi

248 88 65 >60%*

510 230
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Tilførsel 2015 2016 2017 2018 2019

Vannmengde (m3/år) 628 249 495 626 578 108 532 172 651 248

Personekvivalenter (BOF5) middeldøgn 5 634 5 344 5 447 5 681 4 514

Personekvivalenter (BOF5) maksdøgn 12 413 7 326 7 596 8 649 6 044

Fosfor (kg/år) 3 431 2 993 2 957 3 831 4 084

KOF (kg/år) 323 025 280 320 272 290 318 771 366 319

BOF5  (kg/år) 123 370 117 165 119 355 140 493 138 188

Nitrogen (kg/år) 25 550 25 915 24 820 32 462 32 121

Parameter
Innløp
(mg/l)

Utløp 
(mg/l)

Renseeffekt
%

Rensekrav 
%

Tot. Fosfor:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

6,2 0,3 93,7 90%

9,6 0,8

1,3 0,1

KOF:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

554 125 74

1300 170

170 49

BOF5

-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

210 48 78

340 74

39 8

Hestevold Renseanlegg er et mekanisk/kjemisk renseanlegg (primærfellingsanlegg) med kalkstabilisering av slammet. 
Anlegget er dimensjonert for en tilførsel på 80 l/s og en organisk belastning på 9 900 PE, og behandler avløpsvann fra 
Råde kommunes befolkning.

I 2019 tilkom det mer avløpsvann sammenlignet med tidligere år.

Iht. avløpsdelen i forurensingsforskriften skal anleggsstørrelsen beregnes ut fra maksimal PE (BOF5) uke (NS9426).  
I denne beregningen benyttes gjennomsnittlig tilførsel fra døgnblandeprøver som multipliseres med en faktor 1,5.  
Belastningen er iht. NS9426 for 2019 beregnet å utgjøre 6 771 PE.

Tilførsel og belastning på Hestevold Renseanlegg

RENSERESULTATER HESTEVOLD RENSEANLEGG
Anlegget har levert prøver i henhold til utslippstillatelse og prøvetakingsplan utarbeidet av Driftsassistansen i Østfold

Analyseresultatene viser at kravet til renseeffekt på  
fosfor er overholdt. Anlegget gir også en svært god  
reduksjon av organisk stoff.
 
Det er registrert overløp på 10 412 m3 fra anlegget i 2019.

AVVIKSBEHANDLING HESTEVOLD RENSEANLEGG
Det er i driftsåret 2019 registrert 3 avviksrapporter ved 
anlegget.

VAKTHENDELSER OG ETTERSYN
Det har vært 29 alarmer/utrykninger utenom normal 
arbeidstid til anlegget.

HESTEVOLD RENSEANLEGG
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2015 2016 2017 2018 2019

Tilrenning 628 249 495 626 578 108 532 172 651 248

KJEMIKALIER:

- PaX 18 tonn 103 87 89 93 110

- JKL, tonn 18,3 18,5 22 24 36

-Brent Kalk, tonn 88 73,4 113 89 1258

- Polymer (avvanning), kg 525 575 800 900 1425

- H2So4 Svovelsyre til luktreduksjonsanl., liter 140 120 200 350 147

ANDRE INNSATSFAKTORER:

Slamproduksjon, tonn - med tilsatt kalk 853 670 1157 828 1305

Slamproduksjon, tonn TS 345 288 408 326 505

Vannforbruk, m3 4 687 5 476 14 029 16741 6257

El. Energiforbruk, kWh 503 200 480 715 508 000 483 143 516 362

Energiforbruk olje, kWh (9,87 kWh/ l) 59 220 89 807 78 960 123 513 49 350

Energiforbruk pr m3 beh. avløpsvann – kWh/m3 0,895 1,151 1,102 1,14 0,79

ANNET
Det har vært 54 planlagte ettersyn ved anlegget i 2019.
 
Driftskostnadene inkl. netto kapitalkostnader utgjorde i 2019 kr 15,01 pr. m3. Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt 
til kr. 7,40 pr. m3 (solidarisk pris).
 
I 2019 ble det mottatt en del slam fra Kambo RA på Hestevold RA.
 
Det ble kjøpt inn en ny Micodancontainer.

Hovedtall fra driften:
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ÅRSRAPPORT 2019 RENOVASJONSSEKTOREN 

 

Avfallshåndtering 

Renovasjonssektoren betjener ca. 81 000 innbyggere, dekker kommunene i Mosseregionen 
og arbeider ut fra filosofien at innbyggerne settes i sentrum. Det er vesentlig for driften av 
sektoren at vi i tillegg til lave kostnader ivaretar miljøet, omgivelsene og trafikksikkerhet på 
en god måte. Vi har en klar intensjon om en økning av materialgjenvinningsgraden, slik at vi 
oppnår de måltall som settes av våre myndigheter.  

- Krav til materialgjenvinning i 2025 er bebudet på 55%. Materialgjenvinningsgraden 
for husholdningsavfall i 2019 økte til 37,3 %  
 

- Det ble samlet inn 16,13 kg/innbygger farlig avfall 
 

- Det ble registrert 18 avvik. Dette er en halvering av antall avvik registrert i 2018. 
Ingen av avvikene i 2019 medførte akutt forurensning 

 
- Slamrenovasjon ble utført for Moss, Rygge, Råde og Våler 
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Avfallsmengder fra husholdningene

Energigjenvinning Materialgjenvinning Deponering Ombruk

Renovasjonssektoren arbeider ut fra et strategisk pers-
pektiv hvor innbyggerne er satt i sentrum og hvor reno-
vasjonstjenesten gir gode kundeopplevelser. Vår aktivitet, 
både drifts- og investeringsmessig, gjenspeiler tiltak som 
underbygger dette fokuset.
Videre stilles det stadig høyere krav til kildesortering, 
gjenbruk og sluttbehandling av avfall. God og forsvarlig 
håndtering av avfall er avgjørende. Som en del av vårt 
samfunnsansvar gjør vi det vil kan for at renovasjons- 
tjenesten ivaretar miljø og helse, omgivelser og trafikk- 
sikkerhet, på en god måte.
Renovasjonssektoren betjener ca. 80 500 innbyggere, 
dekker kommunene i Mosseregionen og Vi har en klar  
intensjon om en økning av materialgjenvinningsgraden, 
slik at vi oppnår de måltall som settes av våre myndig- 
heter.  

-  Krav til materialgjenvinning i 2025 er bebudet på   
 55%. Materialgjenvinningsgraden for husholdnings- 
 avfall i 2019 økte til 37,3 % 

-  Det ble samlet inn 16,13 kg/innbygger farlig avfall

-  Det ble registrert 18 avvik. Dette er en halvering av  
 antall avvik registrert i 2018. Ingen av avvikene i 2019  
 medførte akutt forurensning

-  Slamrenovasjon ble utført for Moss, Rygge, Råde og  
 Våler
 
OPPGAVER UTOVER ORDINÆR DRIFT
-  Det er søkt om ny utslippstillatelse for aktiviteten på  
 Solgård Avfallsplass

-  Det er arbeidet med overordnede planer for uttak av  
 stein på Solgård Avfallsplass

-  Fagsystemet på husholdningsrenovasjon er byttet

-  Kommunesammenslåing har medført en del endringer  
 i matrikkeldataene

-  Full kildesortering for hyttene i Råde (prøveprosjekt)

Avfallshåndtering

Avfallsmengder fra husholdningene
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Oppgaver utover ordinær drift 

- Det er søkt om ny utslippstillatelse for aktiviteten på Solgård Avfallsplass 
- Det er arbeidet med overordnede planer for uttak av stein på Solgård Avfallsplass 
- Fagsystemet på husholdningsrenovasjon er byttet 
- Kommunesammenslåing har medført en del endringer i matrikkeldataene 
- Full kildesortering for hyttene i Råde (prøveprosjekt) 

 

 

SOLGÅRD AVFALLSPLASS 

129 174 kjøretøy ble registrert inn på Solgård Avfallsplass, en økning på ca. 6 700 kjøretøy i 
forhold til 2018. Det tilsvarer i snitt 51,2 kjøretøy over vekta hver time. 
På våre gjenvinningsstasjoner ble det tatt imot omtrent 8 590 tonn hageavfall i 2019, og det 
ble solgt 772 tonn Solgård-kompost.  

 

Deponigassanlegget har vært i normal drift i 2019.  

 

Snittuttak pr. driftstime har vært 222 Nm3. Siden oppstarten er det tatt ut til sammen 49 379 
701 Nm3 deponigass. 
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Bruk av deponigass 2019

Oppgaver utover ordinær drift 

- Det er søkt om ny utslippstillatelse for aktiviteten på Solgård Avfallsplass 
- Det er arbeidet med overordnede planer for uttak av stein på Solgård Avfallsplass 
- Fagsystemet på husholdningsrenovasjon er byttet 
- Kommunesammenslåing har medført en del endringer i matrikkeldataene 
- Full kildesortering for hyttene i Råde (prøveprosjekt) 

 

 

SOLGÅRD AVFALLSPLASS 

129 174 kjøretøy ble registrert inn på Solgård Avfallsplass, en økning på ca. 6 700 kjøretøy i 
forhold til 2018. Det tilsvarer i snitt 51,2 kjøretøy over vekta hver time. 
På våre gjenvinningsstasjoner ble det tatt imot omtrent 8 590 tonn hageavfall i 2019, og det 
ble solgt 772 tonn Solgård-kompost.  

 

Deponigassanlegget har vært i normal drift i 2019.  

 

Snittuttak pr. driftstime har vært 222 Nm3. Siden oppstarten er det tatt ut til sammen 49 379 
701 Nm3 deponigass. 
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Bruk av deponigass 2019

Andel deponigass til fakling

Andel deponigass til salg
(varme)

Andel deponigass til intern
oppvarming

Snittuttak pr. driftstime har vært 222 Nm3. Siden oppstarten er det tatt ut til sammen 49 379 701 Nm3 deponigass.

 

I 2019 ble det deponert 52 000 tonn avfall og dekkmasser. Dette er 37 000 tonn mindre enn 
året før. Det ble i 2019 foretatt en sorteringsrunde mindre av bunnaske fra 
forbrenningsanlegg, som resulterte i redusert mengde bunnaske til deponi sammenlignet 
med 2018. 

 

Ytre miljø 

Det er utarbeidet en egen miljørapport som omhandler kontroll og overvåking ved Solgård 
Avfallsplass for: 

- Avfallsmengder 
- Sigevann 
- Sigevannsediment 
- Grunnvann og overflatevann 
- Luft 
- Nærmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

I 2019 ble det deponert 52 000 tonn avfall og dekkmasser. Dette er 37 000 tonn mindre enn året før. Det ble i 2019  
foretatt en sorteringsrunde mindre av bunnaske fra forbrenningsanlegg, som resulterte i redusert mengde bunnaske til 
deponi sammenlignet med 2018.

Deponerte mengder på Solgård Avfallsplass

SOLGÅRD AVFALLSPLASS
129 174 kjøretøy ble registrert inn på Solgård Avfallsplass, en økning på ca. 6 700 kjøretøy i forhold til 2018. Det tilsvarer 
i snitt 51,2 kjøretøy over vekta hver time. På våre gjenvinningsstasjoner ble det tatt imot omtrent 8 590 tonn hageavfall i 
2019, og det ble solgt 772 tonn Solgård-kompost. 

Deponigassanlegget har vært i normal drift i 2019. 

YTRE MILJØ
Det er utarbeidet en egen miljørapport som omhandler kontroll og overvåking ved Solgård Avfallsplass for:
 
-  Avfallsmengder
-  Sigevann
-  Sigevannsediment
-  Grunnvann og overflatevann
-  Luft
-  Nærmiljø
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SOLGÅRD GJENVINNINGSSTASJON
109 365 biler er registrert inn på gjenvinningsstasjonen. 
Dette er en økning på ca. 7 500 biler fra 2018. 
 
Gjenvinningsgrad:
Energigjenvinning 39,8 %
Materialgjenvinning 52,8 %
Ombruk     0,1 %
Deponering   7,3 %

 

VESTBY GJENVINNINGSSTASJON
10 808 biler er registrert inn på gjenvinningsstasjonen. 
Det tilsvarer et gjennomsnitt på ca. 110 biler pr. dag, eller i 
overkant av 24 biler i timen.
 
Gjenvinningsgrad:
Energigjenvinning 67,8 %
Materialgjenvinning 28,2 %
Ombruk     0,0 %
Deponering   3,9 %

HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Utvikling av avfall pr. person siste fem år

HUSHOLDNINGSRENOVASJON 

Utvikling av avfall pr. person siste fem år 
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Grafen viser innsamlet husholdningsavfall til energigjenvinning pr. person. De siste årene har 
mengden avfall til energigjenvinning vært synkende. Dette er en ønsket utvikling. 

Grafen viser innsamlet husholdningsavfall til materialgjenvinning pr. person. De siste årene 
har mengden avfall til materialgjenvinning vært stabil, og til tider noe synkende. Fra 2018 har 
vi hatt en positiv utvikling.  
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OPPSUMMERING AV ARBEIDET  
I VIRKSOMHETEN 
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) 
ble etablert 1. juli 1998. Ansvarsområdet dekker de fem 
kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. 
 
MIB skal dekke kommunenes plikter som tilsynsorgan 
etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende 
forskrifter.
 
MIB skal videre dekke kommunenes plikter i forbindelse 
med beredskap for akutt forurensning og oljevern, 
herunder ved deltakelse i regional fellesberedskap gjen-
nom IUA Østfold og IUA Indre Oslofjord.
 
Kommunenes forvaltningsoppgaver etter brann- og  
eksplosjonsvernloven er delegert til representantskapet i 
MOVAR IKS. Intensjonen i brann- og eksplosjonsvernloven 
med forskrifter er fulgt, ved at den del av forvaltningsan-
svaret som kan delegeres videre, er delegert gjennom sty-
ret i MOVAR IKS via direktøren i MOVAR IKS til brannsjefen.
 
Det ble i 2016 gjennomført en ny ROS-analyse for MIB. 
Implementeringen er startet, med forarbeid i forbindelse 
med planlegging og bygging av nye brannstasjoner. 
ROS-analysen er et viktig verktøy for utførelse av våre 
lovpålagte oppgaver, og virksomheten skal organiseres i 
tråd med avdekket risiko. Arbeid med beredskapsanalyse 
og forebyggende analyse, hadde stort fokus gjennom 
2019. Disse baserer seg på risikoer som er identifisert i 
ROS-analysen, og skal gi oss en forutsigbar retning på 
hvilke områder som krever vårt fokus.
 
Dagens dimensjoneringsforskrift med veiledning har 
bestemmelser om bemanningen i MIB, herunder følgende:

3 stillinger utgjør MIBs ledelse.
Ved utgangen av 2019 var dette: 
• Brannsjef, Rune Larsen
• Varabrannsjef og avdelingssjef for forebyggende  
 avdeling, Mette J. Kaspersen
• Avdelingssjef for beredskapsavdeling, Christian Mørdre

MIB er inndelt i 2 avdelinger, beredskapsavdeling og fore-
byggende avdeling med brannsjef som daglig leder av MIB. 
2 Administrative koordinatorer med spesialkompetanse 
inngår i brannsjefens stab som del av MIBs administrasjon. 
 
I beredskapsavdelingen inngår foruten heltidsansatt 
avdelingssjef og overbrannmester, heltidsansatte (med 
døgntidsturnus) og deltidsansatte (med dreiende hjem-
mevakt) utrykningspersonell for ivaretakelse av brann- og 
redningsoppgaver mv. I avdelingen er det i tillegg egen 
ansvarshavende, i halv stilling, for materiell tilknyttet MIB.
 
Forebyggende avdeling består av en tilsynsseksjon og 
en feierseksjon. Avdelingssjef og tilsyns- og feierkoordi-
natorer utgjør avdelingsledelsen. Avdelingene skal være 
dimensjonert etter krav til oppgaver som skal løses. 

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
HMS generelt har særskilt høyt fokus i MIB som følge av 
oppgaver tilknyttet utførelse av tjenesten som er tillagt 
 MIB.  Vår tidligere utarbeidede rapport om økt risiko 
for ulike kreftformer hos ansatte i brannvesen, legger 
føringer for hvordan vi tilnærmer oss risiki i forurenset 
område (brannrøyk, kjemikalier etc.). Rutiner for hvordan 
innsatsmannskaper og feiere forbereder og gjennomfører 
arbeidsoppgaver, er nøye gjennomgått og tilpasset de 
muligheter vi har for å redusere eksponeringstiden i dette 
miljøet. Vask av materiell og utrykningsklær gjøres i eget 
vaskeri. 
 
Ansettelser og avganger
Antall stillingshjemler ble økt i tråd med funnene i ROS-
analysen, og da med spesielt fokus på beredskaps- 
avdelingen. De nyansatte begynte 1. mars 2019 etter en 
omfattende prosess med ca. 300 søkere, og vi mener at vi 
har ansatt de 9 beste kandidatene. 
 
I forebyggende avdeling ble det 1. oktober 2019 ansatt en 
feiersvenn. 
 
Samarbeid med andre
Påvirkning av brannfaget i ulike aspekter, gjøres også ved 

Brann- og redningstjeneste
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å samarbeide med styrende organer, undervisning for 
Norges Brannskole og andre brannvesen i Norge. Det er et 
høyt ønske om å dele våre erfaringer til andre brannvesen, 
slik at vi får kunnskap tilbake fra andre hendelser hos an-
dre brannvesen, som også vi kan komme til å oppleve.
 
I tillegg er beredskapsmessige og forebyggende avtaler 
med andre brannvesen videreført i sin helhet. MIB legger 
til rette for at brannstasjonen på Tykkemyr skal være et 
faglig samlingspunkt for alle nødetater, Forsvaret og Sivil-
forsvaret, andre naturlige samarbeidsparter, uavhengig av 
geografisk tilhørighet.

 
BEREDSKAPSAVDELINGEN 
Avdelingens hovedmål

Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell  
og tilstrekkelig materiell, til å ivareta de oppgaver  
av beredskapsmessig art som brann- og eksplosjons- 
vernloven pålegger kommunene.

Større hendelser
For beredskapsavdelingen var 2019 et normalt år, med en 
lang rekke oppdrag som ble håndtert. Spennvidden i op-
pdragene bød på betydelige faglige utfordringer og de ble 
løst tilfredsstillende.

18. juni brøt det ut brann I nærheten av bebyggelsen på 
Røysåsen. Brannen var i samme område som skogbran-
nen I 2018, men denne gangen var utviklingen mindre 
dramatisk. Også denne gangen var det behov for å stanse 
all togtrafikk på Østfoldbanen i perioden hvor slokke-
mannskapene var i innsats. Mannskaper fra Follo brann- 
vesen ble benyttet i slokkearbeidet. Dette viser igjen 
nødvendigheten av samarbeid og samhandling med andre 
brann- og redningsvesen, på tvers av egne dekningsom-
råder. Ingen mennesker eller hus kom til skade i brannen.  
Totalt 15 mål skog/utmark ble svidd av. En helhetlig  
ledelse og organisering, innsatsmannskapers betydelige 
vilje til å gjennomføre innsatsordrer, og MIB-organisasjon-
ens evne til å sørge for støttetjeneste/logistikk, ga  
sammen et tilfredsstillende resultat. 

 
23. desember brøt det ut brann i et leilighetsbygg i Moss 
hvor èn person omkom. 

Det er i løpet av 2019 vært flere branner av noe 
størrelse. 
 
Utrykningsstyrken
Minimumsbemanningen for utrykingsstyrken ble økt fra 
1.september 2019. Fra denne datoen består minimum- 
bemanning pr. vaktlag av 5 heltid døgnturnus 
 (Moss brannstasjon), 3 heltid døgntidsturnus (Vestby 
brannstasjon) samt 3 deltidsturnus med dreiende  
hjemmevakt på kveld og helg/helligdag (Rygge brann- 
stasjon). De har hver for seg eller sammen løst de opp- 
gaver de har blitt satt til ihht. brannvernlovgivningen og 
andre hendelser/oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Aktiviteter vedrørende lovpålagte oppgaver for 2019

Antall utrykninger
Brann i bygning:    48
Brann i skorstein:    26
Brann i innmark/utmark   8
Brann i annet:    92
Naturhendelser    19
Akutt forurensing/farlige stoffer:  9
Helseoppdrag:    84
Bistand politi:     9
Trafikkulykke:    141
Andre oppdrag:    319
Automatisk brannalarm, feil bruk:  231
Automatisk brannalarm, ukjent årsak 185
Automatisk brannalarm, annet:  176
Totalt antall utrykninger:  1347

Øving av beredskap ihht. Dimensjonerings- 
forskriften § 4-13
Alt personell som inngår i beredskap skal jevnlig øves for 
de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor i brann-  
og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor  
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kommunen eller brannvernregionen skal øves slik at  
samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende.

 

Øvelser/opplæring
For å kunne løse de oppgaver som MIB vil bli satt til, er 
øvelser og aktiviteter basert på ROS- og bered- 
skapsanalysens fokus på mulige hendelser i vårt distrikt. 
Beredskapsavdelingen gjennomfører øvelser innenfor et 
bredt spekter av forventede hendelsestyper;  
RedningsFRIdykking, trafikkulykker, tauredning, første-
hjelp, røykdykking, skogbrann, farlige stoffer, slokke- 
teknikk, klimaskapte hendelser, innsatsledelse,  
restverdiredning og samband med flere.

Materiell/utstyr
Komplettering og oppdatering av materiell og utstyr er 
foretatt gjennom hele året. Godkjente investeringer jfr. 
økonomiplan er delvis gjennomført.

HMS-tiltak
• Årlig kontroll av medisinske og fysiske krav for 
  beredskapspersonell.
• Fokus på risikoreduserende tiltak mht. eksponering for  
 farlige stoffer.
• Evaluering etter brann og ulykker, herunder debrifing/  
 defusing og bruk av egen kollegastøtteordning.
• Daglig/ukentlig kontroll av biler og materiell, internt.
• Årskontroll av biler og materiell, eksternt.
• Jevnlige møter mellom mannskaper og ledelse.
• Beredskapsavdelingens personell bidrar ved revisjon  
 av IK-systemet som benyttes av MIB og med  
 utarbeidelse av nye prosedyrer og instrukser.

FOREBYGGENDE AVDELING
Avdelingens hovedmål
Forebyggende avdeling jobber for at ingen i våre eierkom-
muner skal omkomme i brann.

Personell i forebyggende avdeling
Forebyggende avdeling består av en feierseksjon og en 
tilsynsseksjon, med en felles avdelingssjef.

Feierseksjonen består av 1 feierkoordinator, 5 feiersven-
ner og 2 spesialarbeidere. Spesialarbeiderne er å anse 
som lærlinger og følger en klart definert utdannings- 
plan. De utfører fortsatt arbeidsoppgaver sammen med 
øvrig feierpersonell. I oktober 2019 ble det ansatt en ny 
feiersvenn. Tilsynsseksjonen består av 1 tilsynskoordina-
tor, 1 brannforebygger og 7 branninspektører. Disse har 
samlet løst de forebyggende oppgavene på en meget 
tilfredsstillende måte i henhold til lov og forskrift. I tillegg 
til å utføre oppgavene basert på lovverket, er våre med- 
arbeidere opptatt av den enkelte innbygger og deres 
brannsikkerhet. Samlet ønsker avdelingen å gjøre en så 
god forebyggende jobb som mulig, innenfor tildelte  
rammer. For å oppnå dette må tilgjengelige ressurser 
benyttes på en hensiktsmessig måte – også på tvers av 
seksjoner og avdelinger.

For å forebygge branner er det viktig å kartlegge de byg-
ningene og miljøene som utgjør en økt reell brannrisiko. 
Tallene som viser aktiviteten innen feiing og boligtilsyn, 
antyder at aktiviteten går ned sammenlignet med tidligere 
år. Disse tallene gjenspeiler nødvendigvis ikke kvaliteten 
og omfanget av arbeidet som utføres. Den enkelte inn-
bygger får større gevinst av at MIB forebygger branner i 
et risikoobjekt i sitt nærområde, enn at hver enkelt bolig 
får besøk av feieren slik som tidligere. Dersom alle pri-
vatboliger, næringsbygg og institusjoner skal kartlegges 
og besøkes med samme grad av nøyaktighet, ville dette 
medføre et behov for en dramatisk økning i bemanningen 
i MIB. 

Våre eierkommuner ligger i en attraktiv region i vekst, og 
MIB samarbeider med aktuelle utbyggere. Dette gjør vi 
for å komme tidlig i dialog, slik at vi allerede i planfasen 
kan avdekke feil og mangler i branntekniske løsninger og 
tilrettelegging for slukkemannskaper. Arbeidet er tidkrev-
ende, men bidrar til lavere brannrisiko og redusert behov 
for oppfølging fra vår forebyggende avdeling når byggene 
står ferdig. MIB anser innsatsen som en god investering av 
arbeidstid.

Brannvesenet baserer i økende grad arbeidet på statistikk- 
verktøyene som DSB har etablert. Her fremkommer det 
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tydelig hvilke deler av befolkningen som har størst risiko 
for å skades eller omkomme i branner. På bakgrunn av 
dette gjennomfører MIB en rekke informasjonstiltak og 
holdningsskapende kampanjer, slik at kunnskapsnivået 
øker i miljøer vi anser det som nødvendig. I tillegg bidrar 
MIB aktivt til at branntekniske løsninger i privatboliger 
forsterkes ved å motivere til installering av komfyrvakter, 
røykvarslere mv. 

På bakgrunn av dette lages det en årlig plan for brann- 
verntiltak, som igjen er grunnlaget for handlingsplanen 
for avdelingen. Satsningsområdene for 2019 har vært:

Digitalisering
På grunn av økte krav til datasikkerhet og MIBs behov for 
enklere kommunikasjon med innbyggerne har vi benyttet 
oss av flere digitale verktøy. Et av fokusområdene har vært 
å forenkle våre hjemmesider, slik at innbyggerne kan få 
nyttig informasjon og kunne nå oss på en god måte.  
Dette er for eksempel ved innsending av bålsøknader,  
innmelding av arrangement, tilbakemeldingsskjemaer  
etter at feieren har vært på besøk.
 
Relasjonsbygging
For å sikre at brannvesenet leverer best mulig fore-
byggende arbeid, jobber vi for å ivareta et godt samarbeid 
med eierkommuner, eiendomsbesittere, utbyggere, andre 
brannvesen, tilsynsetater og ikke minst innbyggerne våre. 
Det er sammen vi klarer å oppnå det beste resultatet for 
en tryggere hverdag!

Kartlegging og risikovurdering
En forskriftsendring i 2016 gav føringer for at det for-
byggende arbeidet skal gjøres risikobasert. Dette er en 
positiv utvikling, da brannvesenet gis mulighet for å bruke 
ressursene der hvor vi kan gjøre en stor forskjell for inn-
byggerne våre. Samtidig ser vi at det er ekstremt krevende 
å gjennomføre kartlegging og risikovurdering for å kunne 
utføre de daglige oppgavene. Dette vil fortsatt være en 
kontinuerlig prosess i årene som kommer.
 
Hjemmebesøk hos risikoutsatte grupper
En av våre store satsningsområder har vært de risikout-

satte gruppene i samfunnet. Denne gruppen består blant 
annet av hjemmeboende eldre, personer med funks-
jonsnedsettelse, rus/psykiatri, arbeidsinnvandrere og 
asylsøkere. Vi ser dessverre at 70 % av de som omkommer 
i brann tilhører en av disse risikoutsatte gruppene. Mange 
av disse bor i kommunale boliger. 

For å få utført det brannforebyggende arbeidet på en best 
mulig måte, har vi sett behovet for et formalisert og mye 
tettere samarbeid med eierkommunene våre. Samtlige 
eierkommuner hadde ved utgangen av 2019 signert en 
samarbeidsavtale for å gjennomføre felles innsats rettet 
mot risikoutsatte grupper. Denne avtalen har til hensikt 
å redusere sannsynligheten for- og konsekvensen av en 
brann for våre innbyggere.

I januar 2020 ble to av eierkommunene sammenslått og 
ny avtale for nye Moss må etableres.To hovedelementer 
i dette samarbeidet var i 2019 å kartlegge brukerne av 
kommunens tjenester som ikke klarer å ivareta egen 
brannsikkerhet og å gjennomføre opplæring og øvelser 
for de ansatte som er i kontakt med de samme personene. 
Dette er et svært viktig arbeid som vi har startet på, men 
som vil kreve store ressurser også i de neste årene.  
Vi ser at det er et stort behov for at brannvesenet kommer 
på besøk til disse, og kan med stor sikkerhet si at disse 
besøkene har forhindret flere branner.

Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter
For de som ikke er kjent med begrepet særskilt brann-
objekt er dette bygg som kjennetegnes med at en brann i 
disse bygningene kan føre til tap av mange menneskeliv, 
store samfunnsmessige konsekvenser eller tap av kultur-
historiske verdier. Dette er for eksempel skoler, sykehus, 
sykehjem, forsamlingslokaler, museum mv.

For å etterleve forskriftskravet om at brannvesenet 
skal jobbe risikobasert, gjennomføres det årlig en risiko-
vurdering av alle registrerte særskilte brannobjekter. 
Denne risikovurderingen er basert på 20 kriterier om 
brannsikkerhet og grupperer objektene i lav, middels og 
høy risiko. I 2019 ble det gjennomført 210 tilsyn, mot 425 
tilsyn i 2011. Årsaken til denne reduksjonen er en helhetlig 
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og risikobasert tilnærming hvor færre objekter mottar 
tilsyn, men tilsynene utføres mer målrettet i tråd med 
dagens risikoforståelse. Denne tilnærmingen er mer tid-
krevende for hvert enkelt objekt enn arbeidsmetodikken 
i 2011. En positiv effekt av dagens tilnærming er illustrert 
i figuren under, og viser hvordan den samlede risikoen 
synker fra 2018 til 2019 fordi objektene er nøye prioritert, 
samt at det i etterkant av tilsyn blir utført nødvendige 
tiltak.

Figuren over viser hvordan risikobildet har endret seg i  
løpet av 2019 etter at tilsyn for 2019 er gjennomført. 
Flere av byggene går fra høy og middels risiko til lav risiko. 
 
Et resultat av dette er muligheten til å fordele ressursene 
bedre, slik at risikoutsatte grupper kan prioriteres høyere 
enn tidligere.
 
Det blir hovedsakelig gjennomført ordinært tilsyn som 
tiltak i de brannobjekter med høy og middels risiko.  
I brannobjekter med lav risiko har andre tiltak blitt  
gjennomført, blant annet digital egenmelding, brannvern- 
informasjon og øvelser. 
 
GJENNOMFØRING AV TILSYN OG FEIING AV 
FYRINGSANLEGGET I BOLIG OG FRITIDSEIENDOM
Tidligere utførte feieren kun feiing i alle boliger som hadde 
skorstein, mens i dag er arbeidsdagen til feierne en helt 
annen. Lov og forskrift gir føringer for at det skal være en 
hovedvekt på tilsyn hjemme hos de som har skorstein og 
ildsted og at det skal feies kun ved behov. Dette betyr at 
feieren først varsler et tilsyn med fyringsanlegget, for der-
etter å oppsøke innbyggeren på bopel. På dette besøket 
skal de ha tilgang til hele fyringsanlegget (dvs. ildsted, 
feierluker, røykrør, skorstein, sotluker m.m.). Ut fra en 
samtale med de som eier/leier boligen, fyringsanleggets 
befatning, samt boligtype vil feieren kunne gjøre en faglig 
vurdering for behov for feiing. Ved tilsynet informeres det 
også om viktigheten av å ha tilstrekkelig med røykvarslere, 
slukkeutstyr, rømningsveier, riktig bruk av elektrisk utstyr 
m.m. Gevinsten med dette er at innbyggerne får veiledn-
ing om brannsikkerhet i sitt eget hjem. 
 
Forskrift om brannforebygging fra 2016 innførte krav til 
at brannvesenet skal gjennomføre tilsyn/feiing av fritids-
boliger, i tillegg til ordinær bolig. For MIBs distrikt utgjør 

dette ca. 4 500 nye pipeløp. Dette utgjør en økning på ca. 
20 prosent, sammenlignet med tallene for kun ordinære 
boliger. Dette arbeidet er svært krevende av flere årsaker. 
Østfold er et attraktivt område for ferie og fritidsaktiv-
iteter. Fritidsboliger holder ikke samme byggetekniske 
standard som de fleste privatboliger. Eiere av fritidsboliger 
er ikke nødvendigvis bosatt i nærheten, og følgelig kan det 
være komplisert å avtale møter for å gjennomføre tilsyn 
og feiing. Bemanningen i MIB er ikke økt for å møte disse 
nye utfordringene, og er en av flere årsaker til at arbeidet i 
stadig større grad må baseres på risikovurderinger.
I 2019 ble det gjennomført 1000 tilsyn med fyringsanlegg, 
samt feiing av 4000 skorsteiner. På bakgrunn av disse 
tilsynene ble det skrevet 550 avvik, noe som utgjør i over-
kant av ett avvik ved annethvert tilsyn. Figuren under viser 
fordeling av type avvik.
 

Figuren over viser fordeling av avvik som hovedsakelig 
fordeler seg på skorstein og ildsted.

ANDRE OPPGAVER I FEIERSEKSJONEN  
I 2019 ble det utført i overkant av hundre befaringer av 
skorsteiner og ildsteder. Erfaringsmessig blir det avdekket 
mange feil og mangler etter endringer på fyringsanlegget, 
noe som gjelder både i eksisterende og nye bygg.  
Oppfølgingen av dette arbeidet krever mye tid og  
ressurser og resulterer i færre boligtilsyn og feiinger.

Etter en pipebrann vil beredskapsavdelingen kunne gi 
muntlig fyringsforbud, og be om at feier gjennomfører en 
befaring i ettertid. Andre oppgaver som for eksempel  
feiing av sentralfyr/ovn gjøres etter henvendelse fra  
innbyggerne.

Vi ser at endringer i lov og forskrift, også sett i sammen-
heng med vår rolle som tilsynsorgan, gjør at vi må fokusere 
på en større helhet for å ivareta den enkelte innbyggers 
sikkerhet.

Utvikling Risikoscore

LAV RISIKO HØY RISIKOMIDDELSRISIKO

2018         2019

75 66 59

129

234

199

Andel av avvik
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3%
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14%
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11%
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Figuren over viser andre oppgaver som blir utført i 
feierseksjonen, i tillegg til ordinært tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg i bolig og fritidsbolig.

BEKYMRINGSMELDINGER
Som en del av det brannforebyggende arbeidet behandler 
forebyggende avdeling fler og fler bekymringsmeldinger 
fra innbyggerne våre, andre etater og internt i eget brann- 
vesen. Vi ser både nødvendigheten og viktigheten av 
dette, da disse meldingene favner mulige branntilfeller 
som vi ikke nødvendigvis hadde oppdaget på andre måter.

KAMPANJER OG ÅPEN DAG
Brannvesenet har mulighet for å treffe innbyggerne 
på mange ulike arenaer. I 2019 har vi deltatt på flere 
nasjonale kampanjer, blant annet Aksjon boligbrann og 
Røykvarslerdagen hvor vi hadde stands på flere kjøpe- 
sentre og informerte om viktigheten av å ha røykvarsler, 
slokkeutstyr, delte ut gratis batterier m.m. 

Åpen dag på brannstasjonen blir gjennomført hvert år. 
Dette er et veldig hyggelig arrangement og i 2019 hadde 
vi svært mange besøkende (ca. 4 000 besøkende). Vi har 
et fokus på å samarbeide med andre etater/aktører, da 
dette gir et bedre totaltilbud til innbyggerne. På Åpen dag 
deltar derfor blant annet politi, ambulanse, det lokale el-
tilsyn, forsikring, og branntekniske firmaer. Dette er en dag 
hvor innbyggerne kan få svar på mange spørsmål, sam-
tidig som vi lager dagen litt ekstra interessant med ulike 
scenarier utført av beredskapsavdelingen.

BRANNVERNOPPLÆRING FOR BARNEHAGEBARN 
OG 6. TRINNSELEVER
I ukene før Åpen dag på brannstasjonen har det eldste 
kullet i barnehagene blitt invitert til oss på brannstas-
jonen. Da har vi fokus på enkle ting som de små barna 

må huske på, for eksempel ikke leke med fyrstikker, lære 
de nødnummeret til brannvesenet m.m. Erfaringsmes-
sig vet vi at det er mange barn som er redd for personer 
i uniform og sirener, og vil ved en farlig situasjon kunne 
gjemme seg i stedet for å varsle oss. Dette er noe vi må ta 
på alvor, og derfor forsøker vi å ufarliggjøre brannvesenet. 
Disse dagene er et samarbeid mellom beredskaps-/ og 
forebyggende avdeling, hvor vi kommer tett på barna og 
vi får mange positive tilbakemeldinger fra de ansatte i 
barnehagene.

Det blir også tilbudt brannvernopplæring til alle elever 
på 6. trinn ved barneskolene i våre eierkommuner. Her er 
det forebyggende avdeling som besøker de ulike skolene, 
sammen med en representant for det lokale el-tilsyn. 

Figuren over viser antall personer vi har hatt opplæring, 
informasjon og motivasjonsarbeid for. I tillegg kommer 
«Åpen dag», hvor vi i år hadde om lag 4000 besøkende.

Andel av avvik
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BEKYMRINGSMELDINGER
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BÅLSØKNADER

ARRANGEMENTER
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1    Innledning
SFR har i 2019 gjennomført sitt 42.driftsår. Vedtatt handlingsplan for 
oppgradering av SFRs prosesser pågår for fullt noe som merkes daglig på 
renseanlegget.
I april 2019 sto nytt bygg over bassengområdet ferdig. Bygget representerer en 
ny tid på SFR. Hovedkilden for luktproblemene er eliminert, og arbeidsmiljøet er 
blitt betraktelig bedre. 

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok 3.april 2019 reguleringsplanen for 
Hauerveien 175. Området er nå regulert for renseanlegg. Som anmerkninger til 
reguleringsplanen ble krav om ras og flomsikring fremsatt av NVE. Tiltak vil bli 
gjennomført ihht oppsatte frister.

SFRs ansatte utgjør virksomhetens viktigste ressurs. Parallelt med oppgradering 
av tekniske anlegg er opplæring og etterutdanning viktige satsingsområder. 
Fagbrev i Kjemi og prosess er nå et krav for å kunne drifte anlegget. To 
operatører ved anlegget har bestått fagbrev i Kjemi og prosessfaget i 2019.

1.1 Mål og strategier
Søndre Follo renseanlegg har vedtatt tre utviklingsmål og seks årsmål med 
tilhørende strategier. Denne årsmelding har disse målene som grunnlag for 
rapporteringen.  

1.1.1 Utviklingsmål
1. SFR skal være et energieffektivt renseanlegg
2. Vi tar del i det grønne skiftet med innovativ tankegang og fremtidsrettede 

løsninger. 
3. Den viktigste ressursen vår er kreative og motiverte medarbeidere.

Strategier

1. Tilstrebe et oppdatert og energieffektivt renseanlegg:
a. SFRs investeringer skal være fremtidsrettet og basert på innovative 

løsninger. 
b. Avløpsvann skal benyttes til energiproduksjon.

2. Delta i det grønne skiftet:
a. SFR skal bidra til det grønne skifte ved å være en aktiv pådriver i 

Folloregionen. 
3. Være skapende: 

a. SFR skal være tilrettelagt for innovativ læring.
4. Samarbeide:

a. Riktige kapasitet og kvalitet på anlegget, ivaretas i et nært samarbeid 
med eierkommunene. 

5. Ta vare på helse, miljø og sikkerhet (HMS):
a. Høyt kvalifiserte medarbeidere verner om indre og ytre miljø.

6. Drifte kostnadseffektiv:
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a. Selskapet skal forvalte og utvikle infrastruktur slik at anlegget driftes 
mest mulig energioptimalt.

b. Hensynet til miljøet skal forankres i virksomhetens innkjøp.

1.1.2 Årsmål  
1. Null skader med fravær
Ved sammen jobbe for et godt arbeidsmiljø, inneha gode prosesser / planer, og 
ved å følge disse ved utførelse av alt av aktiviteter/ type arbeide som hører inn 
under virksomheten, inneha samme forståelse om våre HMS-mål og planer for 
aktivt jobbe for å nå disse.

2. Null uønskede hendelser
Ved å benytte våre planer/prosedyrer og brukerveiledninger, ved å gi god 
informasjon og sammen diskutere aktiviteter og handling under morgenmøte før 
aktivitet starter opp og om nødvendig: Stopp og tenk! 

3. Alle eventuell avvik skal være lukket innen 2019-12-31
Benytte innrapporterte avvik som mulighet til forbedringer. Alle avvik skal 
behandles og lukkes fortløpende. Alle innsendere av avvik skal informeres om 
saksbehandling og eventuelle tiltak.

4. Sykefravær under 2,8 %
Ved å jobbe etter våre planer, prosedyrer og instrukser. Etterleve god praksis opp
mot hygiene og jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø.

5. Etterleve utslippskrav gitt av fylkesmannen.
Utslippskrav fra fylkesmann er virksomhetens primære mål. Kontinuerlig 
overvåkning av SFRs tall via styresystemet og av 3 part - Rambøll. Alle utslipp, 
luktklager mm føres opp i SFRs avvikssystem.

6. Etterleve virksomhetens budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023.
Ved hjelp av god oppfølging i form av månedsrapportering, kvartal og års 
oppfølging. Tilgang til fakturering, lønn og regnskap via Tripletex er en 
forutsetning for god oppfølging av økonomi. Ved store avvik fra oppsatt budsjett 
vil administrasjonen informere styret fortløpende.

1.2 Utfordringer 
Vedtatt handlingsplan inneholder flere aktiviteter som skal utføres. Det er til tider
utfordrende å få planlagt stopp på anlegget uten at det går for mye utover 
oppetiden til anlegget. To utfordringer nevnes spesielt:  

 Ombygging av to pumpestasjoner ble krevende pga mye aktivitet på et 
svært begrenset område. Viberasjon i rør på Ringbekken pumpestasjon 
etter ombygging har vært tatt opp med leverandør flere ganger. Forholdet 
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har ført til at pumpestasjonen til tider er driftet med bare 2 av 3 pumper i 
drift noe som har forårsaket utslipp. 

 Strømpekjøring av hovedrør. Forutsetter optimalt vær over flere uker slik 
at vannstand på grunnvann er lavt slik at strømpe ikke fylles med vann før 
herding.

 Rydding i 7 stk hovedtavler: Tiltaket er svært omfattende og krever hyppig
stans av komponenter for inn/ utkobling. Samtidig må ny programmering 
gjøres i styresystemet for å opprettholde alarmfunksjoner og overvåking.

1.3 Rensegrad og utslipp

SFR overholdt fylkesmannens krav til rensing i 2019. Men utslippene fra SFR har 
vært større i 2019
sammenlignet med 2018. Dette kan forklares med: 
- Ombygging av 2 pumpestasjoner i Vestby sentrum. Tiltakene førte til stopp 

og redusert drift under ombyggingen. SFR hadde på forhånd søkt FMOV om 
utslippene, tillatelse var på plass i god tid før arbeider startet opp.

- Planlagte tiltak med strømpekjøring av selvfallsrør.
-
- En betydelig økning i nedbør på ca. 35% sammenlignet med normalen. Dette 

førte til økt mengde avløpsvann inn til SFR: fra 2 050 000m3 i 2018, til over 2 
717 000m3 i 2019.

- «Drukning» av Revhaug Pumpestasjon etter strømbrudd 6.juni 2019. 
Stasjonen ble startet opp etter ca.15 timers driftsstans med 1 pumpe, og 
driftet med redusert kapasitet i påfølgende 3 uker. Hendelsen er gjennomgått
i ettertid og SFR har nå en avtale om leie av mobilt utstyr fra Oslo 
pumpeservice. Dette er dieseldrevne mobile pumper som kan leveres innen 
36 timer.

SFR fikk i juli 2019, en oppdatert utslippstillatelse av FMOV frem til 2040 med 
kapasitet opp til 43 000 Pe. En rekke krav og forutsetninger er lagt til grunn for 
tillatelsen. Et av kravene er at SFR må tilfredsstille sekundærkrav fra 2025.

Økt bruk av automasjon fører til at renseanlegget følges opp fortløpende. 
Kjemikalier doseres nøyaktig opp mot mengde og kvalitet på avløpsvann som 
kommer til SFR. Tiltaket gjør at renseanleggets kvalitet opp mot rensegrad og 
kapasitet øker. Det er en klar forbedring i området 300m3 – 600m3/t inn på 
anlegget. SFR klarer pr nå sekundærkravet med god margin. Kravet er 70% 
rensing, for uke 4 – 2020 oppnådde SFR 81,7%. 
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1.4 Belastning på anlegget

Dimensjonerte vannmengder på anlegget:  
 Middelverdi: 457 m³/h. 
 Maksverdi: 859 m³/h

Rensegrad 
2019

Antall m3 
renset 
avløpsvann i 
2019

Antall m3 
overløp i 2019

Mengde slam/biorest
i tonn, avhentet i 
2019

90,2% 2 717 663 m3 131 578 m3 3 239 t

Ifølge oppdatert rapport fra Rambøll datert 6.juni 2019 er belastning til SFR 
(beregnet i Pe etter beregningsmetodene i Norsk Standard NS 9426) følgende 
antall Pe: 
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Eierkommuner Antall
Pe

Eierforhol
d

Slamanleg
get

Ås kommune 17 893 Pe 15 500 Pe
Vestby 
kommune

11 155
Pe

9 500 Pe

Total Pe  29 048
Pe 

25 000 Pe

Estimert belastning for slamanlegget pr 
31/12-19:

54 000Pe

Pe fra Ås Kommune 6.juni 2019:

Pe fra Vestby Kommune 6.juni 2019: 

1.5 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Krav om sekundærrensing fra FMOV i 2025 er forankret i BOF-verdi som 
gjenspeiler organisk materie i avløpsvannet, oppløst og ikke oppløst. 
Biokjemisk oksygenforbruk. BOF viser hvor mye oksygen som går med til den 
biologiske nedbrytning, og er dermed et mål på mengden biologisk nedbrytbart 
stoff i avløpsvannet. BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en 
vannprøve som settes i mørke over en bestemt tid ved en bestemt temperatur. 
BOF5 betyr at man har latt prøven stå i 5 døgn.

Ved store nedbørsmengder øker mengde av organisk materie inn på anlegget. 
Dette pga mengde vann i rørsystemet da øker og flusher rørsystemet, tar med 
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seg partikler og andre forurensninger som har festet seg på rørvegger, i kummer 
etc.
På Tveter pumpestasjon er det en utfordring med at pumpesump fylles opp med 
forurensninger og fremmedlegemer. Til dels hyppige rengjøringer må gjøres med 
sugebil hver 8 – 10 uke.
På handlingsplanen for 2020 er det en aktivitet om å montere en sil m/ vertikal 
skrue som bringer avfallet opp og ut i en lukket container. Silenheten monteres i 
kummens innløp. Tiltaket vil fjerne materie før det kommer inn i pumpesump og 
faktisk bidra til at innholdet av KOF i vannet reduseres.

1.6 Mengde avløpsvann 
SFR behandlet 2 717 663 m3 avløpsvann i 2019 mot 2 075 078 m3 i 2018. 
Økningen skyldes økt nedbørsmengde over Follo regionen i 2019, som ble målt til
1205,5 mm mot en normal på 785mm.

SFR har utført flere aktiviteter på pumpestasjoner, kummer og hovedrør for å 
redusere mengde innlekk til hovedrør. Strømpekjøring av gamle selvfallsrør i 
betong ble startet opp i 2019 og fortsetter i 2020. Rehabiliteringen stopper 
effektivt alt innlekk/ utlekk, øker hastighet på vann og dermed også noe 
kapasitet samt forlenger levetiden 50 år frem i tid.
Også eierkommunene som leverer avløpsvann til SFR hovedrør har ett ansvar her
med å separere overvann og avløpsvann i sene rørnett noe Fylkesmannen har 
påpekt i flere år. Generelt er det store etterslep på avløpsrør i Norges Kommuner 
noe som i tiden fremover vil få en langt høyere prioritet.

Vannmengde for Ås kommune og Vestby kommune korrigeres for innlekk på 
ledningsnettet med 8% basert på leverte mengder avløpsvann fra 
eierkommunene.

  Innlekksfaktor i hovedrør fra Tveter pumpestasjon til SFR er satt til 8%. 

Mengde avløpsvann til SFR i 2019 2 717 663m3 (100%)

Målt mengde for Ås på Tveter: 1 363 310m3

Sum mengde SFR, subtrahert 
mengde Ås:

1 354 353m3

Sum mengde innlekk 8% 217 413m3

Sum mengde Ås, addert 8% 1 580 723m3 (58,16)

Sum mengde Vestby subtrahert 8 
%

1 136 940m3 (41,84%  
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Graf over tilført mengde avløpsvann SFR i 2019
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Figurforklaring: 
- Oransje graf: Mengde avløpsvann samlet til SFR.
- Blå graf: Nedbør, Folloregionen.
- Gul graf: Mengde avløpsvann fra Vestby kommune.
- Grå graf: Mengde avløpsvann inn på Tveter pumpestasjon fra Ås kommune.

Graf over mengde vann til SFR ser man klare paralleller til nedbørsmengden i 
Folloregionen. Dette bilde forteller i praksis at det må gjøres en betydelig jobb på 
eierkommunenes og SFRs rørnett slik at overvann ikke ledes inn i eksisterende 
avløpsledninger.

1.7 Overløp
Søndre Follo Renseanlegg hadde i 2019 et overløp på 131 578 m3. Se kapittel 1.3
for begrunnelse. 

1.8 Slam og biorest   
Antall tonn utråtnet slam/biorest fra renseanlegget i 2019 var 3 312t mot 2 960t i
2018. Internt måltall er 25% tørrstoff. Alt av utråtnet slam avhentes og fordeles 
lokalt i Vestby.

2018 2019
Utråtnet slam/biorest 
i tonn

2960 t 3239t

«Avtale om slamsamarbeid med Frogn kommune» og «Avtale om slamsamarbeid
med Nesodden kommune» viser fordeling av driftskostnader «Nytt anlegg»: 
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- SFR (Ås og Vestby) 55%
- Frogn kommune 23,5%
- Nesodden kommune 21,5%

Eksternslam levert inn på anlegget m. 22% TS, i 2019 var fordelt slik: 
 Nesodden: 1480 tonn 
 Frogn 1654 tonn.
Slam fra Frogn og Nesodden tippes i slambinge og spes deretter ut med renset
avløpsvann. I blandebasenget blandes slam fra slambinge og fra bassengområdet
(Ås og Vestby) med TS4,3%.

Faktisk mengde og fordeling for 2019 inn på råtnetanker med TS 4.3%. (Faktor
våtslam/ tørrslam: 0,15)

Samlet mengde SFR 2019 (100%) 39612
m3

Ås Kommune (30,36%) 440,99t
Vestby Kommune (21,9%) 317,11t
Frogn Kommune (25,13%) 363,9t
Nesodden Kommune (22,5%) 325,7t

Grafen viser mottatt slam fra Frogn og Nesodden kommuner.
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Den totale mengden slam/biorest transportert ut fra SFR i 2019 var på 3239t 
tonn. Slammet ble hygienisert, stabilisert avhentet og blir disponert lokalt i 
Vestby Kommune. Samtlige slamprøver var innenfor krav klasse II for 
tungmetaller i 2019. 
SFR har skjerpet inn kvalitetskravet til tørrstoff (TS) i slammet. Dette betyr at 
mengde vann i slammet, og følgelig vekten på slammet reduseres. Gjennomsnitt 
for slam avhentet i 2019, var 24,4% TS.

Grafen viser mengde utråtnet slam/biorest i 2019. Mengde vil variere noe pga TS
innhold og utråtning
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1.9 Energibruk og energiproduksjon
SFR har som mål å gjennomføre punkter for å forbedre energiledelsesystem i 
styresystemet slik at forbruket vises online. Også Kommunalt vann, bioolje og 
biogass vil vises på samme side.
Ihht vedtatt strategiplan skal alle innkjøp gjøres med tanke på energi noe som 
daglig følges opp.

Strømforbruk
Det er i 2019 et strømforbruk på 498 825Kwt på gamle anlegg, 517 123Kwh på 
nye anlegg, og 912 882Kwh på pumpestasjonene som samlet gir ett forbruk på 
1 928 830Kwt mot1 605 187Kwt i 2019. Økningen skyldes i all hovedsak økte 
vannmengder inn på renseanlegget.

Biogass
Biogassanlegget produserte 601 235 m3 metan i 2019 hvorav 349 547m3 ble 
benyttet på fyrkjel og 251 688m3 ble brent i fakkel. 
Det er av stor betydning for renseanleggets økonomi at anlegget driftes så 
optimalt som mulig med tanke på produksjon av hetvann ved hjelp av biogass 
uten bruk av fyringsolje og elektrokjele.

Mengde metan øket fra 555 266,6m3 i 2018 til 601 235m3 i 2019.m3 Økningen 
kommer av forholdet for mikrokulturen i Råtnetankene som i 2018 var dårlige 
pga en svært varm sommer.
Slamanlegget er nærme kapasitetsgrensen hvor utråtningstid pr nå beregnes til 
12 – 15 dager. Minste anbefalte tid er i henhold til veileder 15 dager.
Administrasjonen ønsker av den grunn å gjøre en rask utredning for å se på 
muligheten for å øke både slam kapasitet og Biogassproduksjon.

2019 2018
Metan-produksjon, 
m3

555 266 m3  601 235m3

Grafen viser mengden produsert metan samt forbruk ved SFR i 2019.
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Endring i antall m3 fra 2015 til 2016 skyldes bytte av målerør for metan. Målerør har før 2016 
angitt feil målerverdi.

1.10 Forbruk av byvann
SFR benyttet 13 619m3 byvann i 2019. 90% av byvannet benyttes som 
prosessvann noe SFR vil redusere i 2020 ved å ta i bruk brønn som er boret og m/
tank og pumpe. SFR skal også benytte renset avløpsvann i en større grad enn 
tidligere.

2  Drift og vedlikehold
2.1 Drift

Driften av renseanlegget i 2019 har vært til dels utfordrende med mye stopp og 
start pga optimalisering av anlegg og oppdatering av elanlegget hvor det ryddes 
i alle el fordelinger. En vesentlig reduksjon av luktklager fra 19 stk i 2018, til 1 stk
i 2019, viser at luktutslipp fra SFR er betydelig redusert.

Anlegget er betjent mandag – fredag fra kl. 07.00 – 15.00. Utenom ordinær 
arbeidstid benyttes telefonvaktordning. Denne alternerer mellom SFRs 4 
operatører. Hjemmevakten innehar en egen rutine og benytter personalarm ved 
alle utrykninger utenom normalarbeidstid. Personalalarm er linket direkte til 
NOKAS alarmsentral m/2-veis kommunikasjon dersom operatør aktiverer 
personalarm.
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2.2 Vedlikehold
Generelt på vedlikehold jobbes det aktivt med å flytte fokus fra å drifte utstyret 
ved havari til mer planlagt og forebyggende vedlikehold. Å benytte riktige 
intervaller for riktig oppfølging pr enhet øker oppetiden og eliminerer 
hovedmengde av havarier.
Å fjerne tidstyver har høy prioritet. Det har igjennom ett godt samarbeid i 2019 
blitt jobbet strukturert med vedlikeholdsrutiner noe som har ført til at flere 
gjengangere nå er eliminert. Som ett godt eksempel kan nevnes «vask av 
pastauriseringsanlegget» som tidligere ble gjort ved å kjøre en «Granat» 
igjennom rørsystemet. Tiltaket var lite effektivt, skapte stor usikkerhet og 
generelt var rengjøringen innvendig i rør for dårlig noe som førte til hyppige 
gjentettinger.
Denofa Lilleborg ble kontaktet og forespurt om mulige løsninger. Denofa hentet 
frem en renseveske utviklet for meierier ved pasteurisering av melk hvor 
fettstoffer brenner seg fast innvendig i rør. 
En egen prosedyre ble laget og justert for formålet. I dag vaskes anlegget 
rutinemessig på intervall hver 4 måned. Etter tiltaket ble iverksatt har det ikke 
vært nevneverdige utfordringer med oppetid og driftsproblemer på anlegget.
Bruk av fossilt brensel opphørte ihht krav i 2019, kontroll og trykkprøving av 
nedgravd oljetank ble utført. Oljetank nr 2 er tatt tut av drift, skal rengjøres og 
benyttes som buffer for brønnvann til prosess som vil erstatte kommunalt 
drikkevann.

2.3 Handlingsplan 2019

I hht vedtatt handlingsplan ble det igangsatt og sluttført flere tiltak rettet mot 
oppgradering av SFR Bygg over bassengområdet, bytte av pumper på 2 stk 
pumpestasjoner, rydding i 3 stk el. hovedtavler, strømpekjøring av ca 1100 meter
hovedrør ble også ferdigstilt.
Ny Pick up bil er på plass, 2 stk nye trykkluftkompressorer, sekundærfakkel for å 
hindre lukt til atmosfære er installert og kjørt i gang.
SFR er i rute når det gjelder handlingsplaner for 2019 og 2020.

2.4 Økt kapasitet på anlegget
Bassengområdet har fått mye fokus i 2019. Pga selvkomponerte løsninger 
sommer/høst 2019, opphørte blåsing av slamlommer hver 2 time. Blåsingen ble 
erstattet med en anordning som er festet til eksisterende skrapeverk i bunnen av
sedimenteringsbassengene og som hindrer bunnfelling og fastkjøring. Tiltaket har
øket siktdybde i bassengene og ført til vesentlig roligere bassenger noe som 
påvirker fellingen positivt.
DOSCON kjemikaliedoseringen er installert og igangkjørt. Bassenger er trimmet 
inn og anlegget driftes pr nå med tanke på andre parameter enn tidligere.
I løpet av 2020 skal SFR høste av alle de aktivitetene som er utført i 
bassengområdet ved at riktig mengde kjemikalie doseres til enhver tid slik at 
krav etterleves, også sekundærkravet.
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2.5 Regulering av tomt
Vestby Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i april 2019. SFRs tomt i 
Hauerveien 175 er nå regulert for formålet renseanlegg.

2.6 Samarbeide med NMBU
Et av målene til SFR er at vi tar del i det grønne skiftet med innovativ tankegang 
og fremtidsrettede løsninger. SFR har deltatt i følgende prosjekter med støtte fra 
Miljødirektoratets Klimasats-midler: 
 DOSCON
 JAR tester for optimalisering av type fellingskjemikalie
 Standarder på manuelle tester
 Det forberedes forsøk med NANO bobler

3 HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet)   
3.1 Indre miljø

Arbeidet med HMS er en prioritert oppgave ved renseanlegget, noe som er 
gjenspeilet i virksomhetens hovedmål. HMS følges opp via egen plan og daglige 
morgenmøter hvor HMS/sikkerhet er punkt nr. 1 på agenda. Ved å ta HMS inn 
som en del av virksomhetens kjerneverdier er holdninger, kultur og væremåte i 
kontinuerlig forbedring. Ved hjelp av god planlegging av alle aktiviteter i forkant 
av aktiviteten reduserer uønskede hendelser. I prinsippet kan nær sagt alle 
hendelser forebygges. 

3.1.1 Personskader/skader
Det har ikke forekommet skader/personskader på SFRs personale i 2019. 2 stk 
eksterne har derimot måtte oppsøke legehjelp. Ref. 4.1.2

3.1.2 Uønskede hendelser
Søndre Follo Renseanlegg IKS har 0 uønskede hendelser som ett hovedmål. I 
2019 har det lagt inn 11 stk uønskede hendelser hvorav 8 stk relatert til utslipp, 
1 stk omfatter lukt, 2 hendelser er karakterisert som nesten uhell hvor eksterne 
har oppsøkt lege pga aktivitet ved SFR.
- Elektriker fikk strøm i hånd.
- Ekstern renholder falt på flisgulv.
Begge hendelsene førte heldigvis ikke til annet enn ett legebesøk. Hendelsene 
registreres hos respektives arbeidsgivere og ikke av SFR ihht gjellende praksis for
skadestatistikk.

3.1.3 HMS og etterslep
Også i 2019 har SFR utført diverse forbedringer som er rettet generelt til HMS 
ved lover og forskrifter. Diverse HMS relaterte rutiner er forankret i 
virksomhetens vedlikeholdssystem med FV/periodisk vedlikehold. Tekniske 
utstyr/installasjoner er kontrollert, diverse rutiner er oppdatert, endringer er 
utført. Virksomhetens Internkontrollsystem forbedres kontinuerlig, 
kjemikalieregistrering er nå utelukkende elektronisk, servertjenester leies av 
Landax hvor SFR har tilgang til lagring av filer opp til 5GB. Samtlige ansatte er nå
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brukere av elektronisk IT verktøy og er aktive i forkant av jobber som skal utføres
ved bruk av «Sikker Jobb Analyse». Feil og mangler rapporteres inn på 
morgenmøter.
Avfallsbehandlingen utføres pr. nå i samarbeide med Ragn Sells og er ihht 
gjellende lovverk.

1.1.1 Sykefravær
Sykefraværet ved SFR i 2019 utgjorde til sammen 4,9 % av tilgjengelig 
arbeidstid. Dvs en nær fordobling relatert til 2018. Årsaken kan forklares med div
sykemeldinger, i hovedsak pga planlagte inngrep.
Fordeling sykefravær korttid/ langtid: SFR hadde i året 2019 ikke medarbeidere 
på langtid sykemelding. (Sykemeldt langtid: utover arbeidsgiverperiode på 16 
dager). 
Totalt fravær på SFR var i 2019 på 78 dager som representerer et sykefravær på 
4,9 % av samlede tilgjengelige arbeidsdager i 2019, hvorav 48 dager m/ 
egenmelding.
Som ansvarlig IA bedrift jobber SFR kontinuerlig med forbedringer i nært 
samarbeide med verneombud og tillitsmannsapparat for et bedre arbeidsmiljø og
øket trivsel i hverdagen.

Personell 
SFR

Dager 
tilgjengelig

Antall dager
fravær

Utgjør i % Skader SFR

Ansatte SFR 15 970 dager 78 4,9 % 0

1.1.1 Overtid
Antall arbeidende overtidstimer på SFR i 2019 var 662 t. Hovedtyngden av 
overtidstimer skjer i forbindelse med vakt, men det var også overtid pga 
iverksatte tiltak i 2019.
 Ingen ansatte passerte i 2019 arbeidsmiljølovens grense på 200 t/år for arbeidet 
overtid.

3.1.4 Vernerunder
Håkan Bergmann er virksomhetens verneombud, valgt av de ansatte og 
deltagende på nær sagt alt som er relatert til HMS arbeid på og ved 
virksomheten.
Det er i 2019 utført 12 stk vernerunder. Det gjøres diverse funn i forskjellige 
kategorier. Alle funn tas videre, får en eier og en avgjørelse på hva som skal 
gjøres. Finnes det midler tilgjengelig, og / eller det kreves lite handling for å lukke
avviket, eller at funnet representerer en stor fare gjøres dette umiddelbart. Store 
funn settes på budsjett dersom alvorlighetsgraden tillater dette.
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3.1.5 Follo BHT
Også i 2019 har SFR samarbeidet med Follo BHT via en oppfølgingsplan. Først og 
fremst er BHTs oppgave å jobbe forebyggende. Kommunikasjon med og i Team 
var årets tema. 
SFRs verneombud har gjennomført en vernerunde med yrkeshygieniker fra Follo 
BHT.

3.1.6 Personalmøter
Det er avholdt 4 stk. formelle personalmøter i 2019. Agenda fra møter kan hentes
på Landax under personalmøter 2019.

3.1.7 Opplæring 
SFR har i løpet av 2019 gjennomført 9 stk fagforum. Fagforum øker grad av 
kompetanse og felles forståelse for den respektive enhet og avdeling som 
fagforumet tar for seg.
Det er også avholdt opplæring i regi av eksterne i og utenfor SFR.

3.1.8 Kompetanse
Støtte til og krav om fagbrev i Kjemi og prosess resulterte i at to operatører tok 
dette fagbrev i 2019. 

3.1.9 Medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser:
Det er gjennomført medarbeidersamtaler ved SFR.  Både stillingsbeskrivelse og 
medarbeidersamtale er signert av respektive ansatt.

3.2 Ytre miljø/ utslipp 
3.2.1 Utslipp til vann

SFR slipper renset avløpsvann ut via Emmerstadbukta ca.500 meter ut fra land 
på 35 meters dyp. 
Strømningsforhold på utslippssted i Oslofjorden er svært gode. SFR har inspisert 
utslippsrøret i 2019.

Rambøll er 3. part som kontrollerer at Søndre Follo renseanlegg IKS tilfredsstiller 
de krav myndighetene har satt ihht utslippstillatelsen. Rambølls rapport for 2019 
viser at SFR overholdt utslippskravene til vann for «Total fosfor renseeffekt, tot 
P» noe som i all hovedsak skyldes optimal overvåking, og god drifting av 
anlegget. Økt forbruk av polymer/fellingskjemikalie i 2019 sammenlignet med 
2018 begrunnes med større nedbørsmengde i 2019. Utslippene fra 
pumpestasjonene har vært betydelig større i 2019 målt opp mot 2018. Årsak til 
utslipp er gjort rede for i kapittel 1.3

3.2.2 Utslipp til luft
SFR mottok i 2019 en luktklage fra nabo. Dette er en betydelig nedgang fra 2018 
hvor antallet var 19 klager. Bygg over bassengområdet er en av årsakene til den 
store reduksjonen. I tillegg er sekundærbrenner montert i fakkel, kullfiltere har 
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fått bedret kapasitet og at lukt og utslipp er hovedsak på daglige morgenmøter 
under punkt HMS.

4 Organisasjon
SFR eies Ås og Vestby kommuner og driftes som et interkommunalt selskap. 
Eierandelen er henholdsvis 62% og 38%. Selskapets formål er å eie, utbygge, 
drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til Emmerstad bukta. Avløpsvannet skal ikke omfatte 
overvann. (Selskapsavtale SFR kap.3)

4.1 Representantskapet 
Søndre Follo Renseanlegg IKS ledes av representantskapet som er virksomhetens
øverste organ. Representantskapet ledes av ordfører i Vestby kommune, Tom 
Anders Ludvigsen. Representantskapet består av 5 representanter oppnevnt av 
eierkommunene hvorav 3 personer er fra Ås kommune og 2 personer er fra 
Vestby kommune.
Representantskapet har i 2019 avholdt 2 møter, hvor 6 saker var til behandling.

Representantskapet for SFR
Medlemmer Varamedlemmer
Ås kommune
Ola Nordahl (nestleder) Anne Odenmarck
Jorun Nakken Marianne Røed
Dag Guttormsen Torill Myro
Vestby kommune
Tom Anders Ludvigsen (Leder) Eirin Stuhaug Bolle
John Ødbehr Tore Hem
Møtende for SFR

Styrets leder Solveig Viste

Daglig leder Geir Simensen

4.2 Styret
Styret for Søndre Follo Renseanlegg IKS består av 6 medlemmer hvorav 3 
medlemmer er fra Ås kommune, 2 medlemmer fra Vestby kommune og 1 
styremedlem er valgt av de ansatte. Vestby kommunen skiftet ut sine to 
representanter fra 25/6-2019. I den sammenheng overtok Ås kommune vervet 
som leder i styret. Styret har i 2019 avholdt 5 møter, der 23 saker var til 
behandling.
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Administrasjonen ved SFR har månedsmøte den 20 hver måned med fast 
agenda. Her gjennomgås økonomi, KPI og handlingsplanen mm. KPI sendes til 
styret/ styreleder 1 gang pr måned.

Styret gjennomførte en egenevaluering av sitt arbeid i 2019. Dette ble gjort i tråd
med Ås og Vestby kommuners eiermeldinger. Styret sendte momenter fra 
egenevalueringen som angikk eierkommunene til eierkommunene. 
Egenevalueringen er anbefalt gjennomført hvert år. 

Styret for SFR i perioden 2015
- 2019
Medlemmer Varamedlemmer
Ås kommune
Solveig Viste (styreleder) Ivar Magne Sæveraas
Kjell Westengen Nina Ramberg
Arne Hillestad Gro Monica Haug
Vestby kommune
Audun Fiskevik (nestleder) Nils -Anders Søyland 
Linn Terese Hermansen Bolle Harda Cecilie Svarrød 
De ansattes representant
Kolbjørn Kristiansen Knut Rudshagen 
Øvrig møtende: 
Daglig leder Geir Simensen 
(sekretær)

4.3 Ansatte
Personalet ved SFR har i 2019 bestått av følgende: 

6 heltidsansatte: Daglig leder, 4 stk driftsoperatører og Teamleder.
2 deltidsansatte: Kontorleder og renholder.
2 lærlinger: En lærling i Kjemi og Prosessfaget, og en er lærling i 
Industrimekanikerfaget.

1 driftsoperatør sluttet 1.februar 2019 og ble erstattet av nyansatt medarbeider 
1. mars 2019.

4.4 Avtaler
Selskapsavtalen for SFR ble gjennomgått og korrigert i 2019. Representantskapet
godkjente endringene. 

Avtalene om slamsamarbeid med Frogn kommune og Nesodden kommune ble 
behandlet av styret i 2019. Styret vedtok i sak 22/19 å anbefale at dagens 
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slamavtaler med disse kommunene videreføres inntil en eller flere av partene 
ønsker å endre eller si opp avtalen/e. 

5 Økonomi
5.1 Økonomisystem

Fordeling av nytt og gammelt anlegg gjøres nå fortløpende når timelister skrives 
av den respektive. Faktura sendes kommuner/eierkommuner etter fastsatte 
prosentsatser som avregnes etter faktiske leveranser til SFR.

5.2 Regnskapsanalyse
SFR hadde i 2019 et opprinnelig budsjett på kr. 22.481 000,-

5.3 Regnskapsmessig resultat
Regnskapet for 2019 viser et mindre forbruk på kr 1 811 924

5.4 Likviditet
Likviditeten for virksomheten er god.

1.1 Tilbakeføring
Ikke disponerte midler for 2018 ble tilbakeført eierkommuner. Utestående 
fordringer for 2018 ble fakturert medio mai måned til Frogn og Nesodden 
kommuner.

5.5 Ordinært driftsresultat
Ordinært driftsresultat ble for 2019 kr -281 803.. 
Ordinært resultatet er det SFR sitter igjen med etter at alle overføringer er 
mottatt og alle utgifter er betalt. Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2019 på 
kr 1 811 924 millioner kroner. Representantskapet vil ta stilling til om midlene 
skal avregnes mot kommunene eller avsettes til disposisjonsfond. 

5.6 Lån og gjeld
Selskapets lånegjeld var pr 31.12.2019 på kr. 67 334 236 -.Det er i 2019 tatt opp 
lån på kr. 39 400 000- for å kunne utføre vedtatt handlingsplan for 2019/ 2020 og
oppgradere SFR.

5.7 Regnskap og revisjon for 2019
Regnskapet for 2019 er utført av Sjur Madsen Consult AS. Revisjonen har vært 
utført av KPMG AS.
Økonomisk oversikt drift og investeringer, samt balanseregnskap og noter følger 
fra side 18. 

Daglig leders signatur, styrets vedtak m/ signatur er å finne på årsberetningens 
siste side. 
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Økonomisk oversikt - Drift

Noter Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter

Refusjoner -47 382 -10 000 -10 000 -53 064

Overføringer 12 -23 805 683 -23 795 000 -22 481 000 -23 590 000
Andre driftsinntekter 0 0 -327 340

Sum driftsinntekter -23 853 065 -23 805 000 -22 491 000 -23 970 404

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 7 6 506 656 5 981 000 5 981 000 5 951 014

Kjøp av varer og tjenester 11 768 313 13 945 000 13 945 000 12 710 848

Overføringer 8 3 406 666 3 407 000 0 20 750 517
Avskrivninger 10 1 889 627 1 590 000 1 590 000 2 379 717

Sum driftsutgifter 23 571 262 24 923 000 21 516 000 41 792 096

Driftsresultat -281 803 1 118 000 -975 000 17 821 692

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter -717 336 -50 000 -50 000 -501 513

Renteutgifter 9 1 274 807 1 024 000 1 024 000 554 551
Avdrag på lån 9 1 895 020 1 591 000 1 591 000 3 162 521

Sum finansposter 2 452 490 2 565 000 2 565 000 3 215 559

Motpost avskrivninger 10 -1 889 627 -1 590 000 -1 590 000 -2 379 717

Ordinært resultat 281 060 2 093 000 0 18 657 533

AVSETNINGER
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbr.

Avsetning til disposisjonsfond 8 140 037

Sum avsetninger 0 0 0 140 037

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 8 -2 092 984 -2 093 000 -5 890 556
Bruk av disposisjonsfond 8 -14 999 998

Sum bruk av avsetninger -2 092 984 -2 093 000 0 -20 890 554

Netto avsetninger -2 092 984 0 0 -20 750 517

Regnskapsmessig resultat 12 -1 811 924 0 0 -2 092 984
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Økonomisk oversikt - Investering

Noter

Regnskap 
2019

Regulert 
budsjett 2019

Opprinnelig 
budsjett 2019

Regnskap 
2018

Investeringer
Investering i varige driftsmidler 10 21 366 776           39 405 000 39 405 000 5 930 277

Kjøp av aksjer og andeler 4 20 560                   30 000 30 000 21 600
Dekning av tidligere års 

udekkede merforbruk 20 000 20 000

Sum investeringer 21 387 336      39 455 000 39 455 000 5 951 877

FINANSIERING
Bruk av lån 9 -21 366 776 -39 405 000 -39 405 000 -5 930 277

Bruk av disposisjonsfond -50 000 -50 000

Netto avsetning

Sum finansiering -21 366 776 -39 455 000 -39 455 000 -5 930 277

Udekket / Udisponert 20 560 0 0 21 600
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Balanseregnskapet

Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 10 39 954 892                  20 807 585               

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 524 248                       194 405                   

Aksjer og andeler 189 149                       168 589                   

Pensjonsmidler 3 8 116 072                    7 567 631                

Sum anleggsmidler 48 784 361                28 738 210

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 1 588 021 3 739 931

Premieavvik 3 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 34 601 488 15 440 881

Sum omløpsmidler 36 189 509                19 180 813

Sum eiendeler 84 973 870                47 919 023

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 8 -2 495 393 -2 495 393

Regnskapsmessig overskudd 12 -1 811 924 -2 092 983

Regnskapsmessig underskudd

Udisponert i investeringsregnskapet

Udekket i investeringsregnskapet 61 979 41 419

Kapitalkonto 2 1 753 073 1 594 247

Sum egenkapital -2 492 265 -2 952 710

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 3 -9 792 258 -9 059 038

Andre lån 9 -67 334 236 -29 824 256

Sum langsiktig gjeld -77 126 494 -38 883 294

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld -5 197 741 -5 860 092

Premieavvik 3 -157 369 -222 926

Sum kortsiktig gjeld -5 355 111 -6 083 018

Sum egenkapital og gjeld -84 973 870 -47 919 022

MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler 27 325 021 9 286 797

Motkonto for memoriakontiene -27 325 021 -9 286 797

Sum memoriakonti 0 0
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Noter til årsregnskapet

NOTE O - REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING

Regnskapet til Søndre Follo renseanlegg IKS' (SFR) er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske 

midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i 

det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 

utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet skal fremgå av 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk herunder regnskapsstandarder fastsatt av 

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Pensjoner

Pensjonskostnader belastes driftsregnskapet basert på langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst 

og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 

premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7  årene. 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til 

Anskaffelseskost

Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefalt løsning i KRS 

nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Også prosjekter under arbeid er 

aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene 

Organisering av SFRs virksomhet 

Den samlede virksomheten til SFR er organisert innenfor selskapets ordinrere organisasjon. 
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Noter til årsregnskapet

NOTE 1 - SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

tall i hele tusen

Fra Balansen Saldo 1.1 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 19 181 36 190 -17 009 

Kortsiktig gjeld -6 083 -5 355 728

Sum endring i balansen -17 737 

Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler -9 287 -27 325 -18 038 

Sum endring for avstemming mot drifts- og inv.regnskapet 301

Fra Drift og investeringsregnskapet Fra drift Fra investering

Sum inntekter -23 853

Sum utgifter 23 571 21 387

Avskrivninger -1 890 0

Eksterne finansieringsinntekter -717 -21 367

Eksterne finansieringsutgifter 3 170

Sum endring drifts- og investeringsregnskapet 281 20 301               

Differanse 0-                    

NOTE 2 - KAPITALKONTO

2019 2019

Balanse 1.1.2019 1 594 247              

Brutto pensjonsforpliktelse 733 220                 

Avskrivning driftsmidler 1 889 627              

Nedskrivninger driftsmidler

Bruk av lån 21 366 776           

Avdrag på eksterne lån 1 895 026              

Pensjonsmidler 548 441                 

Aktivering av utstyr,innskudd KLP 21 387 336           

Utgående balanse 31.12.2019 1 753 067              

Sum 25 583 870           25 583 870           
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Noter til årsregnskapet

NOTE 3 - PENSJONSOPPLYSNINGER

Selskapet  har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i KLP. Tjenestepensjonsordningene

gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet

bruttopensjon på 66% av pnesjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut i fra

antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon

på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler.

PENSJONSKOSTNADER                                                                                   2019 2018

Årets opptjening                                                                                    576 257 564 708

Rentekostnad                                                                                        373 619 346 302

Brutto pensjonskostnad                                                                              949 876 911 010

Forventet avkastning                                                                                -341 468 -319 840

Netto pensjonskostnad                                                                               608 408 591 170

Sum amortisert premieavvik                                                                          -35 081 -29 022

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 29 530 31 970

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               602 857 594 118

PREMIEAVVIK                                                                                         2019 2018

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              660 312 570 674

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -29 530 -31 970

Netto pensjonskostnad                                                                               608 408 591 170

Premieavvik                                                                                         22 374 -52 466

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2019 31.12.2018                                                                                          

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          9 585 122 8 874 736

Pensjonsmidler                                                                                      8 116 072 7 567 631

Netto forpliktelse før arb.avgift                                                                   1 469 050 1 307 105

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 207 136 184 302

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2019 2018

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        8 874 736 7 972 877

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    18 431 249 081

Faktisk forpliktelse                                                                                8 893 167 8 221 958

Årets opptjening                                                                                    576 257 564 708

Rentekostnad                                                                                        373 619 346 302

Utbetalinger                                                                                        -257 921 -258 232

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                9 585 122 8 874 736

For et bedre miljø og en grønnere hverdag                         © Søndre Follo 
Renseanlegg IKS    26



22/20 Referat og orienteringer - 20/00015-3 Referat og orienteringer : SFR IKS Årsberetning og regnskap 2019

                                                   

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Hauger, 1540 Vestby

Tlf: 64 98 43 60 Mail: post@sfrens.no

Org. Nr. 970 964 584

NOTE 3 - PENSJONSOPPLYSNINGER fortsettelse:

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2019 2018

Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        7 567 631 6 477 391

Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          -165 888 489 928

Faktiske pensjonsmidler                                                                             7 401 743 6 967 319

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              660 312 570 674

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -29 530 -31 970

Utbetalinger                                                                                        -257 921 -258 232

Forventet avkastning                                                                                341 468 319 840

Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      8 116 072 7 567 631

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2019 2018

Sum amortisert premieavvik til føring                                                               -35 081 -29 022

Akkumulert premieavvik                                                                              -137 923 -195 378

AVSTEMMING                                                                                          2019 2018

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               1 307 105 1 495 486

Netto pensjonskostnad                                                                               608 408 591 170

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 29 530 31 970

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              -660 312 -570 674

Brutto estimatavvik                                                                                 184 319 -240 847

Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             1 469 050 1 307 105

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING                                         2019 2018

Endret forpliktelse - Planendring                                                                   -                        -                              

Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff                                                          -                        -                              

Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              18 431                  249 081                      

Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     18 431                  249 081                      

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2019 01.01.2018                                                                                          

Antall aktive                                                                                       9 9

Antall oppsatte                                                                                     3 4

Antall pensjoner                                                                                    6 5

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                416 144 416 144

Gj.snittlig alder, aktive                                                                           53,18 52,18

Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     8,78 7,78

FORUTSETNINGER                                                                                      2019 2018

Diskonteringsrente                                                                                  4,00% 4,00%

Lønnsvekst                                                                                          2,97% 2,97%

G-regulering                                                                                        2,97% 2,97%

Pensjonsregulering                                                                                  2,20% 2,20%

Forventet avkastning                                                                                4,50% 4,50%

Amortiseringstid                                                                                    7 7
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Noter til årsregnskapet

NOTE 4 - INVESTERINGSPROSJEKT MED MERFORBRUK I 2019

Prosjekt Beløp i kroner

Egenkapitalinnskudd i KLP 20 560              

Samlet udekket beløp i investering i 2019 består i sin helhet av 

udekket finansiering av innskudd i KLP.

NOTE 5 - OVERFØRTE MIDLER FRA DRIFTS- TIL INVESTERINGSREGNSKAP

Det er ikke overført midler fra drift til investering i 2019. 

NOTE 6 - Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbruk er for 2019 på kroner 1 811 924.

Disponeringen vil bli behandlet i forbindelse med fasettingen av årsregnskapet for 

2019. Det vises for øvrig til note 8 og note 12.

NOTE 7 - ANTALL ARSVERK OG YTELSER TIL LEDENE PERSONER OG REVISOR 

SFR hadde 8 ansatte i 2019 inkludert to lærlinger.

Avtalt årlige ytelser til ledende personer:

2019 2018

Daglig leder:

Lønn 952 370                870 828            

Pensjon 154 709                137 454            

Andre ytelser 9 302                     6 781                

Sum daglig leder 1 116 381             1 015 064        

Godtgjørelse til revisor (beløp eks mva):

Revisjon 65 100                   85 000              

Annen bistand 139 395                62 100              
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Noter til årsregnskapet

NOTE 8 - OVERSIKT OVER BRUK OG AVSETNING TIL FOND

Fondsmidlene pr 31.12.2019 er opparbeidet mindreforbruk i 2016 som ikke er utbetalt. 

Midlene fordeler seg slik:

Gammelt anlegg Nytt anlegg Totalt

ÅS kommune 735 293                       211 994                        947 287                                 

Vestby kommune 699 957                       371 084                        1 071 041                              

Frogn kommune 280 846                        280 846                                 

Nesodden kommune 196 218                        196 218                                 

Totalt 1 435 250                    1 060 143                    2 495 393                              

Det vises til note 12 vedørende fordeling av mindreforbruk for 2019

Noter til årsregnskapet

NOTE 9 - LANGSIKTIGE LÅN

Bankforbindelse Gammelt/nytt anlegg 31.12.2018 31.12.2019

KLP 83175565178 Gammelt 1 974 375                                          1 873 125                       

KLP 8317.5191804 Gammelt 1 523 511                                          1 142 635                       

Kommunalbanken 20100723 Nytt 1 440 000                                          1 320 000                       

Kommunalbanken 20080290 Nytt 2 575 000                                          2 317 500                       

Kommunalbanken 20090763 Nytt 825 000                                             750 000                          

Kommunalbanken 2011 Gammelt 1 486 330                                          1 371 990                       

Kommunalbanken 2017 Gammelt 15 000 000                                        15 000 000                     

Kommunalbanken 2012 Gammelt 5 000 040                                          4 833 410                       

Kommunalbanken AS lån nr 20190116 Nytt/gammelt 38 725 600                     

Sum lån 29 824 256                                        67 334 260                     

Alle lån er avtalt med flytende rente. Avdragstid på lån er samsvarende

med levetid på investeringene de har finansiert. 

Beregnet minimumsavdrag for 2019 (forenklet modell):

01.01.2019

Bokført verdi anleggsmidler 1.1. (eks nedskriv ) 21 001 990                     

Bokført verdi gjeld 1.1. (eks. ubrukte lånemidler) 20 537 459                     

Årets avskrivninger 1 889 627                       

Beregnet minimumsavdrag 1 847 831                       

Betalt avdrag 1 895 026
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NOTE 10 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Inventar, biler Tekniske Anlegg Sum

Kostpris 1.1.19 276 173                          117 201 144                                     117 477 317                  

Korrigering ihht regnskap -20 395 20 395                                                

Årets anskaffelse 360 528                          21 006 248                                        21 366 776                     

Kostpris 31.12.2019 616 306                          138 227 787                                     138 762 325                  

Akkumulerte avskrivninger 1.1.19 61 372                             96 413 956                                        96 393 559                     

Årets nedskrivning*)

Årets avskrivning 30 686                             1 858 941                                          1 889 627                       

Bokført verdi 31.12. 524 248                          39 954 890                                        40 479 139                     

5-10 år 20 år

Årets anskaffelsepå tekniske anlegg kr 21 006 248  tilsvarer utgifter i investeringsregnskapet og består av 

følgende prosjekter:

Ny Pumpestasjon -                                   Sekundærrensing 2 572 945                       

Nytt hovedanlegg -                                   Reservedeler 414 286                          

Bygg over bassengområdet 6 968 744                       Luktreduserende tiltak 866 347                          

Ringbekken Pumpestasjon 1 715 550                       TS-regulering fra slamlomme 235 252                          

Krombekken pumpestasjon 2 180 856                       Kjølevann varmevekslere 196 382                          

Strømpekjøre 2 stk strekninger 3 508 640                       ROS-analyse 368 408                          

Skruepresse 34 552                             Polymerdoserer for avvanning av slam 204 887                          

Bytte PLS 4 stk 98 808                             ENØK - tiltak 112 225                          

Dokumentere el. anlegget 1 065 803                       Trykkluftkompressorer 296 345                          

Levende gulv under slamsilo 123 151                          Bygg over slambinge 29 175                             

Enøk tiltak 13 892                             Sum 21 006 248                     

NOTE 11 - UA VKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT

Det er ingen uavklarte forhold ved regnskapsårets slutt

For et bedre miljø og en grønnere hverdag                         © Søndre Follo 
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NOTE 12 - Regnskapsmessig mindreforbruk - ny modell

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 er på kr 1 811 924.

Dette fordeler seg slik:

Gammelt 

anlegg Nytt anlegg Totalt

Drift 1 653 181    -6 775 1 646 407    

Kapital (renter og avdrag) 174 214       -8 698 165 516       

Sum 1 827 396    -15 472 1 811 924    

I følge selskapsavtale og slamavtale skal kapitalkostnader fordeles etter fastsatte prosentsatser

 mens driftskostnader skal fordeles etter faktisk mengde avløpsvann (gammelt anlegg) 

og faktisk mengde slam (nytt anlegg).

Basert på faktiske mengder avløpsvann og slam gir dette følgende fordeling for 2019:

% fordeling % fordeling % fordeling % fordeling

ÅS kommune 58,2 % 62 % 30,46 % 34,00 %

Vestby kommune 41,8 % 38 % 21,90 % 21,00 %

Frogn kommune 25,14 % 23,50 %

Nesodden kommune 22,50 % 21,50 %

Gammelt 

anlegg drift

Gammelt 

anlegg 

kapital

Nytt anlegg 

drift

Nytt anlegg 

kapital Sum

Kostnader 10 664 812  1 831 793    7 562 775    620 698       20 680 077  

Kostnader Ås 6 202 655    1 135 711    2 303 729    211 037       9 853 132    

etter mengde Vestby 4 462 157    696 081       1 656 580    130 347       6 945 165    

Frogn 1 901 011    145 864       2 046 875    

Nesodden 1 701 455    133 450       1 834 905    

Sum 10 664 812  1 831 793    7 562 775    620 698       20 680 077  

Innbetalt Ås 6 776 000 1 244 000 2 568 000 208 000 10 796 000

Frogn 5 544 000 760 000 1 588 000 128 000 8 020 000

Nesodden 1 624 000 132 000 1 756 000

Frogn 1 776 000 144 000 1 920 000

Sum 12 320 000 2 004 000 7 556 000 612 000 22 492 000

Avregnes Ås 573 345 108 289 264 271 -3 037 942 868

Vestby 1 081 843 63 919 -68 580 -2 347 1 074 835

Frogn 0 0 -277 011 -13 864 -290 875 

Nesodden 0 0 74 545 10 550 85 095

Sum 1 655 188 172 207 -6 775 -8 698 1 811 924

For et bedre miljø og en grønnere hverdag                         © Søndre Follo 
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6 Signatur og vedtak

For administrasjonen ved SFR:

Dato og sted.  ………………………………………..

Sign. ………………………………………………………

Geir Simensen
Daglig leder v/SFR.

Vedtak: Styret ved Søndre Follo Renseanlegg IKS godkjenner årsberetning for 
2019 og regnskap for 2019, og oversender det til representantskapet for videre 
behandling. 

Sted: ................................... Dato: ...........................

------------------------ ----------------------- -----------------------
-
Solveig Viste Arne Hillestad Kjell 
Westengen     

------------------------ ----------------------- -----------------------
-Audun Fiskvik           Linn Hermansen Bolle                           
Kolbjørn Kristiansen

For et bedre miljø og en grønnere hverdag                         © Søndre Follo 
Renseanlegg IKS    32



22/20 Referat og orienteringer - 20/00015-3 Referat og orienteringer : Vestby KU Oversikt over saker til behandling 2020

Kontrollutvalget i  
Vestby kommune 

A jour pr 20.05.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
  
Følgende rapportering legges 
frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. 
Fylkesmannen, Helsetilsynet) og kommunens 
svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker 
med vedtak og oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 
1/20  
(15.01.2020 kl. 18:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 
• Kontrollutvalgets planarbeid  
• Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling  
• Plan for eierskapskontroll - Bestilling  
• Referat og orienteringer  

2/20  
(05.02.2020 kl. 18:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020  
• Orientering om kommunens varslingsrutiner  
• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – 

Forvaltningsrevisjon 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll 
• Orientering fra revisor 
• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
• Referat og orienteringer 

3/20 
(01.04.2020 kl. 18:00) 
 

AVLYST/UTSATT 

4/20  
(27.05.2020 kl. 18:00) 
Kommunestyresalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 
• Vestby kommune – Årsregnskap 2019 

m/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse) 
• Vestby havn – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 
• Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune 
• Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn 
• Forenklet etterlevelseskontroll 2019 
• Henvendelse til kontrollutvalget – Kommunens 

håndtering av byggesak 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering - 

Forvaltningsrevisjon 
• Referat og orienteringer 

5/20  
(17.06.2020 kl. 14:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus  

• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
• Økonomirapport 1.tertial 2020 
• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
• Møteplan 2.halvår 2020 
• Referat og orienteringer 

  
2020 
(ikke fordelt) 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 
15.09.2020) 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 (UTSATT) 
• Valg av revisjonsordning for Vestby kommune (frist: 

31.12.2020) 
• Økonomirapport 2.tertial 2020 
• Budsjett for kontroll og revisjon 2021 
• Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring) 
• Kontrollutvalgets årsplan 2021 
• Orientering om Oppfølging av avvik innen barnehage 

og skole 
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• Orientering om Oppfølging av forskrift om boplikt i 
områdene Son og Hvitsten 

• Orientering om Strandrydding og forsøpling av 
strendene i Vestby 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o RO-lederne 
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