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  Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.mai 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00027-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte 27.mai 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby KU 27052020 

SAKSUTREDNING: 
Utkast til protokoll fra møtet ble sendt ut 28.05.2020. 

Det er ikke fremkommet merknader 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, 08.06.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Møtetid: 27.05.2020 kl. 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi 
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl.) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sjur Authen, rådmann (under sak 14 – 16) 
Mikal Johansen, økonomisjef (under sak 14 – 16) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, partner (under sak 13 – 19) 
Nina Gunbjørnsen, Senior manager (deltok via Microsoft Teams) (under sak 13 – 
19) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge: sak 13 – 20, 22, 21 
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 21, jfr. kommuneloven § 11-5 tredje 
ledd bokstav b) 
 
Møteprotokoll godkjent 17.06.2020 
 
 
 

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

 Side 

Saker til behandling 

13/20 20/00027-2 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 3 

14/20 20/00058-1 Orientering om status for kommunens 
smittevernberedskap 

4 

15/20 20/00042-3 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 5 

16/20 20/00043-3 Vestby havn - Årsregnskap 2019 6 

17/20 19/00109-7 Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune 7 

18/20 20/00043-5 Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn 8 

19/20 19/00109-8 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 9 

20/20 19/00167-14 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon 

10 

21/20 20/00055-2 Henvendelse til kontrollutvalget - Kommunens 
håndtering av byggesak - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

11 

22/20 20/00015-3 Referat og orienteringer 12 

Eventuelt 
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Vestby KU-13/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 5.februar 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Leder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Protokollen fra møte 5.februar 2020 godkjennes. 
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Vestby KU-14/20 
Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Rådmann Sjur Authen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Økonomisjef Mikal Johansen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vestby KU-15/20 
Vestby kommune - Årsregnskap 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Partner Vidar Nesse svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Vestby KU-16/20 
Vestby havn - Årsregnskap 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby havn sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Partner Vidar Nesse orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestby havn sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
 
 
  



23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.mai 2020 - 20/00027-3 Godkjenning av protokoll fra møte 27.mai 2020 : Protokoll Vestby KU 27052020

  
Kontrollutvalget i Vestby kommune 27.05.2020 Side 7 av 14 

  

Vestby KU-17/20 
Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 6 Oppsummering revisjon 
2019, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Partner Vidar Nesse orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 6 Oppsummering revisjon 
2019, til orientering. 
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Vestby KU-18/20 
Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.5 Årsoppgjør Vestby havn 
2019, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Senior manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Partner Vidar Nesse supplerte. 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere representanter fra Vestby havn til et 
senere møte for å orientere om selskapet og driften samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)  
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
1. Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.5 Årsoppgjør Vestby havn 

2019, til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere representanter fra Vestby havn til et 

senere møte for å orientere om selskapet og driften samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Vestby KU-19/20 
Forenklet etterlevelseskontroll 2019 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Leder innledet. 
Partner Vidar Nesse svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget besluttet at det skal gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll 
innen offentlige anskaffelser. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2019 innen offentlige 

anskaffelser. 
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. 
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Vestby KU-20/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
Votering: 
Omforent forent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
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Vestby KU-21/20 
Henvendelse til kontrollutvalget - Kommunens håndtering av 
byggesak 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Vestby KU-22/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 27.05.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 03/20 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 

saksprotokoll KST sak 9/20 
  
RS 04/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby 

kommune, saksprotokoll KST sak 10/20 
  
RS 05/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby 

kommune, saksprotokoll KST sak 11/20 
  
RS 06/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, saksprotokoll KST sak 19/20 
  
RS 07/20 Orientering fra revisor, saksprotokoll KST sak 20/20 

 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 04/20 Kontrollrapport 2019 om skatteoppkreverfunksjonen for Vestby 

kommune 
  
OS 05/20 Næringstjenester AS Årsregnskap 2019 
  
OS 06/20 Follo landbrukskontor Årsmelding 2019 
  
OS 07/20 KISIF IKS Årsmelding 2019 
 KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019, urevidert 03.02.2020 
  
OS 08/20 Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap 2019 med styrets beretning 
  
OS 09/20 MOVAR IKS Årsberetning 2019 
  
OS 10/20 SFR IKS Årsberetning og regnskap 2019 
  
OS 11/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 27.05.20 
  
OS 12/20 Status Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 Leder tok opp saken. Sekretær orienterte. Pr dags dato er det kun 1 av 30 

deltakerkommuner som enda ikke har vedtatt selskapsavtalen for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. Målsetningen nå er å få etablert selskapet fra 
og med 1.juli 2020. 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 27.05.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Sommeravslutning 
Leder tok opp saken. Sekretær ble bedt om å sjekke muligheten for en 
sommeravslutning i etterkant av møtet 17.juni 2020. Neste møte fremskyndes til 
møtestart kl. 17:00 
 
 
 
Møtet hevet kl. 21:06. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 24/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00066-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2020 til orientering. 

Vedlegg: 
Saksframlegg Tertialrapport 1 2020 med budsjettendringer, Tertialrapport nr 1 2020 
Vestby kommune 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
https://pub.framsikt.net/2020/vestby/mr-202004-vest#/ 

SAKSUTREDNING: 

Lovgrunnlag 
Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-5 
tredje ledd. 

Økonomirapport 1.tertial 2020  
Rapporten er en oppsummering av 1.tertial 2020 (januar-april). 

Drift  
Tre resultatområder står i all hovedsak for merforbruket på 10,9 mill. kroner: 
- Skole
- Sykehjem
- Kommunalt NAV

Korona har medført utgifter og lavere inntekter innen skole, barnehage, sosialhjelp, 
kultur og pleie- og omsorgstjenester i løpet av 1. tertial, og vil også ha virkning i 2. 
tertial. De økonomiske effektene av korona er anslått til vel 13,5 mill. kroner. 

Inndekningsbehovet på drift foreslås finansiert gjennom endringer i skatt og ramme, 
reserveposter, arbeidsgiveravgift og netto renteutgifter. 

Investering 
Netto inndekningsbehov på investering som er i underkant av 4,2 mill. kroner foreslås 
finansiert ved bruk av fond/overføring fra drift.  

Sykefravær 
Korttidsfraværet har hatt en nedgang fra 3,6 prosent per 30.4.2019 til 2,5 prosent per 
30.4.2020. 
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Det har vært en reduksjon på 0,3 % i langtidsfraværet sammenlignet med samme 
tidspunkt i 2019. Koronasituasjonen har hatt marginal effekt på dette, det antas at 
ringvirkningene av denne på langtidsfraværet vil komme fremover i tid. 
 
Oppsummering 
Økonomien er under press. Det må skaffes finansiering på drift for 26,5 mill. kroner 
på driftsbudsjettet og 4,2 mill. kroner på investeringsbudsjettet. 
Rammetilskuddet økes med 22,3 mill. kroner mens skatteanslaget settes ned med 
21,2 mill. kroner. Endringer i planforutsetninger tilsier at sammenstillingen av første 
års budsjett i kommende handlingsprogram blir meget krevende. 
 
 
VURDERING  
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 23-2 første ledd bokstav b) 
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, inviteres til å komme i kontrollutvalgets møte for 
å orientere om økonomisk status samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 10.06.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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Tertialrapport 1 2020 med budsjettendringer 

 
Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 20/01395-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 08.06.2020 
Kommunestyret 22.06.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tertialrapport 1 2020 tas til orientering 
 

2. Driftsbudsjett 2020 endres slik: 
a) Rammen til SAD økes med 2,95 millioner kroner 
b) Rammen til Fellesutgifter reduseres med 500 tusen kroner 
c) Rammen til RO skole økes med 3,8 millioner kroner 
d) Rammen til RO hjemmetjenesten økes med 650 tusen kroner 
e) Rammen til RO sykehjemmet økes med 2,7 millioner kroner 
f) Rammen til Kommunalt NAV økes med 3,35 millioner kroner 
g) Rådmannen får fullmakt til å fordele 13,525 millioner kroner mellom 

resultatområdene grunnet korona 
h) Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 7 

millioner kroner grunnet lavere arbeidsgiveravgift 
i) Skatt og rammetilskudd økes med 1,1 millioner kroner 
j) Kommunens to generelle reserveposter reduseres med 12,375 millioner 

kroner 
k) Kommunens netto renteutgifter reduseres med 6 millioner kroner 

 
3. Investeringsbudsjett 2020 endres slik:  
a. Digitalisering reduseres med 500 tusen kroner 

b. Velferdsteknologi økes med 500 tusen kroner 

c. Industri oppvaskmaskiner – sykehjemmet økes med 190 tusen kroner 

d. Inventar og utstyr – sykehjemmet økes med 56 tusen kroner 

e. Kjøp/salg av eiendommer reduseres med 5,824 millioner kroner 

f. Infrastruktur Vestby sentrum økes med 5,824 millioner kroner 

g. Maskin-/bilfornyelse økes med 750 tusen kroner 

h. Plasthall over Risil kunstgress økes med 1 million kroner. Bevilgningen i 2021 

reduseres tilsvarende. 

i. Utskiftning av hovedvann Son Pepperstad økes med 2 millioner kroner 

j. VA-prosjekter reduseres med 2 millioner kroner 

k. VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien økes med 2 millioner kroner 

l. VA-sanering Ringveien – Brevik økes med 2 millioner kroner 

m. VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 4 millioner kroner 

n. Boliger for funksjonshemmede økes med 200 tusen kroner 

o. Boliger for tyngre funksjonshemmede økes med 1,5 millioner kroner 
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p. Deør barnehage økes med 1,2 millioner kroner 

q. Son skole økes med 100 tusen kroner 

r. Standardheving barnehager økes med 330 tusen kroner 

s. Son bibliotek – nytt ventilasjonsanlegg reduseres med 500 tusen kroner 

t. Utfasing av oljekjeler – varmepumpe økes med 1,1 millioner kroner 

u. Varmepumpe – Vestby rådhus reduseres med 2,95 millioner kroner 

v. Varmepumpe Garder skole reduseres med 250 tusen kroner 

w. Vestby fjernvarme reduseres med 2 millioner kroner i utgifter og 2 millioner 

kroner i inntekter 

x. Vestbyhallen – nytt ventilasjonsanlegg økes med 2,6 millioner kroner 

y. Netto tilleggsbevilgningsbehov i investeringsbudsjettet på 4 190 800 kroner 

finansieres med bruk av fond/overføring fra drift. 

 
 
 

 
Vedlegg: 
Tertialrapport 1 2020 med budsjettendringer 
 
Link til Tertialrapport 1 2020 med budsjettendringer i Framsikt:  
 
https://pub.framsikt.net/2020/vestby/mr-202004-vest/ 
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SAKSUTREDNING: 
 
Innledning 
Vedlagt følger tertialrapport nr. 1 2020. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i 
handlingsprogrammet, og avvik er spesielt kommentert. I tillegg har det enkelte 
resultatområde en kort oppsummering av 1. tertial.  
Vestby kommune tok i bruk et nytt verktøy i fjor høst til utarbeidelse av 
styringsdokumenter. Handlingsprogram 2020-2023 ble lagt fram i en digital løsning, 
og dette er første gang tertialrapporten legges fram tilsvarende. For å kunne dra 
nytte av funksjonaliteten i det digitale verktøyet fullt ut er tertialrapport og 
budsjettendringssak slått sammen til én sak.  
 
Innholdsmessig er det tatt utgangspunkt i tidligere tertialrapporter, men noe er nytt: 
  

 Rapportering på klima og energi, jf. at dette er omtalt i handlingsprogram 

2020-2023 

 Rapportering på alle investeringsprosjekter, ikke bare prosjekter hvor det er 

behov for budsjettendringer.  

Den digitale løsningen som Vestby kommune har valgt gir mange muligheter til å 
legge fram oversikter og rapporter både til administrativt og politisk nivå. 
Administrasjonen har behov for å prøve ut ulike funksjonaliteter i verktøyet både med 
hensyn til form og innhold. Det betyr at tertialrapportene framover kan bli noe endret 
etter hvert som vi får erfaring med verktøyet, og ut fra tilbakemeldinger på 
rapporteringen. Rådmannen har som utgangspunkt at omfanget av rapporteringen 
skal holdes på et overkommelig nivå. Vesentlig informasjon kan forsvinne litt i 
mengden dersom det er mye av mindre vesentlig informasjon til politisk nivå. 
Rådmannen ønsker derfor at tertialrapportene også framover framstår som enkle og 
oversiktlige dokumenter.  
 
Selv om tertialrapporten nå legges fram i en digital løsning, finnes den også i en 
papirversjon, men uten kommentarer på investeringsprosjektene.  
 
Budsjettendringer drift 
Tertialrapporten viser at det er nødvendig med budsjettendringer for 2020 både ut fra 
merforbruk og korona samt endringer i revidert nasjonalbudsjett. 
 
Tre resultatområder står i all hovedsak for merforbruket på 10,9 millioner kroner.   
 

 Skole: Det er 12 nye elever som trenger tett oppfølging gjennom skoledagen 

(100 prosent elever). Dette er en økning på 25 prosent siden 

handlingsprogram 2020-2023 ble vedtatt. Antall 100 prosentelever vil variere 

fra år til år, men økningen framstår nå å være utenfor sannsynlighetsområdet. 

Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli en betydelig økonomisk 

utfordring for kommunen. Rådmannen vil se nærmere på økningen, og 

vurdere virkemiddelbruken for slike elever i handlingsprogram 2021-2024.  

 

 Sykehjem: Resultatområdet har hatt et merforbruk som skyldes utgifter til 

vikarbyrå og kjøp av korttidsplasser. Dette resultatområdet hadde i fjor både et 
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høyt sykefravær og flere vakante sykepleierstillinger. Begge disse to faktorene 

er kostnadsdrivere som medfører økt bruk av vikarbyrå. Situasjonen er blitt 

bedre i løpet av 1. tertial. Kommunen har kjøpt korttidsplasser i løpet av 1. 

tertial, men kommunen hadde ingen korttidsplasser utenfor sykehjemmet i 

midten av mai. I handlingsprogram 2020-2023 er hjemmebaserte tjenester 

styrket betydelig. Rådmannen legger til grunn at satsingen på hjemmebaserte 

tjenester som kommer i gang i vår, også vil avhjelpe situasjonen. Flere 

faktorer peker nå altså i retning av en bedre kontroll på økonomien, men det 

er fortsatt behov for å indentifisere og redusere kostnadsdrivere ved 

sykehjemmet. 

 

 Kommunalt NAV. Budsjettbeløp under flyktningetjenesten falt ut i fjor høst i en 

uheldig kombinasjon av misforståelser, flytting av tjenesteområde, optimistisk 

budsjettering og skifte av budsjettverktøy.  

Korona har medført utgifter og lavere inntekter innen skole, barnehage, sosialhjelp, 
kultur og pleie- og omsorgstjenester i løpet av 1. tertial, og vil også ha virkning i 2. 
tertial. De økonomiske effektene av korona er anslått til vel 13,5 millioner kroner. 
Anslaget bygger på en antakelse i revidert nasjonalbudsjett (RNB) om at den akutte 
situasjonen varer i tre måneder, det vil si fra midten av mars til midten av juni. For 
skole og barnehage er det lagt til grunn at det påløper ekstra utgifter ut skole- og 
barnehageåret. Det kan ikke utelukkes en situasjon med utbredt smitteverntesting i 
løpet av 2. tertial, men det ligger ikke inne i ovennevnte anslag. Det er heller ikke lagt 
inn økte utgifter og lavere inntekter relatert til korona for de fire siste månedene i år.  
 
Anslagene for merutgifter og mindreinntekter for det enkelte resultatområde vil være 
usikre, men det må kunne antas at summen av anslagene er mindre usikker ut fra de 
forutsetninger som er gjort. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å fordele 
nevnte budsjettbeløp på 13,5 millioner kroner mellom resultatområdene.  
 
Korona har medført at den økonomiske situasjonen i landet er usikker resten av året. 
Slik det nå ser ut må vi påregne at det vil bli noen indirekte effekter av korona i 3. 
tertial som for eksempel merutgifter til sosialhjelp og mindreinntekter fra private 
reguleringsplaner. Rådmannen legger til grunn at regjeringen vil foreslå økte 
bevilgninger til kommunesektoren dersom merutgiftene blir større enn det som er blitt 
lagt til grunn i RNB. Regjeringen har i dette dokumentet lagt fram regnestykker som 
tilsier at kommunesektoren får tilført midler som er større enn koronaeffekten. 
Dersom merutgiftene blir større og regjeringen ikke foreslår økte bevilgninger med 
begrunnelse i sine regnestykker i RNB, er rådmannen innstilt på å bruke av fond for å 
holde oppe tjenestetilbudet i år.  
 
Det foreslås to litt større endringer i RNB utenom korona som skal dekkes gjennom 
økt rammetilskudd. Den ene er at statliggjøring av skatteoppkreverollen utsettes fra 
1. juni til 1. november. Den andre er at kommunene får økte midler for å dekke økt 
tilskudd til fastleger. De økte utgiftene anslås til å være i sum 2,05 millioner kroner for 
kommunen.  
 
Inndekning 
Inndekningsbehovet på drift foreslås finansiert gjennom endringer i skatt og ramme, 
reserveposter, arbeidsgiveravgift og netto renteutgifter.  
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Sentrale inntekter (skatt og rammetilskudd) økes i sum med 1,1 millioner kroner. 
Beregningen er basert på en modell fra Kommunenes Sentralforbund, og som er 
oppdatert basert på opplysningene i RNB. Bak sumtallet på ligger det en nedgang i 
skatteanslaget med 21,2 millioner kroner og en økning i rammetilskuddet med 22,3 
millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett 2020. Vestby kommune har ikke 
hatt tradisjon for å endre skatteanslaget i løpet av året, og tradisjonen brytes i denne 
budsjettreguleringen.  
 
Vestby kommune har to reserveposter: Generell reservepost og reservepost som 
skal dekke lønnsøkninger gjennom året. Den første er på 10 millioner kroner. Det 
foreslås at den disponeres fullt ut i denne budsjettreguleringen. I tillegg tas det i 
underkant av 2,4 millioner kroner fra lønnsreserven. Etter det er det igjen 10,5 
millioner kroner som skal dekke lønnsøkninger resten av året. Dette tilsvarer en 
lønnsvekst på 1,3 prosent gjennom året. Det ser ut til at man i RNB legger til grunn 
en lønnsvekst gjennom året på 0,3 prosent.  
 
Det er vedtatt at arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng i mai og juni. 
Det er beregnet at dette gir en redusert utgift på 7 millioner kroner for kommunen. 
For at reduksjonen av rammene til resultatområdene ikke skal få utilsiktede effekter 
bør reduksjonen basere seg på regnskapstall, ikke budsjettall. Det foreslås derfor at 
rådmannen får fullmakt til å redusere rammene i alt med 7 millioner kroner for 
resultatområdene grunnet redusert arbeidsgiveravgift.  
 
Netto renteutgifter reduseres med 6 millioner kroner som følge av lavere rentenivå. I 
budsjett 2020 er det lagt til grunn en rente på 2,4 prosent for lån med flytende rente. 
Innlånsrenten er nede i 1 prosent i slutten av mai. Tilsvarende rentenedgang er det 
for innskuddsrenten. Rådmannen legger til grunn at rentenivået holder seg på dette 
lave nivået resten av året.  
 
Budsjettendring investering 
Netto inndekningsbehov på investering som er i underkant av 4,2 millioner kroner 
foreslås finansiert ved bruk av fond/overføring fra drift. For en oversikt over hvilke 
prosjekter dette gjelder vises det til rådmannens innstilling og til kommentarene til det 
enkelte prosjekt i tertialrapporten.  
 
Endringer i planforutsetninger i kommende handlingsprogram 
I løpet av 1. tertial har det skjedd endringer i planforutsetninger som vil påvirke 
arbeidet med handlingsprogram 2021-2024.  
 
I gjeldende handlingsprogram er det lagt til grunn samme veksttilskudd i 2021 som i 
2020. Tilskuddet er en del av rammetilskuddet, og veksttilskuddet må settes ned med 
6,4 millioner kroner på grunn av lavere befolkningsvekst i 2019 enn i foregående år. 
Nettoeffekten kan likevel bli noe lavere fordi lavere befolkningsvekst medfører også 
lavere vekst i utgifter.   
 
De statlige myndighetene har satt nye krav til diagnosespesifikasjon for hva som skal 
defineres som psykisk utviklingshemmede i tilskuddsordningene overfor 
kommunene. For Vestby kommunes del betyr det at antall brukere på PU-lista 
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reduseres med sju personer. Dette tilsvarer en nedgang i rammetilskuddet på 5,2 
millioner kroner uten at utgiftene til kommunen reduseres.  
 
På den annen side bør vi nå kunne anta at renteutgiftene i 2021 blir lavere enn det 
som ligger i gjeldende handlingsprogram. Dersom rentenivået blir 1 prosentpoeng 
lavere, vil det kunne gi en reduksjon i netto renteutgifter på 8 millioner kroner neste 
år sammenliknet med gjeldende handlingsprogram. I denne beregningen legges det 
til grunn at det kan være hensiktsmessig å la noe av låneporteføljen gå over fra 
flytende til fast rente.  
 
Befolkningen i Vestby kommune gikk ned med fem personer i løpet første kvartal 
2020. Dette kan skyldes tilfeldigheter, men dersom befolkningsveksten ikke blir så 
sterk framover som tidligere antatt, vil det medføre en lavere inntektsvekst de neste 
årene. Lavere vekst enn tidligere antatt vil medføre at sammenstillingen av første års 
budsjett i kommende handlingsprogram blir meget krevende.  
 
Konklusjon:  
Økonomien er under press. Det må skaffes finansiering på drift for 26,5 millioner 
kroner på driftsbudsjettet og 4,2 millioner kroner på investeringsbudsjettet. 
Rammetilskuddet økes med 22,3 millioner kroner mens skatteanslaget settes ned 
med 21,2 millioner kroner. Endringer i planforutsetninger tilsier at sammenstillingen 
av første års budsjett i kommende handlingsprogram blir meget krevende.  
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Innledning og sammendrag 
 

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2020 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -365 525 -370 428 4 903 -1 067 573 -1 067 573 0 
Sentrale utgifter 0 0 0 22 861 22 861 0 
Netto finansutgifter og inntekter 13 607 14 963 -1 356 79 826 79 826 0 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 -134 324 -138 514 4 191 
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Overført til investeringer 0 0 0 141 072 145 263 -4 191 
Til disposisjon -351 917 -355 465 3 548 -958 137 -958 137 0 

Politisk styring 1 076 1 254 -178 7 415 7 415 0 

Sentraladministrasjon 24 521 25 970 -1 449 75 317 78 267 -2 950 

Fellesutgifter 3 053 3 017 36 9 342 8 842 500 

Skole 98 024 97 541 483 268 104 275 404 -7 300 

Barnehage 59 904 60 688 -784 176 031 180 931 -4 900 

Helse og livsmestring 51 700 49 027 2 673 130 787 132 287 -1 500 

Hjemmetjenesten 25 223 23 777 1 446 71 201 72 126 -925 

Sykehjemmet 34 976 39 111 -4 135 101 296 105 796 -4 500 

Kommunalt NAV 9 476 10 680 -1 205 27 086 31 236 -4 150 

Kultur 11 258 11 332 -73 29 133 29 883 -750 

Plan, bygg og geodata 2 696 2 465 231 5 618 5 618 0 

Kommunalteknikk 6 014 5 342 672 5 049 5 049 0 

Eiendom 25 442 23 110 2 332 73 759 73 759 0 

Sentrale inntekter og utgifter -7 330 -8 886 1 555 -22 000 -22 000 0 

Sum disponering 346 034 344 429 1 605 958 137 984 612 -26 475 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + -5 883 -11 036 5 153 0 26 475 -26 475 

 
 

Inndekningsbehovet på drift som er i underkant av 26,5 millioner kroner kan deles inn i tre kategorier: 

 Det er et merforbruk utenom korona på 10,9 millioner kroner, og gjelder i hovedsak tre RO-er: 
skole, kommunalt NAV og sykehjemmet. 

 Økte utgifter og lavere inntekter som følge av korona er anslått til vel 13,5 millioner kroner. 
Anslaget bygger på en antakelse i revidert nasjonalbudsjett (RNB) om at den akutte situasjonen 
varer i tre måneder, det vil si fra midten av mars til midten av juni. For skole og barnehage er 
det lagt til grunn at det påløper ekstra utgifter ut skole- og barnehageåret. Det er ikke lagt inn 
økte utgifter og lavere inntekter relatert til korona for de fire siste månedene i år. 

 Det foreslås to litt større endringer i RNB utenom Korona som skal dekkes gjennom økt 
rammetilskudd. Den ene er at statliggjøring av skatteoppkreverrollen utsettes fra 1. juni til 1. 
november. Den andre er at kommunene får økte midler for å dekke økt tilskudd til fastleger. 
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Tabellen under viser inndekningsbehovet fordelt på de tre kategoriene: 

  Merforbruk Korona RNB Sum 

Sentraladministrasjonen 900 0 2 050 2 950 

Fellesutgifter -500 0 0 -500 

Skole 3 800 3 500 0 7 300 

Barnehage 0 4 900 0 4 900 

Helse og livsmestring 0 1 500 0 1 500 

Hjemmetjenesten 650 275 0 925 

Sykehjemmet 2 700 1 800 0 4 500 

Kommunalt NAV 3 350 800 0 4 150 

Kultur 0 750 0 750 

Sum 10 900 13 525 2 050 26 475 

  

Inndekningsbehovet på drift foreslås finansiert gjennom følgende: 

 Økning i sentrale inntekter (skatt og rammetilskudd) med 1,1 millioner kroner. Beregningen er 
basert på en modell fra Kommunenes Sentralforbund 

 Sentrale utgifter reduseres i underkant av 12,4 millioner kroner. Vestby kommune har to 
reserveposter. Generell reservepost er på 10 millioner kroner. Det foreslås at beløpet 
disponeres fullt ut i denne budsjettreguleringen. I tillegg disponeres det i underkant av 2,4 
millioner kroner fra reservepost som skal dekke lønnsøkninger gjennom 2020. 

 Rammene til RO-ene reduseres med 7 millioner kroner fordi arbeidsgiveravgiften settes ned 
med fire prosentpoeng i mai og juni.  

 Netto finansutgifter og -inntekter reduseres med 6 millioner kroner som følge av lavere 
rentenivå. 

Netto inndekningsbehov på investering som er i underkant av 4,2 millioner kroner foreslås finansiert ved 
bruk av fond/overføring fra drift.  
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Innstilling til vedtak 
 

Rådmannens innstilling 

 
1. Tertialrapport 1 2020 tas til orientering 
 
2. Driftsbudsjett 2020 endres slik: 

a. Rammen til SAD økes med 2,95 millioner kroner 
b. Rammen til Fellesutgifter reduseres med 500 tusen kroner 
c. Rammen til RO skole økes med 3,8 millioner kroner 
d. Rammen til RO hjemmetjenesten økes med 650 tusen kroner 
e. Rammen til RO sykehjemmet økes med 2,7 millioner kroner 
f. Rammen til Kommunalt NAV økes med 3,35 millioner kroner 
g. Rådmannen får fullmakt til å fordele 13,525 millioner kroner mellom resultatområdene 

grunnet korona 
h. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 7 millioner kroner 

grunnet lavere arbeidsgiveravgift 
i. Skatt og rammetilskudd økes med 1,1 millioner kroner 
j. Kommunens to generelle reserveposter reduseres med 12,375 millioner kroner 
k. Kommunens netto renteutgifter reduseres med 6 millioner kroner 

3. Investeringsbudsjett 2020 endres slik: 
a. Digitalisering reduseres med 500 tusen kroner 
b. Velferdsteknologi økes med 500 tusen kroner 
c. Industri oppvaskmaskiner – sykehjemmet økes med 190 tusen kroner 
d. Inventar og utstyr – sykehjemmet økes med 56 tusen kroner 
e. Kjøp/salg av eiendommer reduseres med 5,824 millioner kroner 
f. Infrastruktur Vestby sentrum økes med 5,824 millioner kroner 
g. Maskin-/bilfornyelse økes med 750 tusen kroner 
h. Plasthall over Risil kunstgress økes med 1 million kroner. Bevilgningen i 2021 reduseres 

tilsvarende. 
i. Utskiftning av hovedvann Son Pepperstad økes med 2 millioner kroner 
j. VA-prosjekter reduseres med 2 millioner kroner 
k. VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien økes med 2 millioner kroner 
l. VA-sanering Ringveien – Brevik økes med 2 millioner kroner 
m. VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 4 millioner kroner 
n. Boliger for funksjonshemmede økes med 200 tusen kroner 
o. Boliger for tyngre funksjonshemmede økes med 1,5 millioner kroner 
p. Deør barnehage økes med 1,2 millioner kroner 
q. Son skole økes med 100 tusen kroner 
r. Standardheving barnehager økes med 330 tusen kroner 
s. Son bibliotek – nytt ventilasjonsanlegg reduseres med 500 tusen kroner 
t. Utfasing av oljekjeler – varmepumpe økes med 1,1 millioner kroner 
u. Varmepumpe – Vestby rådhus reduseres med 2,95 millioner kroner 
v. Varmepumpe Garder skole reduseres med 250 tusen kroner 
w. Vestby fjernvarme reduseres med 2 millioner kroner i utgifter og 2 millioner kroner i 

inntekter 
x. Vestbyhallen – nytt ventilasjonsanlegg økes med 2,6 millioner kroner 
y. Netto tilleggsbevilgningsbehov i investeringsbudsjettet på 4 190 800 kroner finansieres 

med bruk av fond/overføring fra drift. 
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Saksfremlegg 

Innledning 

Vedlagt følger tertialrapport nr. 1 2020. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i 
handlingsprogrammet, og avvik er spesielt kommentert. I tillegg har det enkelte resultatområde en kort 
oppsummering av 1. tertial. 

Vestby kommune tok i bruk et nytt verktøy i fjor høst til utarbeidelse av styringsdokumenter. 
Handlingsprogram 2020-2023 ble lagt fram i en digital løsning, og dette er første gang tertialrapporten 
legges fram tilsvarende. For å kunne dra nytte av funksjonaliteten i det digitale verktøyet fullt ut er 
tertialrapport og budsjettendringssak slått sammen til én sak. 

Innholdsmessig er det tatt utgangspunkt i tidligere tertialrapporter, men noe er nytt: 

 Rapportering på klima og energi, jf. at dette er omtalt i handlingsprogram 2020-2023 

 Rapportering på alle investeringsprosjekter, ikke bare prosjekter hvor det er behov for 
budsjettendringer. 

Den digitale løsningen som Vestby kommune har valgt gir mange muligheter til å legge fram oversikter 
og rapporter både til administrativt og politisk nivå. Administrasjonen har behov for å prøve ut ulike 
funksjonaliteter i verktøyet både med hensyn til form og innhold. Det betyr at tertialrapportene 
framover kan bli noe endret etter hvert som vi får erfaring med verktøyet, og ut fra tilbakemeldinger på 
rapporteringen. Rådmannen har som utgangspunkt at omfanget av rapporteringen skal holdes på et 
overkommelig nivå. Vesentlig informasjon kan forsvinne litt i mengden dersom det er mye av mindre 
vesentlig informasjon til politisk nivå. Rådmannen ønsker derfor at tertialrapportene også framover 
framstår som enkle og oversiktlige dokumenter. 

Selv om tertialrapporten nå legges fram i en digital løsning, finnes den også i en papirversjon, men uten 
kommentarer på investeringsprosjektene. 

 

 Budsjettendringer drift 

Tertialrapporten viser at det er nødvendig med budsjettendringer for 2020 både ut fra merforbruk og 
korona samt endringer i revidert nasjonalbudsjett. 

Tre resultatområder står i all hovedsak for merforbruket på 10,9 millioner kroner.  

 Skole: Det er 12 nye elever som trenger tett oppfølging gjennom skoledagen (100 prosent 
elever). Dette er en økning på 25 prosent siden handlingsprogram 2020-2023 ble vedtatt. 
Antall 100 prosentelever vil variere fra år til år, men økningen framstår nå å være utenfor 
sannsynlighetsområdet. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli en betydelig 
økonomisk utfordring for kommunen. Rådmannen vil se nærmere på økningen, og vurdere 
virkemiddelbruken for slike elever i handlingsprogram 2021-2024. 

 Sykehjem: Resultatområdet har hatt et merforbruk som skyldes utgifter til vikarbyrå og 
kjøp av korttidsplasser. Dette resultatområdet hadde i fjor både et høyt sykefravær og 
flere vakante sykepleierstillinger. Begge disse to faktorene er kostnadsdrivere som 
medfører økt bruk av vikarbyrå. Situasjonen er blitt bedre i løpet av 1. tertial. Kommunen 
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har kjøpt korttidsplasser i løpet av 1. tertial, men kommunen hadde ingen korttidsplasser 
utenfor sykehjemmet i midten av mai. I handlingsprogram 2020-2023 er hjemmebaserte 
tjenester styrket betydelig. Rådmannen legger til grunn at satsingen på hjemmebaserte 
tjenester som kommer i gang i vår, også vil avhjelpe situasjonen. Flere faktorer peker nå 
altså i retning av en bedre kontroll på økonomien, men det er fortsatt behov for å 
indentifisere og redusere kostnadsdrivere ved sykehjemmet. 

 Kommunalt NAV. Budsjettbeløp under flyktningetjenesten falt ut i fjor høst i en uheldig 
kombinasjon av misforståelser, flytting av tjenesteområde, optimistisk budsjettering og 
skifte av budsjettverktøy. 

Korona har medført utgifter og lavere inntekter innen skole, barnehage, sosialhjelp, kultur og pleie- og 
omsorgstjenester i løpet av 1. tertial, og vil også ha virkning i 2. tertial. De økonomiske effektene av 
korona er anslått til vel 13,5 millioner kroner. Anslaget bygger på en antakelse i revidert 
nasjonalbudsjett (RNB) om at den akutte situasjonen varer i tre måneder, det vil si fra midten av mars til 
midten av juni. For skole og barnehage er det lagt til grunn at det påløper ekstra utgifter ut skole- og 
barnehageåret. Det kan ikke utelukkes en situasjon med utbredt smitteverntesting i løpet av 2. tertial, 
men det ligger ikke inne i ovennevnte anslag. Det er heller ikke lagt inn økte utgifter og lavere inntekter 
relatert til korona for de fire siste månedene i år. 

Anslagene for merutgifter og mindreinntekter for det enkelte resultatområde vil være usikre, men det 
må kunne antas at summen av anslagene er mindre usikker ut fra de forutsetninger som er gjort. Det 
foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å fordele nevnte budsjettbeløp på 13,5 millioner kroner 
mellom resultatområdene. 

Korona har medført at den økonomiske situasjonen i landet er usikker resten av året. Slik det nå ser ut 
må vi påregne at det vil bli noen indirekte effekter av korona i 3. tertial som for eksempel merutgifter til 
sosialhjelp og mindreinntekter fra private reguleringsplaner. Rådmannen legger til grunn at regjeringen 
vil foreslå økte bevilgninger til kommunesektoren dersom merutgiftene blir større enn det som er blitt 
lagt til grunn i RNB. Regjeringen har i dette dokumentet lagt fram regnestykker som tilsier at 
kommunesektoren får tilført midler som er større enn koronaeffekten. Dersom merutgiftene blir større 
og regjeringen ikke foreslår økte bevilgninger med begrunnelse i sine regnestykker i RNB, er rådmannen 
innstilt på å bruke av fond for å holde oppe tjenestetilbudet i år. 

Det foreslås to litt større endringer i RNB utenom korona som skal dekkes gjennom økt rammetilskudd. 
Den ene er at statliggjøring av skatteoppkreverollen utsettes fra 1. juni til 1. november. Den andre er at 
kommunene får økte midler for å dekke økt tilskudd til fastleger. De økte utgiftene anslås til å være i 
sum 2,05 millioner kroner for kommunen. 

 

Inndekning 

Inndekningsbehovet på drift foreslås finansiert gjennom endringer i skatt og ramme, reserveposter, 
arbeidsgiveravgift og netto renteutgifter. 

Sentrale inntekter (skatt og rammetilskudd) økes i sum med 1,1 millioner kroner. Beregningen er basert 
på en modell fra Kommunenes Sentralforbund, og som er oppdatert basert på opplysningene i RNB. Bak 
sumtallet på ligger det en nedgang i skatteanslaget med 21,2 millioner kroner og en økning i 
rammetilskuddet med 22,3 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett 2020. Vestby kommune 
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har ikke hatt tradisjon for å endre skatteanslaget i løpet av året, og tradisjonen brytes i denne 
budsjettreguleringen. 

Vestby kommune har to reserveposter: Generell reservepost og reservepost som skal dekke 
lønnsøkninger gjennom året. Den første er på 10 millioner kroner. Det foreslås at den disponeres fullt ut 
i denne budsjettreguleringen. I tillegg tas det i underkant av 2,4 millioner kroner fra lønnsreserven. Etter 
det er det igjen 10,5 millioner kroner som skal dekke lønnsøkninger resten av året. Dette tilsvarer en 
lønnsvekst på 1,3 prosent gjennom året. Det ser ut til at man i RNB legger til grunn en lønnsvekst 
gjennom året på 0,3 prosent. 

Det er vedtatt at arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng i mai og juni. Det er beregnet at 
dette gir en redusert utgift på 7 millioner kroner for kommunen. For at reduksjonen av rammene til 
resultatområdene ikke skal få utilsiktede effekter bør reduksjonen basere seg på regnskapstall, ikke 
budsjettall. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å redusere rammene i alt med 7 millioner 
kroner for resultatområdene grunnet redusert arbeidsgiveravgift. 

Netto renteutgifter reduseres med 6 millioner kroner som følge av lavere rentenivå. I budsjett 2020 er 
det lagt til grunn en rente på 2,4 prosent for lån med flytende rente. Innlånsrenten er nede i 1 prosent i 
slutten av mai. Tilsvarende rentenedgang er det for innskuddsrenten. Rådmannen legger til grunn at 
rentenivået holder seg på dette lave nivået resten av året. 

 

 Budsjettendring investering 

Netto inndekningsbehov på investering som er i underkant av 4,2 millioner kroner foreslås finansiert ved 
bruk av fond/overføring fra drift. For en oversikt over hvilke prosjekter dette gjelder vises det til 
rådmannens innstilling og til kommentarene til det enkelte prosjekt i tertialrapporten. 

 

 Endringer i planforutsetninger i kommende handlingsprogram 

I løpet av 1. tertial har det skjedd endringer i planforutsetninger som vil påvirke arbeidet med 
handlingsprogram 2021-2024. 

I gjeldende handlingsprogram er det lagt til grunn samme veksttilskudd i 2021 som i 2020. Tilskuddet er 
en del av rammetilskuddet, og veksttilskuddet må settes ned med 6,4 millioner kroner på grunn av 
lavere befolkningsvekst i 2019 enn i foregående år. Nettoeffekten kan likevel bli noe lavere fordi lavere 
befolkningsvekst medfører også lavere vekst i utgifter.  

De statlige myndighetene har satt nye krav til diagnosespesifikasjon for hva som skal defineres som 
psykisk utviklingshemmede i tilskuddsordningene overfor kommunene. For Vestby kommunes del betyr 
det at antall brukere på PU-lista reduseres med sju personer. Dette tilsvarer en nedgang i 
rammetilskuddet på 5,2 millioner kroner uten at utgiftene til kommunen reduseres. 

På den annen side bør vi nå kunne anta at renteutgiftene i 2021 blir lavere enn det som ligger i 
gjeldende handlingsprogram. Dersom rentenivået blir 1 prosentpoeng lavere, vil det kunne gi en 
reduksjon i netto renteutgifter på 8 millioner kroner neste år sammenliknet med gjeldende 
handlingsprogram. I denne beregningen legges det til grunn at det kan være hensiktsmessig å la noe av 
låneporteføljen gå over fra flytende til fast rente. 
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Befolkningen i Vestby kommune gikk ned med fem personer i løpet første kvartal 2020. Dette kan 
skyldes tilfeldigheter, men dersom befolkningsveksten ikke blir så sterk framover som tidligere antatt, vil 
det medføre en lavere inntektsvekst de neste årene. Lavere vekst enn tidligere antatt vil medføre at 
sammenstillingen av første års budsjett i kommende handlingsprogram blir meget krevende. 

  

Konklusjon 

Økonomien er under press. Det må skaffes finansiering på drift for 26,5 millioner kroner på 
driftsbudsjettet og 4,2 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Rammetilskuddet økes med 22,3 
millioner kroner mens skatteanslaget settes ned med 21,2 millioner kroner. Endringer i 
planforutsetninger tilsier at sammenstillingen av første års budsjett i kommende handlingsprogram blir 
meget krevende. 
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Sentrale inntekter og ugifter 
 
 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
      
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue  -167 527 -164 519 -3 008 -585 900 -585 900 
Ordinært rammetilskudd -177 823 -186 072 8 248 -437 800 -437 800 
Skatt på eiendom -20 175 -19 838 -337 -40 350 -40 350 
Andre generelle statstilskudd 0 0 0 -3 523 -3 523 
Sum Frie disponible inntekter -365 525 -370 428 4 903 -1 067 573 -1 067 573 
 

Summen av ordinære inntekter fra skatt og rammetilskudd (frie inntekter) var 0,6 millioner kroner 
lavere enn periodisert budsjett etter 1. tertial. Vestby kommune mottok 12,3 millioner kroner i ekstra 
rammetilskudd i april på grunn av korona. Av dette ble 5,8 millioner kroner inntektsført i april måned 
mens resterende beløp blir ført i mai måned.    

Når skatteanslaget til Vestby kommune er blitt satt, har det tradisjonelt vært noe høyere enn det som 
har framkommet i statsbudsjett og beregninger gjort av Kommunenes Sentralforbund (KS). Men for 
2020 ble det brukt anslag basert på den såkalte KS-modellen uten noe tillegg. Modellen er blitt 
oppdatert etter Revidert nasjonalbudsjett. Ifølge KS-modellen vil Vestby kommune kun få 1,1 millioner 
kroner mer i frie inntekter enn det som ligger i budsjett 2020. Av dette beløpet skyldes 2,4 millioner 
kroner en økning i rammetilskuddet som kompensasjon grunnet oppgaveendringer og økte utgifter 
utenom korona. 

  

Sentrale utgifter 

 
Beløp i 1000 
      
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Sentrale utgifter      
Reservert til tilleggsbevilgninger 0 0 0 10 000 10 000 
Reservert til lønnsreserve 0 0 0 12 861 12 861 
Sum Sentrale utgifter 0 0 0 22 861 22 861 
 

Det er ikke brukt noe av de to reservepostene i løpet av 1. tertial. Beløpet som er avsatt til å dekke 
lønnsøkninger må kunnes sies å være stramt budsjettert ut fra de forutsetninger som ble lagt til grunn i 
budsjettarbeidet høsten 2019.  
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Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 
      
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter og utbytte -4 628 0 -4 628 -17 541 -17 541 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 13 726 8 738 4 987 40 068 40 068 
Avdrag på lån 4 510 6 225 -1 715 57 299 57 299 
Sum Finansinntekter/-utgifter 13 607 14 963 -1 356 79 826 79 826 
 

I budsjett 2020 er det lagt til grunn en rente på 2,4 prosent for lån med flytende rente. Rentenivået har 
gått betydelig ned siden midten av mars, og innlånsrenten vil være nede i 1 prosent i slutten av mai. 
Tilsvarende rentenedgang er det for innskuddsrenten. Dersom rentenivået holder seg på dette lave 
nivået resten av året, vil kommunens renteinntekter reduseres med 6 millioner kroner, og kommunens 
renteutgifter reduseres med 12 millioner kroner. Det vil si at kommunens netto renteutgifter blir 6 
millioner kroner lavere enn i budsjett 2020. 

  

 

Forvaltning av likviditet og gjeldsportefølje 

 
 
I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig likviditet, 
gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer. 

  

Likviditet 

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 30. april: 

  Beløp i 1000 kr Rente 

DNB Konsernkonto 564 238 1,06 

Sparebank1 Østfold-Akershus 658 0,45 

Sparebank1 Østfold-Akershus 50 000 0,85 

Sum 614 896   

 

Kommunen har bankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Den nye 
bankavtalen som trådde i kraft fra 1. april i år gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor 
rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng. Gammel bankavtale gav en margin på 0,25 prosentpoeng. 
Vi har plassert 50 millioner kroner i Sparebank 1 til tre måneders nibor rente med en margin på 0,35 
prosentpoeng. Fram til slutten av juli 2019 var den på 0,68 prosentpoeng. Endringene i ovennevnte 
marginer tilsier at plasseringen i Sparebank 1 bør vurderes. 
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Gjeldsportefølje 

Startlån på 30 millioner kroner er tatt opp, mens kommunens ordinære låneopptak på 141,8 millioner 
kroner er planlagt tatt opp først på høsten. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med 
Sentrumsplanen er ikke gjennomført grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler, og endringer i 
sentrumsplanen, jf. f-sak 24/20 – Fremdrift sentrumsutbygging. Det har ikke vært konverteringer av 
gamle lån i 2020. Per 30. april er gjeldssammensetningen slik: 

Låneportefølje Beløp i 1000 kr Rente  

Startlån i Husbanken 161 540 2,02 

Lån til særvilkår i Husbanken 667 1,02 

Kommunalbanken - p.t. rente 757 189 1,40 

Kommunalbanken - nibor rente 442 695 2,33 

KLP - nibor rente 93 468 0,92 

Kommunalbanken - fastrente til 2023 78 785 2,34 

KLP - fastrente til 2022 235 698 2,04 

Sum 1 770 041   

 

Andelen fastrentelån utgjør 19,6 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrukket kommunens 
likvide midler utgjør fastrentelånene 23,9 prosent av netto lånemasse mens gjennomsnittlig 
rentebinding er på ett år og 7 dager. 

Rentenivået har gått betydelig ned siden midten av mars. Dersom rentenivået holder seg på nivået vi 
har i slutten av mai, vil kommunens netto renteutgifter blir 6 millioner kroner lavere enn i budsjett 2020. 

  

Langsiktige finansielle plasseringer 

Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at storparten 
av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet. 
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Investeringer 
 
 
Nedenfor fremkommer en oversikt over samtlige investeringsprosjekter i kommunen fordelt på det 
enkelte resultatområde.  

Kolonnen "Reguleringer i år" viser overføring av mer- eller mindreforbruk fra 2019 til 2020, og er 
forutsatt at rådmannens innstilling blir vedtatt av kommunestyret i sak om Årsregnskap 2019. I kolonnen 
"Forslag til endring" fremkommer de budsjettmessige endringene rådmannen fremmer som en del av 
tertialrapporten.  

Netto tilleggsbevilgningsbehov på i underkant av 4,2 millioner kroner forslås finansiert med bruk av 
fond/overføring fra drift. I følge § 5-5 Bevilgningsoversikter - investeringer i Forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (gjeldende fra 
1.1.2020) er det ikke lenger mulig å finansiere investeringsutgifter med direkte bruk av fond. Etter den 
nye forskriften vil en i driftsregnskapet kunne bruke av fond og deretter overføre tilsvarende beløp til 
investering.   

  

Status investeringsprosjekter 

 

Politisk styring 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Politikerportalen 370 370 0 370 0 

Sum 370 370 0 370 0 
 

 
Sentraladministrasjon 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Digitalisering 1 570 2 570 0 2 570 -500 

IKT Stor-Follo 1 250 1 250 0 1 250 0 

IKT-infrastruktur 464 5 214 0 5 214 0 

Kjøp/salg av eiendommer 7 069 7 069 0 7 069 -5 824 

Rådhuset integrert i sentrumsplanen 1 337 1 337 0 1 337 0 

Velferdsteknologi  1 042 3 042 1 447 1 595 500 

Sum 12 732 20 482 1 447 19 035 -5 824 
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Kultur 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Meråpent bibliotek, Vestby og Son 348 348 2 347 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 348 348 2 347 0 
 

 
Skole 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Interaktive tavler skole -78 1 422 367 1 055 0 

Inventar Grevlingen skole -119 131 29 102 0 

IT-Skole -899 2 601 632 1 969 0 

Sum -1 096 4 154 1 027 3 127 0 
 

 
Sykehjemmet 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet 0 450 579 -129 190 

Inventar og utstyr - ny demensavdeling 92 92 0 92 56 

Inventar og utstyr - sykehjemmet 500 500 0 500 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 592 1 042 579 463 246 
 

 
Kommunalteknikk 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken 2 000 5 000 0 5 000 0 

Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei 2 173 2 173 0 2 173 0 

Friområder - informasjonsskilt 500 500 0 500 0 

Gang- og sykkelvei Hobølveien 1 018 1 018 0 1 018 0 

Gangbro Hølenviadukten 485 8 485 440 8 045 0 

Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. 563 563 0 563 0 

Hauerveien bro (kulvert) oppgradering 280 280 0 280 0 

Hovedvannledning Rykkin/Liabråten 1 324 2 324 772 1 552 0 

Infrastruktur næringspark 8 250 18 250 2 876 15 374 0 

Infrastruktur Vestby sentrum 165 609 165 609 12 966 152 643 5 824 

Kjenn bru (kulvert) 750 750 0 750 0 

Krokstrand - opparbeidelse av vei 0 500 0 500 0 

Krokstrand - parkeringsplass 0 500 0 500 0 

Kunstgress Grevlingen 0 0 0 0 0 

Kunstgressbaner - snøopplag 911 2 411 840 1 571 0 
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 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Ladepunkter kommunale parkeringsplasser 0 1 000 0 1 000 0 

Maskin-/bilfornyelse 598 2 198 464 1 734 750 

Mæro bru Hølen reparasjon 850 850 0 850 0 

Måling av avløpsmengder 2 801 2 801 38 2 762 0 

Ny avlastningsvei Vestby sentrum 338 17 338 311 17 027 0 

Ny avløpspumpestasjon Deli 2 000 2 000 0 2 000 0 

Ny avløpspumpestasjon Rød 2 000 2 000 0 2 000 0 

Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken 350 700 0 700 0 

Ny brygge Son 0 6 000 0 6 000 0 

Ny spillvann/vannledning Gartnerveien 0 2 000 0 2 000 0 

Ny trykkøkningsstasjon Mørk  0 1 000 0 1 000 0 

Nytt vanntårn Berg 0 1 000 648 352 0 

Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien 1 100 1 100 0 1 100 0 

Parkeringsplasser i Son 575 575 0 575 0 

Plasthall over Risil kunstgress 0 0 0 0 1 000 

Pumpestasjon på Risil 1 384 1 384 259 1 125 0 

Rehab. og forskjønning Vestby sentrum 5 434 5 434 0 5 434 0 

Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken 2 500 2 500 0 2 500 0 

Spillvann Søndre Brevik 7 414 7 414 0 7 414 0 

Tilkobling off.talett på kommunens friarealer 367 367 3 363 0 

Trafikksikkerhetstiltak 979 1 579 41 1 538 0 

Turbro over Såna ved Hølen 1 964 4 314 141 4 173 0 

Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 3 983 3 983 0 3 983 0 

Utendørs Amfi Son skole 250 250 0 250 0 

Uteområde barnehager 0 800 0 800 0 

Utskifting hovedvann Son Pepperstad -3 223 2 777 746 2 031 2 000 

VA-prosjekter 222 8 722 379 8 343 -2 000 

VA-sanering Deør og Strømbråten 1 888 3 388 566 2 822 0 

VA-sanering i Vestby sentrum 15 601 35 601 3 933 31 668 0 

VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien 2 983 7 983 3 476 4 508 2 000 

VA-sanering Krusebyen 1 000 6 000 0 6 000 0 

VA-sanering nord for grusbanen i Hvitsten 2 744 13 744 1 887 11 857 0 

VA-sanering Randem/Høgda 10 951 22 951 6 351 16 600 -4 000 

VA-sanering Ringveien - Brevik -89 4 911 298 4 613 2 000 

VA-sanering Støttumveien 5 500 5 500 0 5 500 0 

Veilys - oppgradering/installering av målere 11 087 11 387 47 11 340 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 267 414 399 914 37 483 362 431 7 574 
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Eiendom 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Birkelandsgården 0 5 000 0 5 000 0 

Boliger for funksjonshemmede 1 658 1 658 971 687 200 

Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem -11 585 -11 585 -11 240 -345 1 500 

Brevik skole 31 812 31 812 402 31 410 0 

Deør barnehage 839 4 214 375 3 839 1 200 

Hølen skole 3 051 3 051 5 3 046 0 

Kulturbygg 14 207 64 207 4 251 59 956 0 

Ny barnehage Pepperstad tomt 1 440 1 440 1 026 414 0 

Ny idrettshall Grevlingen 43 485 43 485 9 555 33 930 0 

Ny ungdomsskole Vestby nord 3 946 3 946 0 3 946 0 

Nye Bjørlien skole 21 395 21 395 4 053 17 342 0 

Pepperstad barnehage 566 566 36 530 0 

Prestegårdslåven 10 075 10 075 14 10 061 0 

Solhøy omsorgsboliger 11 240 96 240 5 721 90 520 0 

Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg 0 1 000 0 1 000 -500 

Son skole - ny inngang varelevering 0 250 0 250 100 

Standardheving barnehager 1 453 2 303 1 023 1 280 330 

Svømmehall - Vestby nord 2 482 2 482 90 2 392 0 

Tilpasninger bankgården 1 257 1 257 59 1 198 0 

Toppsystem SD-anlegg 1 835 1 835 0 1 835 0 

Utbygging Grevlingen skole 273 273 0 273 0 

Utendørs Amfi Son skole 0 0 0 0 0 

Utfasing av oljekjeler - varmepumpe 0 11 500 0 11 500 1 100 

Varmepumpe - Vestby rådhus 2 950 2 950 0 2 950 -2 950 

Varmepumpe Garder skole 250 250 0 250 -250 

Vestby fjernvarme 6 109 26 109 1 147 24 962 -2 000 

Vestby rådhus - nytt takdekke 0 3 000 0 3 000 0 

Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg 0 1 000 0 1 000 2 600 

Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole 0 10 000 0 10 000 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 148 739 339 714 17 486 322 227 3 330 
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Sentrale kapitler 
 

Medarbeidere 
 
 

Tekst Resultat 
30.04.19 

Mål  31.12.20 Resultat 
30.04.20 

Sykefravær - totalt 10,1 % ≤ 8,3 %   8,7 % 

Sykefravær - kort 1 - 16 
dg 

  3,6 % ≤ 2,0 %   2,5 % 

Sykefravær - lang > 16 
dg 

  6,5 % ≤ 6,3 %   6,2 % 

  

Korttidsfravær 

Korttidsfraværet har hatt en nedgang fra 3,6 prosent per 30.4.2019 til 2,5 prosent per 30.4.2020. 

Dette er en stor endring i positiv retning, og vi er under det nivået kommunen har hatt på 
korttidsfraværet de siste årene. Det er fortsatt rundt 50/50 fordeling mellom egenmeldt og legemeldt 
korttidsfravær, hvilket tyder på at kommunens innsats for å redusere bruk av legemeldt korttidsfravær 
har hatt liten effekt. For våren 2020 var det opprinnelig planlagt å se nærmere på regelverket rundt 
egenmeldt fravær for kommunen, men dette arbeidet er utsatt til høsten. 

  

Langtidsfravær 

Det har vært en reduksjon i langtidsfraværet sammenlignet med samme tidspunkt i 2019. 
Koronasituasjonen har hatt marginal effekt på dette, det antas at ringvirkningene av denne på 
langtidsfraværet vil komme fremover i tid. 

Ny IA-avtale ble underskrevet i februar 2020. Kommunen har fått i gang et tettere samarbeid med NAV 
lokalt og NAV Arbeidslivssenter i arbeidet med å følge opp sykemeldte, men også for å sette inn 
strategiske langsiktige tiltak for å få ned det totale sykefraværet. Innsatsteam fra NAV Arbeidslivssenter 
skal gå inn og bistå på enkelte enheter med tiltak. Dette arbeidet skulle ha oppstart i mars, men er 
foreløpig ikke i gang. Det forventes oppstart i august 2020 på enkelte av de utvalgte enhetene. Først ut 
er to avdelinger på sykehjemmet. 

Vestby kommune har gjennom den nye IA-avtalen også fått anledning til bedriftsrettet 
oppfølgingsbistand fra NAV. Dette betyr at vi nå har én kontaktperson i NAV Vestby som har 
oppfølgingsansvar for alle ansatte i Vestby kommune, uavhengig av hvor de har sin folkeregistrerte 
adresse. Tidligere har det vært det lokale NAV-kontoret hvor man har bostedsadresse som har hatt 
dette ansvaret. Dette tilbudet forventes å ha en betydelig positiv effekt på fraværsarbeidet. 
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Kommunens arbeid med fraværssituasjonen 

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidssykefraværet.  Fraværssituasjonen 
på enheter med over 10 prosent fravær skal kartlegges både på organisatorisk og individnivå for å 
skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet. 

Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har et 
kontinuerlig fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne samt å 
veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. Totalt sett er lite av fraværet 
rapportert som arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om arbeidsrelatert fravær, går leder i tett 
dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende 
arbeid gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og behov, jf. 
tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven. 

 

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. 

  

Medarbeiderundersøkelse 

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å foreligge i 
løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen. 
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Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område) 

 

Kultur 

 

Verbalvedtak 

   
Oppdrag Status Beskrivelse status 
Son slalåmklubb driver et viktig nærmiljøtiltak i 
slalåmbakken i Son. Gjennom sitt arbeid muliggjør de 
for barn og unge å drive skiaktiviteter i kommunen. 
Kommunestyret anser dette som et viktig arbeid som 
fortjener kommunens støtte. Kommunestyret vil 
derfor be rådmannen gå i dialog med slalåmklubben 
for å finne en løsning både når det gjelder fornyelse av 
heisanlegget og kostnader til vann i forbindelse med 
snøproduksjon. Vestby kommune Kommunestyret 
09.12.2019 Side 24 av 28 Resultatet av denne dialogen 
skal legges fram for kommunestyret slik at eventuelle 
konsekvenser kan innarbeides ved revidering av 
budsjett i 2020. 

 Innledende møte med Son slalåmklubb, planlagt 18. 
mars, ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Planlagt 
gjennomført i siste halvdel av mai. 

 

 

 
Skole 
 

Verbalvedtak 
 
   
Oppdrag Status Beskrivelse status 
I tertialrapport nr 2 for Vestby kommune opplyses det 
at 64 familier ble innvilget gratis kjernetid i 
barnehager. Det er grunn til å tro at disse familiene 
kan bli utestengt fra å bruke SFO av økonomiske 
årsaker. SFO er i dag en viktig del av barns hverdag, og 
SFO er et tilbud som brukes av de fleste barn i 
kommunen. Det er en negativ belastning og ikke kunne 
få delta i dette fellesskapet. Det må være et mål at alle 
barn som ønsker og har behov for SFO kan delta i 
ordningen. Vi ber rådmannen utrede de økonomiske 
konsekvensene av å innføre gratis kjernetid i SFO etter 
samme mal som i dag gjelder for barnehager i 
kommunen. I denne forbindelse må det også, 
defineres hva som skal regnes som kjernetid i SFO. 
Rådmannens utredning må være overlevert 
kommunestyret slik at endringer kan gjøres i 
forbindelse med revidering av budsjett i juni 2020. 

Iht. 
plan 

Sak fremmes for formannskapet 8. juni og 
kommunestyret 22. juni. 

 

Rådmannen bes fremme en sak som tar for seg Vestby 
kommunes leirskoleordning. Saken skal redegjøre for 
dagens praksis, og hvilket leirskoletilbud som kan gis 
dersom man ikke mottar gaver eller annen ekstern 
finansiering av leirskoletilbudet. Saken skal fremmes 
for kommunestyre- behandling før sommeren 2020. 

Iht. 
plan 

Sak fremmes for formannskapet 8. juni og 
kommunestyret 22. juni. 
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Kommunens resultatområder 
 

Politisk styring 
 

Kort oppsummering 
 
På grunn av korona har kommunestyret i k-sakene 17/20 og 18/20  delegert sin myndighet i en 
begrenset periode til:  

  Formannskap 

 Ordfører i hastesaker 

Kommunestyret skal bekrefte delegeringen på nytt hvis krisen fortsetter etter 1.6.2020.  

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 1 076 1 254 -178 7 415 7 415 0 0 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. Avviket skyldes manglende periodisering.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 417 458 -41 4 295 4 295 

Sum Lønn 417 458 -41 4 295 4 295 

Drift 331 385 -53 994 994 
Kjøp av produksjon 181 163 18 1 683 1 683 
Overføringer 148 249 -102 443 443 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 659 796 -137 3 120 3 120 

Netto resultat 1 076 1 254 -178 7 415 7 415 
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Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Politikerportalen 370 370 0 370 0 

Sum 370 370 0 370 0 
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Sentraladministrasjon 
 

Kort oppsummering 
 
Kommuneoverlegen ble overført til rådmannens stab fra 1. januar 2020. Korona har tatt mye av 
kapasiteten i mars og april i Sentraladministrasjonen. Rådmannen og flere av hans medarbeidere har 
arbeidet mye med trepartssamarbeidet, temasamlinger for ulike tjenesteområder og mot andre 
kommuner, spesielt kommuner sør for Vestby kommune. 

En stor del av de ansatte ved Sentraladministrasjonen har hatt hjemmekontor fra midten av mars og i 
april. De fleste oppgavene er blitt håndtert, men revidering av beredskapsplan og rosanalyse for hele 
kommunen er blitt utsatt grunnet korona. Planstrategi for kommuneplan er blitt utsatt grunnet sykdom. 
Fremdrift sentrumsutbygging blir revidert, jf. f-sak 29/20.  

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 24 521 25 970 -1 449 75 317 78 267 -2 950 2 950 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Periodisert budsjett viser et merforbruk i underkant av 1,5 millioner kroner. SAD forventer et 
merforbruk på 0,9 millioner kroner ved årets slutt.  Dette skyldes følgende:  

 Lønnsutgifter som ikke var budsjettert - 0,2 millioner kroner 

 IKT-utgifter som gjelder 2019, men som er blitt utgiftsført i 2020 - 0,1 millioner kroner 

 Legevakt og KAD i Moss som gjelder 2019, men som er blitt utfakturert i 2020 - 0,6 millioner 
kroner 

Som følge av endringer i revidert nasjonalbudsjett må SAD tilføres 2,05 millioner kroner i forbindelse 
utsatt overføring av skatteoppkrevingen til staten og høyere tilskudd til fastleger.  

Det er fortsatt en del usikkerhet med hensyn til StorFollo IKTs budsjett og hvor mye av utgiftene som 
skal utgiftsføres hos dem og hvor mye som skal utgiftsføres hos de tre kommunene. Dette vil bli avklart 
nærmere i løpet av andre tertial.  

Konklusjon: Samlet merforbruk ved utgangen av året er anslått til 2,95 millioner kroner hvor 2,05 
millioner kroner skyldes endringer i revidert nasjonalbudsjett.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 10 222 10 605 -383 28 046 28 046 
Refusjon lønn 0 -287 287 0 0 

Sum Lønn 10 222 10 318 -95 28 046 28 046 

Drift 3 214 4 849 -1 635 16 654 16 654 
Kjøp av produksjon 6 835 5 672 1 163 26 301 26 301 
Overføringer 5 151 5 125 26 10 970 10 970 
Finansutgifter 0 1 -1 0 0 

Sum Utgifter 15 201 15 647 -447 53 925 53 925 

Brukerbetaling -167 -32 -136 -502 -502 
Refusjoner -441 -113 -328 -4 623 -4 623 
Overføringer 0 199 -199 0 0 
Finansinntekter -294 -50 -244 -1 530 -1 530 

Sum Inntekter -902 5 -907 -6 655 -6 655 

Netto resultat 24 521 25 970 -1 449 75 317 75 317 

 

 
Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og energiforbruk 

Fokus på energi, 
klima og miljø 
ved kommunale 
innkjøp (Tiltak 
2.10 og 2.11) 

Utarbeide 
anskaffelsestrategi 
for Vestby 
kommune 

    Anskaffelsesstrategi vil bli 
sluttført i løpet av andre tertial.  
 

Innbyggere som 
trives, medvirker 
og opplever 
trygghet i 
Vestby 
kommune 

Fornøyde 
brukere 

Andel av utgående 
faktura som er 
elektroniske 

Over 85 
prosent 

81,5 Ikke innfridd 
 

  Behandlingstid for 
søknader startlån 

Fire uker etter 
komplett 

søknad 

 Ikke innfridd 
 

 

Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Digitalisering 1 570 2 570 0 2 570 -500 

IKT Stor-Follo 1 250 1 250 0 1 250 0 

IKT-infrastruktur 464 5 214 0 5 214 0 

Kjøp/salg av eiendommer 7 069 7 069 0 7 069 -5 824 

Rådhuset integrert i sentrumsplanen 1 337 1 337 0 1 337 0 

Velferdsteknologi  1 042 3 042 1 447 1 595 500 

Sum 12 732 20 482 1 447 19 035 -5 824 
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Fellesutgifter 
 

Kort oppsummering 
 
På grunn av korona er én person overført fra Rådhusets kantine til kjøkkenet på sykehjemmet. Ellers 
normal drift 1.tertial.  

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 3 053 3 017 36 9 342 8 842 500 -500 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Det er et avvik på 0,5 millioner kroner som skyldes at refusjon tillitsvalgt ikke var budsjettert.  

Konklusjon: Det forventes et mindreforbruk ved årets slutt på 0,5 millioner kroner.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 2 156 2 170 -14 5 922 5 922 
Refusjon lønn 0 -240 240 0 0 

Sum Lønn 2 156 1 930 225 5 922 5 922 

Drift 1 079 940 139 3 966 3 966 
Kjøp av produksjon 134 107 27 403 403 
Overføringer 32 113 -80 97 97 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 1 246 1 160 86 4 466 4 466 

Brukerbetaling -114 -71 -43 -342 -342 
Refusjoner -235 -2 -233 -704 -704 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -349 -73 -275 -1 046 -1 046 

Netto resultat 3 053 3 017 36 9 342 9 342 
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Skole 
 

Kort oppsummering 
 
Oppsummering av våren 2020 bærer preg av de siste ukenes koronasituasjon. Vi har hatt noen uker nå 
hvor vi har merket stå-på-vilje og samarbeidsvilje. Da skolene ble stengt, fikk de ansatte fort i gang 
digital hjemmeskole for elevene. Tilbakemeldinger fra elever, foresatte og ansatte har vært positive. Da 
skolene åpnet igjen fikk vi en ny situasjon hvor elevene skulle i mindre grupper (kohorter). De ansatte 
brettet nok en gang opp ermene og var kreative i hvordan dette skulle løses. Follo folkehøgskole lot oss 
velvillig låne lokaler til tre kohorter, Vestby Arena har blitt klasserom og gamle Bjørlien skole er tatt i 
bruk igjen.  

Midt oppe i dette skal vi også drive Vestbyskolen videre. I januar 2020 godkjente kommunestyret 
Vestbyskolens nye strategiplan. Denne sier noe om videre utvikling av Vestbyskolen, og vi ser frem til å 
kunne konsentrere oss om den.  

Nye læreplaner er klare og tas i bruk fra skolestart i august 2020. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en 
viktig del av hva elevene skal lære i skolen. Fagfornyelsen kommer fordi det elevene skal lære skal være 
relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi 
trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 

Mange av de nåværende læreplanene har vært for omfattende, så elevene skal nå få mer tid til 
dybdelæring. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og de forskjellige delene av 
læreplanverket henger nå bedre sammen. I tillegg har vi fått et nytt digitalt verktøy som lærerne kan 
bruke når de planlegger sin undervisning. Verktøyet ligger på nettsiden til Utdanningsdirektoratet, 
klargjør målene i fag og gjør det lettere å få til samarbeid mellom ulike fag. Dette er noe vi vil jobbe med 
utover høsten. 

Det er tre tverrfaglige temaer som blir prioritert i de nye fagplanene. Temaene er demokrati og 
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Disse tre temaene skal prioriteres i 
alle fag der det er relevant. 

Skolene vil ha fokus på fagfornyelsen i sitt utviklingsarbeid. På overordnet plan har RO Skole allerede 
jobbet med det en stund. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 98 024 97 541 483 268 104 275 404 -7 300 3 800 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Mindreinntekten på SFO som følge av koronasituasjonen utgjør 1,5 millioner kroner. Det er stor 
usikkerhet rundt sluttresultatet på økte utgifter og mindreinntekter som følge av koronasituasjonen. 
Økte utgifter som følge av koronasituasjonen er estimert til 2 millioner kroner for vårhalvåret. RO Skole 
har sett kun på vårhalvåret da vi må ta noen grep for høsthalvåret for å få ned ekstrautgiftene.  

Mindreforbruket på skolekontoret skal gå til å dekke gjesteelever. Vi har ikke hatt noen nedgang der, så 
dette vil jevne seg ut frem mot 2. tertial. 

Etter at budsjettet for 2020 ble levert fra RO-leder, har RO Skole fått flere elever med 100 % dekning. 
Dette utgjør en merkostnad på 3,8 millioner kroner i 2020. 

Konklusjon: Resultatområdet forventer et merforbruk på totalt 7,3 millioner kroner ved årets slutt. 
Avviket skyldes merutgifter og mindreinntekter på SFO som følge av koronasituasjonen, samt økt antall 
elever med 100 % dekning.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 96 379 103 473 -7 094 261 679 262 950 
Refusjon lønn 0 -6 796 6 796 0 0 

Sum Lønn 96 379 96 677 -297 261 679 262 950 

Drift 5 963 5 338 625 20 710 20 839 
Kjøp av produksjon 3 242 495 2 746 13 558 13 558 
Overføringer 62 801 -739 186 186 
Finansutgifter 0 2 -2 0 0 

Sum Utgifter 9 267 6 636 2 631 34 454 34 583 

Brukerbetaling -6 431 -4 960 -1 471 -17 686 -17 686 
Refusjoner -1 060 -730 -331 -10 182 -11 505 
Overføringer -53 -5 -49 -160 -160 
Finansinntekter -78 -78 0 0 -78 

Sum Inntekter -7 623 -5 772 -1 851 -28 028 -29 429 

Netto resultat 98 024 97 541 483 268 104 268 104 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og energiforbruk 

Fokus på energi, 
klima og miljø 
ved kommunale 
innkjøp (Tiltak 
2.10 og 2.11) 

Følge opp 
resertifisering av 
grønt flagg for 
skole og 
barnehage 

    Resertifisering foretas. 
 

 Øke andelen 
som går og 
sykler (Tiltak 3.2, 
3.4, 3.6, 6.1 og 
6.2)  

Minst 8 prosent 
av reisene 
foretas med 
sykkel innen 
2023. 

3,0 %  På grunn av koronasituasjonen har ikke 
skolene satt i gang sykkelkampanjer 
hittil i år.  
 

Skolene i Vestby 
er lærende 
organisasjoner 
som fremmer 
kvalitet i 
skolene, godt 
læringsmiljø og 
mobbefrie skoler 

Fysisk aktivitet i 
skolen 

Andel elever i 
barnetrinnet 
som i snitt har 
fem timer fysisk 
aktivitet i uken 
(nytt mål) 

100,0 %  Tiltak gjennomføres. 
 

  Andel elever på 
ungdomstrinnet 
som i snitt har 
fire timer fysisk 
aktivitet i uken 
(nytt mål) 

100,0 %  Tiltak gjennomføres. 
 

 SFO-tilbudet: 
Foreldre og barn 
som er fornøyde 
med tilbudet 

SFO-
undersøkelse for 
foresatte 

Bedre enn 
nasjonalt 

nivå 

 På grunn av koronasituasjonen har ikke 
foreldreundersøkelsen for SFO blitt 
gjennomført våren 2020. Denne vil bli 
gjennomført i september/oktober 
2020. 
 

 
Nasjonale prøver og elevundersøkelsen gjennomføres høsten 2020. Resultatene fremkommer i 
årsmeldingen for 2020. 

  

Status investeringsprosjekter 

 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Interaktive tavler skole -78 1 422 367 1 055 0 

Inventar Grevlingen skole -119 131 29 102 0 

IT-Skole -899 2 601 632 1 969 0 

Sum -1 096 4 154 1 027 3 127 0 
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Barnehage 
 

Kort oppsummering 
 
Siste del av 1. tertial har RO Barnehage vært preget av koronapandemien. Barnehagene var stengt fra 
13.03.2020 til 21.04.2020. I hele den stengte perioden var det tilbud til barn med foresatte i 
samfunnskritiske og viktige yrker og barn med særskilt behov for hjelp og støtte. Da barnehagene åpnet 
igjen, var det om lag 70 % av barna som møtte. Per 30.04. var det 81,2 % av barna som var tilbake i 
barnehage. For å kunne gjennomføre smitteverntiltak som renhold og organisering av kohorter, har 
barnehagene hatt stort behov for ekstra bemanning. 

Når det gjelder samordnet opptak kom det ved hovedopptak inn totalt 241 søknader mot 271 i 2019. 
Tre søkere trakk seg før tildeling. På opptaksmøtet var det 238 søkere. Det ble sendt ut 211 tilbud. Alle 
barn med rett til barnehageplass fikk barnehagetilbud. De resterende 27 søkerne fikk enten ikke 
overflytting til annen barnehage, hadde ikke rett til plass og/eller ønsket plass fra januar 2020. 

Per 30.04.2020 er det elleve barn uten tilbud om plass som ønsker oppstart før 31.10.2020. 
Utfordringen er at flere av søkerne søker kun én barnehage og den barnehagen har ikke ledig kapasitet. 
Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er ledige barnehageplasser både i Vestby Nord og Syd. 

Husstander hvor samlet bruttoinntekt er lavere enn 574 750 kroner kan søke om inntektsgradert 
foreldrebetaling. Husstanden har da også krav på 20 timer gratis kjernetid dersom barnet er født i 2017, 
2016, 2015 eller 2014 og samlet inntekt er lavere enn 548 500 kroner . 

For barnehageåret 2019 – 2020 er det per 30.04.2020 fattet 139 vedtak om inntektsgradert 
foreldrebetaling inklusiv 113 vedtak om gratis kjernetid. Private barnehager med barn med vedtak om 
inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby 
kommune. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 59 904 60 688 -784 176 031 180 931 -4 900 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Mindreinntekt på foreldrebetaling i kommunale barnehager og refusjon foreldrebetaling til private 
barnehager grunnet koronastengte barnehager er på 3,9 millioner kroner. 

Lønns- og driftsutgifter har økt med om lag én million kroner grunnet smitteverntiltak ved gjenåpning av 
barnehagene etter koronastenging. 

Barnehagene har et mindreforbruk etter 1. tertial. Om og hvor stort mindreforbruket blir, er avhengig av 
utgifter i forbindelse med endret drift ved gjenåpning av barnehagene. Dette vil bli mer avklart etter 2. 
tertial. 
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Antall barn med behov for særskilt hjelp og støtte øker og det ligger an til et merforbruk på lønnsutgifter 
og refusjon til private barnehager på 3 millioner kroner.  

Konklusjon: Resultatområdet ser ut til å få et merforbruk i 2020. Estimerte merutgifter grunnet korona 
er på om lag 4,9 millioner kroner. Estimerte merutgifter på barn med særskilte behov er på 3 millioner 
kroner. Merutgiftene til barn med særskilte behov ser det ut til at kan dekkes innenfor egen 
ramme. Etter 2. tertial vil det være en bedre oversikt. 

  

 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 37 596 38 957 -1 361 104 986 104 986 
Refusjon lønn 0 -3 090 3 090 0 0 

Sum Lønn 37 596 35 867 1 729 104 986 104 986 

Drift 2 005 1 629 376 6 016 6 016 
Kjøp av produksjon 27 324 28 514 -1 191 86 925 86 925 
Overføringer 3 314 -311 9 9 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 29 331 30 457 -1 126 92 950 92 950 

Brukerbetaling -6 834 -5 200 -1 634 -18 793 -18 793 
Refusjoner 0 -436 436 -2 545 -2 545 
Overføringer -189 0 -189 -567 -567 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -7 023 -5 636 -1 387 -21 905 -21 905 

Netto resultat 59 904 60 688 -784 176 031 176 031 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og energiforbruk 

Fokus på energi, 
klima og miljø 
ved kommunale 
innkjøp (Tiltak 
2.10 og 2.11) 

Følge opp 
resertifisering av 
grønt flagg for 
skole og 
barnehage 

    Kommunale 
barnehager følger opp 
resertifisering av Grønt 
flagg. 
 

Barnehagen skal 
bidra til omsorg, 
lek og læring i et 
inkluderende 
miljø ut fra barns 
ulike 
forutsetninger 

Barn utvikler 
evne til å delta i 
og påvirke egen 
hverdag  

Trivselsevaluering 
med 5- åringene 
én gang i året  

100,0 % 80,0 % Barnehagene 
gjennomfører de 
resterende samtalene i 
løpet av mai. Mange 
av samtalene ble 
gjennomført på 
Teams, da 
barnehagene var 
koronastengt 
 

 Barnehagen 
legger til rette 
for at barn 
utvikler gode 
sosiale 
ferdigheter 

Barnehagen 
bidrar til barnets 
sosiale utvikling 

4,8  Ny måling i november 
2020. 
 

  Foresattes 
opplevelse av at 
barnet trives i 
barnehagen 

4,8  Ny måling i november 
2020. 
 

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

Deltakelse fra 
barnehagene på 
Nettverk for 
språk og atferd 

90,0 % 0,0 % Nettverket har ikke 
vært i drift grunnet 
smitteverntiltak. 
Kursholdere ønsket 
ikke digitalt nettverk. 
 

  Foresatte har 
inntrykk av at 
barnehagen 
tilrettelegger for 
barnets 
språkutvikling 
(nytt mål) 

4,7  Ny måling i november 
2020. 
 

 Foresatte 
opplever godt 
samarbeid og 
medvirkning i 
barnehagen 

Andel foresatte 
som benytter seg 
av to samtaler 
(nytt mål) 

90,0 % 40,0 % Ikke alle 
foreldresamtaler har 
latt seg avholde 
grunnet koronastengte 
barnehager og strenge 
smitteverntiltak. Det 
vil bli gitt tilbud om 
foreldresamtaler 
høsten 2020. 
 

  Brukertilfredshet 
(skala 1-5) 

4,6  Ny måling i november 
2020. 
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Helse og livsmestring 
 

Kort oppsummering 
 
De to resultatområdene RO Helse og barnevern og RO Rehabilitering ble vedtatt slått sammen i 2019, og 
Resultatområde Helse og Livsmestring er i drift fra 01.01.2020. Det nye resultatområdet skal legge til 
rette for god folkehelse ved å sørge for gode og trygge oppvekstvilkår, og sikre forebygging, behandling 
og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne i hele livsløpet. 

Siste halvdel av 1. tertial har driften i stor grad vært preget av utbrudd av Covid19 og 
kontinuitetsplanlegging for pandemi. Hverdagen ble snudd på hodet for ansatte og innbyggere, og det 
ble gjort massiv innsats på kort tid for å gi forsvarlige tjenester etter nye smittevernfaglige hensyn. 
Tjenester ble redusert og måtte gis på andre måter og arbeidstidsordninger ble raskt endret for å ivareta 
krav til smittevern og beskytte utsatte brukere. Vi har opprettet nye tilbud, som smittesporing, 
smittevernteam, vakttelefon for barn, unge og familier, Korona-informasjonsbank på 
hjemmesidene, levert støttepersonell til Coronalegevakten og etablert et sentralt lager for 
smittevernsutstyr med rapportering til Fylkesmannen i Viken. 

Fysioterapitjenesten har nådd målene i forhold til prioriterte områder i handlingsprogrammet. 
Ventelistene har blitt litt redusert, samtidig er antall behandlede pasienter redusert med ca 200 i 
perioden. Dette skyldes Koronaberedskap og innstilling av fysioterapivirksomhet i flere uker, samt 
driftsmessige begrensninger av smittevernhensyn. Lave tall på ferdigbehandlede og utskrevne pasienter 
i psykisk helse- og rustjenesten skyldes redusert drift av tjenesten under pandemiberedskap og at det 
ikke kunne avholdes kurs eller gruppevirksomhet. 

Alle barnekontroller ble endret fra hjemmebesøk til konsultasjoner på helsestasjonen etter anbefalinger 
fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Samhandling med helsestasjonen og intensjonen om å gi 
familier tidlig hjelp har økt etterspørselen etter avlastning med 50 % siste år ved Randem Avlastning og 
Kompetanse for de minste barna med særlige behov. Nye tilrettelagte lokaler og stordriftsfordeler har 
gjort det mulig å utvide tilbudet, samtidig er det utfordrende å utvide tjenesteomfang med 
eksisterende  personalressurser. 

Sentrale krav om sosial distansering har gitt økt kompetanse og bruk av digital teknologi hos de ansatte 
som kan effektivisere samhandling og drift. Det er inngått avtale med Mental Helse om å etablere Ung 
Arena, et gratis kommunalt lavterskel samtale-, rådgivnings- og behandlingstilbud for ungdom mellom 
12 og 25 år. 

Helse og omsorgs- og barneverntjenestene har lagt til rette for en ny normal med smittevernfaglig 
forsvarlig en-til en-behandling. Kontinuitetsplanlegging tar høyde for økt smitte ved gjenåpning av 
samfunnet. Hovedfokus er nødvendig kompetanseheving for ansatte, å sikre generell smittebegrensning 
og særlig beskyttelse av brukere i risikogruppe ved turnusstedene og å sørge for tilstrekkelig og rett 
utstyr for forsvarlig drift. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 51 700 49 027 2 673 130 787 132 287 -1 500 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Positivt avvik 1. tertial skyldes forsinket fakturering for to institusjonsplasser og et mindreforbruk på 
lønn som erfaringsvis vil balanseres med variabel lønn etter ferieavvikling i hovedperioden. 

Resultatområdet forventer et merforbruk på 1,5 millioner kroner ved årets slutt. Årsaken er i helhet 
uforutsette kostnader knyttet til pandemiberedskap ved Covid19-utbrudd. Kostnadene 
omhandler anskaffelse av utstyr, uniformer til turnusstedene og lønnsutgifter knyttet til rask endring av 
arbeidstidsordninger av smittevernfaglige hensyn. Det iverksettes avviksregulerende tiltak for å søke 
egen finansiering av uforutsette utgifter. 

Konklusjon: Samlet merforbruk ved utgangen av året er anslått til 1,5 millioner kroner. Hele 
merforbruket er koronarelatert.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 40 520 41 184 -664 114 044 114 044 
Refusjon lønn 0 -2 242 2 242 0 0 

Sum Lønn 40 520 38 941 1 579 114 044 114 044 

Drift 3 160 2 687 473 9 485 9 485 
Kjøp av produksjon 7 604 6 904 699 25 758 25 758 
Overføringer 2 051 2 473 -422 2 604 2 604 
Finansutgifter 0 -16 16 0 0 

Sum Utgifter 12 815 12 049 766 37 847 37 847 

Brukerbetaling -266 -211 -55 -797 -797 
Refusjoner -1 243 -1 709 466 -18 417 -18 417 
Overføringer -126 0 -126 -1 890 -1 890 
Finansinntekter 0 -43 43 0 0 

Sum Inntekter -1 634 -1 963 329 -21 104 -21 104 

Netto resultat 51 700 49 027 2 673 130 787 130 787 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Brukere av 
rehabliteringstjenesten 
har styrket sine 
muligheter for 
gjenvinning av tapt 
funksjonsevne, økt 
mestring og 
opprettholdt 
funksjonsnivå 

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 
re-henvises innen 
ett år 

30,0 % 10,0 % Lav andel utskrevne 
pasienter skyldes 
redusert drift av 
tjenesten på grunn av 
pandemiberedskap. Det 
er ikke avholdt kurs og 
gruppevirksomhet i 
perioden.  
 

  Antall vedtak som 
er effektuert innen 
tre uker 

100,0 % 98,0 % Tre vedtak ble ikke 
effektuert innen tre uker. 
To vedtak ble effektuert 
etter 3,5 uke, og ett 
vedtak er ikke effektuert 
enda på grunn 
av stenging av dagsenter 
etter retningslinjer for 
Covid 19-smitteverntiltak. 
 

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

Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel 
1 

< 1,0 % 1,1 % Fysioterapitjenesten har 
så godt som nådd målene 
i forhold til Pri 1, 2 og 3-
pasienter. Antall 
behandlede pasienter er 
redusert 
grunnet koronaberedskap 
og driftsmessige 
begrensninger. 
 

  Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel 
2 

< 3 % 1,9 %  

  Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel 
3 

< 15 % 14,5 %  

 Sikre 
pasient/brukers 
rett til 
medvirkning 

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

100,0 % 100,0 %  
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 
resultat  

2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Styrke barn og unges 
oppvekstvilkår 
generelt og individuelt 
i samarbeid med andre 

Barn og unge 
som lever 
under forhold 
som kan skade 
deres helse og 
utvikling, får 
nødvendig 
hjelp, omsorg 
og beskyttelse 
til rett tid 

Andel klasser som 
har fått 
informasjon 

100,0 %  Gjennomføres høsten 
2020. 
 

 Forebygge og 
tilrettelegge for 
mestring av 
sykdom og 
fremme sosial 
trygghet 

Antall kvinner som 
tilbys 
hjemmebesøk av 
jordmor innen tre 
virkedager etter 
hjemkomst 

100,0 % 100,0 % Som følge av pandemien 
og gjeldende 
smittevernhensyn er 
alle konsultasjoner 
gjennomført på 
helsestasjonen etter 
anbefalinger fra 
Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet. 
 

  Brukertilfredshet 
målt ved 
brukerundersøkelse 
på ett års kontroll 

90,0 %  Brukerundersøkelse er 
ikke avholdt. Denne 
gjennomføres en gang i 
året, sist i desember 
2019. 
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Hjemmetjenesten 
 

Kort oppsummering 
 
Gjennomsnittlig vedtakstid per 1. tertial 2020 er 852 timer per uke. Sammenlignet med 1. tertial 2019 
var gjennomsnittet 745 timer per uke. Flere av pasientene har store og sammensatte behov som fordrer 
to ansatte i stellesituasjon. 

Fra og med medio mars, da koronasituasjonen for alvor la store begrensninger på samfunnet, har også 
hjemmetjenesten måttet omstille driften. Det har i denne perioden vært store endringer som har berørt 
både ansatte og pasienter. Hjemmetjenesten fikk en utfordrende start med 17 ansatte i 
karantene/sykemelding relatert til korona.  

Hjemmetjenesten vurderte med bakgrunn i smittevernsituasjonen at nedskalering av tjenestene var 
nødvendig for å skape handlingsrom og trygghet for ansatte og pasienter. Situasjonen var utfordrende 
med liten tilgang på smittevernutstyr, kapasitetsmessig krevende på grunn av karantenesituasjon, samt 
at sykehuset Kalnes innførte grønn beredskap der vi måtte forbered oss på å ta imot pasienter til ulike 
tider på døgnet. 

Handlingsrommet som ble skapt var nødvendig for å kunne omstille driften og omlegging av rutiner. 
Dette innebar deling i to adskilte vaktlag i hvert distrikt, for å unngå at store deler av personalgruppen 
blir satt i karantene hvis ansatt er smittet/har hatt nærkontakt med smittet ansatt/pasient. Denne 
endringen har også bidratt til at hver pasient har mottatt hjelp av færrest mulig ansatte, noe som igjen 
er et viktig tiltak i å forhindre spredning av smitte blandt pasienter og ansatte. Handlingsrommet var 
også nødvendig for å gi opplæring av ansatte fra andre resultatområder samt andre frivillige som skal 
være ressurspool. Dette for å sikre forsvarlig bemanning hvis flere ansatte blir smittet/satt i karantene. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 25 223 23 777 1 446 71 201 72 126 -925 650 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Mindreforbruk skyldes manglende fakturering for andre kvartal for ett tiltak brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA). I ett av tiltakene har BPA blitt erstattet med helsefaglig assistanse på natt da tiltaket 
krever faglig kompetanse. Ansvarsområdet vil derfor få et estimert merforbruk ved årets slutt på ca 500 
tusen kroner. 

Øvrige ansvarsområder er per tiden i balanse, men det vil påløpe ekstra lønnsutgifter i forbindelse med 
koronasituasjonen og turnusendringer relatert til korona og sommerturnus på ca 425 tusen kroner. 

Konklusjon: Samlet merforbruk ved utgangen av året er anslått til 925 tusen kroner, herav 
koronarelaterte utgifter på 275 tusen kroner.  

 Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 18 275 18 560 -286 56 966 56 966 
Refusjon lønn 0 -833 833 0 0 

Sum Lønn 18 275 17 727 548 56 966 56 966 

Drift 1 907 2 020 -113 5 107 5 107 
Kjøp av produksjon 5 765 4 551 1 214 11 300 11 300 
Overføringer 0 298 -298 0 0 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 7 672 6 869 803 16 408 16 408 

Brukerbetaling -687 -689 1 -2 063 -2 063 
Refusjoner -37 -109 73 -110 -110 
Overføringer 0 -21 21 0 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -724 -819 95 -2 173 -2 173 

Netto resultat 25 223 23 777 1 446 71 201 71 201 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og energiforbruk 

Øke andelen av el-
biler i 
hjemmetjenesten 
(Tiltak 3.5)  

Minst 50 prosent 
av 
hjemmetjenestens 
bilpark er el-biler. 

35,0 % 31,0 % Hjemmetjenesten 
disponerer tilsammen 
32 tjenestebiler, hvorav 
10 er el-biler og 11 er 
hybridbiler. 
 

Hjemmetjenesten 
skal sikre at 
kommunens 
innbyggere 
mottar tilpasset 
helsehjelp i 
hjemmet 

Fornøyde brukere Hvor fornøyd er 
du totalt sett med 
hjemmetjenesten? 
(skala 1-6) 

5,5  Resultatet vil være klart til 
2. tertial. 
 

  I hvilken grad blir 
du behandlet med 
høflighet og 
respekt av 
hjemmetjenesten? 
(skala 1-6) 

5,5  Resultatet vil være klart til 
2. tertial. 
 

  I hvilken grad 
etterkommer 
hjemmetjenesten 
avtaler? (skala 1-
6) 

5,0  Resultatet vil være klart til 
2. tertial. 
 

 Sikre at rett pasient 
får rett medisin til 
rett tid 

Antall avvik < 100 40  

  Antall avvik med 
alvorlig 
konsekvens 

0 0  

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

Andel pasienter 
som er kartlagt for 
ernæringsmessig 
risiko som har 
takket ja til 
ernæringsplan 

100,0 % 58,0 % I overkant av 250 
hjemmeboende pasienter 
er kartlagt for 
ernæringsmessig risiko. 35 
av disse er i 
ernæringsmessig risiko, 
hvorav 20 pasienter har 
takket ja til 
oppfølging/ernæringsplan. 
 

  Andel 
risikopasienter 
med individuell 
oppfølging-
/ernæringsplan 

100,0 %  Denne indikatoren 
ivaretas av resultatet 
ovenfor og utgår. 
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Sykehjemmet 
 

Kort oppsummering 
 
Vestby sykehjem gikk inn i et nytt år med alle eksisterende plasser i bruk. De siste åtte plassene for 
personer med demens ble åpnet i fjor høst, og det ble etablert en egen avdeling for dette området. 

I slutten av januar gjennomførte sykehjemmet flytting på avdelinger slik at korttidsavdelingene ble 
samlokalisert på samme plan i første etasje, og langtidsavdelingene i andre etasje. Korttidsavdelingene 
er nå blitt tilnærmet lik medisinske avdelinger som på et sykehus. Forskjellen fra sykehusavdelinger er at 
våre avdelinger har alle spesialiteter og diagnosegrupper samlet, mens på et sykehus er de spredd på 
forskjellige avdelinger innfor hver sin spesialitet. Dette krever at personellet i våre avdelinger må 
innhente kompetanse om alle diagnoser etter hvert som de forskjellige pasientene kommer. 
Kompetansebehovet er stort for sykepleierne og helsefagarbeidere/ hjelpepleiere som skal utføre gode 
observasjoner og vurderinger slik at de gjennomfører riktige prosedyrer og behandlinger. 

Bemanningssituasjonen har forbedret seg. Det er nå kun to sykepleierstillinger av alle 
sykepleierstillingene på sykehjemmet som ikke er besatt. Sykehjemmet er en kvinnedominert 
arbeidsplass, og det vil alltid være noen gravide ansatte som i noen tilfeller blir sykemeldte og så går de 
ut i fødselspermisjon i kortere eller lengre perioder. Disse vikariatene er vanskelige å få besatt, og som 
oftest vil det være vikarbyrå som dekker disse vikariatene. 

Nytt sykesignalanlegg ble iverksatt på en avdeling, men dekningsgraden for løsningen var ikke god nok, 
slik at systemet måtte stoppes. I mellomtiden kom pandemien. Vi er nå i ferd med å komme i gang med 
implementeringen igjen. 

Korona og sykehjemmet: Det ble en hektisk periode med å sette sykehjemmet i beredskap. 
Sykehjemmet stengte tidlig for å beskytte pasienter og beboere. Dette var en ny situasjon og mye å 
sette seg inn i og å finne gode løsninger for. I månedsskifte november/desember i fjor, hadde 
sykehjemmet en Norovirus-epidemi. Smitteregime for Norovirus er det samme som for Korona-virus, 
slik at kunnskap og praktisering av smitterverntiltak var på plass hos alle ansatte. Sykehjemmet måtte 
finne løsninger for å dele bygget inn i områder som ikke skulle forseres, slik at smitte ikke skal kunne 
spre seg på hele institusjonen om smitten skulle komme innenfor dørene. Det er ikke mulig å kunne 
overholde alle forebyggende smitteverntiltak inne på sykehjemmet med tanke på nærkontakt. Derfor 
ble det svært viktig med forebygging og besøksbegrensinger. Per 18. mai har vi ingen smittede, hverken 
pasienter, beboere eller blant ansatte. 

Alle kommuner ble pålagt å opprette flere sengeplasser for å kunne behandle smittede pasienter. 
Vestby kommune omgjorde Randemstua til smitteavdeling med plass til inntil sju pasienter. Denne vil 
stå i beredskap se lenge pandemisituasjonen tilsier at det er nødvendig. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 34 976 39 111 -4 135 101 296 105 796 -4 500 2 700 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Merforbruket 1. tertial er om lag 3,6 millioner kroner. Av dette beløpet skyldes 1,7 millioner kroner kjøp 
av korttidsplasser samt overliggerdøgn. Det er et merforbruk for vikarbyrå på en million kroner som 
skyldes problemer med å skaffe personale i vikarstillinger. Merforbruk som skyldes korona er 0,9 
millioner kroner. Det anslås at det blir et tilsvarende beløp for koronarelaterte utgifter i mai og juni.  

Konklusjon: Samlet merforbruk ved utgangen av året er anslått til 4,5 millioner kroner, herav 
koronarelaterte utgifter på 1,8 millioner kroner.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 31 416 35 013 -3 597 94 218 94 218 
Refusjon lønn 0 -2 144 2 144 0 0 

Sum Lønn 31 416 32 868 -1 453 94 218 94 218 

Drift 4 443 5 073 -630 13 335 13 335 
Kjøp av produksjon 3 197 5 129 -1 932 9 595 9 595 
Overføringer 0 727 -727 0 0 
Finansutgifter 0 1 -1 0 0 

Sum Utgifter 7 640 10 930 -3 290 22 930 22 930 

Brukerbetaling -4 080 -4 664 584 -15 852 -15 852 
Refusjoner 0 0 0 0 0 
Overføringer 0 -24 24 0 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -4 080 -4 688 608 -15 852 -15 852 

Netto resultat 34 976 39 111 -4 135 101 296 101 296 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Beboere og 
pasienter 
ved Vestby 
sykehjem 
skal 
oppleve 
behandling, 
pleie og 
omsorg 
basert på 
faglig 
kvalitet og 
som 
samsvarer 
med behov 

Alle innbyggere 
med rett til 
sykehjemsplass 
skal få et tilbud 

Antall døgn leie av plasser 
for korttidsopphold 

< 25 286 226 døgn er ordinær 
korttidsplasser 
 
60 døgn er spesialplass 
 
Det leies ingen plasser 
per 15.mai. 
 

  Antall døgn med 
utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus 
som man må betale for 

< 25 58 Det har vært mindre 
aktivitet i 
spesialisthelsetjenesten 
siden pandemien startet. 
Det forplanter seg til 
kommunale tjenester. 
Spesielt gjelder dette 
planlagte behandlinger 
av i utgangspunktet 
hjemmeboende 
pasienter som er utsatt.  
 

  Venteliste for plass i 
sykehjem 

3 0 Gjennom 
langtidsplanlegging og 
tjenestetilbud som følger 
den enkeltes utvikling har 
pleie- og 
omsorgstjenestene god 
kontroll, slik at vi unngår 
ventelister.  
 

 Beboere og 
pasienter skal 
oppleve 
medbestemmelse 

> 4,5 i 
Brukerundersøkelsen 
(nytt mål, skala 1-6) 

5,2  Viser til vedlagt notat om 
Brukere- og 
pårørendeundersøkelsen 
fra høst 2019, til 
Tertialrapporten. 
Tiltakene som ble 
iverksatt etter denne 
undersøkelsen må 
evalueres før man 
gjennomfører en ny 
undersøkelse. I tillegg 
skal nettstedet hvor 
undersøkelsen blir gjort 
endres i løpet av andre 
halvår 2020. Det 
planlegges ny 
undersøkelse i 2021. 
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

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

Andel som benytter seg 
av aktivitetstilbud (nytt 
mål) 

80,0 %  Se vedlagte bruker- og 
pårørendeundersøkelsen. 
Det har vært arrangert 
flere aktiviteter på 
stuene i de forskjellige 
bogruppen, for å 
begrense samlinger, som 
lesing, spill, gå turer, o.l. 
 

  Antall arrangement og 
aktiviteter per måned 
(nytt mål) 

4 6 Sykehjemmet har mange 
arrangementer i regi av 
Gledessprederen i 
samarbeid med 
sykehjemmet. Det har 
bl.a. vært arrangert 4 
"pop-up"-
utendørskonserter og 2 
uteandakter siste 
måneden. 
 

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

Andel pasienter som 
kartlegges for 
ernæringsmessig risiko 

100,0 % 100,0 % Alle pasienter screnes 
ved innkomst, og følges 
opp rutinemessig. Dette 
punktet er satt inn i 
system via 
journalsystemet. 
 

  Andel risikopasienter 
med individuell 
oppfølging/ernæringsplan 

100,0 % 100,0 % Alle pasienter følges 
opp.  
 

 
 

Alle søknader om pleie- og omsorgstjenester behandles individuelt ut fra behov. Behovet eskalerer 
gjerne over tid, og gjennom måten det jobbes på gis det rom for planlegging, og å forsøke andre 
forebyggende løsninger før heldøgns pleie- og omsorg er den endelige løsningen. Er det derimot behov 
for langtidsplass, får alle pasienter/beboere det, men blir lagt på en korttidsplass inntil det blir ledig. 
Dette er også en av årsakene til at vi må kjøpe korttidsplasser. 

 Status investeringsprosjekter 

 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet 0 450 579 -129 190 

Inventar og utstyr - ny demensavdeling 92 92 0 92 56 

Inventar og utstyr - sykehjemmet 500 500 0 500 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 592 1 042 579 463 246 
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Kommunalt NAV 
 

Kort oppsummering 
 
Kommunalt NAV har hatt et overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Økte utbetalinger til økonomisk 
sosialhjelp omhandler store utbetalinger til livsoppholde og husleier. Kontoret har hatt økte utbetalinger 
i forbindelse med covid-19, men hvordan dette vil utvikle seg gjennom året er vanskelig å forutsi. 
Flyktningtjenesten har brukt de første månedene av året til å tilpasse seg NAV og nye omgivelser og 
kolleger. Bosettinger har har gått som planlagt hittil i år.  
  

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 9 476 10 680 -1 205 27 086 31 236 -4 150 3 350 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Kommunalt NAV har et lite overforbruk på økonomisk sosialhjelp som skyldes covid-19. Det er 
usikkerhet om covid-19 situasjonen i kommunen og antall permitterte. Dersom det kommer mange 
søknader utenom det som er vanlig, kan kostnadene øke og budsjettsituasjonen endres vesentlig.  

Kommunalt NAV har betalt ut om lag 350 000 kroner i økonomisk sosialhjelp til brukere som er berørt av 
covid-19 situasjonen til og med mai måned. Dersom utbetalingsnivået i slutten av mai varer ved, vil vi 
utbetale om lag 150 000 kroner per måned framover. Hvor store utbetalingene blir er svært vanskelig å 
si, og vi må se an situasjonen måned til måned. Vi ser at mange kommer tilbake til jobbene sine, men vi 
vet også at flere vil miste jobben permanent. Hvor mange dette blir avhenger blant annet av antall 
konkurser.  

Budsjettet for bosetting og oppfølging av flyktninger må endres i henhold til et bosettingstall med 15 
nye bosettinger istedenfor 10. I tillegg må ansvarsområdet tilføres 3,35 millioner kroner for å komme i 
balanse. Budsjetterte beløp til bidrag flyktninger «kom bort» i budsjettprosessen i fjor høst. I tillegg er 
det påløpt utgifter i forbindelse med avviklingen av Follo Kvalifiseringssenter.  

Konklusjon: Samlet merforbruk ved utgangen av året er anslått til 4,15 millioner kroner, herav 
koronarelaterte utgifter på 0,8 millioner kroner.  

  

 

  



24/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 - 20/00066-1 Økonomirapport 1.tertial 2020 : Tertialrapport nr 1 2020 Vestby kommune

Tertialrapport nr. 1 2020 
 

Side 46 av 67 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 6 995 7 165 -169 19 641 19 641 
Refusjon lønn 0 -535 535 0 0 

Sum Lønn 6 995 6 630 366 19 641 19 641 

Drift 793 709 83 2 096 2 379 
Kjøp av produksjon 2 578 1 225 1 353 7 739 7 739 
Overføringer 5 745 7 529 -1 784 17 241 17 241 
Finansutgifter 50 130 -80 150 150 

Sum Utgifter 9 166 9 593 -427 27 226 27 509 

Brukerbetaling 0 0 0 0 0 
Refusjoner -647 -545 -102 -1 941 -1 941 
Overføringer -5 995 -4 949 -1 046 -17 709 -17 992 
Finansinntekter -43 -48 5 -130 -130 

Sum Inntekter -6 685 -5 542 -1 143 -19 780 -20 064 

Netto resultat 9 476 10 680 -1 205 27 086 27 086 

 

 
Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Gjennom råd, 
veiledning og 
bruk av NAV sin 
tiltaksportefølje 
sikre at flest 
mulig er i arbeid, 
meningsfull 
aktivitet og blir 
økonomisk 
selvhjulpne 

Flere blir 
økonomisk 
selvhjulpne 

Antall måneder på 
økonomisk sosialhjelp 

4,0 4,0 Kontoret har 
hittil i år hatt 186 
brukere som 
mottar 
økonomisk 
sosialhjelp. 
 

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

Andel deltakere i 
arbeid og utdanning 
ett år etter 
introduksjonsprogram 

70,0 % 71,0 % 7 ble avsluttet i 
2019: arbeid 
14%, 
videregående 
skole 57%, 
praksis 14%, 
pensjon 14%. 
 

  Antall bosatte 
flyktninger i henhold 
til bosettingsvedtak 

10-25 6 Imdi anmoder 
om å bosette 15 i 
2020.  
 

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

Andel ungdom med 
vilkår i vedtak om 
økonomisk sosialhjelp 

100,0 % 100,0 %  

 
Grunnet covid-19 har det vært svært begrenset hva NAV har hatt av tiltak og virkemidler. Dette vi endre 
seg ved en gradvis gjenåpning av samfunnet. 
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Kultur 

 

Kort oppsummering 

 
På grunn av koronapandemien ble alle kommunale kultur- og idrettsbygg stengt ned den 13. mars, og 
ingen leietakere er fakturert etter dette. Folkebadet ble stengt fra samme dato og det er ikke kommet 
inn billettinntekter i perioden. Videre ble alle planlagte arrangement avlyst fra samme dato.  

Den kulturelle spaserstokken har ikke avholdt noen konserter i 2020, og alle produksjoner er stoppet, 
enten utsatt eller kansellert. Den planlagte sentrumsfesten ble kansellert. Det planlegges nytt 
gatekunstprosjekt som settes i gang til høsten. Det ble iverksatt et nytt tiltak - Vestby kulturkringkasting 
(VKK), streamet underholdning.  

Kulturskolen har hatt digital undervisning der det har vært mulig, men har også vært preget av 
Koronapandemien. Klubb og fritid har satt igang "digital fritidsklubb" - Discord. Dette tilbudet vil 
antakelig videreføres når situasjonen normaliseres. Brevik Danseverksted ble også stengt den 12. mars. 
Det er en risiko for at dette tilbudet vil måtte gjennombygges på nytt. Biblioteket startet opp "Take-
Away" bibliotek. 

I februar ble det overført 1,542 millioner kroner til Frivilligsentralen, og det ble overført 200 tusen 
kroner til Sånafest i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Det er meldt at Sånafest avlyses på 
grunn av koronakrisen. Det er ikke mulig å gjennomføre festivalen med gjeldende 
publikumsrestriksjoner. 200 tusen var avsatt som øremerket tilskudd til Kulturdøgn Soon i 
kommunestyrets budsjettvedtak. Det er meldt at arrangementet, som etter planen skulle arrangeres i 
midten av august, ikke vil gjennomføres på grunn av koronakrisen og gjeldende publikumsrestriksjoner.  

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 11 258 11 332 -73 29 133 29 883 -750 0 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
På grunn av koronasituasjonen, stengte lokaler, og ingen utleie får kultur en mindreinntekt på 0,75 
millioner kroner det første halvåret. Økonomien ellers er under kontroll.  

Konklusjon: Samlet mindreinntekt ved utgangen av året er anslått til 0,75 millioner kroner. Alle 
mindreinntektene er koronarelatert.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 8 064 8 348 -284 22 307 22 307 
Refusjon lønn 0 -102 102 0 0 

Sum Lønn 8 064 8 246 -182 22 307 22 307 

Drift 1 929 1 325 603 5 096 5 296 
Overføringer 2 101 2 254 -153 5 221 5 221 
Finansutgifter 0 18 -18 0 0 

Sum Utgifter 4 030 3 598 432 10 317 10 517 

Brukerbetaling -452 -418 -34 -2 940 -2 940 
Refusjoner -237 -2 -234 -110 -310 
Overføringer -30 -91 61 -90 -90 
Finansinntekter -117 0 -117 -350 -350 

Sum Inntekter -836 -512 -324 -3 490 -3 690 

Netto resultat 11 258 11 332 -73 29 133 29 133 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og 
energiforbruk 

Øke andelen som 
går og sykler 
(Tiltak 3.2, 3.4, 
3.6, 6.1 og 6.2)  

Minst 8 prosent av reisene foretas 
med sykkel innen 2023. 

3,0 %  Sykkelstrategi, punkt 6.2 - 
Vintersyklingskampanje: Ikke 
påbegynt arbeid med dette.  
 

Fremme 
kulturelt 
mangfold, 
personlig 
livskvalitet, god 
folkehelse og 
legge til rette 
for tilgang til et 
rikt og 
inkluderende 
kulturtilbud. 
Kultur for alle – 
hele livet! 

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

Arrangement bibliotek 50 13 2 av arrangementene var digitale. 
 
5 av bibliotekets egne 
arrangementer ble avlyst pga 
covid-19 i perioden. 
 

  Arrangement klubb og fritid 20 5  

  Arrangement kulturskolen 30 3  

  Arrangement totalt 140 22 På grunn av koronapandemien er 
så og si alle arrangement avlyst. 
Målet vil ikke bli nådd. Nytt tiltak 
Vestby Kulturkanal regnes som 
ett arrangement. 
 

  Besøkstall Grevlingen svømmehall 6 500 1 937 Svømmehallen ble stengt 12. 
mars. 
 

  Fellesarrangement/Folkehelseuken 20 0 Gjennomføres høsten 2020. 
 

 Alle innbyggere 
skal ha tilgang til 
allsidige og 
synlige 
bibliotektjenester 

Antall publikum på arrangement 2 050 414  

  Besøk pr.  innbygger 3,5 0,8  

  Utlån pr.  innbygger 3,5 0,7  

 Kulturskolen skal 
være ettertraktet 
og levere kvalitet 

Dekningsgrad = Andel barn i 
grunnskolealder som deltar på 
aktivitet 

12,5 % 13,0 % Siste måling (GSI) 1.10.2019. 
Måles kun en gang per år. 
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Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Meråpent bibliotek, Vestby og Son 348 348 2 347 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 348 348 2 347 0 
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Plan, bygg og geodata 
 

Kort oppsummering 
 
Tjenesteområdet Plan, bygg og geodata har fortsatt noen utfordringer knyttet til saksbehandlingstid til 
tross for at det er gjennomført en styrking av personellressurser på planavdeling og bygningsavdeling. 
Bygningsavdelingen har gjennom plan for reduksjon av etterslep kommet langt på vei mot en 
normalsituasjon, men forventet fremdrift har blitt redusert av blant annet vakanse i flere stillinger.  Det 
forventes at etterslepet vil være normalt og håndterbart ved utgangen av 2020.  Planavdelingen har en 
rekke planoppgaver med høyeste prioritet lagt inn i prioriterte planoppgaver vedtatt desember 2019. 
Mange av planene er avhengig av initiativ og fremdrift hos private forslagsstillere, og kan medføre at de 
kommunale oppgavene med planene blir forsinket eller utsatt i tid. På grunn av økningen av planlegger-
ressursene forventes ferdigstilling av et betydelig antall planer i løpet av året. Geodata-avdelingen er 
ajour med sine oppgaver med god hjelp av en snøfattig ettervinter/vår. Den spesielle situasjonen som 
følge av Korona-pandemien, med hjemmekontor for de ansatte i en periode, kan ha bidratt til noe 
lavere produksjon av oppgaver enn normalt. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 2 696 2 465 231 5 618 5 618 0 0 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Resultatområdet har et mindreforbruk på 231 tusen kroner etter 1. tertial. Det kan bli et mindreforbruk 
også ved årets slutt, men størrelsen på avviket lar seg vanskelig bestemme på dette tidspunkt. 

Konklusjon: Det er kontroll på økonomien. 

 Økonomistatus per konto 

Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 7 932 7 475 457 21 786 21 786 
Refusjon lønn 0 -384 384 0 0 

Sum Lønn 7 932 7 091 841 21 786 21 786 

Drift 509 754 -245 1 528 1 528 
Overføringer 13 187 -174 40 40 
Finansutgifter 0 0 0 544 544 

Sum Utgifter 523 941 -418 2 112 2 112 

Brukerbetaling -5 705 -5 529 -175 -17 121 -17 121 
Refusjoner -53 -37 -16 -160 -160 
Finansinntekter 0 0 0 -1 000 -1 000 

Sum Inntekter -5 758 -5 567 -191 -18 281 -18 281 

Netto resultat 2 696 2 465 231 5 618 5 618 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og energiforbruk 

Øke andelen som 
går og sykler (Tiltak 
3.2, 3.4, 3.6, 6.1 og 
6.2)  

Minst 8 prosent av 
reisene foretas med 
sykkel innen 2023. 

3,0 % 0,0 % Det er to 1. prioriterte plansaker 
som er sykkel- og gangveier under 
arbeid i 1.tertial 2020, 1) langs 
Hobølveien fra krysset Gamle 
Hobølvei til Såner kirke og og 2) 
Erikstadveien fra Berg til 
Pepperstad skog. Ingen av planene 
er vedtatt og/eller ferdigstilt 1. 
tertial 2020. 
 

Bidra til god 
planlegging av 
samfunnet og 
rask og korrekt 
saksbehandling 
av plansaker, 
byggesaker samt 
dele- og 
oppmålingssaker 

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 

10 3 Det er gjennomført 3 tilsyn hittil i 
2020 
 

 Færrest mulig 
inngrep i 
naturtypelokaliteter 
(nullvisjon) 

Antall kjente 
inngrep 

0 0 Ingen inngrep i naturtypelokaliteter 
i Vestby kommune som følge av 
omdisponering av areal grunnet 
plansaker og detaljregulering i 1. 
tertial. 
 

 Lavest mulig 
omdisponering av 
dyrka og dyrbar 
mark (nullvisjon) 

Arealregnskap fra 
KOSTRA 

0 0 Ingen omdisponering av 
dyrket/dyrkbar mark i 1. tertial. 
 

 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 
hvor kommunens 
vedtak er stadfestet 

100,0 % 100,0 % 4 av 4 klager er stadfestet av 
Fylkesmannen 
 

  Antall klager i plan- 
og byggesaker som 
er sendt 
Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse 
hvor kommunes 
vedtak er omgjort 

0,0 % 0,0 % Ingen klager hvor kommunens 
vedtak er omgjort av 
Fylkesmannen. 
 

  Antall klager i plan- 
og byggesaker som 
er sendt 
Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse 
hvor kommunes 
vedtak er opphevet 
for ny behandling 

0,0 % 0,0 % Ingen klager hvor kommunens 
vedtak er opphevet av 
Fylkesmannen 
 

 Søknader skal 
behandles innenfor 
tidsfrister fastsatt i 
Plan- og 
bygningsloven med 

Lovbestemt 
saksbehandlingstid 
for søknadspliktige 
tiltak (byggesak) 
etter at komplett 

< 84 35 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
er 35 dager. 11 vedtak er fattet 
med behandlingstid over 84 dager. 
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering måloppnåelse 

tilhørende 
forskrifter 

søknad er mottatt 
(nasjonalt lovkrav) - 
12 ukers 
saksbehandlingsfrist 
(84 dager) 

  Lovbestemt 
saksbehandlingstid 
for søknadspliktige 
tiltak (byggesak) 
etter at komplett 
søknad er mottatt 
(nasjonalt lovkrav) - 
3 ukers 
saksbehandlingsfrist 
(21 dager) 

< 21 46 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
er 46 dager. 37 vedtak er 
fattet med behandlingstid over 21 
dager. 
 

 
Øke andelen som går og sykler: 
Kommunen jobber kontinuerlig med å øke antallet som går og sykler både internt og for innbyggerne i 
Vestby. Kommunen skal i løpet av 2020 utforme en spørreundersøkelse med hensikt å måle andelen 
reiser som foretas med sykkel (status i dag) og for å finne strategier som skal øke antallet reiser med 
sykkel. Det planlegges at el-sykler skal tas i bruk for kommunens tjenestereiser der dette er 
forholdsmessig og mulig. Ansatte oppfordres til å gå eller sykle til og fra jobb når det er mulig 

Det er to 1. prioriterte plansaker som er sykkel- og gangveier under arbeid i 2020, 1) langs Hobølveien 
fra krysset Gamle Hobølvei til Såner kirke og og 2) Erikstadveien fra Berg til Pepperstad skog. Den første 
sykkelvei i Vestby sentrum er under ferdigstillelse. I tillegg arbeides det med medvirkning og 
opparbeidelse av den nye tursti-strekningen fra Sonsveien stasjon over Hølenviadukten videre til 
Kjennstjernet. Turstien skal bli statlig sikra friluftsområde og følger sporet til den gamle jernbanelinjen. 
Arbeidet med bruen Hølenviadukten ventes å være ferdigstilt senest våren 2021. 

Antall kjente inngrep: 
Inngrep i naturtypelokaliteter forårsaket av andre inngrep, i hovedsak hogst, er i 1. tertial 2020 = tre 
områder som kommunen har blitt kjent med mellom januar og april 2020. Det gjelder 1) ulovlig tiltak 
(hogst av trær og fjerning av vegetasjon) i område regulert som naturvern gjennom plan- og 
bygningsloven, og som er naturtypelokalitet «Stamnesbukta», naturtype «strandeng og strandsump» 
med ID BN00018207 i Miljødirektoratets database Naturbase.  Det er videre blitt utført ordinær hogst 
hvor to naturtypelokalitetene er delvis hogd ut. Det gjelder 2) naturtypelokalitet «Haugertjernet øst», 
naturtype «gammel barskog» med ID BN00018192 i Miljødirektoratets database Naturbase og 3) 
naturtypelokalitet «Haugertjernet sør», naturtype «gammel boreal lauvskog» med ID BN00018406 i 
Miljødirektoratets database Naturbase. 

Saksbehandlingstid: 
Antall stillinger er økt betydelig siste år både i planavdeling og bygningsavdeling. Fortsatt vakanser i flere 
stillinger i bygningsavdelingen reduserer effekten av personressurser som virkemiddel, og som følge av 
det ønsket reduksjon av etterslep av søknader og henvendelser.   
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Kommunalteknikk 

 

Kort oppsummering 

 
Vintervedlikeholdet ble gjennomført uten utfordringer. Feiing av veier ble igangsatt mye tidligere enn 
vanlig. Det har blitt innleid eksterne feiemaskiner i tillegg til at kommunens egen har vært i bruk. På 
grunn av koronasituasjonen har feiingen vært en enkel oppgave. 

Kommunalteknikk har hatt mye å gjøre i forbindelse med vedlikehold av alle utenomhusområdene ved 
de kommunale byggene. Forventet service er mye høyere enn planlagt. 

Koronasituasjonen har ikke medført store endringer for kommunalteknikk. Alle på Rådhuset har hatt 
hjemmekontor og dette har fungert bra. 

 Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 6 014 5 342 672 5 049 5 049 0 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Forbruk og inntekter er høyere enn budsjettert, men slår ut positivt i totalregnskapet. Kommunalteknikk 
har blitt tilført arbeidsoppgaver innen grøntområdene med vedlikehold av alle kommunens uteområder. 
Forventet service på uteområdene må avstemmes med tilførte ressurser. 

Konklusjon: Økonomien forventes å være i balanse ved årets slutt. 

 Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 6 162 5 319 842 17 279 17 279 
Refusjon lønn 0 -167 167 0 0 

Sum Lønn 6 162 5 152 1 009 17 279 17 279 

Drift 6 596 8 750 -2 154 19 795 19 795 
Kjøp av produksjon 14 492 15 077 -585 43 492 43 492 
Overføringer 0 1 239 -1 239 0 0 
Finansutgifter 0 23 -23 1 766 1 766 

Sum Utgifter 21 087 25 088 -4 001 65 053 65 053 

Brukerbetaling -21 128 -24 883 3 756 -73 052 -73 052 
Refusjoner -107 -15 -92 -344 -344 
Overføringer 0 0 0 0 0 
Finansinntekter 0 0 0 -3 888 -3 888 

Sum Inntekter -21 234 -24 898 3 664 -77 284 -77 284 

Netto resultat 6 014 5 342 672 5 049 5 049 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og 
energiforbruk 

Øke andelen 
som går og 
sykler (Tiltak 
3.2, 3.4, 3.6, 
6.1 og 6.2)  

Minst 8 prosent av 
reisene foretas med 
sykkel innen 2023. 

3,0 %  Ny sykkelvei i sentrum er 
under ferdigstillelse. 
Måling av oppnådd 
resultat foretas senere i 
2020. 
 

Drifte og utvikle 
den teknisk 
infrastrukturen i 
kommunen på 
en forsvarlig 
måte 

Begrense 
forurensning i 
grunn- og 
overflatevann 

Antall behandlede 
saker om 
utslippstillatelser og 
sanitærabonnement 

50 44 I rute. Det er gitt noen 
utslippstillatelser og 
mange 
sanitærabbonnementer er 
godkjent 
 

  Antall løpemeter 
avløpsnett 
kontrollert 

5 000 1 000 I rute. Videre kontroll 
høsten 2020. 
 

 Ivareta 
kommunens 
veikapital 

Antall meter grøftet 3 000 1 000 I rute. Videre 
grøftearbeide pågår. 
 

 Minske 
vanntapet fra 
kommunale 
vannledninger 

Lekkasjeprosenten 
på vannettet   

 
Lekkasje 

<25% 

 I rute. Beregnes ved årets 
slutt. 
 

 Sikkert 
badevann i 
forhold til 
forurensning 

Antall 
badevannsprøver 
gjennomført 

36  Prøvene tas i 
badesesongen. 
 

 Tilstrekkelig 
og stabil 
vannforsyning 

Antall områder der 
vannledningen er 
renovert  

3  I rute. Pågår i 3 områder. 
 

 Trygge 
skoleveier 
langs 
kommunale 
veier 

Gjennomførte tiltak 
etter varsel 

50 20 I rute. 
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Status investeringsprosjekter 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken 2 000 5 000 0 5 000 0 

Ferdigstillelse av Johan Herman Wesselsvei 2 173 2 173 0 2 173 0 

Friområder - informasjonsskilt 500 500 0 500 0 

Gang- og sykkelvei Hobølveien 1 018 1 018 0 1 018 0 

Gangbro Hølenviadukten 485 8 485 440 8 045 0 

Gangvei/bryggeanlegg Dampskipsbr./Glennep. 563 563 0 563 0 

Hauerveien bro (kulvert) oppgradering 280 280 0 280 0 

Hovedvannledning Rykkin/Liabråten 1 324 2 324 772 1 552 0 

Infrastruktur næringspark 8 250 18 250 2 876 15 374 0 

Infrastruktur Vestby sentrum 165 609 165 609 12 966 152 643 5 824 

Kjenn bru (kulvert) 750 750 0 750 0 

Krokstrand - opparbeidelse av vei 0 500 0 500 0 

Krokstrand - parkeringsplass 0 500 0 500 0 

Kunstgress Grevlingen 0 0 0 0 0 

Kunstgressbaner - snøopplag 911 2 411 840 1 571 0 

Ladepunkter kommunale parkeringsplasser 0 1 000 0 1 000 0 

Maskin-/bilfornyelse 598 2 198 464 1 734 750 

Mæro bru Hølen reparasjon 850 850 0 850 0 

Måling av avløpsmengder 2 801 2 801 38 2 762 0 

Ny avlastningsvei Vestby sentrum 338 17 338 311 17 027 0 

Ny avløpspumpestasjon Deli 2 000 2 000 0 2 000 0 

Ny avløpspumpestasjon Rød 2 000 2 000 0 2 000 0 

Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken 350 700 0 700 0 

Ny brygge Son 0 6 000 0 6 000 0 

Ny spillvann/vannledning Gartnerveien 0 2 000 0 2 000 0 

Ny trykkøkningsstasjon Mørk  0 1 000 0 1 000 0 

Nytt vanntårn Berg 0 1 000 648 352 0 

Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien 1 100 1 100 0 1 100 0 

Parkeringsplasser i Son 575 575 0 575 0 

Plasthall over Risil kunstgress 0 0 0 0 1 000 

Pumpestasjon på Risil 1 384 1 384 259 1 125 0 

Rehab. og forskjønning Vestby sentrum 5 434 5 434 0 5 434 0 

Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken 2 500 2 500 0 2 500 0 

Spillvann Søndre Brevik 7 414 7 414 0 7 414 0 

Tilkobling off.talett på kommunens friarealer 367 367 3 363 0 

Trafikksikkerhetstiltak 979 1 579 41 1 538 0 

Turbro over Såna ved Hølen 1 964 4 314 141 4 173 0 

Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 3 983 3 983 0 3 983 0 

Utendørs Amfi Son skole 250 250 0 250 0 

Uteområde barnehager 0 800 0 800 0 

Utskifting hovedvann Son Pepperstad -3 223 2 777 746 2 031 2 000 

VA-prosjekter 222 8 722 379 8 343 -2 000 

VA-sanering Deør og Strømbråten 1 888 3 388 566 2 822 0 

VA-sanering i Vestby sentrum 15 601 35 601 3 933 31 668 0 

VA-sanering Kolåsveien/Båtbyggerveien 2 983 7 983 3 476 4 508 2 000 

VA-sanering Krusebyen 1 000 6 000 0 6 000 0 

VA-sanering nord for grusbanen i Hvitsten 2 744 13 744 1 887 11 857 0 

VA-sanering Randem/Høgda 10 951 22 951 6 351 16 600 -4 000 

VA-sanering Ringveien - Brevik -89 4 911 298 4 613 2 000 

VA-sanering Støttumveien 5 500 5 500 0 5 500 0 

Veilys - oppgradering/installering av målere 11 087 11 387 47 11 340 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 267 414 399 914 37 483 362 431 7 574 
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Eiendom 
 

Kort oppsummering 
 
Så langt i år har boligforvaltningens oppgaver blitt utført som normalt. Det administrative har blitt 
ivaretatt med hjemmekontorløsning som følge av koronasituasjonen, og nødvendige drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver har latt seg gjennomføre innenfor smittevernsreglene. Vi er i rute i forhold til 
gjennomføring av de planlagte tiltakene i vedlikeholdsplanen, og har i tillegg håndtert det som har 
dukket opp av nødvendige reparasjoner og utbedringer. 

Koronapandemien førte til en del endringer for Renhold. Sju renholdere ble raskt overført sykehjemmet. 
Fire kom tilbake da barnehage og skole åpnet, mens tre fortsatt er på sykehjemmet, foreløpig ut august. 
Det er dannet smitteteam for ekstra renhold der koronasmitte er påvist. Vi har selv holdt kurs og stått 
for opplæring av teamene. Seksjonen har bistått skoler, barnehager og hjemmetjenesten med ekstra 
smitteforebyggende renhold. Det har blitt utført hovedrenhold i nedstengte bygg og i bygg som 
midlertidig er tatt i bruk for skole/barnehage, og vi har leid inn ekstra vikarer for å imøtekomme 
renholdsbehovene. Sprit og dispensere er handlet inn og distribuert til alle bygg. 

I tillegg til normal drift på byggene har drift og vedlikehold bistått med koronareleatert arbeid, som 
avgrensninger av kohorter i skole og barnehage, samt opprettelse av nye lokaliteter for skole og 
barnehage. Driftsteknikere har i denne perioden vært avgrenset til definerte bygg. 
Vedlikeholdsprosjekter i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan er utført i stengte bygg. Det er ansatt en 
prosjektleder, som skal ha ansvar for investering- og driftsprosjekter. Driftsteknikere er i gang med årlig 
tilstandsregistrering av alle bygg for å avdekke fremtidige vedlikeholdsbehov. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Resultatområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 25 442 23 110 2 332 73 759 73 759 0 0 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Resultatområdet har et mindreforbruk på 2,332 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial. 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak: 

 Mindreforbruk på strøm med årsak i tomme bygg pga covid-19 og lavere strømpris 

 Periodisering på vedlikehold/rehabilitering bygg 

 Refusjon sykepenger på renhold 

Eiendom overtar driftsansvaret for bygningsmassen tilhørende Son kystkultursenter fra 15. mai 2020, jf. 
k-sak 22/20. I saksframlegget er det ikke estimert hva dette innebærer av økonomiske 
konsekvenser med tanke på årlige driftskostnader, da videre driftsform ikke er avgjort. 
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I midten av mai ble det avdekket gjengrodde varmerør til varmebatteri til ventilasjonen på 
sykehjemmet. Det er en god del korrosjon på rør, noe som gjør at en del av rørene må skiftes ut. 
Kartleggingsarbeid er iverksatt parallelt med spyling/rensing av rør. Vi kjenner så langt ikke omfanget av 
problematikken. 

Økonomiske konsekvenser av begge forholdene må avklares i løpet av 2. tertial. Foreløpig søkes 
utgiftene dekt innenfor egen ramme, blant annet ved bruk av frigjorte midler som følge av lavere 
energikostnader. 

Konklusjon: Resultatområdet forventer å gå i balanse ved årets slutt. 

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 11 781 11 080 702 32 759 32 759 
Refusjon lønn 0 -233 233 0 0 

Sum Lønn 11 781 10 846 935 32 759 32 759 

Drift 19 397 15 379 4 017 58 213 58 213 
Kjøp av produksjon 0 0 0 0 0 
Overføringer 0 2 647 -2 647 0 0 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 19 397 18 027 1 369 58 213 58 213 

Brukerbetaling -5 735 -5 763 28 -17 213 -17 213 
Refusjoner 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -5 735 -5 763 28 -17 213 -17 213 

Netto resultat 25 442 23 110 2 332 73 759 73 759 
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Status mål 
 
      
Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

1.4 Vestby 
kommune skal 
bidra til å nå 
nasjonale og 
regionale 
klimamål for å 
redusere 
klimagassutslipp 
og 
energiforbruk 

Energioptimalisering 
i kommunens 
eksisterende bygg 
(Tiltak under Delmål 
2). 

Alle kommunale 
bygg over 1000 m2 
er energimerket. 

100,0 % 100,0 %  

  Alle kommunens 
eksisterende bygg 
skal være 
energioptimalisert. 

50,0 % 50,0 % Dette er et 
kontinuerlig 
arbeid. 
 

 Fokus på energi, 
klima og miljø ved 
kommunale innkjøp 
(Tiltak 2.10 og 2.11) 

Miljøfyrtårn - 
sertifisering og 
innføring i Rådhuset 
og Rådhusgata 2 

   90 %  

 Redusere 
klimagasser i nye 
byggeprosjekter 
(Tiltak 2.8 og 2.12) 

Miljøprogram for 
miljøoppfølgingsplan 
og 
klimagassregnskap 
er er tatt i bruk for 
alle kommunens 
bygg- og 
anleggsprosjekter. 

100,0 % 100,0 % Klimagassregnskap 
vil bli utarbeidet i 
byggeperioden 
som starter 
høsten/våren 
2020/2021. 
 

Gi brukerne 
gode og 
funksjonelle 
bygg, og sørge 
for at 
eiendommene 
forvaltes, driftes 
og 
vedlikeholdes 
på en 
tilfredsstillende 
måte, innenfor 
gitte rammer 

Verdibevarende 
vedlikehold av 
kommunale bygg 

Andel gjennomførte 
tiltak i 
vedlikeholdsplanen  

80,0 % 25,0 % Dette er pr 1 
tertial -  vi 
forventer å oppnå 
måltall ved 
årsslutt. 
 

 Miljøsertifisere 
(Breeam NOR) alle 
store 
byggeprosjekter 
med byggestart fra 
2020 

Andel gjennomførte 
sertifiseringer (nytt 
mål) 

100 % 100 % 100 % 
oppfyllingsgrad for 
prosjekter med 
byggestart etter 
2020.  
 

 Årlig hovedrenhold 
av formålsbygg 

Andel utført 
hovedrenhold av 
formålsbygg  

80,0 % 15,0 % Dette er pr 1 
tertial -  vi 
forventer å oppnå 
måltall ved 
årsslutt. 
 

 Forbedre ytre 
bomiljø rundt de 
kommunale 
boligene 

Andel gjennomførte 
tiltak i utomhusplan 

70,0 % 50,0 % Dette er pr 1 
tertial -  vi 
forventer å oppnå 
måltall ved 
årsslutt. 
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Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Birkelandsgården 0 5 000 0 5 000 0 

Boliger for funksjonshemmede 1 658 1 658 971 687 200 

Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem -11 585 -11 585 -11 240 -345 1 500 

Brevik skole 31 812 31 812 402 31 410 0 

Deør barnehage 839 4 214 375 3 839 1 200 

Hølen skole 3 051 3 051 5 3 046 0 

Kulturbygg 14 207 64 207 4 251 59 956 0 

Ny barnehage Pepperstad tomt 1 440 1 440 1 026 414 0 

Ny idrettshall Grevlingen 43 485 43 485 9 555 33 930 0 

Ny ungdomsskole Vestby nord 3 946 3 946 0 3 946 0 

Nye Bjørlien skole 21 395 21 395 4 053 17 342 0 

Pepperstad barnehage 566 566 36 530 0 

Prestegårdslåven 10 075 10 075 14 10 061 0 

Solhøy omsorgsboliger 11 240 96 240 5 721 90 520 0 

Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg 0 1 000 0 1 000 -500 

Son skole - ny inngang varelevering 0 250 0 250 100 

Standardheving barnehager 1 453 2 303 1 023 1 280 330 

Svømmehall - Vestby nord 2 482 2 482 90 2 392 0 

Tilpasninger bankgården 1 257 1 257 59 1 198 0 

Toppsystem SD-anlegg 1 835 1 835 0 1 835 0 

Utbygging Grevlingen skole 273 273 0 273 0 

Utendørs Amfi Son skole 0 0 0 0 0 

Utfasing av oljekjeler - varmepumpe 0 11 500 0 11 500 1 100 

Varmepumpe - Vestby rådhus 2 950 2 950 0 2 950 -2 950 

Varmepumpe Garder skole 250 250 0 250 -250 

Vestby fjernvarme 6 109 26 109 1 147 24 962 -2 000 

Vestby rådhus - nytt takdekke 0 3 000 0 3 000 0 

Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg 0 1 000 0 1 000 2 600 

Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole 0 10 000 0 10 000 0 

Sum øvrige prosjekter 0 0 0 0 0 

Sum 148 739 339 714 17 486 322 227 3 330 
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Vedlegg 
 

Bruker- og pårørende undersøkelse innen sykehjem og hjemmetjeneste 
 
 

Innledning 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Tertialrapport 2 2019 fattet kommunestyret blant 
annet følgende vedtak: 

Notat om resultater fra sist gjennomførte bruker- og pårørendeundersøkelse innen sykehjem og 
hjemmetjeneste forelegges kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal 2020. 

Nedenfor følger en presentasjon av de siste undersøkelsene fra sykehjem og hjemmetjeneste. På grunn 
av korona rakk man ikke å ferdigstille presentasjonen innen nevnte tidsfrist. 

  

Beboer- og pårørendeundersøkelsen ved Vestby sykehjem 

Høsten 2019 ble det gjennomført en bruker- og pårørendeundersøkelse ved Vestby sykehjem. 
Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av verktøyet bedrekommune.no. Verktøyet er utviklet spesielt 
for kommunesektoren for måling av tjenestekvalitet innen ulike tjenesteområder. Undersøkelsen er delt 
i dimensjoner som skal gjenspeile: 

 Resultat: innholdet i tjenesten – resultat for bruker 

 Prosessen: samhandling med bruker 

 Struktur: rammebetingelser for tjenesten 

Verktøyet er i bruk i mange kommuner, og gir muligheter for å: 

 sammenligne med seg selv over tid 

 sammenligne seg selv med andre kommuner 

 bruke standard rapporter på alle kommunenivå 

 gi styringsinformasjon på alle nivåer i kommunen, samt til allmennheten 

Vestby sykehjem gjennomførte en forenklet undersøkelsen for beboerne ved hjelp av frivillige 
intervjuere, slik at resultatet ikke skulle la seg påvirke. Pårørende fikk undersøkelsen per post. 

Utvalget var plukket ut tilfeldig blant brukere hvor undersøkelsen kunne la seg gjennomføre, og utvalget 
ble som følger: 

  Antall deltakere Antall svar Svarprosent 

Beboere 44 41 93 % 

Pårørende 84 53 63 % 

 

Resultat for beboerne: I den forenklete utgaven som er brukt her, er svarmulighetene «Nei» for de som 
er misfornøyd, og «Ja» for de som er fornøyd. Det er også her mulighet for å svare «Vet ikke». Vestby 
sykehjemmet ligger på landsgjennomsnittet sammenliknet med ni andre kommune. 
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Spørsmål i % Nei Ja Vet ikke 

Jeg får den hjelpen jeg har behov for  2 36 3 

Jeg er fornøyd med maten jeg får  2 36 3 

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet  16 24 1 

Jeg trives på rommet/i leiligheten  5 32 4 

Jeg trives sammen med de ansatte  2 32 7 

Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det  3 26 12 

De ansatte behandler meg med respekt  2 33 6 

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det  3 37 1 

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 3 33 5 

Alt i alt. Jeg er fornøyd med sykehjemmet der jeg bor 3 33 5 

  

Pårørendeundersøkelsen er delt opp i dimensjoner, presentert i tabellen under. Svarene er på en skala 
fra 1-6, 1 er «Svært liten grad» og 6 er «Svært stor grad». 

Dimensjoner Snitt Vestby Snitt Norge 

Resultat for beboeren 4,6  4,5  

Trivsel 4,8  4,8  

Brukermedvirkning 4,1  4,3  

Respektfull behandling 5,1  5,1  

Tilgjengelighet 4,8  4,7  

Informasjon 4,6  4,5  

Helhetsvurdering 5,1  5,0  

Snitt totalt 4,7  4,6  

29 kommuner er med i snittet for Norge. Begge undersøkelsen gav også muligheter til å komme med 
kommentarer. 

Beboeres kommentarer: 
I spørsmålet om beboerne blir hørt når beboeren gir uttrykk for hvordan han/hun vil ha det, svarer 12 
beboere «vet ikke». Av 12 kommentarer fra beboerne, handlet åtte kommentarer om 
kommunikasjonsutfordringer på grunn av språk eller dialekter hos de ansatte. 

Pårørendes kommentarer: 
Blant pårørende handler kommentarene om at de opplever høy grad av medbestemmelse i daglige 
rutiner og omsorgsfull ivaretagelse av beboer. Pårørende opplever at beboeren har høy grad av privatliv, 
føler seg trygg, men trives mer sammen med de ansatte enn med medbeboere. De opplever at det er 
gode muligheter for å komme ut i frisk luft og rommene er godt tilrettelagt. Når det gjelder informasjon, 
sier de pårørende at det oppleves at ansatte kommuniserer klart og tydelig med beboer og pårørende. 
De synes både brukere og pårørende blir behandlet med respekt og verdighet. 

Fysisk aktivitet i samsvar med behov og interesser er et punkt sykehjemmet skårer lavere enn ønsket på. 
Det handler om deltakelse og tilgang til fysioterapi når det er behov for det. 

I utarbeidelse av brukerplaner (tiltaksplaner) mener pårørende at både beboere og pårørende er for lite 
delaktige. 

Pårørende anser også at beboere ikke vet hvem som er deres primærkontakt i avdelingen. 
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Av kommentarer, er det en del som opplever at uteområdene på sykehjemmet kunne blitt ivaretatt 
bedre. 

Alt i alt opplever pårørende en bra kvalitet på tjenesten. 

Kommentar fra Vestby sykehjem: 
Språkutfordringer: Vestby sykehjem har i likhet med mange andre sykehjem i Norge, ansatte av mange 
nasjonaliteter. Vi har per d.d.: 23 nasjonaliteter blant ansatte. Sykehjemmet er klar over den utfordring 
et internasjonalt miljø kan være for eldre mennesker. Noen har nedsatt hørsel og er ikke vant til det 
mangfoldet som er representativt i dagens helseinstitusjoner. Ledelsen ved sykehjemmet jobber 
kontinuerlig med denne utfordringer, gjennom f.eks. at det ikke er lov til å snakke annet enn norsk på 
arbeidsplassen og at en nasjonalitet ikke er overrepresentert i samme avdeling. De ansatte er svært 
oppmerksomme på å gjenta det beboeren prøver å formidle, slik at man er sikker på å ha forstått det 
den enkelte ønsker å formidle. 

Fysisk aktivitet og fysioterapi: Pårørende mener beboere får for lite fysisk aktivitet og tilbud om 
fysioterapi. Mens beboerne er stort sett fornøyd på dette punktet. 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 det som er realistisk. Tilbud om fysioterapi gjennomføres vanligvis ved at 
fysioterapeuter gjør en kartlegging av den aktuelle bruker, og gir instruksjon til pleierne om hva og 
hvordan øvelser/trening skal gjennomføres. 

Deltakelse i planlegging av tilbudet til den enkelte: Ønske og interesse for å delta i planlegging er 
varierende hos den enkelte beboer og pårørende. Vi kartlegger dette, men alle skal få tilbud for å kunne 
påvirke tiltaksplanen. Her kan det også sprike litt mellom pasientens ønsker og motivasjon og 
pårørendes ønsker og motivasjon. Vi ser at dette er et forbedringspunkt, men som det også jobbes det 
kontinuerlig med. 

Primærkontakt står oppført på veggen på alle beboerrom. 

Sykehjemmets utefasiliteter: Sykehjemmet oppgraderer oppkjørsel og området utenfor hovedinngang, 
som ikke har fungert etter hensikten de siste årene. Særlig vinterhalvåret har vært preget av hålke, slik 
at pasientene har hatt utfordringer med å komme seg ut. Det legges varmekabler i dette området, som 
skal hjelpe på dette problemet. Området er stort, og noe variasjon vil det nok være, men 
sykehjemsområdet er et prioritert område i kommunen. 

Konklusjon: Beboer- og pårørendeundersøkelsen viser at pasienter og pårørende stort sett er fornøyd 
med tjenesten. Vestby sykehjem ligger omtrent på gjennomsnittet for landet. Det viktigste grunnlaget er 
en god dialog og en god relasjon. Vestby sykehjem tar undersøkelsen til etterretning, og vil jobbe videre 
med de forbedringspunktene som resultatet på brukerundersøkelsen viser. 
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Brukerundersøkelse hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har siden 2013 gjennomført en årlig brukerundersøkelse blant alle brukere av 
hjemmetjenester i kommunen. 

Undersøkelsen består av et skjema der brukerne besvarer tre spørsmål. Under hvert spørsmål er det 
mulighet til å skrive kommentarer i fritekstfelt. For å ivareta anonymitetskrav sendes frankert 
svarkonvolutt ut sammen med spørreskjema. 

Spørreskjema består av følgende spørsmål: 

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

 I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler? 

 Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten? 

Skjema har seks faste svaralternativer fra «i svært liten grad» = 1 til «I svært stor grad» = 6 

Svarprosent har de siste årene ligget rundt 55 %. I 2019 ble det sendt ut 243 skjema. Tabellen nedenfor 
viser resultatene for 2018 og 2019. 

  2018 2019 

I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmesykepleien? 5,4 5,5 

I hvilken grad etterkommer hjemmesykepleien avtaler? 5,1 4,9 

Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmesykepleien? 5,4 5,5 

 

Kort oppsummert kommer følgende frem i fritekst: God tjeneste, hjelpsomt personale, kunne vært 
flinkere til å gi beskjed ved forsinkelse, kunne tenke meg litt færre å forholde meg til, kunne ønsket med 
mere tid, uten hjemmetjenesten ville det vært vanskelig å bo hjemme. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 
  - Ny behandling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00167-15 

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 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 27.05.2020 i sak 20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon følgende: 

Saken utsettes til neste møte. 

Bakgrunn for saken 
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.  
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KOFA avgjørelser  
Vedlagt følger oversikt over avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) mot Vestby 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: 
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, 10.06.2020  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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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.  



25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00167-15 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 6 av 15 

 

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 
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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 

  



25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00167-15 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 10 av 15 

 

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 



25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00167-15 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Vestby KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 11 av 15 

 

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  

 



25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00167-15 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Gjennomførte FR prosjekt 2006-2019

Side 3 av 10 

 

 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 
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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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b 

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

FOLKEHELSEPROFIL 2019

3   Folkehelseprofil for 0211 Vestby, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   17486



25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00167-15 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Vestby kommune Folkehelseprofil 2019

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.
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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. 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 26/20 Møteplan 2.halvår 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00169-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020: 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 

Vedlegg: 
Møtekalender 2020 Vestby kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby kommune v/politisk sekretariat 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære 
kontrollutvalgsmøter, hvorav 3 møter i løpet av 2.halvår 2020.  

Kontrollutvalget har fremmet preferanse på onsdag som møtedag og kl. 18:00 som 
møtetidspunkt.  

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag på møtedatoer: 

Onsdag 9.september 
Onsdag 21.oktober 
Onsdag 25.november 

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Vestby kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

Utvalgets leder har rettet en forespørsel om kontrollutvalgets møter kan endre 
møtedato til torsdag.  

I så tilfelle kan følgende møtedatoer være aktuelle: 

Torsdag 10.september 
Torsdag 5.november 
Torsdag 10.desember 
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VURDERING  
Forslag til møteplan er utarbeidet med den forutsetning at en kan utvide muligheten 
for å avholde fysiske møter i 2020. Skulle det bli innstramminger for fysiske møter, vil 
en foreslå at det legges opp til hyppigere men korte møter i form av fjernmøter på 
tilrettelagte plattformer som f.eks. Microsoft Teams.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 
 
 
Ås, 10.06.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 27/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00015-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Vestby KU Oversikt over saker til behandling 2020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 11/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 10.06.2020 (vedlagt) 

Ås, 10.06.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Kontrollutvalget i  
Vestby kommune 

A jour pr 10.06.2020 

 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 

(01.04.2020 kl. 18:00) 
 

AVLYST/UTSATT 

3/20  
(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 (UTSATT) 

 Referat og orienteringer 

4/20  
(17.06.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus  

 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 Økonomirapport 1.tertial 2020 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon – Ny behandling 

 Møteplan 2.halvår 2020 

 Referat og orienteringer 

  

2020 
(ikke fordelt) 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

 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 
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og skole 

 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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