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Arkivsak-dok. 20/00417-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.11.2020 

PS 41/20 ORIENTERING OM OPPFØLGING AV FORSKRIFT OM 
  BOPLIKT I OMRÅDENE SON OG HVITSTEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Oppfølging av forskrift om boplikt i områdene Son og Hvitsten 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet 04.12.2019 under Eventuelt følgende: 

Oppfølging av forskrift om boplikt i områdene Son og Hvitsten  
Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat.  

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020. 

Fakta 
Det er fastsatt en egen forskrift om konsesjon for Son og Hvitsten, Vestby kommune. 
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom som er eller har vært brukt som 
helårsbolig for eiendommer inntil 20 dekar gjelder for særskilt nevnte eiendommer. 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1998-12-23-1384 

Vestby kommune har egen samleside om konsesjon og konsesjonsfrihet på sine 
nettsider: 
https://www.vestby.kommune.no/konsesjon-og-konsesjonsfrihet.530428.no.html 

VURDERING 
Notat fra Yngve Haugstvedt, datert 04.12.2019, følger vedlagt. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 28.10.2020, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel
om en orientering, vil bli imøtekommet. 
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Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.11.2020 

PS 42/20 ORIENTERING OM STRANDRYDDING OG 
  FORSØPLING AV STRENDENE I VESTBY 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Strandrydding og forsøpling av strendene i Vestby - notat 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet 15.01.2020 under Eventuelt følgende: 

Forsøpling langs strendene i Vestby, tilrettelegging for strandrydding  
Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat. Leder ønsket at henvendelsen også skulle omfatte 
tilgang til strandsonen.  

På bakgrunn av diskusjonen i utvalget, vil notatet bli omskrevet og oversendt som henvendelse til 
rådmann. 

Fakta 
Vestby kommune har en egen infoside om Strender og badeplasser på sine 
nettsider: 
https://www.vestby.kommune.no/strender-og-badeplasser.530587.no.html 

Vestby kommune har info om Eierløst avfall på sine nettsider: 
https://www.vestby.kommune.no/?cat=530550 

Det er en egen nettside for strandrydding administrert av MOVAR IKS: 
https://www.plukkplasten.no  

VURDERING 
Notat fra Yngve Haugstvedt, datert 15.01.2020, følger vedlagt. 
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Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 28.10.2020, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel 
om en orientering, vil bli imøtekommet. 
 



42/20 Orientering om Strandrydding og forsøpling av

NOTAT 

Til: Kontrollutvalget i Vestby 

Fra: Medlemmene i kontrollutvalget 

Dato  15.01.2020 

Tema:  Forsøpling langs strendene i Vestby, tilrettelegging for 

strandrydding.  

 

Vi tillater oss med dette å be rådmannen om å gjøre rede for hvilke rutiner og tiltak 

kommunen har, når det gjelder kartlegging og kontroll av fysisk og kjemisk forsøpling 

på strendene og i kystområdene i Vestby. Vi ber også om å få fremlagt hvilke 

beredskapstiltak, rutinemessige kontrolltiltak, og hvilke egenorganiserte 

opprensningstiltak kommunen har for å få bort all forurensningen. Dessuten er det 

viktig å få til et innbyggeransvar når det gjelder forurensing og kommunal 

tilrettelegging for frivilliges innsats på dette feltet.  

Er den beredskapen og innsatsen som kommunen i dag gjør, i samsvar med lover og 

forskrifter på området? Har beredskapen og egeninnsatsen vært evaluert, og 

hvordan følger kommunen opp med nye vurderinger og av eventuelt ytterligere tiltak. 

I denne omgangen tar vi opp forsøpling og forurensning langs kystlinjen vår. 

Problemstillingen kan selvsagt også gjelde vann, elver og bekker. Hvis det er mulig, 

ber vi også om at dette blir berørt. 

Vestby sin kystlinje er et viktig rekreasjonsområde ved Oslofjorden. Det er viktig at 

befolkningen sikres god tilgang til strandsonen. Hvordan blir dette fulgt opp etter 

tidligere befaringer. Området har stor trafikk, sommer som vinter. Hvert år driver det i 

land større mengder søppel. Tilrenning fra vassdrag kan føre med seg mye avfall 

som f.eks. også mikroplast fra veimerking. Vestby sine innbyggere er også med på 

denne forsøplingen. Derfor er alle tiltak rettet mot innbyggerne viktige. Tilrettelegging 

for frivillig innsats, opplæring i skole og barnehage, er på samme måte viktig, da også 

for å bevisstgjøre den enkelte selv kan være med å gjøre.  
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Arkivsak-dok. 20/00378-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.11.2020 

PS 43/20 VESTBY KOMMUNE - ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar Vestby kommune sin økonomirapport 2.tertial 2020, til 
orientering. 

Vedlegg:  
Tertialrapport 2 2020 med budsjettendringer, Tertialrapport nr. 2 2020 Vestby
kommune 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag:
• Kommuneloven § 14-5 tredje ledd
• Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b)

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet 27.05.2020 sak 17/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby 
kommune. 

Revisjonsrapport nr. 6 

I revisjonens rapport opplyses det om nye funn og oppfølging av de bemerkninger 
som revisjonen har tidligere kommunisert i tidligere revisjonsrapporter og 
nummererte brev. 

• Utbedrede forhold fra tidligere rapportering som ikke lenger følges opp:
- Manglende kontroll med fordelingsnøkler vedrørende fradrag for inngående 

merverdiavgift  
- Manglende kontroll ordinær merverdiavgift oppgjør 

• Overholdelse av PBC-liste i forbindelse med attestasjoner

• Ikke hensiktsmessig innretning vedrørende intern kontroll enhetsledernes attestasjon av
konteringslisten før lønnskjøring

• Manglende arbeidsdeling helse og omsorg – mangler kontroll av manuelt oppdaterte
satser og manglende kontroll av fullstendig utfakturering av grunnlag mot Agresso

• En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser
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• Formalia feil vedrørende reiseregninger  

• Manglende løpende kontroll vedrørende grensedragning mellom drift og investering • 
Kompetanse vedrørende merverdiavgifts problematikk  

• Manglende intern kontroll over de tilskudd kommunen søker og mottar  

• Manglende intern kontroll vedrørende oversikt over bruk av bundne fond  

• Overtid  

• Selvkostfond 

 
 

Fakta 
Nærvær/fravær 
Korttidsfraværet har hatt en nedgang fra 2,7 prosent per 31.8.2019 til 2,2 prosent per 
31.8.2020. 
 
Det har vært en reduksjon i langtidsfraværet sammenlignet med samme periode i 
2019 – fra 6,1 % til 5,8 %. Kommunen har noen tilfeller av langtidssykemeldinger 
som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder i all hovedsak personer som tilhører 
risikogruppene og i sitt arbeid er i tett kontakt med pasient/bruker/elev eller 
barnehagebarn. For øvrig har koronasituasjonen hatt marginal effekt på 
langtidsfraværet. 
 
Budsjettendringer 
Drift 
Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene vil bli tilført 8,69 mill. kroner som 
følge av merforbruk/mindreinntekter på grunn av korona. Dette beløpet kommer i 
tillegg til 13,525 mill. kroner som ble tilført RO-ene i budsjettreguleringen etter 1. 
tertial. I sum gir dette et beløp på 22,215 mill. kroner. I tillegg har fire RO-er 
koronautgifter på til sammen 2,5 mill. kroner som dekkes innenfor egne rammer 
(Skole, Barnehage, Helse og livsmestring og Eiendom). Disse to beløpene er totalt 
sett 2,8 mill. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i k-sak om økonomiske 
konsekvenser av korona. Dette skyldes blant annet at det nå kommer færre 
overføringsflyktninger til Norge på grunn av korona, og at dette ikke var med i 
beregningsgrunnlaget i nevnte sak. 
 
Investering 
Alle prosjekter som er ferdig eller i sluttfasen er gjennomgått med hensyn til hva som 
kan trekkes inn av midler. Bakgrunnen for dette er å redusere årets låneopptak og 
unngå overføringer av budsjettbeløp som «blåser opp» investeringsbudsjettet. I sum 
er det 50,629 mill. kroner som kan trekkes inn. Dette gir en reduksjon i budsjetterte 
inntekter fra momskompensasjon på 10,126 mill. kroner og en reduksjon i låneopptak 
på 40,225 mill. kroner. 
 

VURDERING  
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 23-2 første ledd bokstav b) 
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, inviteres særskilt til kontrollutvalgets møte for å 
orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Tertialrapport 2 2020 med budsjettendringer 

 
Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 20/02834-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 02.11.2020 
Kommunestyret 16.11.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tertialrapport 2 2020 tas til orientering 
 

2. Driftsbudsjett 2020 endres slik:  
a. Rammen til SAD økes med 2,8 millioner kroner 
b. Rammen til Fellesutgifter reduseres med 800 tusen kroner 
c. Rammen til RO Barnehage reduseres med 800 tusen kroner 
d. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 2,05 millioner kroner 
e. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 2,0 millioner kroner 
f. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 6,6 millioner kroner 
g. Rammen til Kommunalt NAV økes med 1,0 million kroner 
h. Rammen til RO Kultur økes med 190 tusen kroner 
i. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 2,0 millioner kroner 
j. Rammen til RO Kommunalteknikk økes med 250 tusen kroner 
k. Rammen til RO Eiendom økes med 1,0 millioner kroner 
l. Momskompensasjon økes 500 tusen kroner 
m. Skjønnsmidler økes med 1,5 million kroner 
n. Eiendomsskatt reduseres med 1,3 million kroner 
o. Reserveposten for lønn reduseres med 6,5 millioner kroner 
p. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer    

med 7,99 millioner kroner grunnet lavere pensjonskostnader.  
q. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 

1,1 million kroner grunnet lavere arbeidsgiveravgift utover det som 
ligger i vedtak i forbindelse med budsjettregulering 1. tertial. 

 
3. Investeringsbudsjett 2020 endre slik: 

a. Politikerportalen reduseres med 370 tusen kroner 
b. Son bibliotek – nytt ventilasjonsanlegg reduseres med 110 tusen kroner 
c. Brevik skole reduseres med 30,5 millioner kroner 
d. Ny ungdomsskole Vestby nord Sole reduseres med 3,946 millioner 

kroner 
e. Nye Bjørlien skole reduseres med 16 millioner kroner 
f. Son skole økes med 110 tusen kroner 
g. Deør barnehage økes med 625 tusen kroner  
h. Ny barnehage Pepperstad tomt reduseres med 414 tusen kroner 
i. Pepperstad barnehage reduseres med 313 tusen kroner 
j. Industri oppvaskmaskiner – sykehjemmet økes med 70 tusen kroner 
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k. Inventar og utstyr – sykehjemmet reduseres med 70 tusen kroner 
l. Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken reduseres med 5 

millioner kroner 
m. Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken reduseres med 700 tusen 

kroner 
n. Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien reduseres med 1,1 millioner 

kroner 
o. Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten økes med 1,1 millioner 

kroner 
p. Utskiftning hovedvann Son Pepperstad økes med 1 million kroner 
q. VA-prosjekter reduseres med 1 million kroner 
r. VA-sanering i Vestby sentrum økes med 11,2 millioner kroner 
s. VA-sanering Støttumveien reduseres med 5,5 millioner kroner 
t. Kystkultursenteret – båt økes med 290 tusen kroner 
u. Refusjon av merverdiavgift reduseres med 10,4 millioner kroner 
v. Bruk av lån til investeringer reduseres med 115,225 millioner kroner 
w. Bruk av fond og overføring fra drift økes med 75 millioner kroner 

4. Låneopptak: 
a. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp på 28,982 millioner kroner til 

finansiering av vedtatt investeringsbudsjett 2020, jf. kommunelovens § 
14-14.  

b. Vedtak under punkt 4 a) erstatter tidligere vedtak i k-sak 120/19 om 
kommunens låneopptak for investeringsbudsjett 2020.  

 
 
 
 

 
Vedlegg: 
Tertialrapport nr. 2 2020 
 
Link til Tertialrapport nr. 2 2020 i Framsikt:  
 
https://pub.framsikt.net/2020/vestby/mr-202008-tertialrapport/  
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SAKSUTREDNING: 
 
Innledning 
Vedlagt følger tertialrapport nr. 2 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 2. 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 andre 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 
sammenliknet med tidligere år:  
 

 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.  
 

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 grunnet 
korona samt noe annet merforbruk/mindreinntekter. I tillegg er det ønskelig å endre 
lønnsperiode for ansatte med variabel lønn i pleie- og omsorgstjenestene.  
 
Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene vil bli tilført 8,69 millioner kroner 
som følge av merforbruk/mindreinntekter på grunn av korona. Dette beløpet kommer 
i tillegg til 13,525 millioner kroner som ble tilført RO-ene i budsjettreguleringen etter 
1. tertial. I sum gir dette et beløp på 22,215 millioner kroner. I tillegg har fire RO-er 
koronautgifter på til sammen 2,5 millioner kroner som dekkes innenfor egne rammer 
(Skole, Barnehage, Helse og livsmestring og Eiendom). Disse to beløpene er totalt 
sett 2,8 millioner kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i k-sak om økonomiske 
konsekvenser av korona. Dette skyldes blant annet at det nå kommer færre 
overføringsflyktninger til Norge på grunn av korona, og at dette ikke var med i 
beregningsgrunnlaget i nevnte sak.  
 
Kommunen har tre RO-er (Helse- og livsmestring, Hjemmetjenesten og 
Sykehjemmet) hvor man benytter et turnusprogram. Dette programmet danner 
grunnlaget for utbetaling av variabel lønn. De siste årene har utbetalingen av variabel 
lønn den 12. i en måned vært betaling for arbeid som har vært utført for 30-60 dager 
siden. Årsaken til at betalingen har vært såpass sen skyldes at kvaliteten på 
grunnlaget for variabel lønn har vært for dårlig. Kvaliteten er nå blitt vesentlig bedre 
slik at man bruker mindre tid på retting av feil enn det man har gjort tidligere.  
 
Rådmannen ønsker å gå tilbake til en ordning der det som opparbeides av variabel 
lønn i en måned utbetales måneden etterpå. Dette vil gi en raskere utbetaling og er 
enklere å forstå og forklare både overfor ledere og ansatte. En endring av ordningen 
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vil ikke medføre at lønnsutgiftene for kommunen øker når man ser det over tid. 
Imidlertid vil de tre RO-ene bli belastet med variabel lønn for nærmere 55 uker i 
2020, slik at lønnsutgiftene som blir ført i regnskap 2020 øker med 5,1 millioner 
kroner.  
 
Andre nettoendringer er i sum på 2,0 millioner kroner. Disse endringen skyldes 
følgende:  

 Sentraladministrasjonen: økning tilsammen med 0,6 millioner kroner:  
o ekstrautgift på 0,5 millioner kroner grunnet endringer i mva-grunnlaget 

for KS-kontigenten 2017-2020. 
o søknad om støtte på 0,1 millioner kroner fra Stiftelsen Vestby 

Prestegård til utbedring av toalettet i 1. etasje.  

 Fellesutgifter ekskl. reserveposter: reduksjon med 0,8 millioner kroner grunnet 
lavere lønnskostnader.  

 Barnehage: reduksjon med 0,8 millioner kroner på grunn av færre barn enn 
budsjettert.  

 Sykehjemmet: økning med 1,4 millioner kroner til vikarbyrå og overtid grunnet 
vakanser og sykefravær.  

 Plan, bygg og geodata: økning med 2,0 millioner kroner grunnet lavere 
inntekter 

 Kommunalteknikk: økning med 0,1 millioner kroner til vedlikehold av 
lekeapparater på skoler og barnehager.  

 Sentrale inntekter og utgifter: økning med 0,5 millioner kroner grunnet høyere 
momskompensasjon, jf. økning i mva-grunnlaget for KS-kontigenten.  

 
De foreslåtte endringene kan sammenfattes til følgende tabell:  

 
Beløp i 1000 kr 

  

Merforbruk/ 
mindre- 
inntekt 
korona 

Endring 
av periode 

variabel 
lønn 

Andre 
netto- 

endringer 

Sum 
endringer i 

nettoramme 

Politisk styring 0 0 0 0 

Sentraladministrasjonen 2 200 0 600 2 800 

Fellesutgifter ekskl. reserveposter 0 0 -800 -800 

Skole 0 0 0 0 

Barnehage 0 0 -800 -800 

Helse og livsmestring 500 1 550 0 2 050 

Hjemmetjenesten 750 1 250 0 2 000 

Sykehjemmet 2 900 2 300 1 400 6 600 

Kommunalt NAV 1 000 0 0 1 000 

Kultur 190 0 0 190 

Plan, bygg og geodata 0 0 2 000 2 000 

Kommunalteknikk 150 0 100 250 

Eiendom 1 000 0 0 1 000 

Sentrale inntekter og utgifter 0 0 -500 -500 

Sum 8 690 5 100 2 000 15 790 
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Inndekning 
Inndekningsbehovet på drift foreslås finansiert gjennom endring i lønnsreserven, 
reduserte pensjonskostnader samt lavere arbeidsgiveravgift og økte skjønnsmidler 
fra fylkesmannen. Inndekningsmulighetene modifiseres noe ved at inntektene fra 
eiendomsskatt må justeres noe ned.  
 
Reserveposten for lønn ble redusert med 5,375 millioner kroner i 
budsjettreguleringen etter 1. tertial slik at det stod igjen 7,486 millioner kroner som 
blant annet skulle dekke årets lønnsoppgjør. Årets lønnsoppgjør gjør et relativt lite 
utslag på reserveposten slik at den kan reduseres med 6,5 millioner kroner.  
 
Lav lønnsvekst gir lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i årets 
budsjett. Lavere pensjonskostnad gir en reduksjon i lønnsutgiftene med 7,99 
millioner kroner.  
 
I budsjettreguleringen etter 1. tertial ble det lagt til grunn at redusert 
arbeidsgiveravgift i 3. termin ville gi en utgiftsreduksjon på 4 millioner kroner. 
Anslaget bygget på litt feil forutsetninger, og utgiftsreduksjonen ble 1,1 millioner 
kroner større enn det som ble beregnet etter 1. tertial. 
 
Det legges til grunn at Vestby kommune vil få 1,5 millioner kroner i skjønnstilskudd i 
forbindelse med opprettelse av teststasjon for korona, jf. k-sak om økonomiske 
konsekvenser av korona. 
 
Eiendomsskatten for 2. termin er blitt utfakturert i løpet av august og september. 
Inntektene fra eiendomsskatt ligger nå an til å bli 1,3 millioner kroner lavere enn 
budsjettert.  
 
Budsjettendring investering 
Alle prosjekter som er ferdig eller i sluttfasen er gjennomgått med hensyn til hva som 
kan trekkes inn av midler. Bakgrunnen for dette er å redusere årets låneopptak og 
unngå overføringer av budsjettbeløp som «blåser opp» investeringsbudsjettet. I sum 
er det 50,629 millioner kroner som kan trekkes inn. Dette gir en reduksjon i 
budsjetterte inntekter fra momskompensasjon på 10,126 millioner kroner og en 
reduksjon i låneopptak på 40,225 millioner kroner.  
 
Årets låneopptak er ennå ikke gjennomført, og kan nå reduseres med sistnevnte 
beløp fordi det trekkes inn budsjettbeløp for prosjekter som er avsluttet eller er i ferd 
med å bli avsluttet. I tillegg ønsker rådmannen å erstatte 75 millioner av årets 
låneopptak med bruk av fond. Dette gir et revidert låneopptak for 2020 på 28,982 
millioner kroner. Rådmannen ser tiltaket om å redusere årets låneopptak som et 
viktig tiltak for å redusere rente- og avdragsbelastningen for 2021 i kommende 
handlingsprogram. I tillegg foreslås det noen budsjettjusteringer mellom enkelte 
prosjekter.  
 
For en oversikt over hvilke prosjekter der budsjettbeløp trekkes inn eller endres vises 
det til rådmannens innstilling og til kommentarene til det enkelte prosjekt i 
tertialrapporten.  
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Konklusjon:  
Inndekningsbehovet på drift er 15,79 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom 
endring i lønnsreserven, reduserte pensjonskostnader samt lavere arbeidsgiveravgift 
og økte skjønnsmidler fra fylkesmannen. Under investering trekkes det inn 
budsjettbeløp på 50,6 millioner kroner, noe som gir et redusert låneopptak på 40,225 
millioner kroner. I tillegg erstattes 75 millioner kroner av årets låneopptak med bruk 
av fond.  
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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 -699 333 -713 917 14 585 -1 068 673 -1 068 673 0 
Sentrale utgifter -8 984 0 -8 984 3 877 3 877 0 
Netto finansutgifter og inntekter 47 110 48 259 -1 148 73 826 73 826 0 
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 -134 324 -209 324 75 000 
Overført til investeringer 0 0 0 141 072 216 072 -75 000 
Til disposisjon -661 206 -665 659 4 452 -984 221 -984 221 0 

Politisk styring 4 065 3 871 195 7 415 7 415 0 

Sentraladministrasjon 57 344 58 359 -1 016 82 863 85 663 -2 800 

Fellesutgifter 5 622 1 007 4 615 8 842 8 042 800 

Skole 176 993 175 585 1 407 280 279 280 279 0 

Barnehage 118 830 116 238 2 592 181 125 180 325 800 

Helse og livsmestring 77 987 75 841 2 147 132 293 134 343 -2 050 

Hjemmetjenesten 45 740 44 845 895 72 500 74 500 -2 000 

Sykehjemmet 70 076 73 518 -3 443 106 880 113 480 -6 600 

Kommunalt NAV 20 631 22 633 -2 002 31 236 32 236 -1 000 

Kultur 19 698 18 449 1 248 29 975 30 165 -190 

Plan, bygg og geodata 3 365 5 924 -2 559 5 618 7 618 -2 000 

Kommunalteknikk 23 526 25 432 -1 905 30 337 30 587 -250 

Eiendom 103 781 99 753 4 027 128 765 129 765 -1 000 

Sentrale inntekter og utgifter -106 568 -105 253 -1 315 -113 907 -114 407 500 

Sum disponering 621 089 616 203 4 886 984 221 1 000 011 -15 790 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + -40 117 -49 456 9 338 0 15 790 -15 790 

 
Inndekningsbehovet på drift er på 15,79 millioner kroner. Dette kan deles inn i tre kategorier: 

 Økte utgifter og lavere inntekter som følge av korona på 8,69 millioner kroner 

 Endret utbetalingstidspunkt for lønn for ansatte med variabel lønn som arbeider i pleie- og 
omsorgstjenester. Utgiften er på 5,1 millioner kroner. 

 Andre endringer i RO-enes nettorammer på 2,0 millioner kroner 

 Inndekningsbehovet på 15,79 millioner kroner foreslås finansiert gjennom følgende: 

 Reduksjon i lønnsreserven på 6,5 millioner kroner 

 Lavere pensjonskostnader på 7,99 millioner kroner 

 Redusert arbeidsgiveravgift på 1,1 millioner kroner utover tidligere beregning 

 Skjønnstilskudd fra fylkesmannen på 1,5 millioner kroner 

 Reduksjon i eiendomsskatt på 1,3 millioner kroner som trekker i motsatt retning 

 Under investering foreslås det å trekke inn budsjettbeløp på 50,6 millioner kroner. Dette gir en 
reduksjon på 40,2 millioner kroner for låneopptak i 2020. I tillegg foreslås det å erstatte 75 millioner 
kroner av årets låneopptak med bruk av fond. Dette gir i sum en reduksjon av årets låneopptak med 
115,2 millioner kroner.  
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 Innstilling til vedtak 

 

Rådmannens innstilling 

 
 

1. Tertialrapport nr. 2 2020 tas til orientering 

2. Driftsbudsjett 2020 endres slik: 

a. Rammen til SAD økes med 2,8 millioner kroner 
b. Rammen til Fellesutgifter reduseres med 800 tusen kroner 
c. Rammen til RO Barnehage reduseres med 800 tusen kroner 
d. Rammen til RO Helse og livsmestring økes med 2,05 millioner kroner 
e. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med 2,0 millioner kroner 
f. Rammen til RO Sykehjemmet økes med 6,6 millioner kroner 
g. Rammen til Kommunalt NAV økes med 1,0 million kroner 
h. Rammen til RO Kultur økes med 190 tusen kroner 
i. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 2,0 millioner kroner 
j. Rammen til RO Kommunalteknikk økes med 250 tusen kroner 
k. Rammen til RO Eiendom økes med 1,0 millioner kroner 
l. Refusjon for momskompensasjon økes 500 tusen kroner 
m. Skjønnsmidler økes med 1,5 millioner kroner 
n. Eiendomsskatt reduseres med 1,3 millioner kroner 
o. Reserveposten for lønn reduseres med 6,5 millioner kroner 
p. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 7,99 millioner 

kroner grunnet lavere pensjonskostnader. 
q. Rådmannen får fullmakt til å redusere resultatområdenes rammer med 1,1 million kroner 

grunnet lavere arbeidsgiveravgift utover det som ligger i vedtak i forbindelse med 
budsjettregulering 1. tertial. 

 

3. Investeringsbudsjett 2020 endres slik: 

a. Politikerportalen reduseres med 370 tusen kroner 
b. Son bibliotek – nytt ventilasjonsanlegg reduseres med 110 tusen kroner 
c. Brevik skole reduseres med 30,5 millioner kroner 
d. Ny ungdomsskole Vestby nord Sole reduseres med 3,946 millioner kroner 
e. Nye Bjørlien skole reduseres med 16 millioner kroner 
f. Son skole økes med 110 tusen kroner 
g. Deør barnehage økes med 625 tusen kroner 
h. Ny barnehage Pepperstad tomt reduseres med 414 tusen kroner 
i. Pepperstad barnehage reduseres med 313 tusen kroner 
j. Industri oppvaskmaskiner – sykehjemmet økes med 70 tusen kroner 
k. Inventar og utstyr – sykehjemmet reduseres med 70 tusen kroner 
l. Avløpsledning til pumpestasjon Støttumkroken reduseres med 5 millioner kroner 
m. Ny avløpspumpestasjon Støttumkroken reduseres med 700 tusen kroner 
n. Ombygging kryss Deør vei/Skoglund veien reduseres med 1,1 millioner kroner 
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o. Saneringsarbeid VA Deør og Strømbråten økes med 1,1 millioner kroner 
p. Utskiftning hovedvann Son Pepperstad økes med 1 million kroner 
q. VA-prosjekter reduseres med 1 million kroner 
r. VA-sanering i Vestby sentrum økes med 11,2 millioner kroner 
s. VA-sanering Støttumveien reduseres med 5,5 millioner kroner 
t. Kystkultursenteret – båt økes med 290 tusen kroner 
u. Refusjon av merverdiavgift reduseres med 10,4 millioner kroner 
v. Bruk av lån til investeringer reduseres med 115,225 millioner kroner 
w. Bruk av fond og overføring fra drift økes med 75 millioner kroner 

4. Låneopptak: 

a. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp på 28,982 millioner kroner til finansiering av vedtatt 
investeringsbudsjett 2020, jf. kommunelovens § 14-14. 

b. Vedtak under punkt 4 a) erstatter tidligere vedtak i k-sak 120/19 om kommunens 
låneopptak for investeringsbudsjett 2020. 

  

Saksfremlegg 

 
 
Innledning 

Vedlagt følger tertialrapport nr. 2 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 2. 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 andre 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 sammenliknet med 
tidligere år: 

 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. 

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 grunnet korona samt noe 
annet merforbruk/mindreinntekter. I tillegg er det ønskelig å endre lønnsperiode for ansatte med 
variabel lønn i pleie- og omsorgstjenestene. 
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Forslaget til budsjettendringer medfører at RO-ene vil bli tilført 8,69 millioner kroner som følge av 
merforbruk/mindreinntekter på grunn av korona. Dette beløpet kommer i tillegg til 13,525 millioner 
kroner som ble tilført RO-ene i budsjettreguleringen etter 1. tertial. I sum gir dette et beløp på 22,215 
millioner kroner. I tillegg har fire RO-er koronautgifter på til sammen 2,5 millioner kroner som dekkes 
innenfor egne rammer (Skole, Barnehage, Helse og livsmestring og Eiendom). Disse to beløpene er totalt 
sett 2,8 millioner kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i k-sak om økonomiske konsekvenser av 
korona. Dette skyldes blant annet at det nå kommer færre overføringsflyktninger til Norge på grunn av 
korona, og at dette ikke var med i beregningsgrunnlaget i nevnte sak. 

Kommunen har tre RO-er (Helse- og livsmestring, Hjemmetjenesten og Sykehjemmet) hvor man 
benytter et turnusprogram. Dette programmet danner grunnlaget for utbetaling av variabel lønn. De 
siste årene har utbetalingen av variabel lønn den 12. i en måned vært betaling for arbeid som har vært 
utført for 30-60 dager siden. Årsaken til at betalingen har vært såpass sen skyldes at kvaliteten på 
grunnlaget for variabel lønn har vært for dårlig. Kvaliteten er nå blitt vesentlig bedre slik at man bruker 
mindre tid på retting av feil enn det man har gjort tidligere. 

Rådmannen ønsker å gå tilbake til en ordning der det som opparbeides av variabel lønn i en måned 
utbetales måneden etterpå. Dette vil gi en raskere utbetaling og er enklere å forstå og forklare både 
overfor ledere og ansatte. En endring av ordningen vil ikke medføre at lønnsutgiftene for kommunen 
øker når man ser det over tid. Imidlertid vil de tre RO-ene bli belastet med variabel lønn for nærmere 55 
uker i 2020, slik at lønnsutgiftene som blir ført i regnskap 2020 øker med 5,1 millioner kroner. 

 

Andre nettoendringer er i sum på 2,0 millioner kroner. Disse endringen skyldes følgende: 

 Sentraladministrasjonen: økning tilsammen med 0,6 millioner kroner:  
o ekstrautgift på 0,5 millioner kroner grunnet endringer i mva-grunnlaget for 

KS-kontigenten 2017-2020. 
o søknad om støtte på 0,1 millioner kroner fra Stiftelsen Vestby Prestegård til 

utbedring av toalettet i 1. etasje. 

 Fellesutgifter ekskl. reserveposter: reduksjon med 0,8 millioner kroner grunnet lavere 
lønnskostnader. 

 Barnehage: reduksjon med 0,8 millioner kroner på grunn av færre barn enn budsjettert. 

 Sykehjemmet: økning med 1,4 millioner kroner til vikarbyrå og overtid grunnet vakanser og 
sykefravær. 

 Plan, bygg og geodata: økning med 2,0 millioner kroner grunnet lavere inntekter 

 Kommunalteknikk: økning med 0,1 millioner kroner til vedlikehold av lekeapparater på 
skoler og barnehager. 

 Sentrale inntekter og utgifter: økning med 0,5 millioner kroner grunnet høyere 
momskompensasjon, jf. økning i mva-grunnlaget for KS-kontigenten. 
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De foreslåtte endringene kan sammenfattes til følgende tabell: 

 Tall i tusen kroner 

Merforbruk/ 
mindre- 
inntekt 
korona 

Endring 
av 

periode 
variabel 

lønn 

Andre 
netto- 

endringer 

Sum 
endringer i 

nettoramme 

Sentraladministrasjonen 2 200 0 600 2 800 

Fellesutgifter ekskl. reserveposter 0 0 -800 -800 

Barnehage 0 0 -800 -800 

Helse og livsmestring 500 1 550 0 2 050 

Hjemmetjenesten 750 1 250 0 2 000 

Sykehjemmet 2 900 2 300 1 400 6 600 

Kommunalt NAV 1 000 0 0 1 000 

Kultur 190 0 0 190 

Plan, bygg og geodata 0 0 2 000 2 000 

Kommunalteknikk 150 0 100 250 

Eiendom 1 000 0 0 1 000 

Sentrale inntekter og utgifter 0 0 -500 -500 

Sum 8 690 5 100 2 000 15 790 

  

Inndekning 

Inndekningsbehovet på drift foreslås finansiert gjennom endring i lønnsreserven, reduserte 
pensjonskostnader samt lavere arbeidsgiveravgift og økte skjønnsmidler fra fylkesmannen. 
Inndekningsmulighetene modifiseres noe ved at inntektene fra eiendomsskatt må justeres noe ned. 

Reserveposten for lønn ble redusert med 5,375 millioner kroner i budsjettreguleringen etter 1. tertial 
slik at det stod igjen 7,486 millioner kroner som blant annet skulle dekke årets lønnsoppgjør. Årets 
lønnsoppgjør gjør et relativt lite utslag på reserveposten slik at den kan reduseres med 6,5 millioner 
kroner.  

Lav lønnsvekst gir lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i årets budsjett. Lavere 
pensjonskostnad gir en reduksjon i lønnsutgiftene med 7,99 millioner kroner. 

I budsjettreguleringen etter 1. tertial ble det lagt til grunn at redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin ville 
gi en utgiftsreduksjon på 4 millioner kroner. Anslaget bygget på litt feil forutsetninger, og 
utgiftsreduksjonen ble 1,1 millioner kroner større enn det som ble beregnet etter 1. tertial. 

Det legges til grunn at Vestby kommune vil få 1,5 millioner kroner i skjønnstilskudd i forbindelse med 
opprettelse av teststasjon for korona, jf. k-sak om økonomiske konsekvenser av korona. 

 Eiendomsskatten for 2. termin er blitt utfakturert i løpet av august og september. Inntektene fra 
eiendomsskatt ligger nå an til å bli 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettert.  
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 Budsjettendring investering 

Alle prosjekter som er ferdig eller i sluttfasen er gjennomgått med hensyn til hva som kan trekkes inn av 
midler. Bakgrunnen for dette er å redusere årets låneopptak og unngå overføringer av budsjettbeløp 
som «blåser opp» investeringsbudsjettet. I sum er det 50,629 millioner kroner som kan trekkes inn. 
Dette gir en reduksjon i budsjetterte inntekter fra momskompensasjon på 10,126 millioner kroner og en 
reduksjon i låneopptak på 40,225 millioner kroner. 

Årets låneopptak er ennå ikke gjennomført, og kan nå reduseres med sistnevnte beløp fordi det trekkes 
inn budsjettbeløp for prosjekter som er avsluttet eller er i ferd med å bli avsluttet. I tillegg ønsker 
rådmannen å erstatte 75 millioner av årets låneopptak med bruk av fond. Dette gir et revidert 
låneopptak for 2020 på 28,982 millioner kroner. Rådmannen ser tiltaket om å redusere årets låneopptak 
som et viktig tiltak for å redusere rente- og avdragsbelastningen for 2021 i kommende 
handlingsprogram. I tillegg foreslås det noen budsjettjusteringer mellom enkelte prosjekter. 

For en oversikt over hvilke prosjekter der budsjettbeløp trekkes inn eller endres vises det til rådmannens 
innstilling og til kommentarene til det enkelte prosjekt i tertialrapporten. 

 Konklusjon:  

Inndekningsbehovet på drift er 15,79 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom endring i lønnsreserven, 
reduserte pensjonskostnader samt lavere arbeidsgiveravgift og økte skjønnsmidler fra fylkesmannen. 
Under investering trekkes det inn budsjettbeløp på  50,6 millioner kroner, noe som gir et redusert 
låneopptak på 40,225 millioner kroner. I tillegg erstattes 75 millioner kroner av årets låneopptak med 
bruk av fond. 
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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  -335 375 -332 955 -2 420 -585 900 -564 700 
Ordinært rammetilskudd -323 608 -345 126 21 518 -437 800 -460 100 
Skatt på eiendom -40 350 -35 837 -4 513 -40 350 -40 350 
Andre generelle statstilskudd 0 0 0 -3 523 -3 523 

Sum Frie disponible inntekter -699 333 -713 917 14 585 -1 067 573 -1 068 673 
 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble økt med 1,1 millioner kroner i forbindelse med 
budsjettreguleringen 1. tertial. Endringen var basert på en modell fra Kommunenes Sentralforbund, 
basert på opplysninger i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Kommunen fikk tildelt i sommer 8,3 millioner 
kroner i vedlikeholdstilskudd, jf. k-sak 58/20. Beløpet er i første omgang ført sammen med 
rammetilskuddet, og fordeles ut senere i henhold til rådmannens fullmakt.  

Det legges til grunn at Vestby kommune vil få 1,5 millioner kroner i skjønnstilskudd i forbindelse med 
opprettelse av teststasjon for korona, jf. k-sak om økonomiske konsekvenser av korona. Prognosen for 
de frie inntektene i 2020 er fortsatt usikker. Anslag i statsbudsjett 2021 tilsier at de frie inntektene for 
landet som helhet kan bli litt høyere enn det som ble lagt til grunn etter Revidert nasjonalbudsjett 2020. 
På den annen side var skatteinngangen for september relativt svak for Vestby kommune. Dette tilsier at 
prognosen etter 1. tertial bør holdes uendret utenom antakelsen om økt skjønnstilskudd på 1,5 millioner 
kroner.  

Eiendomsskatten for 2. termin er blitt utfakturert i løpet av august og september. Inntektene fra 
eiendomsskatt ligger nå an til å bli 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettert.  

  

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 -500 0 -500 10 000 -500 
Reservert til lønnsreserve -8 484 0 -8 484 12 861 4 377 
Pensjon fellesordning 0 0 0 0 0 
Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 0 
Statstilskudd 0 0 0 0 0 

Sum Sentrale utgifter -8 984 0 -8 984 22 861 3 877 
 

De to reservepostene ble redusert med 15,375 millioner kroner i forbindelse med budsjettreguleringen 
1. tertial. Det står dermed igjen 7,486 millioner kroner som blant annet skal dekke årets lønnsoppgjør. 
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Årets lønnsoppgjør gir et relativt lite utslag på reserveposten slik at den kan reduseres med 6,5 millioner 
kroner.  

Budsjettallene i tabellen ovenfor stemmer ikke med beskrivelsen i forrige avsnitt. Dette skyldes 
budsjettekniske forhold knyttet til redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin hvor det ble mildertidig 
"lånt" av reserveposten for å handtere virkningen av redusert arbeidsgiveravgift.  

Kommunen vil få lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i årets budsjett på grunn av 
lavere lønnsvekst. Lavere pensjonskostnad gir en reduksjon i lønnsutgiftene med 7,99 millioner kroner.  

I budsjettreguleringen 1. tertial ble det lagt til grunn at redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin ville gi en 
utgiftsreduksjon på 4 millioner kroner. Anslaget bygget på litt feil forutsetninger, og utgiftsreduksjonen 
ble 1,1 millioner kroner større enn det som ble beregnet etter 1. tertial.  

  

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 -3 256 -3 890 634 -17 541 -11 541 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 21 716 24 507 -2 790 40 068 28 068 
Avdrag på lån 28 649 27 642 1 008 57 299 57 299 

Sum Finansinntekter/-utgifter 47 110 48 259 -1 148 79 826 73 826 
 

Anslagene for renteinntekter ble redusert med 6 millioner kroner mens anslaget for renteutgifter ble 
redusert med 12 millioner kroner i forbindelse med budsjettreguleringen etter 1. tertial. Anslagene 
bygget på et relativt lavt rentenivået resten av året. Dette rentenivået har ikke endret seg vesentlig etter 
1. tertial.  

  

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. august: 

  Beløp i 1000 kr Rente 

DNB Konsernkonto 400 037 0,80 

Sparebank1 Østfold-Akershus 74 0,00 

Sparebank1 Østfold-Akershus 50 000 0,59 

Sum 450 111   
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Kommunen har bankavtale med DNB, men står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Den nye 
bankavtalen trådde i kraft fra 1. april i år, og gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders nibor 
rente pluss en margin på 0,56 prosentpoeng. Kommunen har over flere år hatt 50 millioner kroner i 
innskudd i Sparebank 1 med én måneds oppsigelse. Denne plasseringen er blitt sagt opp grunnet lavere 
innskuddsrente enn det vi har i bankavtalen med DNB, og innskuddet vil bli overført til kommunens 
konsernkonto i DNB i slutten av september. 

  

Gjeldsportefølje 

Startlån på 45 millioner kroner er tatt opp. Kommunens ordinære låneopptak ennå ikke gjennomført 
grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med 
Sentrumsplanen er ikke gjennomført ut fra likviditetssituasjonen, og på grunn av endringer i 
sentrumsplanen, jf. f-sak 24/20 – Fremdrift sentrumsutbygging. I august ble p.t lån på til sammen 151,7 
millioner kroner slått sammen til ett nytt fastrentelån på vel fem år. Per 31. august er 
gjeldssammensetningen slik: 

Låneportefølje Beløp i 1000 kr Rente  

Startlån i Husbanken 175 144 0,93 

Lån til særvilkår i Husbanken 667 1,02 

Kommunalbanken - p.t. rente 599 222 1,00 

Kommunalbanken - nibor rente 438 727 0,86 

KLP - nibor rente 91 687 0,69 

Kommunalbanken - fastrente til 2025 151 726 1,26 

Kommunalbanken - fastrente til 2023 78 785 2,34 

KLP - fastrente til 2022 226 270 2,04 

Sum 1 762 228 1,16 

Andelen fastrentelån utgjør 28,8 prosent av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrukket kommunens 
likvide midler utgjør fastrentelånene 30,7 prosent av netto lånemasse. Gjennomsnittlig rentebinding er 
på ett år og 129 dager. 

  

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 vedtatte 
budsjettendringer i 1. tertial i år. I kolonnen "Forslag endring" fremkommer de budsjettmessige 
endringene rådmannen fremmer som en del av 2. tertialrapport.  

Rådmannen fremmer justering av budsjettet på flere investeringeprosjekter. Samlet foreslås det en 
nedjustering av budsjettet på investeringsprosjekter med til sammen 50,628 millioner kroner.  

  

Status investeringsprosjekter 

 

Sentraladministrasjon 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Digitalisering 1 070 2 070 0 2 070 0 
IKT Stor-Follo 1 250 1 250 0 1 250 0 
IKT-infrastruktur 464 5 214 0 5 214 0 
Infrastruktur Vestby sentrum 171 433 171 433 34 775 136 658 0 
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer 0 100 100 0 0 
Kjøp/Salg eiendommer 1 245 1 245 16 1 229 0 
Politikerportalen 370 370 0 370 -370 
Rådhuset integrert i sentrumsplanen 1 337 1 337 0 1 337 0 
Velferdsteknologi 1 542 3 542 1 908 1 634 0 

Sum 178 711 186 561 36 799 149 762 -370 
 

Kultur 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Birkelandgården 0 5 000 676 4 324 0 
Kulturbygg 14 207 64 207 11 248 52 959 0 
Kunstgressbaner - snøopplag 911 2 411 2 399 12 0 
Meråpent bibliotek, Vestby og Son 348 348 2 347 0 
Ny idrettshall Grevlingen 43 485 43 485 31 962 11 524 0 
Plasthall over Risil kunstgress 1 000 1 000 51 949 0 
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg -500 500 390 110 -110 
Utredning svømmehall - Vestby nord 2 482 2 482 90 2 392 0 

Sum 61 934 119 434 46 819 72 615 -110 
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Fellesutgifter 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 2 200 2 050 150 0 

Sum 0 2 200 2 050 150 0 
 

Skole 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Brevik skole 31 812 31 812 621 31 190 -30 500 
Hølen skole 3 051 3 051 5 3 046 0 
Interaktive tavler skole -78 1 422 367 1 055 0 
Inventar Grevlingen skole -119 131 116 15 0 
IT-Skole -899 2 601 1 781 820 0 
Ny ungdomsskole Vestby nord Sole 3 946 3 946 0 3 946 -3 946 
Nye Bjørlien skole 21 395 21 395 4 728 16 666 -16 000 
Son skole - ny inngang varelevering 100 350 0 350 110 
Utbygging Grevlingen ungdomsskole 273 273 0 273 0 
Utendørs Amfi Son skole 250 250 0 250 0 
Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole 0 10 000 83 9 917 0 

Sum 59 731 75 231 7 701 67 529 -50 337 
 

Barnehage 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Deør barnehage 2 039 5 414 2 264 3 150 625 
Ny barnehage Pepperstad tomt 1 440 1 440 1 026 414 -414 
Pepperstad barnehage 566 566 253 313 -313 
Standardheving barnehager 1 783 2 633 1 605 1 028 0 
Uteområde barnehager 0 800 0 800 0 

Sum 5 828 10 853 5 148 5 705 -102 
 

Helse og livsmestring 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Boliger for funksjonshemmede 1 858 1 858 1 430 428 0 
Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem -10 085 -10 085 -11 223 1 138 0 

Sum -8 227 -8 227 -9 794 1 566 0 
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Hjemmetjenesten 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Solhøy omsorgsboliger 11 240 96 240 19 230 77 010 0 

Sum 11 240 96 240 19 230 77 010 0 
 

Sykehjemmet 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet 190 640 584 56 70 
Inventar og utstyr - ny demensavdeling 148 148 147 1 0 
Inventar og utstyr - sykehjemmet 500 500 194 306 -70 
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 3 983 3 983 1 834 2 149 0 

Sum 4 821 5 271 2 760 2 511 0 
 

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 -5 000 
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 1 092 7 394 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 1 010 1 315 0 
Infrastruktur næringspark 8 250 18 250 3 502 14 749 0 
Kjenn bru (kulvert) 750 750 0 750 0 
Krokstrand - opparbeidelse av vei 0 500 0 500 0 
Krokstrand - parkeringsplass 0 500 84 416 0 
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser 0 1 000 0 1 000 0 
Maskin-/bilfornyelse 1 348 2 948 1 453 1 495 0 
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 17 338 820 16 518 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 -700 
Ny brygge Son 0 6 000 0 6 000 0 
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien 0 2 000 0 2 000 0 
Ny trykkøkningstasjon 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 -1 100 
Parkeringsplasser i Son 575 575 0 575 0 
Pumpestasjon på Risil 1 384 1 384 972 412 0 
Rehab. og forskjønning Vestby sentrum 5 434 5 434 0 5 434 0 
Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien 4 983 9 983 7 013 2 971 0 
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten 1 888 3 388 743 2 645 1 100 
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken 2 500 2 500 0 2 500 0 
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer 367 367 0 367 0 
Trafikksikkerhetstiltak 979 1 579 41 1 538 0 
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 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Turbro over Såna ved Hølen 1 964 4 314 1 506 2 809 0 
Utskifting hovedvann Son Pepperstad -1 223 4 777 5 734 -957 1 000 
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten 2 744 13 744 2 515 11 228 0 
VA-prosjekter -1 778 6 722 1 178 5 544 -1 000 
VA-sanering i Vestby sentrum 15 601 35 601 7 894 27 707 11 200 
VA-sanering Krusebyen 1 000 6 000 0 6 000 0 
VA-sanering Randem/Høgda 6 951 18 951 9 610 9 341 0 
VA-sanering Ringveien - Brevik 1 911 6 911 358 6 553 0 
VA-sanering Søndre Brevik 7 414 7 414 0 7 414 0 
VA-sannering Støttumveien 5 500 5 500 0 5 500 -5 500 
Veilys - oppgradering/installering av målere 11 087 11 387 47 11 340 0 
Sum øvrige prosjekter 0 0 374 -374 0 

Sum 97 411 227 611 46 630 180 981 0 
 

Eiendom 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Prestegårdslåven 10 075 10 075 180 9 895 0 
Tilpasninger bankgården 1 257 1 257 86 1 171 0 
Toppsystem for SD-anlegg 1 835 1 835 0 1 835 0 
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe 1 100 12 600 70 12 530 0 
Vestby fjernvarme 4 109 24 109 4 544 19 565 0 
Vestby rådhus - nytt takdekke 0 3 000 2 580 420 0 
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg 2 600 3 600 957 2 643 0 

Sum 20 977 56 477 8 417 48 060 290 
 

Sentrale inntekter og utgifter 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett   

Investering Reguleringer 
i år 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Sum øvrige prosjekter 0 30 000 8 130 21 870 0 

Sum 0 30 000 8 130 21 870 0 
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Sentrale kapitler 
 

Medarbeidere 
 
 

Tekst Resultat 
31.08.19 

Mål  
31.12.20 

Resultat 
31.08.20 

Sykefravær - totalt   8,8 % ≤ 8,3 %   8,0 % 

Sykefravær - kort 1 - 16 dg   2,7 % ≤ 2,0 %   2,2 % 

Sykefravær - lang > 16 dg   6,1 % ≤ 6,3 %   5,8 % 

Sykefravær - lang > 16 dg   6,5 % ≤ 6,3 %   6,2 % 

  

Korttidsfravær 

Korttidsfraværet har hatt en nedgang fra 2,7 prosent per 31.8.2019 til 2,2 prosent per 31.8.2020. 

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. I lys av den pågående koronaepidemien er det nå vesentlig lavere terskel før ansatte må 
holde seg hjemme fra arbeid dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon. Denne faktoren, sammen 
med karantenebestemmelsene, gjør at det ikke kan utelukkes en økning i korttidsfraværet for en 
periode. Regelverket rundt egenmeldt fravær for kommunen vil først bli tatt opp til vurdering når vi er 
tilbake på «grønt» nivå nasjonalt. 

  

Langtidsfravær 

Det har vært en reduksjon i langtidsfraværet sammenlignet med samme periode i 2019. Vi har noen 
tilfeller av langtidssykemeldinger som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder i all hovedsak personer 
som tilhører risikogruppene og i sitt arbeid er i tett kontakt med pasient/bruker/elev eller 
barnehagebarn. For øvrig har koronasituasjonen hatt marginal effekt på langtidsfraværet. 

Kommunen har et etablert 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 er i gang på sykehjemmet hvor de er inne og bistår 
på enkelte enheter med tiltak. I tillegg vurderes det et samarbeid med ekspertbistand som skal fokusere 
på lederopplæring i arbeidet med å bygge nærværskultur og få ned sykefraværet på den enkelte enhet. 

Vestby kommune har gjennom den nye IA-avtalen også fått anledning til bedriftsrettet 
oppfølgingsbistand fra NAV. Dette betyr at vi 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 har, og 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. 

 

  

Medarbeiderundersøkelse 

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å foreligge i 
løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen. 

  

  

  

 



43/20 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 - 20/00378-2 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 : Tertialrapport nr. 2 2020 Vestby kommune

Tertialrapport nr. 2 2020 
 

Side 21 av 81 

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. 

Iht. plan Oppfølgingen er en todelt prosess:  

"Kommunestyret vil derfor be 
rådmann 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."   

1. Oppfølging av nytt 
heisanlegg med søknad om 
spillemidler 

2. Oppfølging av 
vannforsyning til 
snøproduksjon. 

Kultur har fulgt opp punkt 1 og 
kommunalteknikk har fulgt opp 
punkt 2. Det anbefales at punkt 1 tas 
i forbindelse med den årlige 
rulleringen av handlingsprogram for 
idrett og fysisk aktivitet. 

Tidslinje for dialog og samtaler: 

24.06.2020 Første møte ble 
gjennomført – innledende samtaler 

03.07.2020 Andre møte ble 
gjennomført 

19.08.2020 Spillemiddelkurs for 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet 

26.08.2020 Tredje møte ble 
gjennomført - status 
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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. 

Kommunestyret vedtok at det skulle 
rapporteres i tertial 2 om hvor 
mange barn pr trinn som ikke går på 
SFO. 

 

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 Saken ble sendt tilbake til 
administrasjonen for å bli sendt ut på 
høring. Saken skal opp i 
formannskapet 5. oktober 2020 og 
kommunestyret 19. oktober 2020. 

 

 



43/20 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 - 20/00378-2 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 : Tertialrapport nr. 2 2020 Vestby kommune

Tertialrapport nr. 2 2020 
 

Side 23 av 81 

Kommunens resultatområder 
 

 
Politisk styring 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 4 065 3 871 195 7 415 7 415 0 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Området forventes 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 2 176 2 519 -344 4 295 4 295 

Sum Lønn 2 176 2 519 -344 4 295 4 295 

Drift 662 539 124 994 994 
Kjøp av produksjon 932 452 480 1 683 1 683 
Overføringer 295 361 -66 443 443 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 1 889 1 351 538 3 120 3 120 

Netto resultat 4 065 3 871 195 7 415 7 415 
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Sentraladministrasjon 
 

Kort oppsummering 
 
Sentraladministrasjonen har vært sterkt preget av håndteringen av koronapandemien gjennom andre 
tertial. Krisehåndteringen har krevd så mye at utviklings- og endringsarbeid har blitt stilt i bero. Samtidig 
har sykemeldte nøkkelmedarbeidere gjort at kommuneplanprosessen har blitt forsinket. Forsinkelsen 
forventes innarbeidet, slik at det endelige  kommuneplanvedtaket ikke blir forsinket. 

Sentraladministrasjonen har, som andre enheter i kommunen, om lag halvparten av de ansatte på 
hjemmekontor til enhver tid. Selv om dette er en løsning som fungerer, er den ikke optimal. Det 
planlegges likevel, gitt smittesituasjonen, med at denne situasjonen opprettholdes ut året. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 57 344 58 359 -1 016 82 863 85 663 -2 800 2 800 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Sentraladministrasjonen (SAD) har fått en ekstrautgift på 0,5 millioner kroner i 2020 grunnet endringer i 
mva-grunnlaget for KS-kontigenten 2017-2020. Utgiftene til ny smittestasjon er beregnet til 1,8 millioner 
kroner for resten av året vil bli utgiftsført under SAD. I tillegg vil det bli ført i alt 0,4 millioner kroner av 
andre utgifter under SAD som er koronarelatert. Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård har søkt om 
0,1 millioner kroner i støtte til utbedring av toalettet i 1. etasje. Det er fortsatt en viss usikkerhet med 
hensyn til IKT-kostnadene etter overgangen til StorFollo IKT.   

Konklusjon: SAD må tilføres 2,8 millioner kroner for å gå i balanse.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 17 993 17 993 1 28 046 28 311 
Refusjon lønn 0 -663 663 0 0 

Sum Lønn 17 993 17 330 664 28 046 28 311 

Drift 6 559 5 708 851 16 654 16 689 
Kjøp av produksjon 18 897 20 286 -1 389 26 301 28 851 
Overføringer 10 370 10 886 -517 10 970 11 070 
Finansutgifter 4 597 4 599 -3 0 4 597 

Sum Utgifter 40 423 41 480 -1 057 53 925 61 207 

Brukerbetaling -334 -38 -296 -502 -502 
Refusjoner -150 -206 56 -4 623 -4 623 
Overføringer 0 264 -264 0 0 
Finansinntekter -588 -471 -117 -1 530 -1 530 

Sum Inntekter -1 072 -450 -622 -6 655 -6 655 

Netto resultat 57 344 58 359 -1 016 75 317 82 863 
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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) 

Utarbeide 
anskaffelsestrategi 
for Vestby 
kommune 

    Anskaffelsesstrategi 
vil bli slutt sluttført 
i løpet av tredje 
tertial. 
 

 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. 

0,0 %   

Innbyggere som 
trives, medvirker 
og opplever 
trygghet i Vestby 
kommune 

Fornøyde brukere Andel av utgående 
faktura som er 
elektroniske 

Over 85 
prosent 

81 prosent Veksten i andelen 
av utgående 
fakturaer som er 
elektroniske har 
flatet ut. Det må 
undersøkes 
nærmere om det er 
tiltak som kan 
iverksettes for å nå 
opprinnelig mål, 
eller om nivået vi 
har nå er det vi kan 
oppnå på kort sikt.   
 

  Behandlingstid for 
søknader startlån 

Fire uker 
etter 

komplett 
søknad 

  Alle har fått 
midlertidige svar, 
men vi har ikke 
klart å ferdigstille 
søknadene innen 
fire uker.  
 

 

Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Digitalisering 1 070 2 070 0 2 070 0 
IKT Stor-Follo 1 250 1 250 0 1 250 0 
IKT-infrastruktur 464 5 214 0 5 214 0 
Infrastruktur Vestby sentrum 171 433 171 433 34 775 136 658 0 
Kirkelig fellesråd - diverse investeringer 0 100 100 0 0 
Kjøp/Salg eiendommer 1 245 1 245 16 1 229 0 
Politikerportalen 370 370 0 370 -370 
Rådhuset integrert i sentrumsplanen 1 337 1 337 0 1 337 0 
Velferdsteknologi 1 542 3 542 1 908 1 634 0 

Sum 178 711 186 561 36 799 149 762 -370 
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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 2. tertial. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 5 622 1 007 4 615 8 842 8 042 800 -800 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Det ligger an til et mindreforbruk på lønn for lærlinger på 0,6 millioner kroner. Kantinen på Rådhuset er 
midlertidig stengt, og mindreforbruket her blir 0,2 millioner kroner.  

Konklusjon: Fellesutgifter kan gi fra seg 0,8 millioner kroner og fortsatt 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 3 760 -1 221 4 981 5 922 5 922 
Refusjon lønn 0 -384 384 0 0 

Sum Lønn 3 760 -1 605 5 365 5 922 5 922 

Drift 2 560 2 484 75 3 966 3 966 
Kjøp av produksjon 269 167 102 403 403 
Overføringer 65 156 -92 97 97 
Finansutgifter 0 0 0 0 0 

Sum Utgifter 2 893 2 807 86 4 466 4 466 

Brukerbetaling -228 -105 -123 -342 -342 
Refusjoner -803 -92 -711 -704 -1 204 
Finansinntekter 0 1 -1 0 0 

Sum Inntekter -1 030 -195 -835 -1 046 -1 546 

Netto resultat 5 622 1 007 4 615 9 342 8 842 

 

Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 2 200 2 050 150 0 

Sum 0 2 200 2 050 150 0 
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Skole 
 

Kort oppsummering 
 
Høsten 2020 startet 15 lærere opp med videreutdanning for lærere gjennom Utdanningsdirektoratets 
videreutdanningsordning "Kompetanse for kvalitet". To lærere begynner på andre året på 
lærerspesialistutdanningen og en lærer begynner på første året. Lærerspesialistutdanningen er for 
lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen er lærere som har minst 60 studiepoeng 
og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet lærerspesialistutdanningen retter seg mot. 
Etter studiet skal læreren kunne bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen og 
utvikle skolen som lærende organisasjon.  

Skolene er, som resten av samfunnet, fortsatt preget av koronasituasjonen. Det undervises fortsatt i 
kohorter, men nå er kohortene en klasse og ikke mindre grupper som det var våren 2020.  

Nye læreplaner er klare og er tatt i bruk fra skolestart i august. Unntaket er 10. trinn. De skal begynne 
med nye fagplaner fra august 2021. 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. 

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. Dette skulle vi kollektivt ha fortsatt med skoleåret 2020/2021, men 
smittevernregler gjør at det er noen begrensninger. Det meste vil foregå på den enkelte skole. 

I kommunestyret 22.06.2020 ble det vedtatt at det skal rapporteres hvor mange elever som ikke bruker 
SFO per årstrinn i tertiarapporten etter 2. tertial.  

1. trinn 265 elever, 22 elever går ikke på SFO. 

2. trinn 246 elever, 25 elever går ikke på SFO. 

3. trinn 252 elever, 58 elever går ikke på SFO. 

4. trinn 245 elever, 147 elever går ikke på SFO. 

Til sammen er det 1008 elever på 1.-4. trinn. Av disse er det 252 elever som ikke går på SFO. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 176 993 175 585 1 407 280 279 280 279 0 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Samlet sett har RO Skole et mindreforbruk etter august.   

Det er store forskjeller mellom enhetene, men dette skyldes skjevheter etter overgang til ny 
skolemodell. Dette justeres på fra januar 2021. 

Sykefraværet på Ro Skole er etter 2. tertial lavere enn det som er satt som mål. Det er bra. Rektorene 
melder om at sykefraværet følges opp etter gjeldende regler og at de ikke er kjent med at noe av det er 
arbeidsrelatert. 

Konklusjon: Virksomheten 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 171 293 181 242 -9 949 261 679 269 499 
Refusjon lønn 0 -11 915 11 915 0 0 

Sum Lønn 171 293 169 326 1 966 261 679 269 499 

Drift 12 053 9 756 2 297 20 710 21 198 
Kjøp av produksjon 6 428 8 196 -1 768 13 558 13 558 
Overføringer 124 1 185 -1 061 186 186 
Finansutgifter 5 266 5 271 -5 0 5 266 

Sum Utgifter 23 871 24 408 -536 34 454 40 208 

Brukerbetaling -9 755 -8 534 -1 220 -17 686 -16 186 
Refusjoner -8 232 -9 532 1 300 -10 182 -13 005 
Overføringer -107 -5 -102 -160 -160 
Finansinntekter -78 -78 0 0 -78 

Sum Inntekter -18 171 -18 149 -23 -28 028 -29 428 

Netto resultat 176 993 175 585 1 407 268 104 280 279 
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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 % 100,0 %  

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

100,0 % 100,0 %  

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

SFO-undersøkelse 
for foresatte 

Bedre enn 
nasjonalt 

nivå 

 SFO-
undersøkelsen for 
foresatte blir 
gjennomført høst 
2020. 
 

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

 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Brevik skole 31 812 31 812 621 31 190 -30 500 
Hølen skole 3 051 3 051 5 3 046 0 
Interaktive tavler skole -78 1 422 367 1 055 0 
Inventar Grevlingen skole -119 131 116 15 0 
IT-Skole -899 2 601 1 781 820 0 
Ny ungdomsskole Vestby nord Sole 3 946 3 946 0 3 946 -3 946 
Nye Bjørlien skole 21 395 21 395 4 728 16 666 -16 000 
Son skole - ny inngang varelevering 100 350 0 350 110 
Utbygging Grevlingen ungdomsskole 273 273 0 273 0 
Utendørs Amfi Son skole 250 250 0 250 0 
Økt skolekapasitet barne- og ungdomsskole 0 10 000 83 9 917 0 

Sum 59 731 75 231 7 701 67 529 -50 337 
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Barnehage 
 

Kort oppsummering 
 
Barnehagene driftes under strenge nasjonale krav til smittevern for å hindre smittespredning av covid-
19. Smitteverntiltakene gjøres i henhold til Veileder om smittevern i barnehager under utbrudd av 
covid-19, som er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Veilederen har nivåinndeling 
etter trafikklysmodellen. Vi er på gult nivå. For å kunne gjennomføre smitteverntiltak som renhold og 
organisering av kohorter, har barnehagene stort behov for ekstra bemanning. 

På gult nivå prøver barnehagene så langt råd er å holde hver kohort for seg. Det betyr at det er lite 
samarbeid mellom kohortene. Skulle vi få et smittetilfelle i en barnehage, vil da kun én kohort med 
tilhørende barn og personale settes i karantene. Ved samarbeid mellom kohortene kan flere kohorter bli 
berørt.  

Under koronapandemien skal personalet ha lav terskel for å være hjemme dersom de har milde 
luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Selv med økt vikarbruk, vil det derfor være dager hvor det er 
knapt med personale. Av den grunn nedprioriteres det å servere mat i barnehagen og personalet 
prioriterer å være sammen med barna. 

Per 31.08.2020 er det fem barn uten tilbud om plass som ønsker oppstart før 31.12.2020. 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. Dersom barnet er født i 2018 eller tidligere og samlet inntekt er lavere enn 548 500 
kroner har husstanden også krav på 20 timer gratis kjernetid. For barnehageåret 2020 – 2021 er det per 
31.08.2020 fattet 114 vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling inklusiv 105 vedtak om gratis 
kjernetid. Private barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid får refundert tapt foreldrebetaling fra Vestby kommune. 

Estimert ser det ut til at de totale koronautgiftene for RO Barnehage blir 6,5 millioner kroner i 2020. 
Koronautgiftene dekker tapt foreldrebetaling i kommunale og private barnehager, ekstra vikarutgifter 
og innkjøp av utstyr slik at barnehagene kan drifte etter smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet 
og Utdanningsdirektoratet med blant kontaktreduserende tiltak, ekstra hygiene og lav terskel for at 
personale er hjemme ved svake sykdomsymptomer. 
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 118 830 116 238 2 592 181 125 180 325 800 -800 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Det er færre barn i barnehagene enn budsjettert. I enkelte barnehager er det en overtallighet 
i personalet og det blir derfor ikke satt inn vikar ved sykemeldinger. Barnehagene får refundert 
sykepenger. 

Da det er færre barn i de private barnehagene i perioden september til og med desember enn 
budsjettert, vil det være et mindreforbruk på utbetaling av kommunalt tilskudd. 

Barnehagene har et mindreforbruk etter 2. tertial. Om og hvor stort mindreforbruket blir, er avhengig av 
utgifter til vikar og innkjøp av utstyr i forbindelse med at barnehagene drifter på gult nivå som tilsier 
at ingen syke personer skal være i barnehagen, økt hygiene og kontaktreduserende tiltak som adskilte 
kohorter. Anslag på merkostnader knyttet til korona for 2. og 3. tertial er på om lag 1,6 millioner kroner. 
Dette vil vi kunne dekke innenfor eget budsjett. 

Konklusjon: Resultatområdet ser ut til å få et mindreforbruk i 2020. 800 tusen kroner kan omdisponeres. 

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 65 210 70 602 -5 392 104 986 103 326 
Refusjon lønn 0 -6 591 6 591 0 0 

Sum Lønn 65 210 64 010 1 200 104 986 103 326 

Drift 4 346 2 466 1 880 6 016 6 353 
Kjøp av produksjon 61 146 60 908 238 86 925 91 236 
Overføringer 6 425 -419 9 9 
Finansutgifter 194 194 0 0 194 

Sum Utgifter 65 692 63 993 1 699 92 950 97 793 

Brukerbetaling -9 859 -9 208 -652 -18 793 -16 693 
Refusjoner -2 213 -2 558 344 -2 545 -3 300 
Overføringer 0 0 0 -567 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -12 073 -11 765 -307 -21 905 -19 993 

Netto resultat 118 830 116 238 2 592 176 031 181 125 
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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. 
 

 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 %  Det oppfordres til å gå 
eller sykle til/fra jobb 
når man har mulighet 
til det. 
 

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 % 97,0 %  

 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. 
Første nettverk skulle 
vært i mars 2020. 
 

  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 % 65,0 % Foreldresamtaler 
gjennomføres utover 
høsten 2020 
 

  Brukertilfredshet 
(skala 1-5) 

4,6  Ny måling i november 
2020. 
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Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Deør barnehage 2 039 5 414 2 264 3 150 625 
Ny barnehage Pepperstad tomt 1 440 1 440 1 026 414 -414 
Pepperstad barnehage 566 566 253 313 -313 
Standardheving barnehager 1 783 2 633 1 605 1 028 0 
Uteområde barnehager 0 800 0 800 0 

Sum 5 828 10 853 5 148 5 705 -102 
 



43/20 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 - 20/00378-2 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 : Tertialrapport nr. 2 2020 Vestby kommune

Tertialrapport nr. 2 2020 
 

Side 36 av 81 

Helse og livsmestring 
 

Kort oppsummering 
 
I tillegg til forventet ressursbruk på 3,5 millioner kroner i koronarelaterte utgifter har RO helse og 
livsmestring (HLM) omdisponert personell til tjenester rettet mot smittevern som ikke er 
kostnadsberegnet. De ansatte har vist stor fleksibilitet og vilje til omdisponering av både 
arbeidsoppgaver og arbeidssted selv i de tilfellene det er gitt svært kort varsel. Lederne i HLM har jobbet 
aktivt med stadig omlegging av drift for å unngå for stor reduksjon av tjenestenivå og slitasje på de 
ansatte. 

 Helsepersonell mellom 2,4-2,8 årsverk fra turnussteder og helsestasjonen har fra mars vært 
omdisponert til Koronalegevakten i Moss. Lønnsutgifter refunderes fra Moss kommune, men 
omdisponering medfører mye administrasjon og krav til endret drift ved virksomhetene. Det er 
pr nå avgitt 0,5 årsverk sykepleier til koronalegevakten. 

 Helsesykepleiertjenesten har fra mars til september utført all smittesporing og har utvidet 
arbeidstiden med kveld, helg og også på overtid. Det har i snitt vært behov for 1,5 årsverk per 
dag til arbeidet. 

 Til kommunal teststasjon med åpning 14.09 omdisponerte HLM mye personell til 
planleggingsfasen; utarbeidelse av arbeidstidsordninger, IKT-systemer, fleksibel testkapasitet 
mm og til praktisk oppstart. Etter oppstart har HLM avgitt fast en sykepleier til fagledelsen, 
tre helsesykepleiere totalt 60 prosent til smittesporing, og en helsepersonell fra psykisk 
helsetjeneste til testteamet. 

 Omdisponert personellressurser for opprettelse og drift av sentralt smittelager i kommunen, og 
rapportering til sentrale myndigheter. Her ble det omdisponert 50 prosent årsverk i mars og 
april, 20 prosent til drift nå. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 77 987 75 841 2 147 132 293 134 343 -2 050 2 050 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Resultatområdet HLM forventer et merforbruk på 500 tusen kroner ved årets slutt. Hovedårsak er en ny 
ressurskrevende tjeneste fra juni som medfører en ubudsjettert kostnad på 3 millioner kroner i 2020. 
Den nye kostnaden kan delfinansieres, forutsatt dagens aktivitetsnivå, gjennom et hittil forventet 
mindreforbruk knyttet mot vakanser og lønn, og lavere driftskostnader grunnet redusert drift som følge 
av pandemiutbrudd. Ny beregning av tilskudd for ressurskrevende tjenester medfører at budsjettet kan 
økes med 1,1 millioner kroner. 

Mindreforbruk per 2. tertial skyldes mottatt tilskudd fra FiV og Bufdir på 1,3 millioner kroner til Ung 
Arena, Ungdomslos, og Rus/Psykiatri som skal overføres til 2021, samt utestående fakturaer. 

Koronautgifter hittil i år er 2,756 millioner kroner, 1,5 millioner kroner av disse ble refundert i 
juni. Forventet årsprognose for koronautgifter er i hovedsak knyttet mot lønn i smittebegrensende 
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arbeidstidsordninger og smittesporing. Lagt til grunn resultat hittil i år og at smittesporing legges til 
teststasjonen forventes nedgang i utgifter 3. tertial og en samlet utgift på kr 3,5 millioner kroner ved 
årets slutt. 

Endring av lønnsperiode for variabel lønn gir en engangseffekt på 1,55 millioner kroner.  

Konklusjon: Resultatområdet forventer å gå i balanse dersom 0,5 millioner kroner av koronarelaterte 
utgifter på 1,2 millioner kroner refunderes. I tillegg må resultatområdet tilføres 1,55 millioner kroner på 
grunn av endring av lønnsperiode.  

  

 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 72 897 77 181 -4 284 114 044 115 448 
Refusjon lønn 0 -4 525 4 525 0 0 

Sum Lønn 72 897 72 655 242 114 044 115 448 

Drift 6 417 5 296 1 121 9 485 9 581 
Kjøp av produksjon 16 098 17 388 -1 290 25 758 25 758 
Overføringer 2 379 2 988 -609 2 604 2 604 
Finansutgifter 6 -8 15 0 6 

Sum Utgifter 24 900 25 663 -763 37 847 37 949 

Brukerbetaling -531 -404 -127 -797 -797 
Refusjoner -17 389 -20 082 2 693 -18 417 -18 417 
Overføringer -1 890 -1 949 59 -1 890 -1 890 
Finansinntekter 0 -43 43 0 0 

Sum Inntekter -19 810 -22 478 2 668 -21 104 -21 104 

Netto resultat 77 987 75 841 2 147 130 787 132 293 
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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 % 12,3 % Lavere tall på 
utskrevne pasienter 
enn beregnet skyldes 
noe redusert drift av 
tjenesten ifm 
pandemien, primært 
at det ikke har vært 
kursvirksomhet i 
2020. En liten økning i 
andel utskrevne siden 
1. tertial skyldes at 
det vanligvis er en 
noe høyere 
utskrivningsgrad før 
sommerferieavvikling. 
Vi ser en økning i 
tildelt tjeneste 
sammenlignet med 
2019 på 30 prosent. 
 

  Antall vedtak som 
er effektuert innen 
tre uker 

100,0 % 98,9 %  Fem vedtak ikke 
effektuert innen tre 
uker i psykisk 
helsetjeneste. 
 

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

Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel 
1 

< 1,0 % 0,98 % Fysioterapitjenesten 
når målene i forhold 
til Pri 1 og 3 
pasienter. Grunnet 
Covid 19-situasjonen 
har 10 prosent færre 
pasienter blitt 
behandlet i 2. tertial. 
Årsaken til dette er 
total nedstengning av 
institutter i perioder, 
samt at det å følge 
smitteverntiltak gjør 
at den enkelte 
behandler må 
beregne seg mer tid 
mellom hver pasient. 
 

  Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel 
2 

< 3 % 4 %  

  Ventelister som 
samsvarer med 
prioriteringsnøkkel 
3 

< 15 % 13,3 %  

 Sikre 
pasient/brukers 
rett til 
medvirkning 

Andel brukere med 
mer enn to 
tjenester som har 
tildelt koordinator 

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

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

og har individuell 
plan 

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 %  

  Brukertilfredshet 
målt ved 
brukerundersøkelse 
på ett års kontroll 

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

 
 

Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Boliger for funksjonshemmede 1 858 1 858 1 430 428 0 
Boliger for tyngre funksjonhemmede Randem -10 085 -10 085 -11 223 1 138 0 

Sum -8 227 -8 227 -9 794 1 566 0 
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Hjemmetjenesten 
 

Kort oppsummering 
 
Gjennomsnittlig vedtakstid per 2. tertial 2020 er 986 timer per uke. Sammenlignet med 1. tertial var 
gjennomsnittet 852 timer per uke. Økningen på over 130 timer/uke gjør driften svært krevende da det 
er vanskelig å rekruttere ekstravakter. Flere av pasientene har store og sammensatte behov som fordrer 
to ansatte i stellesituasjon. 

Tjenesten har i tillegg store personalmessige utfordringer med at ansatte må holde seg hjemme dersom 
de har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv milde symptomer) eller andre symptomer forenlig 
med covid-19. 

Fra og med mai 2020 er det etablert en ny avdeling i hjemmesykepleien, avdeling for 
hjemmerehabilitering. Bakgrunn for endret organisering er behovet for å øke og intensivere 
rehabiliteringsinnsatsen for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset rett hjem 
med riktig tjenester til riktig tid.  

Fra august ble dagens rehabiliteringsteam utvidet med en fysioterapeut og en sykepleier. 
Rehabiliteringsteam skal i tett samarbeid med hjemmetjenesten etterstrebe å komme tidlig på banen 
hos personer som har behov for rehabilitering i eget hjem. Dette blant annet gjennom kartlegging og 
vurderingsbesøk så tidlig som mulig i rehabiliteringsfasen. Det er med på å sikre gode og trygge 
overganger fra helseinstitusjon til hjemmet.  

Arbeidet med overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer har blitt utsatt flere ganger, men vil bli 
fullført i løpet av oktober. Dette vil åpne for mottak av signaler fra andre velferdsteknologiske løsninger 
noe som kan bidra til å øke trygghet, og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i 
hverdagen. Velferdsteknologi kan også bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet 
på tjenestetilbudet. 

Fra og med medio mars har tjenesten avgitt 2 årsverk sykepleier til koronalegevakten. Tjenesten har fra 
og med 14. september avgitt tilsammen 4,4 årsverk helsepersonell til koronalegevakten og teststajonen 
på Risil. Denne situasjonen berører oppstart av innsatsteam samt tjenesteromådet til demens og 
kreftkoordinator. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 45 740 44 845 895 72 500 74 500 -2 000 2 000 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Samlet har resultatområdet et mindreforbruk på lønnsutgifter etter 2 tertial. Dette til tross for sterk økt 
aktivitet, og at ikke alt av utgifter relatert til korona er blitt kompensert. Vedtakstiden har økt med over 
130 timer pr uke fra juli til medio september. I tillegg er det økte utgifter i forbindelse med sykefravær 
relatert til luftsveissymptomer. Lite tilgang på vikarer gir økt bruk av overtid. Mindreforbruket på 
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lønnsutgifter skyldes at vi ikke kom igang med utvidelsen av rehabiliteringsteam og innsatsteam som 
planlagt på grunn av korona. Rehabiliteringsteamet er nå i gang, mens oppstart av innsatsteamet må 
utsettes da ressursene midlertidig benyttes på kommunens teststasjon for Covid-19. Aktivitetsøkningen 
vil delvis dekkes av stillingsressurser fra innstasteamet, men tjenesten vil få en merforbruk for tredje 
tertial. 

Tjenesten har et estimert tap av brukerbetaling for tredje tertial på 110 tusen kroner på grunn av 
koronastengt dagavdeling. 

Endring av lønnsperiode for variabel lønn gir en engangseffekt på 1 250 tusen kroner.  

Konklusjon: Forventes å gå i balanse dersom hjemmetjenesten får tilført 750 tusen kroner til dekning av 
merutgifter/mindreinntekter som følge av korona. I tillegg må tjenesten tilføres 1 250 tusen kroner på 
grunn av endring av lønnsperiode.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 34 229 35 910 -1 682 56 966 57 231 
Refusjon lønn 0 -2 015 2 015 0 0 

Sum Lønn 34 229 33 895 334 56 966 57 231 

Drift 3 518 3 397 121 5 107 5 107 
Kjøp av produksjon 8 907 8 543 365 11 300 11 800 
Overføringer 0 455 -455 0 0 
Finansutgifter 374 375 -1 0 374 

Sum Utgifter 12 799 12 771 29 16 408 17 281 

Brukerbetaling -1 215 -1 244 29 -2 063 -1 903 
Refusjoner -73 -555 482 -110 -110 
Overføringer 0 -21 21 0 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -1 288 -1 821 533 -2 173 -2 013 

Netto resultat 45 740 44 845 895 71 201 72 500 

 



43/20 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 - 20/00378-2 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 : Tertialrapport nr. 2 2020 Vestby kommune

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 % 30,3 % Hjemmetjenesten 
disponerer tilsammen 
32 tjenestebiler, hvorav 
10 er el-biler og 11 er 
hybridbiler. 
 

 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 % Fom sommer-21 
planlegges det for bruk av 
sykkel i tjenesten på to 
arbeidsruter. 
 

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 5,5  

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

5,5 5,4  

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

5,0 5,1  

 Sikre at rett pasient 
får rett medisin til 
rett tid 

Antall avvik < 100 85 Antall avvik ligger på 
tilsvarende nivå som 2019 
 

  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 % 55,0 % Ca 370  hjemmeboende 
pasienter er kartlagt for 
ernæringsmessig risiko. 
49 av disse er i 
ernæringsmessig risiko, 
hvorav 27 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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Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Solhøy omsorgsboliger 11 240 96 240 19 230 77 010 0 

Sum 11 240 96 240 19 230 77 010 0 
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Sykehjemmet 
 

Kort oppsummering 
 
Det har ikke vært smitte på sykehjemmet, hverken blant pasienter eller ansatte. 

Vestby sykehjem har vært inne i en ganske rolig periode, og sommeren ble fin med mange besøk som 
har vært gode til å forholde seg til smittevernregler. Nå er sykehjemmet åpent for besøk alle dager, men 
besøksvaktene opprettholdes slik at smittevernet overholdes på en god måte.  

Selv om besøk har vært regulert har det ikke vært mangl på aktiviteter og underholdning. Aktivitetene 
har vært begrenset til egne avdelinger og det er gjennomført mange fine og varierte utekonserter 
gjennom hele sommeren. 

Bemanningssituasjonen er krevende. Etter ferien er det færre vikarer å få tak i for å dekke vakter for 
ansatte som har luftveissymptomer og kommer i karantene i påvente av testsvar. Det jobbes med 
rekruttering av vikarer. Det er nå også flere søkere til vakante sykepleierstillinger enn tidligere. 

Sykehjemmet utvidet sine åpningstider i vaskeri- og renholdstjenesten i forbindelse med pandemien. 
Flere andre enheter i kommunen har gått over til å bruke uniformer, som vaskes i sykehjemmets vaskeri. 
Renholdet i sykehjemmet er utvidet for å forebygge smitte. Dette har krevd en økning på tre årsverk.  

Sykehjemmet har nå en sykepleier i 100 prosent stilling ved koronalegevakten.  

Nytt sykesignalanlegg er nå implementert, og sykehjemmet har etter hvert muligheter for å koble til 
flere digitale hjelpemidler ved behov, f.eks. digitalt tilsyn. Men her må det «bygges sten på sten». Det 
nye sykesignalanlegget har også krevd utskifting av sentralbordet, tilsvarende det servicetorget og 
hjemmetjenesten har.  

I tiden sykehjemmet var stengt, ble oppkjørselen utvidet og fornyet. Det er blitt riktig bra, og både 
taksisjåførene og ambulansepersonellet er meget fornøyde. Det er nå startet utbygging av tak og 
parkering med lading for inntil syv elektriske rullestoler/kjøretøy ved hovedinngangen. 

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. Det ble 
kjøpt inn senger, pustemaskiner og annet utstyr. Denne beredskapen avvikles (lagres) nå, og 
Randemstua vil igjen bli dagsenter for personer med demens. Derimot vil vi kunne tilbakestille den til 
«koronaenhet» i løpet av to døgn hvis det skulle bli behov for det.  
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 70 076 73 518 -3 443 106 880 113 480 -6 600 6 600 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Sykehjemmet har økte utgifter på lønn ved behov for overtid og forskjøvet arbeidstid pga. 
koronapandemien og sykdom hos ansatte. Det har også vært innleid sykepleiere fra vikarbyrå i vakante 
stillinger og på senvakter ved kortidsavdelingen.  

Besøksvaktene er stillinger i tillegg til ordinær drift, fra  kl. 11:30 -19:00 hver dag, også helger. 
Sykehjemmet har totalt tre ekstra årsverk i vaskeri og til renhold. Det har vært uforutsette utgifter ved 
behov for økt tjenesteomfang for flere av våre spesialplasser. 

Slik det ser ut nå er brukerbetalingen høyere enn antatt. Dette er relatert til maks aktivitet som vil si fullt 
sykehjem til enhver tid. 

Endring av lønnsperiode for variabel lønn gir en engangseffekt på 2,3 millioner kroner.  

Konklusjon: Sykehjemmet må tilføres 6,6 millioner kroner. Av dette beløpet skyldes 2,9 millioner kroner 
økte utgifter på grunn av korona, og endring av lønnsperiode 2,3 millioner kroner.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 60 357 67 210 -6 853 94 218 95 099 
Refusjon lønn 0 -4 441 4 441 0 0 

Sum Lønn 60 357 62 769 -2 412 94 218 95 099 

Drift 10 472 11 418 -946 13 335 15 254 
Kjøp av produksjon 7 527 7 805 -278 9 595 11 295 
Overføringer 0 1 459 -1 459 0 0 
Finansutgifter 1 084 1 086 -2 0 1 084 

Sum Utgifter 19 083 21 768 -2 685 22 930 27 633 

Brukerbetaling -9 364 -10 995 1 632 -15 852 -15 852 
Refusjoner 0 0 0 0 0 
Overføringer 0 -22 22 0 0 
Finansinntekter 0 0 0 0 0 

Sum Inntekter -9 364 -11 018 1 654 -15 852 -15 852 

Netto resultat 70 076 73 518 -3 443 101 296 106 880 
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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 Ingen i 2. tertial (til 
og med august), 
men det øker nå. 
 

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

< 25 74 2. tertial er det 16 
døgn, 9 i påvente av 
for sykehjemmet, 7 
døgn i påvente av 
tjeneste fra HELM. 
 

  Venteliste for plass i 
sykehjem 

3 0  

 Beboere og 
pasienter skal 
oppleve 
medbestemmelse 

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

5,2  Ny 
brukerundersøkelse 
vår 2021 
 

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

Andel som benytter seg 
av aktivitetstilbud (nytt 
mål) 

80,0 %  Ny 
brukerundersøkelse 
vår 2021 
 

  Antall arrangement og 
aktiviteter per måned 
(nytt mål) 

4 8 Det er mange 
aktiviteter, langt 
mer enn målet, men 
de foregår på de 
forskjellige 
avdelinger og 
bogrupper p.g.a. 
pandemien. Det har 
vært flere 
utekonserter både 
ved hovebygningen 
og ved Post 3. 
 

 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 % Sykehjemmet har 
innarbeidet 
ernæringsscreening 
på alle nye 
pasienter. 
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

  Andel risikopasienter 
med individuell 
oppfølging/ernæringsplan 

100,0 % 100,0 % Alle pasienter veies 
regelmessig og det 
iverksettes 
ernæringsjusteringer 
ved avvik fra 
forventet normalt 
resulatat av vekt og 
apetitt. 
 

 

Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Industri oppvaskmaskiner - sykehjemmet 190 640 584 56 70 
Inventar og utstyr - ny demensavdeling 148 148 147 1 0 
Inventar og utstyr - sykehjemmet 500 500 194 306 -70 
Utbygging av sykehjemmet nytt 2015 3 983 3 983 1 834 2 149 0 

Sum 4 821 5 271 2 760 2 511 0 
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Kommunalt NAV 
 

Kort oppsummering 
 
Kommunalt NAV har god kontroll på budsjett for økonomisk sosialhjelp. Kontoret har hatt utgifter til 
covid-19, men per nå er det ingen henvendelser fra brukere som står i en vanskelig situasjon grunnet 
pandemien. Antall sosialhjelpsmottakere er stabilt og det jobbes systematisk med avklaring og overgang 
til arbeid. 
 
Innvandrerenheten vil ikke kunne bosette så mange flyktninger som planlagt grunnet covid-19 
situasjonen. Dette medfører et merforbruk på budsjettet i 2020 som er estimert til 1,3 millioner kroner. 
På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å iverksette tiltak for å gjøre noe med situasjonen da 
endringer i budsjett skyldes redusert bosetting og det meste av oppfølgingen flyktningtjenesten foretar 
er lovpålagt.  

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 20 631 22 633 -2 002 31 236 32 236 -1 000 1 000 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Kommunalt NAV forventer å gå i balanse ved årets slutt. Det er god kontroll på budsjett vedrørende 
økonomisk sosialhjelp. Utgifter til brukere som har kommet i en vanskelig situasjon grunnet korona er 
foreløpig i underkant av 475 tusen kroner. Kommunalt NAV ble tilført 850 tusen kroner etter 1. tertial på 
grunn av korona. Kontoret har per nå ingen brukere som mottar økonomisk sosialhjelp grunnet 
pandemien, men det er usikkert hvordan utviklingen vil være utover høsten.  

Innvandrerenheten forventes å ha et merforbruk på 1,325 millioner kroner ved årets slutt. Dette er 
relatert til færre bosatte fyktninger grunnet koronapandemien.  

Konklusjon: Samlet merforbruk ved utgangen av året er anslått til 1 million kroner - gitt at det ikke blir 
flere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp på grunn av korona.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 12 304 12 406 -102 19 641 19 141 
Refusjon lønn 0 -700 700 0 0 

Sum Lønn 12 304 11 706 598 19 641 19 141 

Drift 1 585 1 068 517 2 096 2 379 
Kjøp av produksjon 5 490 6 149 -659 7 739 8 239 
Overføringer 14 955 14 724 231 17 241 22 041 
Finansutgifter 100 257 -157 150 150 

Sum Utgifter 22 131 22 198 -67 27 226 32 809 

Brukerbetaling 0 0 0 0 0 
Refusjoner -1 294 -991 -303 -1 941 -1 941 
Overføringer -12 423 -10 187 -2 236 -17 709 -18 642 
Finansinntekter -87 -92 6 -130 -130 

Sum Inntekter -13 804 -11 271 -2 533 -19 780 -20 714 

Netto resultat 20 631 22 633 -2 002 27 086 31 236 
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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 3,9  

 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 % 100,0 %  

  Antall bosatte 
flyktninger i henhold 
til bosettingsvedtak 

10-25 7  

 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 %  

 
NAV bruker kontinuerlig tiltak og virkemidler for at brukere skal oppnå økonomisk selvhjulpenhet.  
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Kultur 

 

Kort oppsummering 

 
På grunn av koronapandemien ble alle kommunale kultur- og idrettsbygg stengt ned den 13. mars. Det 
er forsiktig åpnet opp for aktiviteter igjen, men koronoasituasjonen har preget perioden og vil prege 
resultatområdet ut resten av året. 

Den kulturelle spaserstokken har ikke avholdt noen konserter så langt i 2020, og alle produksjoner er 
stoppet, enten utsatt eller kansellert. Det ble iverksatt et nytt tiltak - Vestby kulturkringkasting (VKK), 
streamet underholdning. 17. mai ble gjennomført som streamet arrangement. 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. 

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. 200 tusen var avsatt som øremerket 
tilskudd til Kulturdøgn Soon, men dette ble avlyst på grunn av koronakrisen og gjeldende 
publikumsrestriksjoner. Son kystkultursenter er overført til kommunen i perioden. Gamle Bjørlien Skole - 
Jupiter - er nå tatt i bruk som produksjonslokaler for kulturaktiviteter, der blant annet Ungt teater Viken 
nå er inne. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 19 698 18 449 1 248 29 975 30 165 -190 190 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
På grunn av korona blir brukerinntektene for 3. tertial 440 tusen kroner lavere enn budsjettert. Noe av 
dette blir motsvart med begrenset aktivitet for enkelte prosjekter.  

Konklusjon: Kultur må tilføres 190 tusen kroner for å være i balanse ved årets slutt.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 14 178 14 529 -351 22 307 22 371 
Refusjon lønn 0 -283 283 0 0 

Sum Lønn 14 178 14 246 -68 22 307 22 371 

Drift 3 579 2 177 1 402 5 096 5 351 
Overføringer 3 480 3 507 -26 5 221 5 221 
Finansutgifter 92 111 -19 0 92 

Sum Utgifter 7 152 5 795 1 357 10 317 10 664 

Brukerbetaling -1 066 -940 -126 -2 940 -2 310 
Refusjoner -273 -197 -76 -110 -310 
Overføringer -60 -455 395 -90 -90 
Finansinntekter -233 0 -233 -350 -350 

Sum Inntekter -1 632 -1 591 -41 -3 490 -3 060 

Netto resultat 19 698 18 449 1 248 29 133 29 975 
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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 %  Delmål 6.2 i 
prosess. 
 

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 15 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
 

  Arrangement klubb og fritid 20 5 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
 

  Arrangement kulturskolen 30 3 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
 

  Arrangement totalt 140 24 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
Nytt tiltak Vestby 
Kulturkanal regnes 
som ett 
arrangement. 
 

  Besøkstall Grevlingen svømmehall 6 500 1 937 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
 

  Fellesarrangement/Folkehelseuken 20  Måles tredje 
tertial, men vil 
være preget av 
koronasituasjonen. 
 

 Alle innbyggere 
skal ha tilgang til 
allsidige og 
synlige 
bibliotektjenester 

Antall publikum på arrangement 2 050 466 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
 

  Besøk pr.  innbygger 3,5 1,4 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

koronasituasjonen. 
 

  Utlån pr.  innbygger 3,5 1,6 Målet vil ikke bli 
nådd på grunn av 
koronasituasjonen. 
 

 Kulturskolen skal 
være ettertraktet 
og levere kvalitet 

Dekningsgrad = Andel barn i 
grunnskolealder som deltar på 
aktivitet 

12,5 %  Måles tredje 
tertial. 
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Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Birkelandgården 0 5 000 676 4 324 0 
Kulturbygg 14 207 64 207 11 248 52 959 0 
Kunstgressbaner - snøopplag 911 2 411 2 399 12 0 
Meråpent bibliotek, Vestby og Son 348 348 2 347 0 
Ny idrettshall Grevlingen 43 485 43 485 31 962 11 524 0 
Plasthall over Risil kunstgress 1 000 1 000 51 949 0 
Son bibliotek - nytt ventilasjonsanlegg -500 500 390 110 -110 
Utredning svømmehall - Vestby nord 2 482 2 482 90 2 392 0 

Sum 61 934 119 434 46 819 72 615 -110 
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Plan, bygg og geodata 
 

Kort oppsummering 
 
Resultatområdet Plan, bygg og geodata har hatt og 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 opp mot 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 det ser ut til at fremdriften har stanset noe opp på grunn av situasjonen vi fortsatt er 
inne i. På grunn av endringer av planlegger-ressursene forventes ferdigstilling av et betydelig antall 
planer i løpet av året, men med noe avvik fra de prioriterte planoppgavene. 

Geodata-avdelingen har fått god hjelp av en snøfattig ettervinter/vår i forhold til ventende oppgaver. 
Det har vært betydelig lavere aktivitet for fradelinger og oppmålingsoppdrag enn forventet, noe som 
antas å ha sammenheng med situasjonen vi er inne i. Den spesielle situasjonen som følge av Korona-
pandemien, med hjemmekontor for de ansatte i en periode, kan også ha bidratt til noe lavere 
produksjon av oppgaver enn normalt for resultatområdet som helhet. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 3 365 5 924 -2 559 5 618 7 618 -2 000 2 000 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Resultatområdet har et merforbruk på 2,559 millioner kroner etter 2. tertial. 1, 345 millioner kroner av 
merforbruket skyldes digitalisering av eiendomsarkivet som skal dekkes ved bruk av fond. Merforbruket 
er derfor 1,214 millioner kroner. Det anslås at inntekter i geodataavdelingen blir rundt 2 millioner 
kroner lavere enn budsjettert, og det anses ikke mulig å ta inn de forventede inntekter. 

Konklusjon: Resultatområdet forventer et merforbruk på inntil 2 millioner kroner ved årets slutt. 
Merforbruket antas å ha sammenheng med lavere aktivitet generelt og knyttet til koronasituasjonen. 
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 13 835 13 345 490 21 786 21 786 
Refusjon lønn 0 -884 884 0 0 

Sum Lønn 13 835 12 461 1 374 21 786 21 786 

Drift 1 018 2 907 -1 888 1 528 1 528 
Overføringer 27 406 -380 40 40 
Finansutgifter 0 1 -1 544 544 

Sum Utgifter 1 045 3 314 -2 268 2 112 2 112 

Brukerbetaling -11 409 -9 554 -1 856 -17 121 -17 121 
Refusjoner -107 -297 190 -160 -160 
Finansinntekter 0 0 0 -1 000 -1 000 

Sum Inntekter -11 516 -9 851 -1 665 -18 281 -18 281 

Netto resultat 3 365 5 924 -2 559 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 % Resultat ikke målt. 2020 
er første år med 
kartlegging av antall 
syklende og gående. Tall 
for reduksjon foreligger 
derfor ikke. Det er gjort 
mye kartlegging av antall 
og kvalitet på 
sykkelparkeringer på 
skolene, og hinder, dårlig 
asfalt mm. på gang- og 
sykkelveiene i 2020. I 
2029 ble flere strekninger 
reasfaltert, noe vi vet er 
viktig for å øke 
sykkelandelen. 
Sentrumsveien forbi 
rådhuset er delvis 
ferdigstilt i 2020, med 
eget sykkelfelt. Dette 
viser hvordan 
tilretteleggingen for 
gående og syklende vil bli 
også i resten av sentrum. 
 
  
 

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 7 Kommunen mangler en 
entydig tilsynsplan, og 
tilsyn gjennomføres i 
tilfeller hvor lett synlige 
avvik fremkommer i 
dokumentasjon som 
mottas eller ved 
observasjon av tiltak som 
gjennomføres. Tilsyn 
gjennomføres også ved 
tiltak som anses utført 
uten søknad og 
tillatelse.Tilsyn 
gjennomføres som 
dokumenttilsyn eller 
plasstilsyn. 
 

 Færrest mulig 
inngrep i 
naturtypelokaliteter 
(nullvisjon) 

Antall kjente 
inngrep 

0 0 Resultat oppnådd. Ingen 
inngrep har blitt gjort 
som resultat av 
arealplanlegging, men det 
er gjort inngrep i 
naturtypelokalitet på 
Hauger i forbindelse med 
hogst. Det er mulig at 
flere naturtypelokaliteter 
er berørt av hogst, men 
dette har ikke kommunen 
oversikt over. 
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

 

 Lavest mulig 
omdisponering av 
dyrka og dyrbar 
mark (nullvisjon) 

Arealregnskap fra 
KOSTRA 

0 8,8 Resultat ikke 
oppnådd. Reguleringsplan 
for ny brannstasjon har 
blitt vedtatt, og 8,8 daa 
dyrka mark blir 
omdisponert på grunn av 
reguleringen. 
 

 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 % 81,0 % 21 av 26 saker 
 

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

0,0 % 4,0 % 1 av 26 saker 
 

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

0,0 % 15,0 % 4 av 26 saker 
 

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

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

< 84 44 6 av 54 saker i andre 
tertial har 
saksbehandlingstid over 
84 dager og 
gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid er 44 
dager 
 

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

< 21 41 16 av 61 saker i andre 
tertial har 
saksbehandlingstid over 
21 dager og 
gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid er 41 
dager 
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Kommunalteknikk 
 

Kort oppsummering 
 
Sommervedlikeholdet er gjennomført med en god del utfordringer. Kommunalteknikk fikk i oppdrag å 
sørge for vask av toaletter på badestrendene. Dette har medført at en del andre sommeroppgaver ble 
noe forskjøvet. Covid-19 situasjonen har derfor medført forsinkelser. 

Kommunalteknikk har hatt mye å gjøre i forbindelse med vedlikehold av alle utenomhusområdene ved 
barnehager og skoler. Det er et etterslep på vedlikehold av lekeapparater. 

Koronasituasjonen har for øvrig ikke medført store endringer for forvaltningsavdelingen og 
prosjektavdelingen. Alle på Rådhuset har igjen siden august hatt hjemmekontor og dette har fungert 
bra. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 23 526 25 432 -1 905 30 337 30 587 -250 250 

 

 
Kommentar til status økonomi 
 
Forbruk og inntekter er høyere enn budsjettert. Inntekter på vann er høyere og inntekter på avløp er 
lavere enn budsjettert, men utlikner hverandre. Kommunalteknikk har blitt tilført arbeidsoppgaver 
innen grøntområdene med vedlikehold av alle kommunens uteområder. Forventet service på 
uteområdene må avstemmes med tilførte ressurser. 

Utgiftene for grøntområdene og vei er høye, og det er behov for å få tilført midler i forhold til økte 
utgifter for korona for tilsammen 150 tusen kroner, samt økte kostnader for vedlikehold av 
lekeapparater på skoler og barnehager med 100 tusen kroner.  

Konklusjon: Dersom resultatområdet tilføres 250 tusen kroner forventes det økonomisk balanse ved 
årets slutt. 
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 10 837 9 984 853 17 279 17 279 
Refusjon lønn 0 -352 352 0 0 

Sum Lønn 10 837 9 632 1 205 17 279 17 279 

Drift 13 191 13 618 -427 19 795 19 795 
Kjøp av produksjon 28 983 28 619 364 43 492 43 492 
Overføringer 0 1 905 -1 905 0 0 
Finansutgifter 25 289 25 331 -42 1 766 27 055 

Sum Utgifter 67 463 69 474 -2 011 65 053 90 341 

Brukerbetaling -54 537 -53 659 -877 -73 052 -73 052 
Refusjoner -237 -15 -222 -344 -344 
Overføringer 0 0 0 0 0 
Finansinntekter 0 0 0 -3 888 -3 888 

Sum Inntekter -54 774 -53 675 -1 099 -77 284 -77 284 

Netto resultat 23 526 25 432 -1 905 5 049 30 337 
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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 %   

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 60 I rute. Totalt sett er det 
gitt noen 
utslippstillatelser og 
mange 
sanitærabbonnementer er 
godkjent 
 

  Antall løpemeter 
avløpsnett 
kontrollert 

5 000 1 500 I rute. Rørkontrollen 
videreføres høsten 2020 
 

 Ivareta 
kommunens 
veikapital 

Antall meter grøftet 3 000 1 500 I rute. Videre grøfting 
høsten 2020 
 

 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 36 I rute. Prøver er tatt som 
planlagt. 
 

 Tilstrekkelig og 
stabil 
vannforsyning 

Antall områder der 
vannledningen er 
renovert  

3 3 I rute. Pågår i 3 områder. 
 

 Trygge 
skoleveier 
langs 
kommunale 
veier 

Gjennomførte tiltak 
etter varsel 

50 30 I rute. Flere tiltak høsten 
2020. 
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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 -5 000 
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 1 092 7 394 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 1 010 1 315 0 
Infrastruktur næringspark 8 250 18 250 3 502 14 749 0 
Kjenn bru (kulvert) 750 750 0 750 0 
Krokstrand - opparbeidelse av vei 0 500 0 500 0 
Krokstrand - parkeringsplass 0 500 84 416 0 
Ladestasjoner kommunale parkeringsplasser 0 1 000 0 1 000 0 
Maskin-/bilfornyelse 1 348 2 948 1 453 1 495 0 
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 17 338 820 16 518 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 -700 
Ny brygge Son 0 6 000 0 6 000 0 
Ny spillvann/vannledning Gartnerveien 0 2 000 0 2 000 0 
Ny trykkøkningstasjon 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 -1 100 
Parkeringsplasser i Son 575 575 0 575 0 
Pumpestasjon på Risil 1 384 1 384 972 412 0 
Rehab. og forskjønning Vestby sentrum 5 434 5 434 0 5 434 0 
Sanering VA Kolåsveien/Båtbyggerveien 4 983 9 983 7 013 2 971 0 
SanneringsarbeidVA Deør og Strømbråten 1 888 3 388 743 2 645 1 100 
Spillvann ny oppgraderingpumpest. Glenneparken 2 500 2 500 0 2 500 0 
Tilkobling av off.toalett på kommunens friarealer 367 367 0 367 0 
Trafikksikkerhetstiltak 979 1 579 41 1 538 0 
Turbro over Såna ved Hølen 1 964 4 314 1 506 2 809 0 
Utskifting hovedvann Son Pepperstad -1 223 4 777 5 734 -957 1 000 
VA-anlegg nord for grusbanen i Hvitsten 2 744 13 744 2 515 11 228 0 
VA-prosjekter -1 778 6 722 1 178 5 544 -1 000 
VA-sanering i Vestby sentrum 15 601 35 601 7 894 27 707 11 200 
VA-sanering Krusebyen 1 000 6 000 0 6 000 0 
VA-sanering Randem/Høgda 6 951 18 951 9 610 9 341 0 
VA-sanering Ringveien - Brevik 1 911 6 911 358 6 553 0 
VA-sanering Søndre Brevik 7 414 7 414 0 7 414 0 
VA-sannering Støttumveien 5 500 5 500 0 5 500 -5 500 
Veilys - oppgradering/installering av målere 11 087 11 387 47 11 340 0 
Sum øvrige prosjekter 0 0 374 -374 0 

Sum 97 411 227 611 46 630 180 981 0 
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Eiendom 
 

Kort oppsummering 
 
Boligforvaltningen har til tross for koronapandemien hatt vanlig drift, og tiltak er gjennomført i henhold 
til vedlikeholdsplan og utomhusplan. I tillegg er det som normalt utført større og mindre reparasjoner 
etter diverse uforutsette hendelser som har oppstått, og utvendig vedlikeholdsarbeid på Treffsenteret 
er ferdigstilt. 

Det er foretatt en organisatorisk justering ved at en driftstekniker med tømrerkompetanse er flyttet fra 
Driftsseksjonen til Boligforvaltningen, noe som gir økt fleksibilitet og muliggjør at en større andel av 
arbeidsoppgavene i boligene løses internt uten bruk av eksterne håndverkere. 

Koronapandemien førte til endringer for Renhold. Sju renholdere ble raskt overført sykehjemmet. Fire 
av renholderene returnerte da barnehage og skole åpnet før sommeren. Tre renholdere er fortsatt er på 
sykehjemmet, foreløpig ut året. Vi har fra skolestart i august hatt tilnærmet normal drift. Avdelingen har 
i tillegg bistått skoler, barnehager og hjemmetjenesten med ekstra smitteforebyggende renhold. Vi 
utfører også renhold på gamle Bjørlien, i lokaler som midlertidig er tatt i bruk av resultatområdene 
HLM og barnehage. Det samme gjelder for teststasjonen. Lager med sprit og dispensere etterfylles og 
distribueres 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. Driftsteknikerne har 
gjennomført den årlige tilstandsregistreringen av alle bygg. Registreringen har dannet grunnlag for 
innspill til vedlikeholdsplanen for perioden 2021-2024. 

Arbeidet med tilstandsanalyse av formålsbygg har blitt utført på Son skole, og skal utføres på 
Grevlingen- skole, idrett- og svømmehall i november. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Område Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 

Bud.endr. 

Sum 103 781 99 753 4 027 128 765 129 765 -1 000 1 000 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Resultatområdet har et mindreforbruk på 4,027 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial. 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak: 

 Mindreforbruk på energi/strøm med årsak i tomme bygg pga. korona og lavere strømpris 

 Refusjon sykepenger og en vakant stilling 

 Periodisering på kjøp av varer og tjenester  
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Eiendom overtok 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. 

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. 

Det ble varslet at økonomiske konsekvenser av begge forholdene måtte avklares i løpet av 2. tertial. Alle 
kostnader er fortsatt ikke kjent, men utgiftene i 2020 kan dekkes innenfor egen ramme, ved bruk av 
frigjorte midler som følge av lavere energikostnader. 

Ved utgang av 2. tertial forløper RO Eiendom sine utgifter grunnet korona til 1 million kroner. Avgitte 
ressurser til vaskeritjenesten ved sykehjemmet ga ingen ekstra utgifter da sykehjemmet selv dekket 
lønnskostnadene. 

Konklusjon: Resultatområdet forventer å gå i balanse ved årets slutt dersom merutgiften i forbindelse 
med korona på 1 million kroner blir kompensert.  

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik hiå. Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 20 661 19 527 1 134 32 759 32 759 
Refusjon lønn 0 -592 592 0 0 

Sum Lønn 20 661 18 935 1 726 32 759 32 759 

Drift 37 692 30 415 7 276 58 213 58 213 
Kjøp av produksjon 0 0 0 0 0 
Overføringer 0 5 425 -5 425 0 0 
Finansutgifter 55 005 55 008 -3 0 55 005 

Sum Utgifter 92 697 90 848 1 849 58 213 113 218 

Brukerbetaling -9 577 -9 780 202 -17 213 -17 213 
Refusjoner 0 -250 250 0 0 

Sum Inntekter -9 577 -10 030 452 -17 213 -17 213 

Netto resultat 103 781 99 753 4 027 73 759 128 765 
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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 % Utført. 
 

  Alle kommunens 
eksisterende bygg 
skal være 
energioptimalisert. 

50,0 % 50,0 % Dette er et kontnuerlig 
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 %  

 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 % 6,0 %  

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 % 45,0 % Resultat per 2. tertial. 
Målsetningen forventes 
oppnådd ved årsslutt. 
 

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

Andel gjennomførte 
sertifiseringer (nytt 
mål) 

100 % 100 %  

 Årlig hovedrenhold 
av formålsbygg 

Andel utført 
hovedrenhold av 
formålsbygg  

80,0 % 80,0 %   
 
  
 

 Forbedre ytre 
bomiljø rundt de 

Andel gjennomførte 
tiltak i 

70,0 % 70,0 %  
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Hovedmål Mål Indikator Ønsket 

resultat  
2020 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

kommunale 
boligene 

vedlikeholdsplanen 
ved hjelp av egne 
ressurser (nytt mål) 

 

 
Status investeringsprosjekter 
 
Beløp i 1000 
      
Investering Reguleringer 

i år 
Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Avvik Forslag 
endring 

Prestegårdslåven 10 075 10 075 180 9 895 0 
Tilpasninger bankgården 1 257 1 257 86 1 171 0 
Toppsystem for SD-anlegg 1 835 1 835 0 1 835 0 
Utfasing av oljekjeler - varmepumpe 1 100 12 600 70 12 530 0 
Vestby fjernvarme 4 109 24 109 4 544 19 565 0 
Vestby rådhus - nytt takdekke 0 3 000 2 580 420 0 
Vestbyhallen - nytt ventilasjonsanlegg 2 600 3 600 957 2 643 0 

Sum 20 977 56 477 8 417 48 060 290 
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Vedlegg 
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Kommunestyresaker 1. og  2. tertial  
 
 
Kommunestyresaker 1. Tertial 2020: 
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Kommunestyresaker 2. tertial 2020: 
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Saker i formannskapet fattet etter delegert myndighet 1. og 2. tertial 2020: 

 

 



43/20 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 - 20/00378-2 Vestby kommune - Økonomirapport 2.tertial 2020 : Tertialrapport nr. 2 2020 Vestby kommune

 



44/20 Valg av revisjonsordning for Vestby kommune - 20/00203-3 Valg av revisjonsordning for Vestby kommune : Valg av revisjonsordning for Vestby kommune

1 

Arkivsak-dok. 20/00203-3 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.11.2020 

PS 44/20 VALG AV REVISJONSORDNING FOR VESTBY KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg:  
Valg av revisjonsordning for Vestby kommune 

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Vestby kommunestyre vedtok 22.05.2017 i sak K-46/17 Valg av regnskapsrevisor 
(Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl § 13.1) å velge Deloitte AS som Vestby
kommunes regnskapsrevisor.  

Avtalen med Deloitte AS går ut på at de er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for 
Vestby kommune for perioden 15.6.2017 til 30.4.2019 med opsjon for oppdragsgiver 
(les: Vestby kommune) til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  

Dagens avtale samt bruk av opsjoner for kjøp av regnskapsrevisjon fra Deloitte AS,
utløper 30.april 2021. 
Vestby kommune må i løpet av vinteren 2020/2021 foreta valg av ny
revisjonsordning. 

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 24-1: 

§ 24-1.Valg av revisor
Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette 

egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen 
revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger

regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
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Avgrensning 
Utredningen avgrenses mot det pågående arbeidet med ny revisorlov1  
 
VURDERING 
Vedlagt følger utredning om valg av revisjonsordning for Vestby kommune. 
Det vises til utredningen i sin helhet. 
 
Anbefaling 
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Vestby kommune skal velge av 
fremtidig revisjonsordning. 
Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for de mest 
aktuelle alternative revisjonsløsningene. Disse fremkommer under Konklusjon og 
anbefalinger i utredningen. 
 
Videre behandling 
Kontrollutvalgets vedtak går som innstilling i saken overfor Vestby kommunestyre. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 

                                            
1 Prop. 37 LS (2019–2020) Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om 
Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-
avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014, jfr. NOU 2017: 15 Revisorloven — Forslag til ny lov 
om revisjon og revisorer 
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1 Forord1 
Kommunal revisjon er en del av kommunenes egenkontroll, og i en omstilling av 
offentlig sektor kan en se noen hovedtrender med konsekvenser for kommunal og 
fylkeskommunal revisjon: 
 
• Større grad av fristilling i kommunenes/oppdragsgivernes valg som gir økt 

priskonkurranse 

• Økende kvalitetskrav som gir større krav til realkompetanse 

• Flere typer tjenester som gir større krav til fleksibilitet og ulike typer kompetanse 

• Mer fri konkurranse som gir behov for ny organisering med mer effektiv og fleksibel drift 

• En rask utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som både gir mer 
krevende arbeidsoppgaver og muligheter for ny organisering av arbeidet for den enkelte 
ansatte i revisjonen. 

• Endring av arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene som kan medføre endring av 
omfang av pålagte arbeidsoppgaver 

• Ny organisering på fylkesnivået kan føre til større regionale enheter som kan få 
konsekvenser for organisering av revisjonen. 

 
Det er vanskelig å forutse konkrete mulige konsekvenser for kommunal revisjon, men 
hovedtrendene antyder en retning i utviklingen. Det er bred enighet om at kommunal 
revisjon må ha en organisering, fagkompetanse og omstillingsevne som gjør 
kommunal revisjon beredt til å møte og tilpasse seg en framtid i stadig endring. 
 
 
 
 
 
Lørenskog, 30. oktober 2020 
 
 
Kjell Tore Wirum 
Seniorrådgiver 
  

                                                             
1 I hovedsak hentet fra KS Rapport – Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag 
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2 Innledning 
Ved endring2 av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) i 2003, ble det åpnet for å kunne sette kommunens 
revisjonstjenester ut til andre enn kommunens egne ansatte revisorer eller det 
interkommunale revisjonssamarbeid kommunen var deltaker i. 
 
I lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) følger 

det av § 24-1: 

 
§ 24-1.Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette 
egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen 
revisor. 
 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 
 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger 
regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

 
 

I lovforarbeidene til ny kommunelov bemerkes følgende3: 
 
«I det kommunale selvstyret har kommunene en stor frihet til å organisere sin virksomhet på 
den måten som anses som mest hensiktsmessig, blant annet ved å konkurranseutsette visse 
oppgaver framfor å utføre dem selv. Departementets vurdering er at kommunene fortsatt bør 
ha friheten til selv å velge revisjonsordning. I denne friheten ligger også en videreføring av 
kommunenes adgang til å ansette egne revisorer eller delta i interkommunalt samarbeid om 
revisjon. Departementet peker også på at de fleste høringsinstansene som uttalte seg om 
dette, er for adgang til konkurranseutsetting. Departementet kan heller ikke se at høringen 
avdekket avgjørende argumenter mot en slik ordning.»   

                                                             
2 Ot.prp. nr.70 (2002-2003) om lov om endringer I lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)  
3 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), side 297 under punkt 25.1.4. 
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3 Bakgrunn for saken 
Vestby kommunestyre vedtok 22.05.2017 i sak K-46/17 Valg av regnskapsrevisor 
(Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl § 13.1) å velge Deloitte AS som Vestby 
kommunes regnskapsrevisor.  
 
Avtalen med Deloitte AS går ut på at de er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for 
Vestby kommune for perioden 15.6.2017 til 30.4.2019 med opsjon for oppdragsgiver 
(les: Vestby kommune) til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  
 
Dagens avtale samt bruk av opsjoner for kjøp av regnskapsrevisjon fra Deloitte AS, 
utløper 30.april 2021. 
Vestby kommune må i løpet av vinteren 2020/2021 foreta valg av ny 
revisjonsordning.  
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4 Historikk 
Vestby kommune har siden 1.mai 2009 kjøpt revisjonstjenester i markedet. 
Kommunen har valgt å dele opp revisjonsoppdragene, hvor det på bakgrunn av åpen 
anbudskonkurranse for regnskapsrevisjon er blitt inngått avtaler med 
revisjonsselskap om 2 år med opsjon for 1 + 1 år.  
 
For forvaltningsrevisjon er det siden 2010 blitt foretatt begrenset tilbudskonkurranse 
årlig, forutsatt kommunestyrets budsjettbevilgninger til forvaltningsrevisjon og 
godkjenning av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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5 Avgrensning 
Utredningen avgrenses mot det pågående arbeidet med ny revisorlov4  
 
 
  

                                                             
4 Prop. 37 LS (2019–2020) Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om 
Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-
avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014, jfr. NOU 2017: 15 Revisorloven — Forslag til ny lov 
om revisjon og revisorer 
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6 Dagens revisjonsordninger 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike revisjonsordninger i Norge pr. 1.1.2020. 
 

6.1 Revisjon i egenregi5 
6.1.1 Egen ansatt revisjon 
Dette er en ordning som ser ut til å være forlatt av de fleste kommuner. 
 
Av kommunene er det Oslo kommune og Trondheim kommune som fremdeles har 
egen ansatt revisjon. 
 
Av fylkeskommunene er det Viken fylkeskommune som har egen ansatt revisjon.6  
 
6.1.2 Interkommunal revisjon 
Dette er en ordning som fremdeles er i utvikling ved at flere kommune-, distrikts- og 
fylkesrevisjonsenheter har siden lovendringen i 2004 søkt å fusjonere seg til større 
interkommunale revisjonsenheter. Disse er enten registrert som egne rettssubjekt 
etter koml. § 27 (kommunelov av 1992), kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 
(kommunelov av 2018) eller etter IKS-loven. De fleste kommunene er i dag med i en 
interkommunal revisjonsordning. 
 
I Trøndelag7 og Møre og Romsdal8 har en valgt å organisere sin revisjon som 
samvirkeforetak etter lov 29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova).  
 

6.2 Kombinert revisjonsordning 
Det kan forekomme tilfeller at kommuner velger å få utført deler av 
revisjonsoppdraget i egenregi, samtidig som de konkurranseutsetter andre deler av 
revisjonsoppgavene. 
 
Bærum kommune valgte våren 2018 å dele opp revisjonsoppdragene, hvor 
regnskapsrevisjon blir konkurranseutsatt mens forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll skal fortsatt bli utført i egen regi.9 Den nye revisjonsordningen ble 
gjort gjeldende fra 1.juni 2019. 
 
Halden kommune er ett av få eksempler på kommuner som har valgt å 
konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver for seg, men har inngått avtale om å få 
utført forvaltningsrevisjon av ett revisjonsselskap de selv er medeier i. 
Regnskapsrevisjon utføres i annen regi. 
 
«Halden10 kommune valgte å konkurranseutsette sitt revisjonsbehov i 2011, og en delt løsning mellom 
privat revisjonsselskap og kommunerevisjonen er valgt i innværende periode. Halden kommune har 
opprettholdt sitt eierskap i Østfold kommunerevisjon IKS (ØKR IKS) og av den grunn vil bli belastet 
med andel (eierandelen) av selskapets faste kostnader. 

 

                                                             
5 Opplysninger i hovedsak hentet fra NKRFs oversikt over bedriftsmedlemmer, 
https://www.nkrf.no/bedriftsmedlemmer  
6 Fellesnemnda for Viken 21.03.19 i sak 37/19 
7 Hentet fra http://www.revisjonmidtnorge.no/om-oss.365237.no.html  
8 http://www.mrrevisjon.no/  
9 Bærum kommunestyre 20.06.18 i KST sak 85/18. 
10 Opplysningene er i hovedsak hentet fra Kontrollutvalget i Halden kommune, saksframlegg sak 17/30 Forslag 
til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 til møtet 26.9.17.  
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Østfold kommunerevisjon IKS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere 
opsjon på 1 + 1 år. 
 
Revisjonsselskapet Deloitte AS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for regnskapsrevisjonen i 
Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år.» 
 

6.3 Konkurranseutsatt revisjon 
6.3.1 Samlet revisjonsoppdrag hos annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjon, ser det ut som 
hovedregel er at en da konkurranseutsetter revisjonsoppdraget samlet, dvs. både 
regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Nordre Follo kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår avtale med ett 
revisjonsselskap for hele revisjonsoppdraget samlet. Nåværende avtale gjelder for 
2,5 år med ytterligere opsjon på 1 + 1 år. 
 
6.3.2 Delt revisjonsoppdrag mellom annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget, har et fåtall 
av disse kommunene valgt å dele opp revisjonsoppdraget, dvs. at de inngår separate 
avtaler/kontrakter om regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Frogn kommune og Vestby kommune har valgt denne løsningen hvor de på 
bakgrunn av en åpen anbudskonkurranse inngår avtale med revisjonsselskap om 
regnskapsrevisjon (2 + 1 + 1), men konkurranseutsetter forvaltningsrevisjon hvert år 
gjennom en begrenset tilbudskonkurranse. 
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7 Hva revisjonsoppdraget omfatter 
7.1 Innledning 
Det følger av kommuneloven § 24-2:   
 
§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll 
som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 
 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med 
lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 
 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle opplysninger, 
redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å utføre sine oppgaver. 
Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke 
til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 
 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 
 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor og 
begrensninger i revisors taushetsplikt. 

 

 

7.2 Regnskapsrevisjon 
Hva regnskapsrevisjon omfatter følger av kommuneloven § 24-5 og forskrift 17.juni 

2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon kapittel 2. 

 
I hovedsak gjelder det 
 
• Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

• Vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar 
med lov og forskrift 

• Vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever. 

• Vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 
årsregnskapet. 

• Se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige 
avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets 
premisser for bruken av bevilgningene. 

• Se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte 

• Vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter 
og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- eller 
forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet 

• Vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet 
inneholder vesentlige avvik fra disse premissene 

 
Det skal avgis revisjonsberetning til kommunestyret (og kontrollutvalget) innen 
15.april. Det følger av kommuneloven § 24-8 første ledd. 
 
I tillegg skal revisor årlig gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen, jfr. kommuneloven § 24-9. Kontrollen skal basere seg på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering. Revisor skal senest 30.juni avgi en uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.  
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7.2.1 Omfanget av regnskapsrevisjon 
Nedenfor er det forsøkt å sette opp en oversikt over revisjonens engasjement innen 
Vestby kommune. Kontrollutvalget er tatt med i oversikten med tanke på 
møteaktiviteten fra revisjonens side i utvalget samt arbeid i forkant og i etterkant av 
utvalgets møter. 
 
I tillegg til opplistingen nedenfor, utfører revisjonen en god del rådgivningstjenester 
og regnskapsbistand overfor sine kunder. 
Listen nedenfor er ikke ment å være uttømmende. 
 
7.2.1.1 Vestby kommune 

I tillegg til selve revisjon av Vestby kommunes årsregnskap, omfatter revisjonen sitt 
arbeide i Vestby kommune i 2020 følgende: 
 

▪ Kontrollutvalget 
▪ Vestby havn  

 
Revisjon av kommuner inkluderer i tillegg attestering på en rekke oppgaver som 
kommunene plikter å innlevere til ulike statlige og fylkeskommunale instanser. For 
Vestby kommune kan blant annet nevnes: 
 

• Bekreftelse på rapportering for statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester  

• Anleggsregnskap knyttet til spillemiddelfinansiering  

• Bekreftelse vedr. regnskap for boligsosialt arbeid  

• Bekreftelse overfor NAV  

• Bekreftelse vedr. regnskap for den kulturelle skolesekken 

• Revisjonsuttalelse – Den kulturelle spaserstokken 

• Bekreftelse overfor Husbanken 

• Bekreftelse på korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftkompensasjon gjøres løpende 
gjennom hele året, med seks separate innsendelser via Altinn. 

• Attestasjon pasientregnskap (Årlig beretning pluss en ved hvert dødsfall) 

• Bekrefte rapport om antallet personer i Vestby med psykisk utviklingshemming 

• Attestasjoner BUF-etat vedr. refusjon mindreårige asylsøkere. 
 

 
7.2.2 Annet 
7.2.2.1 Vertskommunesamarbeid 

Av samarbeid organisert etter § 28 flg. (kommuneloven av 1992) / kapittel 20 
(kommuneloven av 2018) som Vestby kommune er deltaker i, reviderer Viken 
kommunerevisjon IKS følgende: 
 
▪ Follo landbrukskontor 
 

Av samarbeid organisert etter § 28 flg. (kommuneloven av 1992) / kapittel 20 
(kommuneloven av 2018) som Vestby kommune er deltaker i, reviderer Deloitte AS 
følgende: 
 
▪ Follo barne- og ungdomsskole 
▪ SFO Follo barne- og ungdomsskole 
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7.2.2.2 Interkommunalt samarbeid 

Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 27 (kommuneloven av 1992) / 
kapittel 19 (kommuneloven av 2018) som Vestby kommune er deltaker i, reviderer 
Deloitte AS følgende: 
 

▪ Follo barnevernvakt 
 
 

7.2.2.3 Interkommunale selskap 

Av selskaper organisert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper 
(intkomsel.) som Vestby kommune er deltaker i, revideres følgende: 
 

Selskap Oppdragsansvarlig revisor Merknad 

Krise- og incestsenteret  
i Follo IKS 

Viken  
kommunerevisjon IKS 

 

Søndre Follo Renseanlegg IKS KPMG AS  

MOVAR IKS BDO AS  

Østfold Avfallssortering IKS BDO AS Indirekte deltaker gjennom 
deltakelse i MOVAR IKS 

Øst 110-sentral IKS Deloitte AS Indirekte deltaker gjennom 
deltakelse i MOVAR IKS 
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7.3 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av kommuneloven § 23-2 at kontrollutvalget skal påse at 
 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

 
Hva forvaltningsrevisjon omfatter følger av kommuneloven § 23-3. 
 
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. 
 

7.3.1 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.  
 

7.3.2 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 er heleid av en eller flere kommuner eller 
fylkeskommuner. 

 
For Vestby kommune vil dette omfatte følgende selskap:  
 
7.3.3 Heleide kommunale aksjeselskap (AS) 

Eiere (i pst.) Vestby Merknad 
Foretaksnavn   
Næringstjenester AS 100,00  
Sentrumskvartalet AS 100,00  
Movar Næring AS  Indirekte eier gjennom deltakelse i Movar IKS 

 
7.3.4 Interkommunale selskap (IKS) 

Deltakere (i pst.) Enebakk Frogn Moss Nesodden Nordre  
Follo 

Råde Vestby Våler Ås 

Foretaksnavn          
Krise- og incestsenteret  
i Follo IKS 

4,00 12,00  15,00 45,00  11,00  13,00 

MOVAR IKS   64,00   10,00 20,00 6,00  
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Søndre Follo  
Renseanlegg IKS 

      38,00  62,00 

 
Østfold Avfallssortering IKS eies av kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, 
Rakkestad og Hvaler samt Indre Østfold Revisjon IKS og Movar IKS. Dette selskapet 
har BDO AS som revisor. Vestby kommune er indirekte eier gjennom sin deltakelse i 
MOVAR IKS. 
 
I tillegg er Øst 110-sentral IKS etablert. Dette selskapet har valgt Deloitte AS som 
revisor. Vestby kommune er indirekte eier gjennom sin deltakelse i MOVAR IKS. 
 

 
7.3.5 Omfanget av forvaltningsrevisjon  
7.3.5.1 Generelt 

Utgangspunktet for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt vil være Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024 (jfr. Kommuneloven § 23-3 annet ledd), vedtatt i 
den respektive kommune, Planen vil baserer seg på Risiko- og 
vesentlighetsvurdering av forvaltningsrevisjon av den enkelte kommune (jfr. 
Kommuneloven § 23-3 annet ledd).  
 
Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt fordelt pr. år 

Kommune 2019 2018 2017 

Vestby 1. Integrering av flyktninger 
2. Store investeringer 

1. Follo landbrukskontor  
(fellesprosjekt) 

1. Samhandlingsreformen 
2. Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 
Selve forvaltningsrevisjonen planlegges og utføres i henhold til RSK 001 Standard 
for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt. 
 
Prosedyre for rapportering og oppfølging av forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller følger av kommuneloven § 23-5 og forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon § 4 og § 5. 
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7.4 Eierskapskontroll 
Det følger av kommuneloven § 23-2 at kontrollutvalget skal påse at 
 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

 
 
Eierskapskontrollen skal rette seg mot kommunens forvaltning og dens oppfølging av 
eierskapsinteressene som kan inndeles i 3 hovedområder: 
 

• Kontroll med at virksomheten foregår iht. gjeldende lover og regelverk, herunder 
innenfor de rammer som vedtektene/selskapsavtalene gir. 

• Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak og 
forutsetninger. 

• Vurdering av den enkelte virksomhet fra et eierperspektiv 
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7.5 Andre revisjonsoppgaver 
Som andre revisjonsoppgaver kan nevnes 

• Gjennomgang og attestasjon av regnskapstall i forbindelse med kommunale 
refusjonskrav overfor offentlige myndigheter 

• Kontroll av grunnlag for kommunens krav om momskompensasjon overfor staten 

• Kontroll med byggeregnskap ved regnskapsavslutning før behandling i 
formannskapet og kommunestyret 

• Rådgivningstjenester 
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8 Krav til oppdragsansvarlig revisor 
8.1 Innledning 
Krav til oppdragsansvarlig revisor følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
kapittel 2 og 3. 
 

8.2 Krav til utdanning og praksis 
Det følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 9 tredje ledd: 
 

«Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter kommuneloven skal ha en 
bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til 
registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års 
praksis fra regnskapsrevisjon. En person som var oppdragsansvarlig revisor i en kommune 
eller fylkeskommune 1. juli 2004, kan likevel fortsette som oppdragsansvarlig i den samme 
kommunen eller fylkeskommunen, selv om personen ikke oppfyller kravet i første punktum.» 

 

Imidlertid gjelder ikke disse krav revisors medarbeidere, eller personer som utfører 
forvaltningsrevisjon eller annen type kontroll. 
 
For revisorer som er personlige medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) er det gitt egne regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.11  
 
Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlig revisor forpliktet til å gjennomføre 
nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 
105 kurstimer. 
Dette kravet sammenfaller med krav som følger av Forskrift 25.juni 1999 nr. 712 om 
revisjon og revisorer12 § 2-1, jfr. Finanstilsynets rundskriv 10/201213 Krav til 
etterutdanning for revisorer, datert 16.mai 2012.    
 
De øvrige ansatte er forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning med til 
sammen 63 timer hver innenfor en 3-års periode. 
 
Det kreves minimum 14 timer pr år for samtlige. 
 
 

8.3 Krav til uavhengighet og vandel 
Kommuneloven § 24-4 inneholder generelle krav til uavhengighet og vandel for den 
som skal kunne ta revisjonsoppdrag for en kommune. 
 
Det følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 16: 
 

«Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller 
fylkeskommunen hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisorens uavhengighet og objektivitet. 
 

Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal 
samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 
objektivitet.» 

                                                             
11 Jfr. Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer av Norges 
Kommunerevisorforbund (fastsatt av NKRFs landsmøte 16.juni 2000, med endringer sist ved NKRFs landsmøte 
12.juni 2018) 
12 Forskriften er gitt i medhold av lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) hvor § 3-7 første 
ledd nr. 1 stiller krav til obligatorisk etterutdanning for revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig. 
13 Rundskrivet erstatter Kredittilsynets tidligere rundskriv 16/2004. 
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Bestemmelsen gjelder for enhver som utfører revisjonsoppdrag for en kommune. 
Bestemmelsen gjelder også revisors medarbeider. 
Bestemmelsen slår fast at den som skulle ta revisjonsoppdrag for 
kommunen/fylkeskommunen ikke kan ha en tilknytning til den reviderte virksomhet 
som svekker vedkommendes uavhengighet eller objektivitet ved gjennomføringen av 
oppgaven. 
 
Det følger videre av forskriften § 19: 
 

«Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal 
løpende vurdere sin uavhengighet. 

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering 
av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om 
revisjon.» 

 
Her gjelder kravet om uavhengighet og objektivitet både for revisor og dennes 
medarbeider. Bestemmelsen om dokumentasjon gjelder imidlertid bare for 
oppdragsansvarlig revisor. 
 

8.4 Andre krav 
8.4.1 Revisors taushetsplikt 
Det følger av kommuneloven § 24-2 femte ledd: 
 
«Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven § § 13 til 13 e.»  

 
 
Det følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 20 første ledd: 
 

«Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også for revisors 
medarbeidere.» 
 
 

Begrensninger i taushetsplikt følger av forskriftens § 20 annet til fjerde ledd.  
 

8.5 Dokumentasjon 
Krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse følger av forskriften § 21 første 
ledd: 
 

«Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av 
revisjonen. Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors 
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg.» 

 
Bestemmelsen gjelder både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen har betydning både i forhold til kontrollutvalgets kontroll- og 
oppfølgingsansvar vis a vis revisjonen og i forhold til bransjebaserte og eventuelle 
statlige kontrollordninger. 
 

8.6 Rapportering 
Det følger av kommuneloven § 24-2 tredje ledd: 
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«Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til 

kontrollutvalget.» 

 
Bestemmelsen fastslår hovedregelen for hvordan revisor rapporterer sine resultater 
tilbake til bestiller. 
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9 Forholdet til EØS-reglene 
9.1 Innledning 
Lov 27.november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) har i 
artiklene 53 og 54 regler om konkurransebegrensende atferd. Det følger av EØS-
avtalen artikkel 53 som forbyr to eller flere foretak å samordne sin opptreden i 
markedet på en måte som kan føre til at konkurransen begrenses. 
 
Det følger av artikkel 54 et forbud mot at et dominerende foretak misbruker sin 
dominerende stilling i markedet. 
 
I forarbeidene ble det bemerket følgende: 
 
”Dersom en kommunalt eid eller drevet virksomhet opererer som markedsaktør i konkurranse med 
andre aktører, vil EØS-avtalens konkurranseregler komme til anvendelse på dens atferd i markedet. 
Der en kommunal virksomhet blir konkurranseutsatt kan det dreie seg om en virksomhet som har hatt 
en sentral rolle i det marked den opererer i. Det vil kunne være i strid med EØS-avtalen å gjennomføre 
tiltak som er egnet til å underbygge en dominerende stilling som et konkurranseutsatt foretak eventuelt 
måtte ha – for eksempel ved at virksomheten før omorganiseringen tildeles langsiktige kontrakter som 
er så betydningsfulle for markedet at foretaket i realiteten gis en konkurransebeskyttelse i den aktuelle 
perioden.”14 

 

9.2 Regler om offentlige anskaffelser 
EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser er gjennomført i norsk rett 
ved lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) med 
tilhørende forskrift 12.august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesforskriften, FOA). 
 
Reglene om offentlige anskaffelser omfatter offentlige oppdragsgivere, herunder 
kommunale organer, jfr. anskaffelsesloven § 2 annet ledd bokstav b), og deres 
inngåelse av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, herunder 
konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en 
anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift., jfr. 
lovens § 2 første ledd. 
 
Det følger av lovens formål å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal 
også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte., jfr. lovens § 1. 
 
Reglene gjelder også for offentligrettslige organer, jfr. Lovens § 2 annet ledd bokstav 
c), og sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til 
c, jfr. lovens § 2 annet ledd bokstav d. 
 
Spørsmålet i forhold til reglene om offentlige anskaffelser blir bl.a. om en 
omorganisering/konkurranseutsetting vil ha som konsekvens at kontrakter om kjøp av 
revisjonstjenester vil måtte legges ut på anbud. 
 
Det bemerkes i forarbeidene: 
 

                                                             
14 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under avsnitt 9.3.2 



44/20 Valg av revisjonsordning for Vestby kommune - 20/00203-3 Valg av revisjonsordning for Vestby kommune : Valg av revisjonsordning for Vestby kommune

 

22 
 

”Kommunale kjøp av revisjonstjenester vil som utgangspunkt være omfattet av regelverket om 
offentlige anskaffelser. Leveranser fra en del av en organisasjon til en annen del av samme 
organisasjon, eller behov som dekkes ved at de produseres internt, faller imidlertid utenfor reglene om 
offentlige anskaffelser. De omtales vanligvis som ”egenregi”. 
Slike leveranser vil ikke bli sett på som en ”anskaffelse” selv om det organisatorisk er klare skiller 
mellom produsent og bestiller.”15 

 
Grensen for hvem som kan regnes som leverandører i egenregi avhenger i stor grad 
av hva som kan regnes som en og samme oppdragsgiver. Ofte vil det være 
sammenfallende med hva som regnes som samme juridiske person. 
 
Forarbeidene skisserer 5 alternative måter (eventuelt en kombinasjon mellom de 
ulike alternativ) som vil dekke kommunens behov for revisjonstjenester. 
Disse er: 
 

1. ved egne revisorer ansatt i kommunen 
2. kjøp av revisortjenester fra et interkommunalt revisjonsselskap hvor kommunen selv 

er deltaker  
3. kjøp av revisortjenester fra et interkommunalt revisjonsselskap hvor kommunen ikke 

er deltaker 
4. kjøp av revisortjenester fra privat revisor/revisjonsselskap 
5. kjøp av revisortjenester fra annen kommune 

 

Etter alternativ 1) er det kommunen selv som utfører tjenesten i egenregi, slik at 
anskaffelsesreglene ikke kommer til anvendelse. Her vil ikke tjenesten bli utført av et 
annet rettssubjekt enn kommunen selv. 
 
Til alternativ 4) og 5) bemerket departementet følgende: 
 
”Når revisortjenester utføres etter alternativ 4 og 5, vil anskaffelsen etter departementets vurdering i 
utgangspunktet ikke kunne omfattes av unntaket for egenregi.”16 

 
Vurderingstemaet dreier seg i hovedsak om revisjon utført av interkommunalt 
revisjonsselskap hvor kommunen selv er deltaker sammen med en eller flere andre 
kommuner. Det bør her bemerkes at et interkommunalt selskap er et eget 
rettssubjekt, jfr. lov om interkommunalt selskap. 
 
Ved en inkurie er vurderingen av alternativ 3 ikke tatt med i proposisjonen. Imidlertid 
må denne kunne ses i sammenheng med vurderingen av alternativ 4 og 5. 
 
I praksis stilles det strenge vilkår for at leveranser mellom to ulike rettssubjekter skal 
kunne unntas fra regelverket. 
 
I Nærings- og handelsdepartementets veileder til forskrift om offentlige anskaffelser, 
oppstilles to kumulative vilkår: 
 

− Oppdragsgiver må ha en svært sterk kontroll over leverandøren 

− Leverandørens virksomhet må hovedsakelig være rettet mot oppdragsgiveren 

   

                                                             
15 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under punkt 9.3.2 
16 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under punkt 9.3.2 
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I forarbeidene til lov om interkommunale selskaper ble spørsmålet om et 
interkommunalt selskap for sine anskaffelser er omfattet av anskaffelsesreglene 
vurdert. 
Det ble i forarbeidene bemerket følgende: 
 
”Interkommunale selskap vil etter lovforslaget være egne rettssubjekt. Som et formelt utgangspunkt vil 
de derfor ikke bli oppfattet som samme enhet som deltakerne. Dersom et interkommunalt selskap er 
opprettet med det formål å tilgodese eiernes egne behov, vil det likevel kunne bli godtatt som 
egenregi. Et interkommunalt selskaps mulighet til å levere til deltakerne som egenregi er knyttet til en 
helhetsvurdering av hvor sterkt selskapet er knyttet til deltakerne.”17 

 

Av relevante faktorer nevnes  

 
• Prising av varen og/eller tjenesten 

• Om det interkommunale selskapet utelukkende skal dekke deltakernes egne behov, eller om det i 
tillegg skal kunne levere til andre 

 
Oppdragstaker (her: det interkommunale selskap) må selv falle inn under 
virkeområdet til lov om offentlige anskaffelser. Ellers vil man vanskelig kunne si at 
oppdragstakeren er tilstrekkelig tett knyttet til den offentlige oppdragsgiveren.  
At oppdragstakeren er innenfor anskaffelseslovens virkeområde, er imidlertid ikke et 
tilstrekkelig vilkår for at det er tillatt med egenregi, men et nødvendig vilkår. 
 
Det bemerkes videre: 
 
”I vurderingen av om det interkommunale selskapet skal anses som et samarbeid mellom deltakerne 
for å dekke egne behov i egenregi vil også selskapets selvstendighet og deltakernes instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet være relevante momenter.”18 

 
I henhold til hovedsaklighetskravet får det for vurderingen betydning om et 
interkommunalt revisjonsselskap utelukkende skal tilby deltakerkommunene 
revisjonstjenester eller om det i tillegg skal levere til andre. Dersom selskapet også 
leverer til andre kommuner som ikke er deltakere (alternativ 3 ovenfor), vil dette 
trekke i retning av at det er en kommersiell enhet som kommunene ikke kan tildele 
egenregi-oppdrag. En viss ekstern oppdragsvirksomhet tillates imidlertid. 
 
I forarbeidene vises det til Nærings- og handelsdepartementets veileder hvor det 
uttales følgende: 
 
”Egenregi kan (…) ikke kombineres med utstrakt konkurranse om oppdrag i markedet ellers. Hvor den 
konkrete grensen går er imidlertid uklart. Forsyningsforskriften krever at minst 80 prosent av 
leverandørens virksomhet skal være rettet mot oppdragsgiver for at det skal foreligge egenregi. 
Antakelig kan denne grensen gi veiledning i klassisk sektor.”19  

 
 
Skulle en eller flere kommuner velge å konkurranseutsette revisjonen, må de 
forholde seg til lov om offentlige anskaffelser. 
  

                                                             
17 Jfr. Ot.prp. nr. 53 s.86 under punkt 7.3.2 
18 Jfr. Ot.prp. nr. 53 s.86 under punkt 7.3.2 
19 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.99 under punkt 9.3.2  
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10 Alternative løsninger 
10.1 Innledning 
I hovedsak kan en dele alternativene i to hovedgrupper.  
 
For det første gjelder det revisjon i egen regi (såkalt egenrevisjon), dvs. ansette egen 
revisor (punkt 10.2.1). 
  
For det annet gjelder det revisjon i utvidet egenregi (såkalte interkommunale 
revisjonsløsninger) 
 
For det tredje har en anledning til å la revisjonen gjennomføres ved annen revisor, 
dvs. ved å gi oppdrag til private ved konkurranseutsetting av hele eller deler av 
revisjonsoppdraget. 
 

10.2 Revisjon i egenregi 
10.2.1 Ansette egen revisor 
Ordningen med egen ansatt revisor i kommunen synes å være på vei ut. I 
forarbeidene ble følgene bemerket: 
 
”Kommunal revisjon vil stå overfor betydelige utfordringer i framtiden. Dette henger blant annet 
sammen med kompleksiteten i kommunenes oppgaver og organisasjon. Det har også sammenheng 
med de krav til kostnadseffektivitet og måleffektivitet som kommunene vil stå overfor.”20 

 
Det ble videre bemerket: 
 
”Det synes imidlertid på det rene at mange av disse revisjonsenhetene fremdeles er for små til å møte 
framtidens utfordringer.”21 

 
Ved små enheter vil revisjonsenhetene bli sårbar ved sykdom eller når revisor slutter. 
Et lite faglig miljø kan svekke kvaliteten på arbeidet og øke faren for høyt 
gjennomtrekk i disse stillingene. Med den direkte tilsettingen og den nære fysiske 
plassering til kommunens forvaltning stilles det også spørsmål ved uavhengigheten til 
revisor. 
 
En fordel med denne ordningen er at revisor kan gi en kontinuerlig kundeoppfølging 
samt tilby rådgivning til kommunen. Vurderingstemaet vil imidlertid bli 
grensedragningen mellom denne rådgivningen i forhold til å sikre revisors 
uavhengighet. 
  
Vurderingen kan i korthet oppsummeres med følgende:  
 
Fordeler: 

+ Får inngående kjennskap til kommunens virksomhet. 

+ God kundeoppfølging og tilgjengelighet 
 
Svakheter: 

− Kan være vanskelig å utvikle tilstrekkelig ekspertise når miljøet i den enkelte 
kommune blir så lite.  

                                                             
20 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.25 under punkt 3.2.2 
21 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.26 under punkt 3.2.2 
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− Forbundet med høye kostnader for den enkelte kommuner 

− Vanskeligheter forbundet med rekruttering av personell til stillingene 

− Sårbart (lite fagmiljø) 

− Kan lett komme i en situasjon hvor uavhengigheten blir for liten 
 
10.2.2 Interkommunalt revisjonssamarbeid  
I forarbeidene bemerkes følgende: 
 
”Etablering av interkommunalt samarbeid i form av distriktsrevisjoner har styrket fagmiljø og 
driftssikkerhet i revisjonsenhetene. Det har også bidratt til å styrke revisjonens uavhengighet.”22 

 
Vurderingen kan i korthet oppsummeres med følgende:  
 
Fordeler: 

+ Vil gi en stabilitet for de ansatte og en sterkere tilknytning til eierne/kommunene 
enn de øvrige modellene.  

+ Kommunene har full innsikt i revisjonen og er med i de styrende organer. 

+ Kontinuitet i revisjonsarbeidet 

+ Kreves mindre ressurser til oppfølging av internkontroll i kommunene 

+ Revisjonstjenesten leveres etter selvkost (ingen fortjeneste som skal deles ut til 
eierne) 

+ Revisjon av flere kommuner i samme region åpner for muligheter for 
sammenligninger og overføring av erfaringer som kan gi positive virkninger for 
kommunene 

+ Godt oppbygd realkompetanse om kommunal forvaltning og spesielt kommunene 
i revisjonsdistriktet. 

+ Mindre administrasjon og dermed mer produktiv tid til revisjon 
 
Svakheter: 

− Sårbar ved konkurranse (ikke flere ben å stå på enn eierkommunene) 

− Sårbar med henblikk på rekruttering av faglig kompetanse. (vanskeligheter med å 
tilknytte seg nytt personell grunnet konkurranse med større revisjonsselskap som 
kan gi gunstigere lønns- og arbeidsvilkår) 

 
 
Frem til mai 2008 var Vestby kommune deltaker i Follo distriktsrevisjon, men valgte å 
tre ut av samarbeidet og konkurranseutsette revisjonsoppdraget. 
 
10.2.2.1 Større kommunal revisjonsenhet 

En ser her for seg to alternative løsninger: 
 
For det første kan en inngå et forpliktende samarbeid med en eller flere 
revisjonsenheter hvor en avtaler arbeidsfordelingen samt hvilke styringssystem og 
rutiner som skal legges til grunn for utførelsen av revisjonstjenesten. 
For det andre kan en foreta en sammenslåing av en eller flere revisjonsenheter. 
 

Dersom en velger å se på muligheten ved å formalisere samarbeide med en eller 
flere andre revisjonsenheter, kan det være naturlig å få på plass et forpliktende 

                                                             
22 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.26 under punkt 3.2.2 
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samarbeid mellom en eller flere revisjonsenheter i Østfold, Buskerud eller Akershus, 
evt. slå sammen revisjonsenheter.  
 
Med å slå sammen revisjonsenheter til en større enhet skal det være mulig å oppnå 
”stordriftsfordeler”. En ser for seg kostnadsbesparelser med felles IT-løsninger, felles 
utvikling av arbeidsmetodikk, gjenbruk av kompetanse og samordning av 
administrative funksjoner som en sjef, ett regnskap, ett styre etc. 
 
Ved en eventuell sammenslåing, vil den nye enheten få en mer samlet kompetanse 
som alle oppdragene/kommunene får tilgang til. En større enhet vil også gi mulighet 
til større grad av faglig spesialisering og faglig utvikling. Revisjonsenhetene er helt 
avhengig av å legge forholdene til rette slik at de har tilstrekkelig kompetanse til å 
løse oppgavene som er forutsatt. Et større arbeidsmiljø er vanligvis en mer attraktiv 
arbeidsplass som gitt større utviklingsmuligheter og mer varierte arbeidsoppgaver 
enn mindre enheter. 
En ser for seg at det vil kunne være enklere å rekruttere kompetente arbeidstakere 
og beholde eksisterende kompetanse i et større miljø. 
 
Det ble i utredningen fra KS vedrørende en større kommunal revisjon i Sør-
Trøndelag bemerket følgende: 
 
”Utvikling og stadig endring i kommunal forvaltning medfører nye utfordringer for kommunerevisjon. En 
større enhet vil mestre utfordringene/endringene i kommuneforvaltningen bedre enn mindre 
revisjonsenheter. En større enhet er mer robust for endringer i organisasjon ved vakanser og turnover, 
og vil levere bedre revisjonstjenester til kommunene til samme eller lavere pris enn før. Den nye 
enheten vil ha større konkurransedyktighet og være bedre rustet til å møte utfordringer i den 
kommunale forvaltningen enn dagens organisering.”23 

 
I korthet kan vurderingen oppsummeres med følgende: 
 
Fordeler: 

+ Vil gi en stabilitet for de ansatte og en sterk tilknytning til eierne/kommunene.  

+ Kommunene har full innsikt i revisjonen og er med i de styrende organer. 

+ Kontinuitet i revisjonsarbeidet 

+ Kreves ressurser til oppfølging av internkontroll i kommunene? 

+ Økt kompetanse gjennom spesialisering 

+ Økt bruk av IKT 

+ Økt uavhengighet, nødvendig distanse til de en kontrollerer (fysisk og økonomisk) 

+ Stordriftsfordeler ved bedre utnyttelse av kapitalen (kompetanse og utstyr) 

+ Mindre sårbarhet 

+ Økt kostnadseffektivitet 
 
Svakheter: 

− Lengre avstand til revisor?  

− Mindre innflytelse på kostnadene til revisjon (flere kommuner)  

− Noe dårligere tilgjengelighet, kundeoppfølging? 

− Mindre innflytelse på revisjonsselskapet 
 

                                                             
23 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.10 under punkt 
6 
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10.3 Revisjon i regi av annen revisor 
10.3.1 Sette revisjonstjenester ut på anbud 
10.3.1.1 Innledning  

Motivene for konkurranse kan være med utgangspunkt i flere hensyn. I forarbeidene 
nevnes følgende: 
 
”Ett av disse kan være et ønske om å redusere utgiftene til produksjonen av tjenesten ut fra en 
oppfatning av at private aktører er mer effektive enn den offentlige forvaltningen, eller at konkurranse i 
seg selv stimulerer til mer effektiv drift. 
 
Et annet motiv kan være manglende kompetanse på fagområdet. I mange kommuner har 
konkurranseeksponering og innføring av alternative driftsformer blitt gjort i et forsøk på å oppnå bedre 
kvalitet. Ønsket om mer fokus på brukerne av tjenestene, som igjen vil bedre kvaliteten, er i denne 
sammenheng en viktig faktor for kommunene. Et ønske om bedre dokumentasjon eller informasjon om 
ulike aspekt ved egen virksomhet er også en drivkraft for konkurranseeksponering.”24  

 

Dersom man velger å konkurranseutsette kan en i korthet oppsummere det med 
følgende:   
 
Fordeler: 

+ Får vurdert ulike alternativ 

+ Mulighet for å redusere de samlede kostnader med revisjon 

+ Økt konkurranse kan føre til at konkurransen og tilbudet styrkes 

+ Fordel med større revisjonsmiljø i etablerte selskap 

+ Klarere grenser mellom bestilling og utføring av de ulike revisjonsoppdrag enn 
dagens ordning med revisjon i egenregi. 

 
Svakheter: 

− Svak tilknytning til eierne/kommunene (foreligger ikke eierforhold, kun bestiller – 
utfører).  

− Kommunene vil ikke få full innsikt i revisjonen og vil ikke delta i de styrende 
organer. 

− Private revisjonsselskap har hatt relativt lite kjennskap til revisjon av kommuner 
og fylkeskommuner, men de har tilknyttet seg en del personell med slik erfaring 

− Må foreta en lang og grundig prosess med konkurranseutsetting, herunder 
vurdere om det er kompetanse i egen organisasjon for å foreta denne prosessen, 
eller om en trenger ekstern hjelp for hele eller deler av denne prosessen 

− Tilføre kontrollutvalgssekretariatet økte ressurser 
(økonomi/personell/kompetanse) for å føre tilsyn med revisjonen samt se til at 
inngått avtale følges opp 

− Lengre avstand til revisor  

− Økonomiske konsekvenser for kommunen(e) ved uttreden/avvikling av IKS-et 
(forpliktelser overfor ansatte, pensjon etc) 

− Konkurranseutsetting kan også medføre dyrere revisjon (med henblikk på 
erfaringer fra Helseforetakene)  

 

10.3.2 Hel eller delvis konkurranseutsetting 
Lovendringen åpner også for at en kan organisere revisjonsarbeidet på følgende 
måte: 

                                                             
24 Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.97 under avsnitt 9.2 
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For det første kan en sette hele revisjonsarbeidet ut til annen revisor. 
For det annet kan en velge å splitte opp revisjonsarbeidet slik at eksempelvis en 
revisor kan foreta regnskapsrevisjon og en annen forvaltningsrevisjon. 
 
Imidlertid ser en fordeler ved å samle hele revisjonsarbeidet i samme enhet, enten 
det er ved egen kommunerevisjon eller et frittstående firma. I forarbeidene til 
lovendringen nevnes det at  
 
”i praksis ikke er vanntette skott mellom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av 
internkontrollen. Gjennom regnskapsrevisjonen kan revisjonsenheten få informasjon som kan være av 
betydning for forvaltningsrevisjon. Fra et generelt synspunkt kan det hevdes at det innebærer fordeler 
å ha en revisjonsenhet som har et bredt oversyn over helheten i kommunens forvaltning. Tilsvarende 
kan det knytte seg ulemper til å splitte de ulike funksjonene.” 25 

 
Det bemerkes følgende: 
 
”En oppsplitting av oppdraget vil skape problemer både i forhold til effektivitet, kvalitet og 
ansvarsforhold.”26 

 
Det bemerkes videre: 
 
”Oppsplitting av oppdraget vil lett kunne føre til uavklarte grenseområder. Dette vil svekke oversikten 
over helheten og samhandlingen mellom kommunens aktiviteter og gjennom det kvaliteten av 
revisjonen. 
Ved oppslitting av oppdraget skapes det også uklarhet om hvem som er kommunens ansvarlige 
revisor.”27 

 

Under lovbehandlingen i Odelstinget ble det bemerket følgende: 
 
”En annen ting som er viktig, er at Regjeringen åpner for at man her kan bruke forskjellige 
revisjonsfirmaer til forskjellige deler av revisjonen, både den rent regnskapsmessige revisjonen og den 
forvaltningsmessige revisjonen. Da er vi ved kjernen av det som er offentlig sektors fordel, og noe av 
det som skal være et kommunestyres oppgave, og der kontrollutvalget har en rolle på vegne av 
kommunestyret, nemlig å se helheten i ting. Det kan jo være slik at en del av kommunen kan gå med 
underskudd, mens en annen del av kommunen kan generere penger. Kommunestyret er jo satt til å se 
på helheten, slik at man kan få melding fra den ene revisjonen om at her går det dårlig, her må man 
stramme inn. Så kan man få et helt annet bilde fra en annen del av en annen revisjon. Man mangler 
altså den totale oversikten over hvordan dette er. Vi mener det er viktig at den som skal revidere en 
kommune både regnskapsmessig og forvaltningsmessig, bør ha det oppdraget som en helhet, slik at 
man er i stand til å ivareta revisjonen i forhold til oppdragsgiver, som er kommunestyret – det er ikke et 
styre i et aksjeselskap som bare skal se på bunnlinjene, og som skal se på de samfunnsnyttige 
virkningene av helheten i den kommunale revisjonen.”28 

 
Det ble videre bemerket: 
 
”Kunnskap om lokale tilhøve, rådgiving overfor administrasjon og politisk leiing, moglegheit til å sjå 
rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i samanheng og evne til å sjå risikofaktorane i 
årsrekneskapene tilseier at dagens modell er å føretrekkja framfor moglegheit for oppsplitting av 
tenestene og dermed manglande utnytting av synergi mellom dei ulike revisjonsoppgåvene.”29 

 

                                                             
25 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s. 39 under avsnitt 3.3.1.1 
26 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.35 under avsnitt 3.3  
27 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.35 under avsnitt 3.3 
28 Tidende O (2003-2004) s.140  
29 Tidende O (2003-2004) s.141 
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Oppsummert kan en konkludere med at velger en å konkurranseutsette revisjonen, 
bør man gjøre det med henblikk på kommunen som helhet, dvs. gi revisjonsoppdrag 
som omfatter kommunens samlede forvaltning og virksomhet.  
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11 Vurdering 

11.1 Innledning  
Nedenfor er det forsøksvis opplistet en del forhold/vurderingstema en bør se på ved 
vurderingen av de ulike revisjonsordninger. Listen er ikke ment å være uttømmende. 
 

11.2 Lokalisering 
Ved ansettelse av egne revisorer vil det medføre ekstra kostnader pr kommune ved 
opprettelse av egne kontorer i egen kommune. 
 
Ved opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil det være krav til et 
hovedkontor, men hovedkontorfunksjonen kan desentraliseres til flere 
avdelingskontorer. En sentralisering vil kunne bety økte reisekostnader hvis kravet til 
nærhet skal opprettholdes, og kontorstrukturen må etableres/beholdes til det beste 
for kommunene både faglig sett og økonomisk.  
 
Det ble i KS utredning bemerket følgende: 
 
”Med dagens IKT-teknologi er det mulig å ha en faglig samhørighet og tilgjengelighet for de ansatte i 
enheten, men dette vil ikke erstatte det faglige miljøet i ett felles kontormiljø. Antallet 
avdelingskontorer/stedlige kontorer vil måtte tilpasses ansattes og arbeidsgivers krav til faglig miljø 
samt kommunenes forventning til nærhet.”30 

 
Alternativt, ved inngåelse av en samarbeidsavtale, vil det nødvendigvis heller ikke få 
konsekvenser for dagens organisering. 
 
Ved konkurranseutsetting kan en vanskelig se at kommunene kan kreve at det skal 
være et avdelingskontor sentralt plassert i kommunen eller i nærhet av de kommuner 
som skal inngå i revisjonsoppdraget. En må da se dette punktet i sammenheng med 
tilgjengelighet og kundeoppfølging. 
 

11.2.1 Økonomi/revisjonskostnader 

Nedenfor følger en oversikt over kostnader ved kjøp av revisjonstjenester for Vestby 
kommune sammenlignet med Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås.  
 
Tabell 1 – Kjøp av revisjonstjenester. 2015-2019 (tall oppgitt ekskl. mva.) 

  År 
Kommune Omfatter 2019 2018 2017 2016 2015 
Enebakk Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 800 000 783 000 764 000 747 000 678 000 
       
       
Frogn Regnskapsrevisjon 277 000 267 000 264 000 258 000 167 000 
 Forvaltningsrevisjon 341 000 390 000 379 000 392 000  

 Øvrige regnskapsoppdrag    31 000  
 Oppgjør til FDR IKS  40 000  295 000  

 SUM 618 000 697 000 643 000 976 000 1 167 000 
       
Nesodden Regnskapsrevisjon      

                                                             
30 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.11 under punkt 
8.3 
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 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 1 410 000 1 352 000 1 309 000 1 276 000 1 168 000 
       
Vestby Regnskapsrevisjon 420 521 497 000 296 000 304 000 290 000 
 Forvaltningsrevisjon x x x 372 000 340 000 
 Øvrige regnskapsoppdrag    62 000 41 000 
 SUM    738 000 671 000 
       
Ås Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      

 SUM 1 462 000 1 382 000 1 335 000 1 285 000 1 130 000 
Kilde: kommunenes regnskap 
 

 
Tabellen er ufullstendig når det gjelder kjøp av revisjonstjenester for Vestby 
kommune, da det i note til årsregnskapet ikke fremkommer utgifter til kjøp av 
forvaltningsrevisjon for årene 2017-2019. 
 
 
Tabell 2 – Kjøp av revisjonstjenester. Andel av kommunens driftsutgifter (i prosent). 2013-2019 

 År 
Kommune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 
Frogn 0,05 0,05 0,05 0,09 0,11 0,1 - 
Nesodden 0.09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Vestby 0,03x 0,04x 0,02x 0,06 0,06 0,08 0,1 
Ås 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 - 

Kilde: kommunenes regnskap 

 
 
Tabellen er ufullstendig når det gjelder kjøp av revisjonstjenester for Vestby 
kommune, da det i note til årsregnskapet ikke fremkommer utgifter til kjøp av 
forvaltningsrevisjon for årene 2017-2019. 
 
 
Tabell 3 – Kjøp av revisjonstjenester. Andel pr innbygger (i kroner). 2013-2017 

 År 
Kommune 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk 72,56 71,54 69,80 68,36 62,37 63,38 62,86 
Frogn 39,21 42,30 40,86 61,99 74,35 63,75 61,58 
Nesodden 72,35 70,10 67,87 67,62 62,72 63,19 62,03 
Vestby 23,59x 28,42x 16,93x 42,94 40,10 47,46 57,51 
Ås 71,90 68,81 66,47 66,62 59,50 61,23 61,27 

Kilde: SSB og kommunenes regnskap 

 
 
Tabellen er ufullstendig når det gjelder kjøp av revisjonstjenester for Vestby 
kommune, da det i note til årsregnskapet ikke fremkommer utgifter til kjøp av 
forvaltningsrevisjon for årene 2017-2019. 
 
 
Ved ansettelse av egen revisor i en eller flere kommuner vil det kunne medføre høye 
utgifter for den enkelte kommune. Revisjonsordningen vil derav bli tilsvarende dyrere. 
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Det ble i utredningen fra KS bemerket følgende: 
 
”Selskapenes hovedmål skal være lavere kostnadsramme, og bedre tjenester. Kommunenes 
revisjonskostnader og etablering av bestillerfunksjonene skal i løpet av 3 år være reelt lavere enn i 
dagens revisjonsenheter. Kostnader forbundet med den nye sekretariatsfunksjonen vil helt klart bli en 
fordyrende organisering for kommunene. Selskapene skal snarest råd og innen 3 år ha redusert 
kommunenes honorar med 10 % fra budsjett 2004 nivå. Endringer i oppdragsmengden som følge av 
overføring av revisjon av skatteregnskapet til riksrevisjonen kommer i tillegg til 10 % reduksjon, men 
samtidig vil det kreves mer ressurser til bestillerfunksjonene, nye attestasjonsoppgaver innen 
merverdiavgift og en ny selskapskontroll.”31 

 
 
Ved å sette revisjon ut til andre er det knyttet noe usikkerhet om kostnader. 
 
I rapporten utarbeidet av Asplan Analyse – SINTEF32 vedrørende evaluering av 
konkurranseutsetting av revisjonstjenester, bemerket følgende: 
 
”En annen årsak til kostnadsreduksjoner kan være strategisk prising fra den private leverandøren for å 
etablere seg i dette markedet. Kommunene som har valgt privat leverandør ga uttrykk for at de mente 
seg heldig som har vært tidlig ute med å kjøpe fra privat leverandør. Samtidig er det slik at de private 
leverandører kan fordele de faste kostnadene på en større kundeportefølje enn små og mellomstore 
distriktsrevisjoner, og dermed være mer kostnadseffektive.”33 

  

11.2.2 Forholdet stor/liten kommune 

Blant kommunene i Follo varierer kommunenes befolkningsmessige størrelse fra 
11.026 i den minste kommunen (Enebakk) til 58.237 i den største kommunen (Nordre 
Follo). 
 
Under behandlingen i kommunalkomiteen ble følgende bemerket: 
 
”Flertallet vil hevde at mindre kommuner fort kan bli tapere med det opplegget som Regjeringen legger 
opp til. De private tilbyderne som ønsker å gå inn i dette markedet, vil trolig ikke ønske å foreta 
revisjonsoppgaver i de minste kommunene. Forslaget vil dermed også være en trussel for de 
distriktsrevisjonsenheter som i dag er velfungerende.”34 

 
Pr 01.07.2018 hadde 59 kommuner og to fylkeskommuner valgt å konkurranseutsette 
hele eller deler av sine revisjonstjenester35: 
 
Tabell 4 – Oversikt over kommuner med annen revisjonsordning enn egenregi 

  Innbyggertall 
Pr 1.1.18 

Revisjonsordning Oppdragets 
Omfang/varighet 

Oppdragsansvarlig 
revisor 

 Kommuner     
1 Asker 60 926 Samlet oppdrag  RR+FR (2 + 1 + 1) BDO AS 
2 Askøy 29 071 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 

                                                             
31 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.12 under punkt 
10 
32 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – sluttrapport, Asplan Analyse – SINTEF, april 
06. Evalueringen inngår i et forprosjekt under Norges forskningsråd 
33 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – sluttrapport, Asplan Analyse – SINTEF s.45 
under kapittel 4 
34 Innst. O. nr. 19 (2003-2004) s.15 under punkt 10.2  
35 Oversikten baserer seg bl.a. på https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjon-i-kommuner/kommuner-
med-privat-revisjon/   
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3 Aurland 1 778 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
4 Austevoll 5 189 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
5 Balestrand 1 262 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 
KPMG AS (2017) 

6 Bergen 279 792 Delt oppdrag RR (4) 
FR (2 + 2) 

BDO AS 
Deloitte AS 

7 Bokn 844 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

8 Bømlo 11 902 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
9 Etne 4 083 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

10 Fitjar 3 194 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
11 Fjell 25 725 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
12 Frogn 15 735 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
KPMG AS 
KPMG AS (2018 og 
2019) 

13 Fusa 3 920 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
14 Færder36 26 734 Samlet oppdrag RR+FR  KPMG AS (t.o.m. 

31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

15 Granvin 931 Samlet oppdrag RR+FR Vestlandsrevisjon AS 
16 Hadsel 8 042 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
17 Halden 31 037 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (2 + 1 + 1) 
Deloitte AS 
ØVKR IKS (egen regi) 

18 Haugesund 37 167 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

19 Hole 6 833 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS 
20 Hurum 9 450 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
21 Høyanger 4 154 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR 
SF Revisjon IKS 

22 Karmøy 42 243 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

23 Klepp 19 217 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1 + 1) Deloitte AS 
24 Kvam 8 455 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
25 Kvinnherad 13 180 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
26 Leikanger 2 345 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2) 
SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

27 Lier 25 980 Samlet oppdrag RR (3 + 1) 
FR (2 + 1) 

KPMG AS 

28 Lindås 15 789 Samlet oppdrag RR+FR (3 + 1) Deloitte AS 
29 Lurøy 1 920 Delt oppdrag RR (2,5 + 1 + 0,5) 

FR (lyses ut på anbud) 
BDO AS 

30 Luster 5 223 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

31 Lærdal 2 153 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 2) Deloitte AS 
32 Nesna 1 805 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
33 Oppegård37 27 178 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) Deloitte AS 
34 Os (i Hordaland) 20 573 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
35 Rana 26 230 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
36 Rendalen 1 827 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1)  

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

37 Ringebu 4 454 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
38 Røyken 22 452 Delt oppdrag RR (2) 

FR 
BDO AS (fra 1.7.18) 
Deloitte AS 

39 Samnanger 2 463 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
40 Sauda 4 663 Samlet m/opsjon  RR (4 + 2) KPMG AS 

                                                             
36 Kommunene Nøtterøy og Tjøme ble fra 1.1.2018 slått sammen til Færder kommune. Begge kommunene har 
opprinnelig en avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne avtalen går ut 31.12.18. Fra 1.1.2019 har 
Færder kommune vedtatt å gå inn i Vestfold Kommunerevisjon, jfr. Færder kommunestyre 28.2.18, K sak 31/18.   
37 Fra 01.01.2020 ble Oppegård en del av Nordre Follo kommune 
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vedr. FR FR (4 + 2) 
41 Sogndal 8 059 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 

42 Stord 18 780 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS 
43 Sund 7 085 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
44 Sveio 5 721 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

45 Sør-Fron 3 146 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
46 Time 18 699 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1) Rogaland Revisjon IKS 
47 Tynset 5 605 Delt oppdrag RR 

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

48 Tysnes 2 857 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
49 Tysvær 11 023 Samlet med opsjon 

vedr FR 
RR (4 + 2) 
FR (4+2) 

KPMG AS 

50 Tønsberg38 45 360 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) KPMG AS (t.o.m. 
31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

51 Utsira 208 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

52 Vaksdal 4 127 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
53 Vestby 17 486 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
Deloitte AS 
Deloitte AS (2017) 
BDO AS (2019) 

54 Vik 2 674 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (2 + 2) 

SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

55 Vikna39 4 492 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 3) BDO AS 
56 Vindafjord 8 793 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

57 Øksnes 4 541 Delt oppdrag RR 
FR (anbud hvert år) 

Deloitte AS 

58 Øygarden 4 877 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
59 Årdal 5 277 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 

 Fylkeskommuner     
1 Hordaland40 522 539 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
2 Sogn og Fjordane 110 230 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2 + 1 + 1) 
SF Revisjon IKS  
Deloitte AS 

Kilde: NKRF, Revisorforeningen, Kontrollutvalgssekretariatene samt kommunenes nettsider 

 
Kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og 
Vindafjord er i prosess med å velge ny revisjonsordning. Med unntak av Utsira har samtlige 
kommuner nå valgt å bli fullverdige deltakere i Rogaland Revisjon IKS med virkning fra 
01.07.2021. 

 
Kommunene Høyanger, Luster, Sogndal, Vik og Årdal har i løpet av 2020 gått inn som 
fullverdige deltakere i Vestland Revisjon KO (kommunalt oppgavefellesskap). 

 
Muligheten for å kjøpe revisjonstjenesten i markedet har nå eksistert siden 2004 og 
en begynner å få en god del erfaring med konkurranseutsetting.  
Likevel anser en det noe vanskelig å komme med noen bastant konklusjon verken i 
den ene eller andre retning hensyntatt andelen av norske kommuner som har valgt 
revisjon i annen regi når majoriteten av norske kommuner fremdeles får utført 

                                                             
38 Tønsberg kommune har i dag avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne går ut 31.12.18 og kan ikke 
forlenges. Tønsberg bystyre vedtok 23.5.18 i sak 70/18 å gå inn i Vestfold kommunerevisjon fra og med 1.1.2019.  
Fra 01.01.2020 skal Re og Tønsberg kommuner slåes sammen til nye Tønsberg. I den forbindelse har 
Fellesnemnden mandat til å velge revisjonsordning. 
39 Fra 01.01.2020 er Vikna en del av Nærøysund kommune 
40 Hordaland og Sogn og Fjordane er fra 01.01.2020 slått sammen til Vestland fylkeskommune. 
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revisjonstjenester i egen regi gjennom egen ansatt revisjon eller utvidet egenregi 
gjennom ulike interkommunale samarbeid eller selskap. 
 

11.2.3 Forholdet mellom kontrollutvalget og revisjonen 

Det følger av kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav a) at  
 

«Kontrollutvalget skal påse at  
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.» 

 
Det følger videre av kommuneloven § 24-2 tredje ledd at 
 
«Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.» 

 
Dette tilsier at kontrollutvalget skal kunne føre løpende kontroll med revisjonen og se 
til at de gjennomfører revisjonsoppdraget på en betryggende måte for kommunens 
del. 
 
Ved revisjon i egenregi vil en gjerne ha løpende muntlig korrespondanse i tillegg til 
den pålagte skriftlige dokumentasjon.  
 
Ved revisjon i regi av annen revisor vil det kunne medføre behov for økte ressurser 
med tanke på bestiller – utførerfunksjonene samt hyppigere oppfølging og 
rapportering. 
 
 
Uavhengig av revisjonsordning følger det av kommuneloven § 24-3 første ledd: 
 

«Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. Møteretten 
gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.» 
 

 
I forholdet til kommunestyret eller fylkestinget er kravet todelt. Det følger av 
kommuneloven § 24-3 annet og tredje ledd: 
 

«Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i 
kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal behandle 
saker som er knyttet til revisors oppdrag. 
 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i 
kommunestyret eller fylkestinget.» 

 

For det første gjelder det en møteplikt når kommunestyret skal behandle saker som 
er utarbeidet eller behandlet av revisor. For det annet gjelder det en generell 
møterett. 

 

11.2.4 Forholdet til kundeoppfølging  

Ved ansettelse av egne revisorer vil kundeoppfølgingen være fortløpende. 
 
Ved en opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil en i stor grad 
kunne videreføre dagens kundeoppfølging.  
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Ved konkurranseutsetting er det knyttet usikkerhet vedrørende kundeoppfølging 
overfor den enkelte kommune. Kommunene må da ta stilling til i anbudsdokumentene 
hva avtalen skal inneholde samt spesifisere hva kundeoppfølgingen skal inneholde 
samt dens omfang. 
 

11.2.5 Kjennskap til offentlig forvaltning samt saksbehandling 

Ved ansettelse av egne revisorer vil en få en revisjonsordning som har god 
kjennskap til kommunens løpende forvaltning og virksomhet samt saksbehandling 
 
Ved konkurranseutsetting vil det kunne medføre noe usikkerhet om hvilken 
kjennskap en oppdragsansvarlig revisor eller medarbeidere i en privat revisjonsenhet 
har til kommunal forvaltning samt saksbehandling generelt og spesielt til den enkelte 
kommune. 
 
En må da kunne forvente at tilbudte revisjonsressurser i en privat revisjon har 
forsvarlig kjennskap til kommunal forvaltning og at de tilbudte ressurser tilegner seg 
kjennskap om den respektive kommune. 
   

11.2.6 Kjennskap til offentlig rett (alm. og spes. forvaltningsrett) 

Ved ansettelse av egen revisor vil en kunne medregne at det må avsettes midler og 
tid for opplæring innenfor de rettslige sider ved kommunenes forvaltning 
 
Ved konkurranseutsetting vil en måtte kunne forutsette at den private revisjonsenhet 
har forsvarlig god kjennskap til offentligrettslige sider kommunene må forholde seg til 
ved deres forvaltning og virksomhet eller tilknytter seg ressurser som har det. 
 
De større interkommunale og private revisjonsselskapene ser ut til å ha jobbet 
systematisk over tid for å tiltrekke seg personell med spesialkompetanse innenfor 
ulike offentligrettslige fagkategorier. 
 

11.2.7 Allmennhetens innsyn 

Som hovedregel er forvaltningens saksdokumenter offentlige. Det følger av lov 

19.mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, 

offl.) § 3. 

 

Revisjon i egenregi (egne ansatte revisorer, kommunerevisjon/distriktsrevisjon) er å 

regne som et forvaltningsorgan i medhold av fvl. § 1 og offl. § 2 første ledd. 

 

Private rettssubjekter omfattes i hovedsak ikke av offentlighetsloven. 
Dette innebærer at verken allmennheten eller kommunen selv kan kreve innsyn i de 
dokumenter som den private revisor selv innehar. 
 
Imidlertid vil korrespondansen mellom kontrollutvalget og revisjonsenheten være 
omfattet av offentlighetsloven, jfr. offl. § 16 første ledd: 
 
Unntaka i §§ 14 og 15 gjeld ikkje: 

c)  
dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og 
klagenemnder, og 
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Dette vil omfatte de dokumenter som er avsendt fra kontrollutvalget og de 
dokumenter som kontrollutvalget har mottatt, jfr. kommunens postjournal eller 
postjournal for kontrollutvalget ved dets sekretariat. 
 

11.2.8 Forholdet mellom offentlig/privat revisjon 

Ved egne ansatte revisorer vil en få dyp kjennskap til den kommunale revisjon. 
 
Ved konkurranseutsetting til interkommunale eller private revisjonsselskap vil det for 
revisjonsenheten medføre kostnader til opplæring og tilegnelse av erfaring innen 
kommunal revisjon spesielt opp i mot den aktuelle kommunen.  
Kommunene vil kunne forutsette i anbudet at den interkommunale eller private 
revisjonsenhet må ha eller tilegne seg denne faglige kompetanse.   
 
Under lovbehandling ble følgende bemerket: 
 
”Kommunal revisjon er naturligvis noe langt mer enn å revidere privat virksomhet. Vurderingen av 
resultatene, kostnadseffektiv drift, måloppnåelse, etterlevelse av fattede vedtak og etterleving av 
lovpålagte oppgaver osv. er deler av disse virksomhetene i forvaltningen. Det krever en særlig 
kompetanse, en kompetanse som vi i de langt fleste kommuner og fylker nå har på plass, og som 
videreutvikles.”41 

 
En stor del av de revisjonsenhetene som har tatt over revisjon av de kommuner som 
har konkurranseutsatt, har tilknyttet seg personale fra de tidligere kommunale og 
interkommunale revisjonsenhetene eller andre kommunale tjenesteområder. 
 

11.2.9 Forholdet til uavhengighet 

Ved egen ansatt revisor i kommunen settes det spørsmålstegn ved den enkelte 
revisors uavhengighet og objektivitet. 
 
Det ble under lovbehandlingen bemerket følgende: 
 
”Uavhengighet er grunnleggende viktig for en revisor. I forhold til det grunnleggende prinsippet om 
uavhengighet, er det grunn til å tenke igjennom hvorvidt det at en egen ansatt revisor sitter på 
rådhuset sammen med kollegaer som han er satt til å revidere, og går og spiser i kantinen sammen 
med kollegaer som han selvfølgelig etter hvert får et veldig tett og nært forhold til menneskelig sett – 
helt opplagt -, sikrer den uavhengigheten som det er viktig at en revisjon skal og må ha. Jeg tror det er 
viktig å ha en nødvendig og god avstand mellom den reviderte og de som skal revidere.”42 

 
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil kravet være oppfylt og om 
mulig styrke uavhengigheten fra den kommunale forvaltning og administrasjon. 
 
Det vises i denne sammenheng til utredningen for en større kommunal revisjon i Sør-
Trøndelag hvor følgende ble bemerket: 
 
”Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende i enhver tilsyns- og kontrollinstans. Det blir flere 
ansatte å støtte seg på og hver kommune utgjør en mindre andel av oppdragsporteføljen. I en større 
enhet vil det være mer samlet kompetanse og det styrker revisors uavhengighet og bidrar til tillit til 
revisors arbeid.”43 

                                                             
41 Tidende O (2003-2004) s.142 
42 Tidende O (2003-2004) s.145 
43 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.10 under  
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Ved overgang til annen revisor kan det settes spørsmålstegn ved vurderingen om 
uavhengighet og objektivitet. 
 
I forhold til uavhengighet ble det i forarbeidene bemerket følgende: 
 
”For revisor som har andre klienter enn kommunen som revideres – og det foreligger et særlig 
interesseforhold mellom slike klienter og kommunen – vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelles 
om dette innebærer forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.”44 

 
Under lovbehandlingen i Odelstinget ble det bemerket følgende: 
 
”Den største ”bedrifta” i ein kommune vil som regel vere kommunen sjølv. På den måten er 
kommunen stor, både som kunde og som leverandør av varer og tjenester til næringslivet. Etter vår 
meining er det openbert at eit privat revisjonsbyrå får vanskar dersom dei tar på seg oppdrag både for 
kommunen og for næringslivet i kommunen.”45 

 

Kommunene vil da kunne kreve i anbudet at den private enhet ikke har utført 
tjenester for kommunen eller har tilknytning til andre som kan medføre inhabilitet i 
forhold til oppdraget. 
   

11.2.10 Tilgjengelighet  

En bør her vurdere maksimal reisetid til den enkelte kommune.  

 
Ved å ansette egne revisorer vil reisetiden til den enkelte kommune falle bort og 

gjøre tilgjengeligheten til revisjonen optimal. 

 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet eller ved konkurranseutsetting, 
vil det kunne reises utfordringer vedrørende fysisk tilgjengelighet.  
 
Uavhengig av revisjonsordning bør kommunene vurdere og samtidig kunne kreve 
maks avstander i strekning og/eller tid fra kontorsted og til den enkelte kommune 
som skal revideres med hensyn til personlig fremmøte. 
 
Det bør også forutsettes krav til tilgjengelighet med hensyn til korrespondanse 
telefonisk og via e-post og tilgang via digitale verktøy.  
 

11.2.11 Oppdragets varighet 

Ved egen ansatt revisor vil denne/disse bli ansatt på ubestemt tid i den enkelte 
kommune. Her følger bestemmelsene i lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).  
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil det avhenge av om det er 
samarbeid eller sammenslåing av revisjonsenheter. I første tilfelle vil 
samarbeidsavtalen kunne gis en viss varighet på for eksempel 2 år med mulig 
forlengelse. 
Ved en eventuell sammenslåing av flere revisjonsenheter vil IKS som selskapsform 
være det naturlige vurderingstema. 
                                                             
punkt 6 
44 Ot.prp. nr.70 s.108 under avsnitt 11  
45 Tidende O (2003-2004) s.138 
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Av de kommuner som har inngått avtale med annen revisor, ser en at 
revisjonsoppdragets varighet kan variere mellom 2 og 3 år med mulighet for opsjon 
for å forlenge avtalen med ett til 2 år – maks lengde på revisjonsoppdraget på 4 år.  
 
Når det gjelder oppdragets varighet må en også hensynta at revisjonsåret ikke 
samsvarer med regnskapsåret. 
Regnskapsåret følger kalenderåret, dvs. fra 1.1. til 31.12.  
Revisjonsåret går gjerne fra 2.halvår i regnskapsåret til 1.halvår i påfølgende 
regnskapsår.  
 
Figur 1 (Revisjonsåret går fra 1.5.20 til 30.4.21) 

 01.05.2020 01.01.2021 30.04.2021 01.05.2021 31.12.2021 30.04.2022 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
 
Figur 2 (Revisjonsåret går fra 1.6.20 til 31.5.21) 

 01.06.2020 01.01.2021 31.05.2021 01.06.2021 31.12.2021 31.05.2022 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
 
Figur 3 (Revisjonsåret går fra 1.7.20 til 30.6.21) 

 01.07.2020 01.01.2021 30.06.2021 01.07.2021 31.12.2021 30.06.2022 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
 

Ved inngåelse av avtale med ekstern revisor, bør en ta høyde for dette vedrørende 
misforhold mellom regnskapsår og revisjonsår. 
For å sikre at forutgående regnskapsår også blir revidert, bør kommunen vurdere å 
utvide avtaleperioden med 0,5 år, dvs. istedenfor en avtaleperiode på 2 + 1 + 1 år, 
kan en løsning være 2,5 + 1 + 1 år, alternativt 2 + 1,5 + 1 år. 
 
I forbindelse med at den nye oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen har en avgivelsesfrist 30.juni, bør en vurdere å justere 
revisjonsåret til å begynne 01.07 og avslutte 30.06. 
 
Ved konkurranseutsetting av forvaltningsrevisjon, kan en som hovedregel forholde 
seg til kalenderåret. 
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11.2.12 Forholdet ordinær revisjon – utvidet revisjon46  

Med begrepet ordinær revisjon forstås lovpålagt revisjon, dvs. regnskapsrevisjon som 
vil ende opp i en revisjonsberetning. 
 
Med begrepet utvidet revisjon forstås andre revisjonsoppgaver i tilknytning til 
regnskap/budsjett. En vil her vise til punkt 7.5 ovenfor hvor dette konkretiseres.  
  

 

Ordinær og utvidet revisjon har her således kommet til uttrykk i en samlet kostnad for 
den enkelte kommune. 
 
Av de kommuner som har konkurranseutsatt sine revisjonstjenester, ser en at de har 
foretatt en vurdering av fast pris og timepris på de ulike felt av revisjonen. 
 

Ved ordinær regnskapsrevisjon har en gjerne valgt fast pris pr år inkl. eller ekskl. 
mva.  
 
Ved utvidet revisjon eller såkalte andre revisjonsoppgaver i tilknytning til 
regnskap/budsjett har det i konkurransegrunnlagene gjerne vært bedt om å få disse 
oppgitt i timepris inkl. eller ekskl. mva. 
 
Reise- og oppholdsutgifter er forutsatt å være inkludert i pristilbudet for den enkelte 
del av revisjonsoppdraget. 
 

Så lenge revisjonen følger av avtalen eller er i tilknytning til revisjonsarbeidet, vil 
kommunen være forpliktet til å dekke de kostnader dette medfører i forbindelse med 
utvidet revisjon.  
 
 

11.2.13 Forholdet fast pris – timepris 

Av de kommuner som har konkurranseutsatt revisjonstjenestene kan en trekke ut 

følgende: 

 
Fast pris er gjerne valgt i følgende tilfelle 

▪ Revisjon av årsregnskapet, samt utarbeidelse av  
▪ Revisjonsberetning 

 
Timepris er gjerne valgt i følgende tilfeller 

▪ Andre revisjonsoppgaver i tilknytning til regnskap/budsjett 
▪ Attestasjonsoppgaver, pasientregnskap og diverse regnskapsbistand 
▪ Rettledning og bistand, gjerne med en angivelse på estimert omfang 

 
Fast pris eller timepris er gjerne valgt i følgende tilfeller 

▪ Forvaltningsrevisjon, samt  
▪ Eierskapskontroll 

 

                                                             
46 Begrepene benyttes ikke i forbindelse med revisorloven ei heller regnskapsloven (lov 17.juli 1998 nr. 56 om 
årsregnskap m.v.) og dens bestemmelse § 7-31a. Imidlertid finner en det hensiktsmessig for framstillingens del å 
foreta dette skillet. 
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Ved samlet revisjonsoppdrag er gjerne regnskapsrevisjon oppgitt i fast pris mens 
forvaltningsrevisjon er gjerne oppgitt med timepris, eventuelt med en maks grense for 
kostnad. 
 
Ved delt revisjonsoppdrag hvor det inngås separate avtaler om regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, er gjerne begge revisjonsoppdrag oppgitt med fastpris. 
 
En ser en tendens til at interkommunale revisjonsselskap tilpasser seg utviklingen 
ved at de i større grad fakturerer deltakerkommunene etter medgått tid, dvs. timepris. 
 

11.2.14 Forholdet pris – kvalitet  

Uavhengig av revisjonsordning, er det nok ønske fra både oppdragsgiver og 
leverandør å kunne oppnå en mest mulig optimal revisjon, ved effektiv utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser samt kvalitetsforbedringer av tjenesten. 
 
Ved egen ansatt revisor vil en kunne oppnå en akseptabel revisjon etter kommunens 
forventninger, men ordningen vil kunne bli lite effektiv og kostnadskrevende. 
I tråd med de utfordringer den offentlige virksomhet står overfor, vil det fort kunne 
oppstå behov for etter- og videreutvikling av kompetanse for den eller de ansatte for 
å kunne tilby kommunen den tjeneste som revisjonsoppdraget forutsetter. 
 
 
Ved å inngå et samarbeid eller slå sammen en eller flere revisjonsenheter, vil en som 
tidligere påpekt kunne oppnå følgende: 
 
• spesialisering av fagkompetansen  

• stordriftsfordeler med tanke på gjenbruk av kompetanse ved å produsere samme type 
tjeneste for flere kommuner 

• kvalitetsforbedringer  

 
I de tilfeller kommunen har konkurranseutsatt revisjonstjenestene, bemerkes det i 
rapporten fra Telemarksforskning følgende: 
 
”Brukere, definert som kontrollutvalg og økonomiledere, er også tydelige på at det har skjedd 
kvalitetsmessige forbedringer i de leverte tjenestene. Dette omfatter eksempler på krav om endring av 
bokføringen, forbedring av rutiner og oppstramming av regnskapsmessige metoder. 

 
Det er imidlertid betydelige måleproblemer knyttet til at man ikke ser alle kostnadene samlet, og at 
servicekvalitet er vanskelig å måle. Kontraktene er ikke spesifikke på hvilket servicenivå som ønskes 
levert, dermed blir oppfølgingen problematisk.”47 

 
 
Siktemålet er nok å kunne oppnå kvalitetsmessig bedre og billigere tjenester med 
tanke på at en større organisasjon raskere kan tilegne seg den nødvendige 
kompetansen samt levere innenfor de gitte frister. Dette økonomiske incentiv er også 
gjerne den av hovedmotivasjonsfaktorene bak å konkurranseutsette. 
 

                                                             
47 Jfr. Rapport 03/2006 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – evaluering av 
ordningen, Telemarksforskning – Notodden, 4.09.06. s.5 under punkt 1 
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11.2.15 Rapportering 

En bør her vurdere hvordan og hvor ofte revisjonen skal eller bør rapportere tilbake til 
kommunen. 
 
Overfor kontrollutvalgene og kommunen dokumenterer dagens revisjon i hovedsak 
sitt arbeid gjennom blant annet  
▪ revisjonsplan/revisjonsstrategi for revisjonsåret 
▪ halvårlig rapportering i forhold til revisjonsplan/revisjonsstrategi 
▪ revisjonsberetningen til årsregnskapet 
▪ risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll 
▪ revisors attestasjonsuttalelse til forenklet etterlevelseskontroll 
▪ attestasjoner, samt  
▪ fremleggelse av forvaltningsrevisjonsrapporter.  

 
Øvrig korrespondanse skal, i henhold til kommuneloven § 24-7, nummereres 
fortløpende. 
 

Behovet for dokumentasjon fra revisor vil være sterkt uavhengig av hva slags 
revisjonsordning en velger; egen regi, interkommunalt samarbeid eller gjennom å 
konkurranseutsette revisjonstjenestene. 
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12 Erfaringer 
Siden det i 2004 ble åpnet for privat revisjon i kommunene har det over årene blitt 
foretatt flere evalueringer av ordningen. 
 
I en masteroppgave fra 201448 ble det bemerket følgende: 
 
«Den frihet kommunene har fått til selv å organisere sin virksomhet kombinert med et økende antall 
lovpålagte plikter innenfor kommunenes ansvarsområde har gitt et generelt større fokus på 
kontrollarbeid.» 

 
Det bemerkes videre: 
 
«Oppgaven er bygget opp av innsamlet datamaterialet fra 224 norske kommuner, i tillegg benyttes 
data for undersøkelsen til Åge Johnsen mfl. fra 2000, samt data fra Statistisk sentralbyrå. 
Resultatene fra undersøkelsen viser at majoriteten av norske kommuner fortsatt velger ulike 
samarbeidsløsninger når valget på organisasjonsform for den kommunale revisjonen skal tas. I dag 
har 53 norske kommuner helt eller delvis konkurranseutsatt sin kommunale revisjon. Kommuner som 
velger å konkurranseutsette sin kommunale revisjon har lavere kostnad per innbygger når kostnadene 
kontrolleres for kommunestørrelse, organisasjonsform og politisk regime. Kostnader knyttet til 
kommunal revisjon har gått ned i perioden 2000 til 2012.» 
 
 

I en masterutredning fra 201749 bemerkes følgende: 
 
«Vi finner at kommuners kostnader til “kontroll og revisjon” reduseres ved konkurranseutsetting. Dette 
kan skyldes kostnadsflytting, at regnskapsrevisjonen reduseres i omfang og at kommunene bestiller 
mindre forvaltningsrevisjon. Vi finner samtidig at kvaliteten på forvaltningsrevisjon er lik eller blir litt 
bedre og at regnskapsrevisjonen er enten lik eller reduseres noe etter konkurranseutsetting. Vi 
undersøkte også transaksjonskostnader ved konkurranseutsetting hvor funnene våre viser at denne 
kostnaden er relativt høy grunnet høy usikkerhet.  
Vi finner det som en utfordring ved konkurranseutsetting at kommunen må gå fra en mer relasjonell og 
tillitsbasert kontrakt, til en konvensjonell kontrakt. Flere informanter uttrykker at det er vanskelig å 
definere og måle kvalitet i revisjon og derfor oppstår det en viss usikkerhet ved å gå fra IKS til private 
selskaper.» 
 

Det bemerkes videre: 
 
«Som et bakteppe for studien har vi stilt et spørsmål om hvorfor ikke flere kommuner 
konkurranseutsetter når det later til å redusere kostnadene. Ut ifra drøftingen i utredningen virker det 
som at usikkerheten ved konkurranseutsetting er det mest sannsynlige svaret på det spørsmålet.» 
  

                                                             
48 Hess-Bolstad, Beate, og Maugesten, Hilde Kari: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en analyse av 
kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Masteroppgave, Høgskolen i Oslo og Akershus, april 2014, 
side 3.  
49 Skinnarland, Tor Erling Rysstad, og Stavnes, Henrik Døvik: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – En 
studie om fordeler og utfordringer ved konkurranseutsetting, Masterutredning NHH, juni 2017, side 3.  
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13 Uttalelse fra kommunen 
Det er innhentet uttalelse fra Vestby kommune. 
 
Vestby kommune har i e-post, datert 1.oktober 2020, bemerket følgende: 
 
«Rådmannen er i all hovedsak fornøyd med den ordningen vi har i dag, og anbefaler at 
Vestby kommune fortsetter å kjøpe regnskapsrevisjonstjenester i et marked.» 
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14 Økonomiske og administrative konsekvenser  
14.1 Konsekvenser for Vestby kommune 
En videreføring av dagens revisjonsordning i annen regi utført hvor 
revisjonsoppdraget er delt mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, vil ikke 
medføre vesentlige ekstrakostnader for Vestby kommune. 
 

Ved en inntreden i en større interkommunal revisjonsenhet vil en det medføre noe 
administrative oppgaver knyttet til selskapsavtale samt økonomiske forpliktelser 
overfor selskapet. 
 
Ved en kombinert revisjonsordning, dvs. en delvis videreføring av ett av 
revisjonsoppdragene i annen regi samtidig med inntreden i en større interkommunal 
revisjonsenhet, vil det ikke bare medføre økonomiske forpliktelser for Vestby 
kommune opp i mot det selskap en er deltaker i, men også medføre håndtering av to 
separate avtaler/kontrakter med ulike revisjonsordninger/revisjonsselskap. 
 
 

14.2 Konsekvenser for kontrollutvalget og sekretariatet 
En inntreden i en større interkommunal revisjonsenhet eller videreføring av dagens 
revisjonsordning med delt revisjonsoppdrag som kjøpes i markedet, vil ikke gi 
umiddelbare konsekvenser for kontrollutvalgets virksomhet. 
 
Ved en videreføring av dagens revisjonsordning, vil det i første omgang måtte foretas 
en lang og grundig prosess med konkurranseutsetting, herunder  

• Valg av konkurranseform (åpen/begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse 
med forhandlinger) 

• Utarbeide konkurransegrunnlag 
 
En må på et tidlig stadium også vurdere om det er tilstrekkelig kompetanse i egen 
organisasjon for å foreta denne prosessen, eller om en trenger ekstern bistand for 
hele eller deler av denne prosessen. 
Når det gjelder bestillerkompetanse så er det innkjøpssamarbeid mellom flere av 
kommunene i Follo hvor Vestby kommune er deltaker. En kan da forvente at 
kostnadene blir noe redusert med den kompetanse kommunene selv besitter på 
dette området. 
 
For det annet vil det påløpe transaksjonskostnader for kontrollutvalg og sekretariat 
knyttet til administrasjon av forholdet til revisor både før og etter at en kontrakt er 
inngått.  
 
Uavhengig av revisjonsordning, forutsettes det at kontrollutvalgets sekretariat tildeles 
de nødvendige personellmessige og økonomiske ressurser, samt besitter nødvendig 
faglig kompetanse eller gis mulighet til å tilegne seg denne. Dette for å sikre en 
forsvarlig bistand for kontrollutvalget med hensyn til å kunne ivareta sitt påse-ansvar 
overfor den eller de revisjonsselskap som utfører av revisjonsoppdraget. 
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15 Konklusjon og anbefalinger 
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Vestby kommune skal velge av 
fremtidig revisjonsordning. 
Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for de mest 
aktuelle alternative revisjonsløsningene. 
 

15.1 Revisjon i egenregi 
15.1.1 Inntreden i interkommunalt selskap 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Vestby kommune skal få utført revisjonstjenester i 

egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet (a: Viken 
kommunerevisjon IKS, b: Østre Viken kommunerevisjon IKS.) 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.7.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for utførelse av 
oppdrag knyttet til regnskapsrevisjon til og med 30.06.2021. 

 
 

15.2 Kombinert revisjonsordning 
15.2.1 Delvis inntreden 
15.2.1.1 Regnskapsrevisjon (RR) 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Vestby kommune skal få utført regnskapsrevisjon i 

egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet (a: Viken 
kommunerevisjon IKS, b: Østre Viken kommunerevisjon IKS.) 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.7.2021. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for utførelse av 
oppdrag knyttet til regnskapsrevisjon til og med 30.06.2021. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette forvaltningsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor. Det forutsettes at 
rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje a) årlig, b) 
etter avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
15.2.1.2 Forvaltningsrevisjon 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Vestby kommune skal få utført forvaltningsrevisjon i 

egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet (a: Viken 
kommunerevisjon IKS, b: Østre Viken kommunerevisjon IKS.) 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.7.2021. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for utførelse av 
oppdrag knyttet til regnskapsrevisjon til og med 30.06.2021. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette regnskapsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av regnskapsrevisor. Det forutsettes at 
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rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 

15.3 Konkurranseutsetting 
15.3.1 Samlet revisjonsoppdrag 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 
revisjonsåret 2021, gjeldende fra 01.07.2021. 

2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for utførelse av 
oppdrag knyttet til regnskapsrevisjon til og med 30.06.2021. 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
samlet og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 

15.3.2 Delt revisjonsoppdrag 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 
revisjonsåret 2021, gjeldende fra 01.07.2021. 

2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for utførelse av 
oppdrag knyttet til regnskapsrevisjon til og med 30.06.2021. 

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver 
for seg og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje a) årlig, b) 
etter avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 
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16 Kilder 
16.1 Lov 
Lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
Lov 27.november 1992 nr. 109   om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det  

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v.  
(EØS-loven) 

Lov 17.juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 
Lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) 
Lov 29.januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (intkomsel) 
Lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)  
Lov 19.mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 
Lov 17.juni 2016 nr.73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 
Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
  

16.2 Forskrift 
Forskrift 15.juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner  

(revisjonsforskriften) 
Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

(kontrollutvalgsforskriften) 
Forskrift 12.august 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 
Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon 

 

16.3 Forarbeider 
Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
Ot.prp. nr. 53 (1997-98) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i 

kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak) 
Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 
Ot.prp. nr. 105 (2002-2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt 

samarbeid) 
Ot.prp. nr. 11 (2004-2005) Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å 

omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap) 
Prop. 113 L (2013-2014) Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) 
Innst. O. Nr. 19 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov 

25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon) 

Tidende O (2003-2004) s.136-150 
NOU 2016: 4 Ny kommunelov 
Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Innst. 369 L (2017-2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om  

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 

16.4 Annen litteratur 
NKRF Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer 

av Norges Kommunerevisorforbund (2000, sist endret 2018) 
KS  Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 

16.desember 2003 
Asplan Analyse – 
SINTEF  

Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – 
sluttrapport, april 2006. (Evalueringen inngikk i et forprosjekt under Norges 
forskningsråd) 

Telemarksforskning Prosjektrapport: Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og 
fylker – evaluering av ordningen (Forskningsbasert evaluering av ordningen 
med konkurranseutsetting av revisjonstjenester i 4 norske kommuner), 
Rapport 03/2006, september 2006 

SINTEF – PwC Evaluering av konkurranseutsetting av kommunale 
revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal 
ha eget sekretariat – Sluttrapport, april 2009 
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NKRF Veileder – Utredning om valg av revisjonsordning m.m. (2011) 
NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten – Utredning om kommunal revisjon og 

uavhengighet. 
Hess-Bolstad, Beate, 
og Maugesten, Hilde 
Kari:  

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en analyse av 
kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Masteroppgave, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, april 2014 

Skinnarland, Tor 
Erling Rysstad, og 
Stavnes, Henrik 
Døvik: 

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – En studie om fordeler og 
utfordringer ved konkurranseutsetting, Masterutredning NHH, juni 2017 

 

16.5 Politiske vedtak 
16.5.1 Kommunestyre 
Dato Saks nr. Sakstittel 
03.02.2014 4/14 Avtalen med BDO om regnskapsrevisjon - forlengelse 
02.02.2015 7/15 Valg av regnskapsrevisor i Vestby kommune (Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 13, fvl. § 13.1) 
13.02.2017 5/17 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon 
22.05.2017 46/17 Valg av regnskapsrevisor (Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 

13, fvl. § 13.1) 
11.02.2019 4/19 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
10.02.2020 9/20 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

16.5.2 Kontrollutvalg 
Dato Saks nr. Sakstittel 
11.12.2013 47/13 Avtalen med BDO om regnskapsrevisjon - forlengelse 
01.04.2014 10/14 Valg av revisjonsordning i Vestby – framdriftsplan 
11.06.2014 23/14 Konkurranseutsetting av revisjonen - framdriftsplan 
15.09.2014 27/14 Konkurranseutsetting av revisjonen - grunnlag 
10.12.2014 45/14 Valg av regnskapsrevisor for Vestby kommune (Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl. § 13, fvl. § 13.1) 
14.12.2016 42/16 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon 
06.03.2017 5/17 Konkurranseutsetting av revisjonen 
10.05.2017 15/17 Valg av regnskapsrevisor (Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 

13, fvl. § 13.1) 
12.12.2018 22/18 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
04.12.2019 36/19 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Dato: 15.10.2020 kl. 17:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
Arkivsak: 20/00209 
  
Tilstede:  Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) 

nestleder, Inger Heidi Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Bjørn Tørmo (Ap) for Lars Ivar Dahl (Bygdelista) 

  
Forfall:  Lars Ivar Dahl (Bygdelista) 
  
Administrasjon: Sjur Authen, rådmann (under sak 32) 

Mikal Johansen, økonomisjef (under sak 32) 
  
Andre:  
  
Deloitte AS: Vidar Nesse, Partner (under sak 32-35) 

Nina Gunbjørnsen, Senior manager (under sak 32-35) 
  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
  
Merknader:  

 
 
Vestby, 15.10.2020 
 
 
 

Marita Kristiansen/s./  Yngve Haugstvedt/s./ 
Leder  Nestleder 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

32/20 20/00378-1 Vestby havn - Økonomirapport 2.tertial 2020 3 

33/20 20/00375-2 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 4 

34/20 20/00361-3 Revisjonsplan 2020 5 

35/20 20/00375-4 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 6 

36/20 20/00229-2 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 7 

37/20 20/00382-1 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 8 

38/20 20/00312-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 9 

39/20 20/00222-2 Referat og orienteringer 10 

40/20 20/00223-2 Eventuelt 11 
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32/20 Vestby havn - Økonomirapport 2.tertial 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 32/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar Vestby havn sin økonomirapport 2.tertial 2020, til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
Rådmann Sjur Authen og økonomisjef Mikal Johansen svarte på spørsmål 
vedrørende økonomisk status samt økonomiske utfordringer for Vestby havn. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar Vestby havn sin økonomirapport 2.tertial 2020, til orientering. 
 
[Lagre]  
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33/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 33/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar rapport om forenklet etterlevelseskontroll for 2019, til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
Partner Vidar Nesse og Senior manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål 
vedrørende forenklet etterlevelseskontroll. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar rapport om forenklet etterlevelseskontroll for 2019, til orientering. 
 
[Lagre]  
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34/20 Revisjonsplan 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 34/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2020, til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
Partner Vidar Nesse og Senior manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for og svarte 
på spørsmål om revisjonsplanen 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2020, til orientering. 
 
[Lagre]  
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35/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 35/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Alternativ 1 
1. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering 

som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for 2020. 
2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen legges frem i neste møte. 
 
Alternativ 2 
1. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2020 innen … 
2. Kontrollutvalget bestiller oppdraget utført av Deloitte AS. 
3. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av 

kontrollen innen 30.juni 2021. 
 
 
Møtebehandling 
Partner Vidar Nesse og Senior manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål 
vedrørende forenklet etterlevelseskontroll. 
 
Leder foreslo forenklet etterlevelseskontroll innen Drift/Investering. 
 
Yngve Haugstvedt foreslo forenklet etterlevelseskontroll innen Budsjettavvik. 
 
 
Votering 
Forslag fra leder ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (5 voterende) 
Forslag fra Yngve Haugstvedt falt med 1 mot 4 stemmer (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2020 innen 

Drift/Investering. 
2. Kontrollutvalget bestiller oppdraget utført av Deloitte AS. 
3. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av 

kontrollen innen 30.juni 2021. 
 

[Lagre]  
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36/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 36/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet følgende omforente endringsforslag: 
 
Innstillingens punkt 2 får følgende ordlyd: 
 
«Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre prioriteringer i planperioden.» 
 
Votering 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre prioriteringer i 

planperioden. 
 

[Lagre]  
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37/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 37/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innedet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i 

planperioden. 
 

[Lagre]  
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38/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 38/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr. 1.614.500,- inkl. mva. bevilges som 

budsjettramme for kontrollarbeidet for 2021. 
 

 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 132.000 

Sekretariatet 295.000 

Regnskapsrevisjon 575.000 

Forenklet etterlevelseskontroll 62.500 

Forvaltningsrevisjon 550.000 

Sum kontrollarbeidet 1.614.500 

 
2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmann for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr. 1.614.500,- inkl. mva. bevilges som 

budsjettramme for kontrollarbeidet for 2021. 
 

 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 132.000 

Sekretariatet 295.000 

Regnskapsrevisjon 575.000 

Forenklet etterlevelseskontroll 62.500 

Forvaltningsrevisjon 550.000 

Sum kontrollarbeidet 1.614.500 

 
2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmann for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

[Lagre]  
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39/20 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 39/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Referatsaker (RS): 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 16/20 Protokoll Vestby KU 10.09.2020 
  
OS 17/20 Vannområdet Morsa Årsmelding 2019 
  
OS 18/20 Oppvekstprofil 2020 Vestby kommune 
  
OS 19/20 Svar på spørsmål vedrørende spesialundervisning 
  
OS 19/20 Innvilger ytterligere forlenget frist - Vedtak om farekartlegging og 

prøvetakingsplan 
 Vedlegg - Melding om rett til å klage 
 Vedlegg - Regelverk og rettigheter 
 Vedlegg - Tilbakemelding om oppfylt vedtak 
 Tilbakemelding om oppfylt vedtak (utførte tiltak) 
 Arbeid med å lukke vedtak etter tilsyn og anbefalinger til videre arbeid 
 Utsnitt av aktivtetsstyrende håndbok for vann 
 Oppdatering av internkontrollsystem og beredskapsplan for 

vannforsyning i Vestby kommune 
  
OS 20/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr. 08.10.2020 
  
OS 21/20 Vestby KU Behandlede saker 2020, pr 08.10.2020 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
[Lagre]  
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40/20 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 40/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen nye saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:34 
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Kontrollutvalget i  
Vestby kommune 

A jour pr 29.10.2020 

 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 møte 27.mai 2020 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon – Ny behandling 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

5/20 
(10.09.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 17.juni 2020 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

• Orientering om Oppfølging av avvik innen barnehage 
og skole (gitt i møtet) 

6/20 
(15.10.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Vestby havn - Økonomirapport 2.tertial 2020 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 
15.09.2020) 

• Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

• Forenklet etterlevelseskontroll 2020 



45/20 Referat og orienteringer - 20/00222-5 Referat og orienteringer : Vestby KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 29102020

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 (UTSATT) 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

7/20 
(05.11.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Orientering om Oppfølging av forskrift om boplikt i 
områdene Son og Hvitsten 

• Orientering om Strandrydding og forsøpling av 
strendene i Vestby 

• Vestby kommune – Økonomirapport 2.tertial 2020  

• Valg av revisjonsordning for Vestby kommune (frist: 
31.12.2020) 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

8/20 
(10.12.2020 kl. 17:00) 
Kommunestyresalen, 
Vestby rådhus 

• Oppsummering interimsrevisjon 2020 

• Møteplan 2021 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o RO-lederne 
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Kontrollutvalget i 
Vestby kommune 

Behandlede saker 2020 (pr. 29.10.2020) 
Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

15.01.2020    

 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 A 

 02/20 Kontrollutvalgets planarbeid A 

 03/20 Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling A 

 04/20 Plan for eierskapskontroll – Bestilling A 

 05/20 Referat og orienteringer A 

05.02.2020    

 06/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 A 
 07/20 Orientering om kommunens varslingsrutiner A 

 08/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon A 

 09/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll U 

 10/20 Orientering fra revisor A 

 11/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 A 

 12/20 Referat og orienteringer A 

    

01.04.2020  AVLYST / UTSATT  

    

27.05.2020    

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

 14/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap A 

 15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 A 

 16/20 Vestby havn - Årsregnskap 2019 A 

 17/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune A 

 18/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn O 

 19/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 B 

 20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon 

A 

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

A 

 22/20 Referat og orienteringer A 

17.06.2020    

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

 24/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 A 

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

A 

 26/20 Møteplan 2.halvår 2020 A 

 27/20 Referat og orienteringer A 

10.09.2020    

 28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 17.juni 2020 A 

 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 U 

 30/20 Referat og orienteringer A 

 31/20 Eventuelt O 

15.10.2020    

 32/20 Vestby havn- Økonomirapport 2.tertial 2020 A 

 33/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 A 

 34/20 Revisjonsplan 2020 A 

 35/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 B 

 36/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 B 

 37/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 B 

 38/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 B 

 39/20 Referat og orienteringer A 

 40/20 Eventuelt A 

 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 
B Saken er under behandling 
O Saken er til videre oppfølging 
U Saken er utsatt 
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Arkivsak-dok. 20/00223-5 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.11.2020 

PS 46/20 EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør spilles inn til kontrollutvalgets leder eller 
sekretariatet før kontrollutvalgets møte.  

Vedtak treffes som regel ikke under Eventuelt 
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