
 



 

RÅDMANNENS INNLEDNING 
 
Vestby kommune har de siste seks årene hatt en positiv utvikling preget av betydelig 
befolkningsvekst, økte skatteinntekter, meget store private og offentlige 
investeringsprosjekter, en betydelig økning i antall arbeidsplasser i privat sektor med 
tilsvarende bedring i pendlerbalansen, og en kommunal tjenesteproduksjon med fokus på 
gode basistjenester innen en ramme preget av stram økonomisk styring.  
 
Etter den store økonomiske snuoperasjonen i 2004 har kommunen i stor grad greid å holde en 
moderat kostnadsvekst i en periode hvor inntektene har økt mye på grunn av skattevekst og 
ikke minst momsrefusjoner i forbindelse med kommunale investeringer. 
 
De regnskapsmessige overskuddene fra 2005 er som kjent avsatt til fond for å møte fremtidige 
utfordringer. Fondene er meget store men per tiden ikke reelle.  
 
Mesteparten av de kommunale fondene er midlertidig disponert i forbindelse med utbygging 
av næringsområdet på Dehli. Tomteerverv og infrastruktur er beregnet til 180 millioner 
kroner. Den første salgskontrakten er inngått og er på 150 millioner kroner, dvs. at 80 prosent 
av kommunens kostnader allerede er dekket inn. Kjøperen, Ferd Eiendom AS, skal imidlertid 
betale inn beløpet gjennom avdrag, noe som betyr at fondene foreløpig altså ikke er reelle.  
 
Kommunens arbeidskapital ved årsskiftet er på om lag 30 millioner kroner, noe som er kritisk 
lavt dersom det ytterligere tomtesalget blir vesentlig forsinket. Kommunestyrets forutsetning i 
forbindelse med nye salg er at 170 millioner kroner skal være innbetalt innen sommeren 2010, 
tilsvarende innen sommeren 2011 og resterende 30 millioner innen sommeren 2013. Dersom 
tomtesalget blir vesentlig forsinket, må handlingsprogrammet revideres. Dette kan innebære 
vurderinger av både investeringer og drift. 
 
Året 2009 har vært et godt år for Vestby kommune. Regnskapsresultatet viser et svakere 
resultat enn tidligere år slik administrasjonen tidligere har varslet. Netto driftsresultat er 
likevel på 4,1 prosent, noe som tilsvarer Departementets anbefaling og som er best i både 
Follo og Mossedistriktet. Resultatområdene går i sum om lag i balanse, slik at kommunen 
også i fjor har produsert mange gode tjenester innenfor den rammen kommunestyret har 
fastsatt. Jeg vil rette en stor takk til resultatområdelederne og alle kommunens over 1000 
ansatte for god innsats i 2009! 
 
29. mars 2010 
 
 
Knut Haugestad 
Rådmann



 

VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING 
 
REGNSKAPSANALYSE 
Innledning 
Vestby kommunes driftsregnskap viste i 2009 inntekter på 720 millioner kroner, og 
driftsutgifter inkludert avskrivninger på 685 millioner kroner. Med en netto rente og 
avdragsbelastning på 40 millioner kroner ga dette et netto driftsresultat på 30 millioner kroner 
når man korrigerer for kalkulatoriske avskrivninger. Det regnskapsmessige resultatet 
(overskudd i forhold til budsjett) ble på 6,4 millioner kroner. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2009 ble på 30 millioner kroner. Netto driftsresultat er det kommunen 
”sitter igjen med” etter at alle inntekter er mottatt, og alle utgifter er betalt. Et positivt netto 
driftsresultat viser at kommunens utgifter er mindre enn kommunens inntekter. Dersom man 
følger utviklingen i netto driftsresultat over tid vil, man kunne si noe om kommunens evne til 
å møte fremtidige forpliktelser. Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat i prosent 
av driftsinntektene bør ligge på 3-5%. Netto driftsresultat i 2009 utgjorde 4,1%. Snittet i 
perioden 2005-2009, etter omstillingen i 2004, har vært på 8,2%.  
 
Regnskapsmessig resultat 
Det regnskapsmessige resultatet i en kommune er differansen mellom budsjett og regnskap. 
Dersom man har et regnskapsmessig overskudd har regnskapet gått bedre enn budsjettert. For 
2009 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 6,4 millioner.  
 
 
Det regnskapsmessige overskuddet og netto drift har utviklet seg på følgende måte de siste 
årene: 
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Disponering av netto driftsresultat 
Selv om netto driftsresultat ble på 30 millioner kroner er mye av dette allerede disponert. 
Dette kan fremstilles slik: 

 
 
Differansen mellom ”til disponering” og ”sum disponert” er 6,3 millioner. Dette beløpet er 
den ikke disponerte delen av netto driftsresultat, også kalt regnskapsmessig overskudd. 
Kommunestyret må i behandlingen av årsregnskapet ta stilling til disponering av dette 
beløpet. 
 
Inntekter og utgifter 
Driftsinntektene til Vestby kommune hadde denne sammensettingen: 

 
 
Skatteinntektene var i 2009 på 101% av landsgjennomsnitt, en nedgang på 0,4 prosentpoeng 
fra 2004, hvor skatteinntektene var på 101,4% av landsgjennomsnitt. Selv om Vestby ligger 
marginalt over landsgjennomsnittet må kommunen sies å være en skattesvak kommune til å 
ligge på det sentrale østlandet. 
  
Driftsutgiftene til Vestby kommune hadde denne sammensetningen: 

 
 
Lønnsutgiftene gikk opp med 48,3 millioner fra 2008 til 2009, eller 13%. I overkant av 4 
prosentpoeng av dette skyldes lønnsøkningen i 2009, resten kommer av aktivitetsvekst i 
kommunesektoren. Andre driftsutgifter økte med 6,9% fra 2008 til 2009. 
 
  

Regnskap Budsjett
Netto driftsresultat -29 615      -22 671      
Bruk av tidligere års overskudd -6 701        -6 701        
Bruk av disposisjonsfond -1 815        -1 895        
Bruk av bundne fond -1 876        -1 821        
Til disponering -40 007      -33 088      

Overført til investeringer 9 717          9 717          
Avsatt til disposisjonsfond 13 917       13 702       
Avsatt til bundne fond 9 989          9 668          
Sum disponert 33 623       33 087       

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2007 2008 2009 2009
Skatt -278 255 -290 300 -321 855 -318 294
Rammetilskudd -65 813 -81 747 -98 108 -97 630
Andre driftsinntekter -261 269 -289 985 -300 018 -279 023
Sum driftsinntekter -605 337 -662 032 -719 981 -694 947

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2007 2008 2009 2009
Lønn og sosiale utgifter 331 735 366 098 414 417 415 557
Andre driftsutgifter 161 876 189 033 202 053 195 450
Overføringer 55 419 58 743 68 701 58 161
Sum driftsutgifter 549 030 613 874 685 171 669 168



 

Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik: 
 

 
 
Som diagrammene viser er det lønn som er den helt klart største kostnadsfaktoren i 
kommunen. Skatt utgjør nå 46% av inntektene, mens rammetilskuddet er nede i 14%. 
Stortinget avgjør med andre ord gjennom sine budsjettvedtak i utstrakt grad hvor mye 
inntekter kommunen skal ha gjennom å fastsette størrelsen på kommunesektorens skattesatser 
og rammetilskudd. På grunn av inntektsutjevningen må skatt og rammetilskudd ses under ett. 
I posten andre inntekter ligger brukerbetalinger, refusjoner, salgs- og leieinntekter og 
øremerkede tilskudd. Også for disse inntektene setter Stortinget gjennom lovarbeid 
begrensninger for hvor mye kommunen kan ta i betaling for mange typer tjenester. Den 
største enkeltposten innenfor posten andre inntekter er mva-refusjon investering og mva-
refusjon drift som i 2009 beløp seg til henholdsvis 14 millioner og 11 millioner. 
 
Renter og avdrag 
En viktig faktor for en vekstkommune som Vestby er renter og avdrag. De siste årene har 
renten variert mye, men må sies å ha vært lav i 2009. I perioden har rente og avdragsutgiftene 
utviklet seg slik: 

 
 
Ved budsjetteringstidspunktet for handlingsprogram 2009 – 2012 ble renten på kommunens 
innlån i 2009 satt til 4,75%. Gjennomsnitt for året ble om lag 2,5%. Denne nedgangen i 
rentekostnad ble det tatt høyde for i forbindelse med tertialrapportene. Nedgangen medførte at 
rentebelastningen for kommunen gikk ned fra 22,5 millioner i 2008 til 18,2 millioner i 2009, 
selv om kommunens rentebærende gjeld økte i samme periode. 
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REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2007 2008 2009 2009
Renteinntekter -15 489 -19 484 -7 467 -6 677
Renteutgifter 24 169 42 069 25 675 24 785
Mottatte avdrag/utlån 21 61 135 20
Avdrag på lån 14 518 16 584 21 899 20 029
Netto renter og avdrag 23 219 39 230 40 242 38 157



 

Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsbudsjett for 2009 viser også for dette året investeringer og 
avsetninger for over en kvart milliard kroner. De siste årene har utviklingen vært slik: 

 
 
Finansiering av investeringer 
Investeringer i kommunesektoren kan finansieres med fremmedkapital (bruk av lån, mottatte 
avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføring fra drift eller bruk av fond). 
De siste årene har utviklingen vært slik: 

 
 
For 2009 var egenfinansieringen av investeringer på hele 71% mot 34% i 2008. Dette skyldes 
i hovedsak salgsinntekter på 150 millioner i forbindelse med salg av næringstomter på det nye 
næringsfeltet. Av oversikten ser man også at kommunens evne til å finansiere investering av 
driftsmidler har vært økende i perioden, selv om andelen er relativt liten. 
 
Eiendeler 
Kommunens investeringer i barnehager, skolebygg, sykehjem og andre prosjekter de siste 
årene har naturlig nok gitt seg utslag i en økning i eiendeler. 

 
 
Som oversikten viser har faste eiendommer økt verdien med om lag 50% fra 2006 til 2009. 
 
Også sum omløpsmidler har økt i perioden, men fordelingen har endret seg. 

 

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2007 2008 2009 2009
Brutto investeringsutg. 197 211 246 451 208 725 370 341
Utlån/avdrag 8 747 23 791 13 474 30 000
Avsatt fond 15 310 40 388 74 396 14 983
Inntekter vedr invest. -16 181 -9 394 -12 998 -9 777
Nto investeringsutg. 205 087 301 236 283 597 405 547

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2007 2008 2009 2009
Bruk av lån -120 243 -194 169 -76 760 -148 138
Salg av fast eiendom 0 -3 032 -150 219 -150 000
Mottatte avdrag -6 195 -8 525 -8 155 -21 782
Bruk av avsetninger -48 517 -81 850 -22 075 -75 910
Bruk av driftsmidler -1 603 -4 338 -9 717 -9 717
Sum finansiering -176 558 -291 914 -266 926 -405 547
Udekket/disponert 28 529 9 322 16 671 0

Alle tall i hele tusen 2006 2007 2008 2009
Aksjer 13 257 12 458 13 230 12 049
Pensjonsmidler 363 809 403 050 451 770 503 732
Langsiktig utlån 42 362 44 271 56 138 61 640
Maskiner og transportmidler 21 019 21 201 24 813 24 908
Faste eiendommer 668 478 834 836 1 045 907 1 182 300
Sum anleggsmidler 1 108 925 1 315 816 1 591 858 1 784 629

2006 2007 2008 2009
Kasse, bank, postgiro 229 505 249 127 250 886 176 472
Fordringer 59 372 72 057 50 651 198 766
Premieavvik 13 001 15 424 20 638 22 527
Sum omløpsmidler 301 878 336 608 322 175 397 765



 

 
Oversikten viser at sum omløpsmidler har økt med 75 millioner fra 2008 til 2009. 
Bankinnskuddene har derimot gått ned med 75 millioner. Dette har sammenheng med at 
kortsiktige fordringer har økt med nær 150 millioner, noe som tilsvarer fordringen kommunen 
har utestående i forbindelse med tomtesalget på næringsområdet. 
 
Gjeld 
Som tidligere nevnt har kommunens investeringer i stor grad vært lånefinansiert. Dette har 
gitt følgende utvikling i gjelden de siste årene: 

 
 
Oversikten gir samlet lånegjeld. Det er viktig å være klar over at en del av denne gjelden er på 
vegne av andre, det vil si formidlingslån. Lånegjeld fratrukket formidlingslån og ubrukte 
lånemidler kalles netto lånegjeld. Netto lånegjeld bør ifølge fylkesmannen ikke overstige 50% 
av brutto driftsinntekter. For 2009 var tallet for Vestby kommune 105%, mens gjennomsnittet 
for landet (unntatt Oslo) var på 62% . 
 
Sammenhengen mellom investeringer i nye bygg, og økningen i gjeld kan også illustreres 
slik: 
 

 
 
Som diagrammene viser har utviklingen i langsiktig gjeld og eiendeler fulgt hverandre i 
utvalgsårene.  
 
Netto rente og avdragsbelastning utgjør en stor del av kommunens utgifter. Målt i prosent av 
brutto driftsinnekter har utviklingen vært økende de siste årene. 
 

 
Diagrammet viser en liten nedgang fra 2008 til 2009, dette kommer av det unormalt lave 
rentenivået i 2009. I 2009 var netto finansutgifter på 5,6% av driftsinntektene, men landet 
(unntatt Oslo) hadde 2,2%, og kommunegruppe 07 hadde 2,7%. Gjennomsnittet i Akershus 

2006 2007 2008 2009
Kortsiktig gjeld 71 355 98 704 99 952 106 855
Lånegjeld 528 333 647 864 813 305 879 000
Pensjonsforpliktelse 420 514 461 766 511 294 565 432
Sum gjeld 1 020 202 1 208 334 1 424 551 1 551 287
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var på 3,1%. Vestby kommune hadde altså en rente og avdragsbelastning i 2009 som var nær 
dobbelt så høy som sammenliknbare kommuner. 
 
Likviditet 
En kommunes likviditetsevne måles gjerne gjennom å vurdere arbeidskapitalen. 
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen sier 
noe om i hvilken grad kommunen har evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser. Dette er 
viktig da inntekter og utgifter påløper i ulik takt gjennom året. Arbeidskapitalen har de 
utviklet seg slik de siste årene: 
 

 
 
Det er viktig å være klar over at omløpsmidler består av bankinnskudd og fordringer. Som det 
er redegjort for tidligere, består fordringene av 198 millioner ved utgangen av 2009. Dersom 
disse fordringene ikke lar seg inndrive, vil arbeidskapitalens frie del være negativ med 43 
millioner kroner. 
 
  

Omløpsmidler 1. januar 259 973 301 878 336 608 322 175
Omløpsmidler 31. desember 301 878 336 608 322 175 397 765
Endring i omløpsmidler 41 905 34 730 -14 433 75 590
Kortsiktig gjeld 1. januar 73 117 71 355 98 704 99 952
Kortsiktig gjeld 31. desember 71 355 98 704 99 952 106 855
Endring i kortsiktig gjeld -1 762 27 349 1 248 6 903
Endring i arbeidskapital 43 667 7 381 -15 681 68 687
Arbeidskapital 31. desember 230 523 237 904 222 223 290 910
Ubrukte lånemidler 38 899 54 342 48 594 61 734
Disponerte fond 90 614 87 752 39 304 73 835
Arbeidskapitalens frie del 101 010 95 810 134 325 155 341



 

RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI 
RESULTATOMRÅDENES BUDSJETTBALANSE 
Tall i 1000 kroner Netto resultat   
Resultatområde Regnskap 2009  Budsjett 2009 Avvik 
Politisk styring 6 542 5 660 882 
Sentraladministrasjonen 36 961 37 426 -465 
Fellesutgifter 3 659 3 812 -153 
Skole 147 983 146 485 1 498 
Barnehage 1 331 4 123 -2 792 
Helse og barnevern 31 696 31 572 124 
Rehabilitering 64 006 62 677 1 329 
Hjemmetjenesten 27 397 26 975 422 
Sykehjemmet 39 712 39 204 508 
Kultur 8 948 12 117 -3 169 
Plan, bygg og geodata 527 -174 701 
Kommunalteknikk 14 156 12 342 1 814 
Eiendom 52 794 51 563 1 231 
Sum drift resultatområder 435 712 433 782 1 930 
    
    
Skatt/ramme -439 515 -436 980 -2 535 
Mva-drift -10 880 -8 500 -2 380 
Mva-investeringer -13 959 -8 610 -5 349 
Andre sentrale inntekter og utgifter 22 260 20 308 1 952 
Sum sentrale inntekter -442 094 -433 782 -8 312 
    
Regnskapsmessig overskudd -6 382 0 -6 382 
 
Det vises i hovedsak til årsmeldingen for detaljer om underforbruk og overforbruk, men noen 
kommentarer gis likevel i årsberetningen. 
Politisk styring har et overforbruk på nær 900 tusen kroner. Dette skyldes i hovedsak at 
politisk godtgjørelse har et overforbruk på 400 tusen, og at det har blitt kjøpt varer og 
tjenester for 400 tusen mer enn budsjettert. 
For resultatområde skole skyldes merforbruket en dyrere skoleskyssordning enn forutsatt, og 
inntektstap på skolefritidsordningen. 
Resultatområde barnehages merinntekter skyldes ordningen med maksprisreformen og høye 
øremerkede skjønnsmidler. 
Resultatområde rehabilitering hadde i 2009 en gjennomgang av økonomien, noe som 
reduserte et potensielt underskudd. 
Når det gjelder resultatområde kultur, skyldes underforbruket merinntekter og mindreutgifter 
innen flyktningeområdet. 
Skatt/ramme viser en merinntekt på ca. 2,5 mill. kr. Dette skyldes høyere skatteinngang enn 
budsjettert. Forskyvninger i investeringsprosjekter er årsaken til høyere 
merverdiavgiftrefusjon på investeringer.  I 2008 gjennomførte vi færre investeringer enn 
planlagt, deler av disse investeringene er gjennomført i 2009 noe som har medført høyere 
refusjoner.  Avviket på ”andre sentrale inntekter og utgifter” skyldes avdrag på lån. Beregning 
av minimumsavdrag ble gjort ved utgangen av året og viste at vi skulle betale mer i avdrag 
enn budsjettert.  
  



 

MEDARBEIDERE – Kommunen totalt 
Tekst Resultat 

31.12.08  
Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 713,02 732,17 731,54  
Sykefravær - totalt 8,2 % 7,8 % 9,02 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,6 % 2,3% 2,68 %   
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,6 % 5,5% 6,34 %   
Medarbeidertilfredshet: 70,5 % 72% 70,9%  
Deltakelse: 68 % 70% ≈71%  
 
Korttidsfravær: 
En marginal økning som kan skyldes fravær knyttet til pandemi. Det er ellers ikke noe som 
tyder på at det ligger noe annet bak disse tallene. 
 
Langtidsfravær: 
Langtidsfraværet ble noe høyere enn forventet. Det har vært en økning på flere 
RO/arbeidsplasser, og selv om det ikke tyder på at det er spesielle årsaker vil de 
arbeidsplassene som har økt mest bli fulgt opp med tiltaksplaner fra Personal sammen med 
ledelsen lokalt.  
 
Medarbeidertilfredshet: 
Medarbeidertilfredsheten viser et marginalt avvik og målsettingen anses derfor oppnådd totalt 
sett. Tilsvarende for deltakelsen. 
 
Likestilling 
Av Vestby kommunes totalt 1033 ansatt er det 82 % kvinner og 18 % menn. 
Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass som følger av at det tradisjonelt er 
kvinner som jobber innenfor de ulike omsorgsyrkene.  
 
Vestby kommune har også i 2009 vært bevisst på likestillings- og mangfoldaspektet ved 
rekruttering til stillinger innen kommunen. Det vektlegges å kalle inn minoritetsgrupper til 
intervju, og ved enkelte enheter med sterkt overtall av kvinner oppfordres menn til å søke ved 
utlysning av stillinger. Kjønnsfordelingen er i likhet med andre kommuner skjev innenfor de 
ulike sektorene som fremstilt i tabellen nedenfor. Ønsket er å forbedre dette gjennom bevisst 
holdning til problematikken ved rekruttering.  
 
Kjønnsfordelingen er god i kommuneledelsen. Kvinner er noe underrepresentert som 
resultatområdeledere, mens de er overrepresentert som enhetsledere. I rådmannens 
ledergruppe på totalt 13 personer, er likestillingen langt på vei ivaretatt ved at ledergruppen 
består av 8 menn og 5 kvinner. Går en til ledernivået under (enhetsledere) er fordelingen 71 % 
kvinner og 29 % menn.  
 
 
  



 

TABELL: % AV ANTALL KVINNER OG MENN I ULIKE SEKTORER I VESTBY 
KOMMUNE PR. 1.12.2009  

 

 
I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen på neste side har 
menn noe høyere innekt enn kvinner noe som i stor grad skyldes at menn velger andre typer 
stillinger. Tabellen tar ikke hensyn til ulike forhold som påvirker lønnsdannelsen. Ser en på 
lønnsutviklingen i Vestby kommune øker kvinner % - vis mer enn menn.  
 
TABELL: LØNNSUTVIKLING FOR FAST- OG TIMELØNTE HOVED- OG 
BISTILLINGER I VESTBY KOMMUNE. TALL PR. 1.12.2008 OG 1.12.2009  
 
Kjønn 

Måneds-
for-

tjeneste 
2009 

 
 

Grunn-
lønn 
2009 

 
 
 

Endring 
i måneds-
fortjenste 
2008-2009 

 

Endring 
i 

grunnlønn
2008-2009 

 

 
Ansatte 

2009 
 

 
Årsverk 

2009 
 

Endring 
i årsverk 

2008-
2009 

 

Kvinner og 
menn 

30.466 29.167 2,8% 2,3% 1.033 800 8,4% 

Kvinner 29.981 28.622 3,0% 2,4% 842 643 9,2% 
Menn 32.450 31.399 2,6% 2,1% 191 157 5,3% 
 
Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn 
Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille 
mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie o.a. 
og jobber deltid etter eget ønske. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt 
stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid. Deltid er spesielt utbredt blant kvinner, noe 
som også fremkommer av tabellen nedenfor. Dette skyldes i utgangspunktet ikke kjønn, men 
som vi har påpekt tidligere er det få menn som jobber i omsorgsyrker der deltidsstillinger er 
utbredt.  
  

 Antall  
 Kvinner Menn 
  Andel 

kvinner 
i % 

Andel 
Menn 
i % 

I ALT 842 191 82 18 
Sentraladministrasjonen 27 10 73 27 
Oppvekst 465 93 83 17 
Skoleadministrasjon 2 3 40 60 
PP-tjeneste 5 2 71 29 
Grunnskole 282 65 81 19 
Barnehager 164 14 92 8 
Øvrig oppvekst 18 11 62 38 
Helse/sosial 317 34 90 10 
Administrasjon 2 0 100 0 
Alm helsevern 14 2 88 13 
Somatiske sykehjem 125 4 97 3 
PU 74 24 76 24 
Hjemmehjelp/-
sykepleie 

71 2 97 3 

Sosialhjelp 33 2 94 6 
Kultur 16 13 55 45 
Teknisk sektor 28 45 38 62 



 

TABELL: ANSATTE FORDELT PÅ STILLINGSPROSENT OG KJØNN 
I VESTBY KOMMUNE. TALL PR. 1. DESEMBER I DET ENKELTE ÅR 

 Årstall 

2007 2008 2009 

Stillingsprosent Kjønn Antall 
ansatte 

Prosent Antall 
ansatte 

Prosent Antall 
ansatte 

Prosent 

0-24,9% Kvinner og 
menn 

33 4,1 49 5,5 94 9,2 

 Kvinner 24 3,6 36 5,0 72 8,7 
 Menn 9 6,1 13 7,6 22 11,8 
 
25-49,9% Kvinner og 

menn 
36 4,5 35 3,9 61 6,0 

 Kvinner 32 4,8 33 4,6 58 7,0 
 Menn 4 2,7 2 1,2 3 1,6 
 
50-74,9% Kvinner og 

menn 
138 17,1 163 18,3 171 16,8 

 Kvinner 123 18,6 139 19,3 154 18,5 
 Menn 15 10,2 24 14,0 17 9,1 
 
75-99,9% Kvinner og 

menn 
170 21,1 172 19,3 191 18,8 

 Kvinner 161 24,4 158 21,9 174 20,9 
 Menn 9 6,1 14 8,2 17 9,1 
 
100 % Kvinner og 

menn 
430 53,3 473 53,0 500 49,2 

 Kvinner 320 48,5 355 49,2 373 44,9 
 Menn 110 74,8 118 69,0 127 68,3 
                                                                                       
Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak 
PERMISJON I VESTBY KOMMUNE I PERIODEN 4. KVARTAL 2008 TIL 3. KVARTAL 
2009. PERMISJON I PROSENT AV MULIGE DAGSVERK ETTER TYPE PERMISJON, 
KVARTAL, KJØNN OG ARBEIDSTAKERGRUPPEN      

 
Arbeids- 

Lønnet permisjon
 

takergruppe 
Kjønn 

I alt Barns
sykdom 

Svangerskaps-/
omsorgspermisjon

Annen permisjon
m/ lønn 

I alt 2.5 0.3 2.0 0.2 
Menn 0.6 0.2 0.2 0.1 

Kvinner 3.0 0.4 2.4 0.2 
Undervisn. 3.2 0.3 2.7 0.3 

Menn 0.7 0.2 0.3 0.2 
Kvinner 4.1 0.3 3.5 0.3 

Turnus 2.0 0.3 1.6 0.1 
Menn 0.6 0.2 0.3 0.1 

Kvinner 2.1 0.3 1.7 0.1 
Annet 2.4 0.4 1.7 0.2 

Menn 0.4 0.2 0.2 0.1 
Kvinner 2.8 0.5 2.1 0.2 

  
Statistikken viser at det som forventet er forholdsvis store forskjeller i uttak av lønnet 
permisjon på kvinner og menn. Forskjellen er naturlig nok størst ved svangerskaps-/ 
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VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING 
 
NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER 
 

 
 
 
 

 
 

Under følger en sammenligning for 2009 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt 
for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av 
Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne. 
Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave bundne 
kostnader pr. innbygger og med lave frie disponible inntekter.
Gruppe 7 består av totalt 34 kommuner. 
Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Frogn, Nesodden og Enebakk.
Alle tall baserer seg på foreløpige kostrarapporter fra 15.03.2009 reviderte tall kommer i juni.

Tabellene under sier noe om resultat, finansiell stilling og inntektssiden til de aktuelle 
kommunene.

Netto driftsresultat er det mest sentrale 
begrepet for kommunens økonomiske 
handlefrihet. Fylkesmannen anbefaler at 
netto driftsresultat bør være 3-5 % av brutto 
driftsinntekter. For Vestby kommune var 
netto driftsresultat 4,1 % av brutto 
driftsinntekter i 2009.

Ordinære renter og avdrag på lån skal 
finansieres av driftsinntektene, og 
indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i 
forhold til driftsinntektene.  Gjelden ligger 
på ca. samme nivå som i 2008, men langt 
over sammenligningsgruppene. 
Fylkesmannens normtall for gjeld er at den 
ikke skal overstige 50% av brutto 
driftsinntekter.
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Med frie inntekter menes inntekter som 
kommunen kan disponere uten andre 
bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. 
Skatt på inntekt og formue og ramme-
tilskudd fra staten defineres som frie 
inntekter. Fra 2009 er psykiatrimidlene som 
tidligere var øremerket tilskudd lagt til 
rammetilskuddet. Frie inntekter har gått opp 
med 2.142  pr. innbygger fra 2008 til 2009. 
Vestby kommune ligger lavere enn 
sammenligningsgruppene.

Netto lånegjeld økte med 1.993 kroner pr. 
innbygge  fra 2008 til 2009 og er nå på 
52.573 kr. pr. innbygger. Til sammenligning 
ligger gruppe 7 på 29.804 kr.

Indikatorene som følger under viser netto driftsutgifter pr. innbygger innenfor 
brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringene til de 
forskjellige kommunene.

Netto driftsutgifter til barnehager pr. barn 1-
5 år ligger nå på 1.799 kr. På grunn av 
inntak av flere barn har vi fått høyere 
utbetaling av skjønnsmidler og driftstilskudd 
enn tidligere.

Netto driftsutgifter til grunnskole pr. elev har 
økt og ligger nå på 83.132 kr. Vestby 
kommune  ligger høyere enn 
gjennomsnittene vi sammenligner oss med.
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Netto driftsutgifter til kommunehelse-
tjenesten pr. innbygger har økt fra 2008 til 
2009. I 2008 ble deler av psykiatritiskuddet 
ført som inntekt her mens det i 2009 er ført 
på rammetilskudd. Kommunen ligger  under  
gjennomsnittene vi sammenligner oss med.

Utgifter til sosialtjenesten har økt og er nå 
1.950 kr. pr. innbygger i målgruppen. Vi 
ligger over gruppe 7 men under 
gjennomsnittet for Akershus og landet uten 
Oslo.

Når det gjelder barnevernstjenesten ligger 
Vestby kommune litt høyere enn 
gjennomsnittet for Akershus og 
sammenlignbare kommuner.

 På samme måte som for kommunehelse-
tjenesten var en stor andel av 
psykiatrimidlene ført som inntekt her i 08. 
At disse inntektene nå går inn i 
rammetilskuddet er en av grunnene til at 
netto driftskostnader øker. Driftsutgiftene 
ligger under gjennomsnittene i 
sammenlignigsgruppene.
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Ikke data 2008

Oversikten viser utgifter til politisk styring, 
administrasjon og administrasjonslokaler. 
Nøkkeltallet viser at vi har lavere kostnad til 
administrasjon enn gruppene vi 
sammenligner oss med. Nøkkeltallet for 
2008 er rettet for feilrapportering i 2008.

Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte 
områder.

Andel barn i barnehage er 91% av 
målgruppen. Vestby kommune har nå full 
barnehagedekning.

Andel sosialhjelpsmottakere er noe lavere i 
Vestby kommune enn  gjennomsnittet for 
sammenligningsgruppene.

Dette nøkkeltallet viser kun funksjon 120 
administrasjon. Vestby kommune ligger 
også her lavere enn gruppene vi 
sammenligner oss med. Forskjellen mellom 
gruppe 7 og Vestby kommune er 487 kr. pr. 
innbygger. Nøkkeltallet for 2008 er også her 
rettet for feilrapportering.
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Diagrammene unde viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til 
tjenesteproduksjonen.

Andelen av innbyggere over 80 år som er 
beboere på sykehjemmet har økt og ligger 
nå høyere enn sammenligningsgruppene.

Vestby kommune har en noe høyere 
dekningsgrad på andel mottakere av 
hjemmetjenester i aldersgruppen 67-79 år 
enn gruppe 7 og gjennomsnittet for 
Akeshus. På grunn av underrapportering av 
mottakere i 2008 er nøkkeltallet for 2008 for 
lavt.

Vestby kommune  bruker mindre ressurser 
pr. bruker som får tilbud enn 
gjennomsnittene for sammenlignbare 
kommuner og  Akershus. På grunn av feil 
nøkkeltall i forrige graf blir nøkkeltallet for 
2008 også feil her, det viser for mye.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
institusjonsplass har gått opp. Vestby 
kommune ligger fortsatt under 
gjennomsnittet.
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Gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1. til 7. 
årstrinn var i 2009 12,6  for Vestby 
kommune. Dette er under gjennomsnittene 
for sammenligngruppene. Gjennomsnittet 
for Akershus var 15,3.

Gjennomsnitts gruppestørrelse for 8 -10 
årstrinn var i 2009 13,4. Det er lavere en alle 
gruppene vi sammenligner oss med. 
Gjennomsnittet for Akershus var 16,7 %.

Årsgebyret for vann er oppgitt uten 
merverdiavgift og for en bolig på 120 m2 
bruksareal. Årsgebyret inngår i 
selvkostområdet, og Vestby kommune 
ligger over gjennomsnittet.

Årsgebyret for avløp er oppgitt uten 
merverdiavgift og for en bolig på 120 m2 
bruksareal. Årsgebyret inngår i 
selvkostområdet, og Vestby kommune 
ligger over gjennomsnittet.
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 17 031 17 744 -713 95,98 15 688 14 770

Andre driftsutgifter 23 856 23 075 780 103,38 20 022 22 310

Andre inntekter -3 022 -2 537 -486 119,15 -2 534 -1 953

Ref.sykelønn -908 -856 -52 106,09 -77 -602

I alt 36 956 37 426 -470 98,74 33 099 34 525

 
Innsparingen på lønn kommer av vakante stillinger i forbindelse med sykefravær. Merutgiften 
på andre driftsutgifter må ses i sammenheng med merinntekten. 
 
MEDARBEIDERE  
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål 
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Ant. Årsverk 31,32 32,32 32,11 
Sykefravær – totalt 10,7 % 8,00% 7,80 % 
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,1 %  2,25 % 
Sykefravær - lang  > 16 dg 8,6 %  5,55 % 
Medarbeidertilfredshet: 70 % 75 % 70,80 % 
Deltakelse  70,40 % 80 % 88 % 
  
Korttidsfravær: 
En liten økning i korttidsfraværet kan være knyttet til pandemi. 
Langtidsfravær: 
Nedgangen i langtidsfraværet viser at enkelte har avsluttet sitt arbeidsforhold mot uførhet 
og/eller omskolert til annet arbeid. 
Medarbeiderundersøkelse: 
Stabile resultater fra 2008 til 2009, men med en vesentlig økning i deltakelsen.  
 
  



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
 
Personalavdelingen 
Personal- og organisasjonsavdelingen har primært hatt fokus på sykefraværsoppfølging og 
oppfølging av IA-avtalen. Man har utover normale driftsoppgaver ellers arbeidet med å 
tilpasse og implementere elektronisk HMS-håndbok for å gjøre informasjon mer tilgjenglig og 
rapportering enklere og mer ensartet.  
 
IKTavdelingen 
IKTavdlingen har i perioden sluttført IKTanalysen og påbegynt implementering av nye 
rutiner, spesielt knyttet til de omlag 70 fagsystemene som kommunen bruker. Det fokuseres 
på serviceavtaler, standardisering og forutsigbar drift.  
 
Økonomiavdelingen 
Økonomiavdelingen har fortsatt arbeidet med innføringen av nytt økonomisystem. I tillegg 
har avdelingen bidratt med kartleggingen og gjennomgangen på RO Rehabilitering. 
 
Rådmannens stab har bidratt med tilrettelegging for salg av næringseiendommer, noe som har 
tatt mye tid, selv salget som sådan skal gjennomføres av Vestby Næringsselskap AS. 
 
For øvrig har Sentraladministrasjonen hatt en normalt driftsår. 
 



 

RESULTATOMRÅDE SKOLE 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 147 800 148 326 -526 99,65 135 750 131 550
Andre driftsutgifter 26 067 22 227 3 840 117,28 13 499 22 359
Andre inntekter -17 365 -15 551 -1 814 111,66 -13 369 -18 138
Ref.sykelønn -8 519 -8 517 -2 100,02 0 -5 010

I alt 147 984 146 485 1 498 101,02 135 880 130 761

 
Økte skyssutgifter, reduserte salgsinntekter SFO og økt kostnad til spesialskoler er 
hovedårsak til overforbruk. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 257 264 264  
Sykefravær – totalt 6,77 % 6 % 6,89% Mnd 9-11 

hadde vesentlig 
større 
sykefravær enn 
resten av året. 
Det er naturlig å 
knytte dette til 
influensa. 

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,23 %  2,27%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 4,54 %  4,62%  
Medarbeidertilfredshet: Skoleadm:  

77,7% 
B-trinn: 
70,6% 
U-trinn: 
67,6% 

Skoleadm: 
75 % 
B-trinn:  
75% 
U-trinn:  
70% 

Skoleadm: 
75,4 % 
B-trinn 
71,3 % 
U-trinn 
65,4 % 

 

Deltakelse: Skoleadm: 
92% 
B-trinn: 
62% 
U-trinn: 
56% 

Skoleadm: 
75% 
B-trinn 
75% 
U-trinn: 
70% 

Skoleadm: 
100% 
B-trinn 
62% 
U-trinn 
68% 

 

 
 
  



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Elever med 
grunnleggende 
ferdigheter og lyst til å 
lære. 
 

T1: Ingen nedgang 
men minimum likt 
med nasjonalt nivå. 

Engelsk 5. Trinn: 
Nasjonalt: 2,0 
Komm.gr. 07: 2,0 
Vestby: 2,0 
Lesing 5. Trinn: 
Nasjonalt: 2,0 
Komm.gr. 07: 1,9 
Vestby: 1,9 
Regning 5. Trinn: 
Nasjonalt: 2,0 
Komm.gr. 07: 1,9 
Vestby: 2,0 
Engelsk 8. Trinn: 
Nasjonalt: 3,0 
Komm.gr. 07: 2,9 
Vestby: 3,3 
Lesing 8. Trinn: 
Nasjonalt: 3,1 
Komm.gr. 07: 3,0 
Vestby: 3,1 
Regning 8. Trinn: 
Nasjonalt: 3,1 
Komm.gr. 07: 3,0 
Vestby: 3,1 

5. Trinn: Skala 1-3.
Likt med 
landsgjennomsnitt 
bortsett fra lesing, 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. trinn: Skala 1-5. 
Likt med 
landsgjennomsnitt 
bortsett fra engelsk. 

T2. Elever med sosiale 
ferdigheter, som kan 
omgås andre mennesker 
med respekt. 

T2: Læringsmiljø: 
Ingen nedgang men 
minimum likt med 
nasjonalt nivå. 

Trivsel 
7. trinn: 
Nasjonalt 4,18 
Vestby 4,13 
Ned 0,03 
10. trinn: 
Nasjonalt 4,06 
Vestby 3,98 
Ned 0,10 
Mobbing 
7. trinn: 
Nasjonalt 4,57 
Vestby 4,50 
Ned 0,11 
10 trinn: 
Nasjonalt 4,58 
Vestby 4,76 
Opp 0,18 
 
PC-bruk: 
7. trinn: 
Nasjonalt 3,22 
Vestby 3,86 
Opp 0,31 

Begge trinn litt 
under nasjonalt 
snitt, og marginal 
nedgang fra 2008. 
 
 
 
 
 
Litt under nasjonalt 
snitt på 7. trinn, med 
svak nedgang fra 
2008. Over 
nasjonalt snitt på 10. 
trinn, med svak 
bedring fra 2008. 
 
 
 
Klart over nasjonalt 
nivå på begge trinn. 
Kommunal satsing 
har økt 7. trinn 
markant. 



 

10. trinn 
Nasjonalt 4,03 
Vestby 4,66 
Opp 0,05 

Kommunens satsing 
på IKT i skole har 
gitt stor positiv 
utvikling. 
 

T3. Samfunnsengasjerte 
elever som er aktive i 
skolens virksomhet. 

T3: Medvirkning: 
Ingen nedgang men 
minimum likt med 
nasjonalt nivå. 

Elevmedvirkning 
7. trinn: 
Nasjonalt 3,39 
Vestby 3,40 
Ned 0,1 
10. trinn: 
Nasjonalt 2,44 
Vestby 2,26 
Ned 0,41 

Stabilt nivå 
sammenliknet med 
nasjonalt snitt og 
siden 2008 på 7. 
trinn. 
Klar nedgang fra 
2008 og under 
nasjonalt snitt på 10. 
trinn. 

 
Vestby kommune har små avvik fra nasjonalt nivå på både nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen. Det er sjekket ut med utdanningsdirektoratet hvor mye vekt man skal 
tillegge avvik på 0,1 poeng, og svaret er at dette er så marginalt at det ikke er statistisk 
signifikant, dvs. det kan ikke tillegges vekt. 
 
Vestby kommune har meget høy deltakelse på nasjonale prøver.  
Oversikt over fritak for deltakelse: 
5. trinn  Vestby  Nasjonalt 
Engelsk: 0,5 %  3,0 % 
Lesing: 0,9 %  3,5 % 
Regning: 0,0  2,8 
 
8. trinn: Vestby  Nasjonalt 
Engelsk: 0,0 %  1,4 % 
Lesing: 0,5 %  1,8 % 
Regning: 0,0 %  1,0 % 
 
Det er de svakeste elevene som blir fritatt. Korrigert for Vestby kommunes store andel som 
deltar, vil vi ligge over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. 
 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
 
Tjenester til innbyggerne: 
Lokalisering av Hølen skole på Son skole har gått tilfredsstillende etter en innkjøringsperiode 
der spesielt skyss var dårlig tilpasset de minste elevene. Samarbeidet mellom skolene fungerer 
godt, og de har noe å tilføre hverandre. 
 
Garder skole ble lagt administrativt til Vestby skole etter vedtak i kommunestyret. Denne 
ordningen er påklagd til overordnet myndighet av Utdanningsforbundet. Fylkesmannen har på 
den bakgrunn iverksatt tilsyn med ordningen med felles rektor på to skoler, men det er ikke 
avsluttet. 
 
 



 

Spesialundervisning: 
Vestby kommune bruker meget høy andel av lærertimer til spesialundervisning. GSI-tall 
(grunnskolestatistikk) høst 2009 viser at vi bruker 22,79 % av totalt undervisningstimetall til 
spesialundervisning. 
Dette er så høyt at det vil bli gjennomgått grundig i OU-prosjektet i regi av partssammensatt 
utvalg (PSU) i 2010.  
 
Etterutdanning vektlegges betydelig i Vestby kommune. Vi har gjennomført etterutdanning i 
vurdering for læring som hovedtema på systemnivå, for alle skoler, skoleadministrasjon og 
pedagogisk-, psykologisk tjeneste. 
 
Det gjennomføres etterutdanning i følgende fag: Norsk, engelsk og matematikk i samarbeid 
med Høyskolen i Østfold. 
 
Vestby kommune deltar aktivt i pedagogisk erfaringsutveksling med en Finsk kommune. 
 



 

RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE 
 

ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. 
bud. 2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 59 399 61 995 -2 597 95,81 55 899 52 753
Andre driftsutgifter 50 926 47 371 3 555 107,51 27 045 45 078
Andre inntekter -104 379 -100 629 -3 750 103,73 -80 390 -95 253
Ref.sykelønn -4 616 -4 614 -1 100,02 0 -3 375

I alt 1 331 4 123 -2 792 32,28 2 554 -798

 
Barnehagesektoren har siden innføringen av maksprisreformen vært en form for 
selvkostområde. Dette medfører at det først etter regnskapsåret slutt er mulig å gjennomføre 
fondsavsetninger eventuelt bruk av fond. For 2009 ble det avsatt 4,1 millioner av 
skjønnsmidler til barnehagefondet, slik at dette fondet etter regnskapsavslutningen for 2009 er 
på 11 millioner kroner. I forbindelse med en etterbetaling til private barnehager av kommunalt 
tilskudd vil fondet bli kraftig redusert i 2010. 

MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 132,45 132,45 132,45  
Sykefravær – totalt 11,15 % 8,5 % 11,82 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,52 %  3,81 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 7,63 %  8,00 %  
Medarbeidertilfredshet: 68,9 % 80 % 70,9 %  
Deltakelse:  80 % 78 %  
 
Sykefraværet er fortsatt høyt. Dett gjør det vanskelig å drive kvalitetsmessig gode barnehager. 
Barnehagene jobber mye med oppfølging av langtidssykemeldte i samarbeid med Personal- 
og organisasjonsavdelingen. 
Det arbeides godt med planer i ettertid av medarbeidertilfredshetsundersøkelsene. Mange av 
kommentarene til undersøkelsene går ut på misnøye med høyt sykefravær blant kollegaer. 
 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Barna skal utvikle 
språk, evne til         
Kommunikasjon og 
sosiale ferdigheter. 

T1.1 100 % av barna 
registrert før 
skolestart. 
T1.2 90 % av de   
foresatte skal være 
fornøyd med 
barnehagen.  

Ingen avvik 
 
 
80 % av foreldrene 
er fornøyd med 
tilbudet 

 
 
 
Siste undersøkelse 
ble utført i 2008, vi 
skal ha ny 
undersøkelse i 2010 

T2. Barn skal utvikle 
glede over å være i fysisk 
aktivitet.  
 

T2 Alle barn skal 
leke ute hver dag og 
gå på tur utenfor 
barnehagen minst 1 

Noe avvik I perioder med sterk 
kulde og i 
pollensesongen har 
noen barn vært inne 



 

gang per uke. 
T3. Barn skal ha rett til 
medbestemmelse, jfr Lov 
om barnehage. 

T3 Alle barn har hatt 
minimum 2 barne-
samtaler i løpet av 
barnehageåret. 

Noe avvik – det 
arbeides fortsatt 
med saken. 

Det er satt ned en 
gruppe med ansatte 
fra barnehagene for 
å utvikle felles 
forståelse. Dette er 
sentralt for god 
praksis. 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
Samordnet opptak:  
Ved hovedopptaket kom det inn totalt 258 søknad mot 325 i 2008. Fra 2009 har barn som 
søker plass innen frist ved hovedopptaket, 1.mars, og fyller ett år innen utgangen av august 
rett til barnehageplass, Jfr Lov om barnehager. 
Alle som hadde rett til plass fikk tilbud, samt alle som fylt ett år innen 01.11.09. Etter 
hovedopptaket kom det inn 90 nye søknader. De fleste av dem var under 3 år og ønsket i 
hovedsak plass fra november 2009 – mars 2010. De fleste av disse fikk tilbud om plass i 
perioden.  
Solåsen barnehage, ny ikke-kommunal barnehage med 4 avdelinger, startet opp i mai 2009. 
Barnehagen har ikke fått fylt opp alle plassene ennå, og sliter økonomisk.  Vestby 
Naturbarnehage, avdeling Son, ikke-kommunal barnehage utvidet med en til to avdelinger fra 
oktober 2009. Åsveien og Vestbybråtan familiebarnehager ble lagt ned sommeren 2009.  
Spesialpedagogikk: 
Det er økning i antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak og tendensen er at 
barna får flere timer. Det er ansatt en ny spesialpedagog og det er nå 2,75 % stillinger som 
arbeider direkte med barna og veileder personalet.  
Det arbeides med en omlegging av dette arbeidet slik at spesialpedagogene mer bruker mer av 
sin tid til observasjon, opplæring og veiledning av personalet som jobber med barna. Dette for 
at barna skal få et best mulig tilrettelagt barnehagetilbud. 
Ansatte; 
Det er fortsatt vanskelig å skaffe tilstrekkelig antall førskolelærere. Barnehagesjefen har 
behandlet 27 søknader om dispensasjon fra utdanningskravet i 2009, gjelder både kommunale 
og ikke-kommunale barnehager. Det er flere som tar førskolelærerutdanning som 
deltidsstudenter. Det er 6 studenter i kommunens barnehager i 2009, og 2 startet opp i januar 
2010. I tillegg er det stor interesse i å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Menn i barnehage er et sentralt satsningsområde. I 2008 hadde vi 17 menn i barnehagene 
totalt, i 2009 var det 20 menn. 
Kompetanseutvikling: 
Vestby kommune fikk i 2009 kr 100.000 til kompetanseutvikling fra Fylkesmannen etter å ha 
sendt inn en Kompetanseutviklingsplan for alle barnehager i kommunen. Tema har blant 
annet vært: Kurs i samarbeid barnehage – barnevern, samarbeid med helsestasjonene – 4 års 
kontroll, inspirasjonskurs og diverse fagkurs. I tillegg er det dannet nettverk for menn i 
barnehage og for førskolelærere på dispensasjon fra utdanningskravet. Nettverkene ledes av 
styrere. 
Tilsyn; 
Barnehagesjefen fører tilsyn med barnehager etter Lov om barnehager. I 2009 var 
administrasjonen i alle 8 kommunale barnehager, og 10 ikke – kommunale barnehager. Det er 
et prioritert og viktig arbeid, det føres tilsynsrapport og ved noen anledninger gis det 
enkeltvedtak med krav om retting. 
 



 

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 

ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 17 270 18 185 -915 94,97 15 082 14 457
Andre driftsutgifter 19 226 18 349 876 104,78 17 195 20 025
Andre inntekter -4 251 -4 414 163 96,32 -1 472 -5 919
Ref.sykelønn -548 -548 0 100,02 0 -247

I alt 31 696 31 572 124 100,39 30 804 28 316

 
Økonomien har vært under kontroll. 

MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 20,48 21,3 21,75  
Sykefravær – totalt 4,73 % 2,5 % 3,97 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,24 %  2,5 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 2,49 %  1,47 %  
Medarbeidertilfredshet: 78 % 78 % 74,1 %  
Deltakelse: 90 % 90 % 81 %  
Kommentarer: 
Sykefraværet er høyere enn målet som er satt for området, men fraværet har gått ned siden i 
fjor. Langtidsfraværet har sammenheng med sykmelding under svangerskap. 
 
Medarbeider tilfredsheten er fremdeles høy for området, men gikk noe ned siden forrige 
måling. Området vil arbeide for å vedlikeholde positive tall på tilfredshet på området. 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Så få barn som mulig i 
institusjons- og 
omsorgsplasseringer. 

T1. Under 25 
 

23  

T2. Tidlig intervensjon ved 
mistanke om skjevutvikling. 

T2. 50 % av 
tiltaksmottakere 
under 12 år. 

45,8 % Det arbeides 
kontinuerlig med 
samarbeid mellom 
tjenester i 
kommunen. 

T3. Familier skal i større 
grad bli selvhjulpne når de 
nærmer seg faresonen. 

T3. 4 familieråd 
gjennomført. 

Innfridd  

T4. Helsestasjonen skal 
oppfattes som en positiv 
samarbeidspartner for å 
styrke foreldrekompetansen. 

T4. 99 % 
fremmøteprosent 
ved de pålagte 
undersøkelsene. 

99 % 3,8 % som ikke 
møter til avtalt tid, 
innkalles på ny. 

 
  



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
 
Barneverntjenesten fikk 128 bekymringsmeldinger på barn i 2009. Antall meldinger har vært 
høyt og stabilt de siste tre årene. Innholdet i sakene er sammensatte og komplekse, og den 
problematikken som har vært berørt i flest saker er vold. Det er et bredt spekter av 
tjenesteytere som melding bekymring for barn i kommunen, og det arbeides systematisk med 
samarbeid med andre. Barneverntjenesten arbeider med å få meldinger så tidlig som mulig. 
 
Barneverntjenesten konverterte til nytt fagprogram dette året og Follo distriktsrevisjon har 
hatt forvaltningsrevisjon på barn med hjelpetiltak. Rapporten ble behandlet i kommunestyre 
21.01.10. 
 
Området har flere tilbud til innbyggerne når det gjelder lavterskel og forebyggende tiltak.  
Ett av disse er Familieteamet. Temaet består av fagfolk fra tre resultatområder, Helse og  
barnevern, skole og rehabilitering. Tilbudet har vært i drift fra august-09 og bidratt med hjelp 
i flere familier.  
Barnevernpedagogen i skolen er på de fire største barneskolene og helsestasjonen har en 
familieveileder. 
 
Politiråd er etablert og evaluert som en nyttig fora og bidrar positivt til et samarbeid mellom 
kommunen og lensmannskontoret. 
 
Helsestasjonen har hatt et utfordrende år med skifte av nøkkelpersonell. De har håndtert 
pandemi denne høsten og organisert vaksinering som har vært svært tids og arbeidskrevende. 
Helsestasjonen har fortsatt sitt arbeid med ulike grupper dette året og opplever det svært 
nyttig. Ungdomshelsestasjonen er et populært tilbud til ungdom i kommunen. 
 
Kommunen søkte og fikk innvilget kr. 300 000.- i tiltaksmidler mot fattigdom dette året som 
ble fordelt mellom alle grunnskolene. Alle skolene har gjennomført tiltaket ”Etter skoletid” 
tilbakemeldingen fra skolene er at det er et nyttig og populært tilbud til barna.  
 
 



 

RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 46 196 46 337 -141 99,70 45 042 38 064
Andre driftsutgifter 34 941 32 567 2 374 107,29 21 500 28 518
Andre inntekter -14 355 -13 453 -902 106,71 -12 038 -19 174
Ref.sykelønn -2 775 -2 774 -2 100,06 -164 -2 128

I alt 64 006 62 677 1 329 102,12 54 340 45 280

 
Resultatområde rehabilitering hadde en omfattende gjennomgang av budsjett og 
økonomistyring i 2009. Budsjettet ble regulert for vekst i tjenesteyting i henhold til vedtak 
innen alle seksjonene. Til tross for omfattende regulering av budsjett, er det ved årsavslutning 
et totalt merforbruk på kr. 1 329 000 som relateres til merutgifter på drift; telefoni, lisenser, 
uniformgodtgjørelser og kjøregodtgjørelser. Etablering av NAV-kontor har medført 
uforutsette utgifter på inventar/ utstyr.  
  
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 66 69 69  
Sykefravær – totalt 10,81 % 7,5 % 11,12 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,44 %  3,22 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 8,37 %  7,90 %  
Medarbeidertilfredshet: 71,5 % 80 % 75%  
Deltakelse: 60 % 70 % 69 %  
 
Sykefraværet er lite jobbrelatert, en ansatt har arbeidsrelatert sykmelding, og det gis 
oppfølging i forhold til dette. Vi har flere langtidssyke med alvorlige somatiske lidelser. 
Det er ikke uventet turnuspersonell som har høyeste sykefraværet.  
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 

T1. Psykisk syke skal bli 
ivaretatt av tjenesten, og 
få tilbud basert på 
individuelle behov. 

T1. Venteliste 
mindre enn 10 
personer. 

4 personer på vente- 
Liste. 

 

T2. Innen 2 mnd etter 
vedtak skal alle som søker 
og fyller vilkår få tilbud 
om avlastning/ 
støttekontakt. 

T2. Ingen avvik 5 søknader er ikke 
behandlet i henhold 
til mål. 

 

T3. Unge og 
langtidsmottaker på sosial 
ut i arbeid/ økonomisk 
selvstendighet. 

T3. 50 
 

14 Igangsatt 
kvalifiserings 
program for 14 
personer. 

T4. Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

T4. 115 brukere med 
vedtak i henhold til 

128 brukere.  



 

skal få hjelp til å leve et 
mest mulig selvstendig 
liv. 

funksjonsvurdering. 

 
 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
 
Året ble preget av at sosialtjenestene skulle samorganiseres med NAVstat og flytting til nye 
kontorer. Etter at sosial m/ rus flyttet har det blitt gjort erfaringer på at rus og psykiatri må ha 
en tettere relasjon der hvor det skal samarbeides om felles brukere som forutsetter tverrfaglig 
kompetanse og bedre utnyttelse av ressursene. Det kan være kostnadseffektivt å se 
tjenesteyting i psykisk helse sammen med rusteam som i dag er organisert i det kommunale 
NAV. 
 
Rehabiliteringsavdelingen har jevnlig øking av antall brukere. Innen psykisk helse har det fra 
31.12.2008 til 31.12.2009 vært en registrert økning på 124 brukere med vedtak.  
Individuell avlastning har hatt en økning med 7 brukere med vedtak. Det er 15 brukere med 
vedtak om ferieavlastning hvorav 3 er nye brukere i 2009. 
Støttekontakter har hatt en økning fra 46 brukere med vedtak til 65 brukere med vedtak. 
 
Barnebolig har hatt store forsinkelser med å få alle fysiske forhold på plass slik at kjøp av 
private tjenester er opprettholdt lengre enn antatt. Alle private avtaler til barn opphørt pr 
31.12.09. Det har vært rekrutteringsproblemer i barnebolig, men alle stillinger vil være besatt 
i løpet av 1.tertial 2010. 
 
Også i 2009 ble det nedlagt mye arbeid med rutineforbedringer og økonomistyring. Offensiv 
sammenstilling av volum tjenester i fattede vedtak opp mot budsjett, resulterte i en 
omfattende regulering av avdelingens budsjett. 
Utskillelse av saksbehandlerressurser fra seksjonene til egen enhet for forvaltning, har bidratt 
til en bedre oversikt på vedtak og kostnader knyttet til det enkelte vedtak.  



 

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 26 563 26 340 223 100,85 23 784 24 631
Andre driftsutgifter 3 965 3 498 467 113,35 2 503 3 442
Andre inntekter -1 544 -1 276 -268 121,03 -973 -1 393
Ref.sykelønn -1 587 -1 587 0 100,01 -380 -1 272

I alt 27 397 26 975 421 101,56 24 934 25 408

 
Lønn: Merutgifter til lønn må sees i sammenheng med økte inntekter. Økte merutgifter til 
overtid for å dekke vakanser og sykefravær. Det har vært leid inn ekstra personell for å dekke 
bistandsbehovet hos ressurskrevende brukere. 
Kjøp av varer og tjenester: Merutgiftene gjelder innleie av sykepleiere fra vikarbyrå. For å 
dekke forsvarlig drift i ferieavviklingen har tjenesten benyttet vikarbyrå til dekking av 
sykepleiervakter i sommer. 
Økte utgifter til vedlikehold av buss samt kjøregodtgjørelse. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 45,28 45,58 45,58  
Sykefravær – totalt 9,57 % 8 % 12,14%  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,89 %  2,76%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 6,69 %  9,38%  
Medarbeidertilfredshet: 66,4 % 75 % 67,5 %  
Deltakelse: 75 % 80 % 81 %  
 
Sykefravær: Økende langtidsfravær, relatert til kroniske lidelser, utredning, operasjoner og 
benbrudd. Ett av fraværene kan være arbeidsrelatert. En ansatt har gått over på 
rehabiliteringsstønad. Pr 31.12.10 har flere av de langtidssykemeldte kommet tilbake i full 
jobb. Sykefravær – totalt desember 2009 ligger på 7,25. Det arbeides med å få ned fraværet 
gjennom aktiv IA oppfølging. 
Medarbeiderundersøkelse: Deltakelsen har økt, tilfredsheten er på samme nivå som 2008. Det 
har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet handlingsplan og tiltak med fokus på 
hva resultatområdet kan gjøre for å nå fastsatt mål for tilfredshet.  
 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Alle innbyggere med 
krav på bistand i eget 
hjem skal få dette. 
 

T1. Avvik i forhold 
til vedtak praktisk 
bistand: under 10 pr 
mnd. 

Innfridd  

T2. Sikre en meningsfull 
hverdag for 
hjemmeboende. 
 

T2. 100 % av 
brukere med behov 
for dagsenter skal få 
tilbud. 

Innfridd 
 

 



 

 
T3. Sikre riktig og god 
legemiddelhåndtering. 

T3. Under 0,5 % 
avvik av moderat 
karakter 
T3.2. Under 0,1 % 
avvik av alvorlig 
karakter. 

0,5 % 
 
 
Ingen avvik av 
alvorlig karakter 

Det arbeides 
kontinuerlig med 
forbedringer innad i 
tjenesten samt opp 
mot andre aktører, 
leger, sykehus og 
apotek. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
Brukere: 
Antall brukere med vedtak om sykepleietjeneste 31.12.09: 144 
Antall brukere med vedtak om praktisk bistand 31.12.09: 114. Antall brukere varierer fra 
måned til måned, men er totalt sett på samme nivå som i 2008. Antall oppdrag pr. bruker har 
økt, noe som kan tolkes som økt bistandsbehov. 
Tjenesten har opplevd økt tilsøkning av hyttebrukere og feriegjester med krav på bistand 
under høytider og i sommer, både i form av omfang og varighet. Dette har medført store 
utfordringer for tjenesten både kompetansemessig og ressursmessig da det sammenfaller med 
ferieavviklingen og høytidsfri til tjenestens faste personale. 
Dagavdelingen har hatt et høyt aktivitetsnivå med et bredt spekter av ulike aktiviteter. Totalt 
er det 36 brukere som har tilbud fra 1-4 dager pr uke. Det vurderes fortløpende om det er 
hensiktsmessig å starte egne grupper for demente. Erfaringene så langt har vist at brukere med 
demens har profitert på å delta i de ordinære tilbudene. 
Tjenesten opplever økt tilsøkning på omsorgslønn og BPA. Pr. 31.12.09 er 11 personer 
innvilget omsorgslønn og 4 brukere har fått innvilget BPA.  
Tilsøkningen på omsorgsboliger er også økende. Pr. 31.12.09 er det 28 godkjente søkere på 
venteliste.  
Ansatte:  
Omlegging av driften fra 01.09.09 medfører at det er 14 personer på vakt på dagtid på 
ukedagene for å dekke bistandsbehovet hos brukerne. I tillegg er det 4 personer som dekker 
behovet for praktisk bistand. Bemanningen har økt på lørdag/søndag dagtid med 1,5 person. 
Kveldsvakter er økt fra 4 til 5 personer pr kveld. 
Avdelingsledelsen har hatt store utfordringer med å skaffe nok vikarer og helgestillinger. 
Hjemmetjenesten har leid inn ekstra bemanning fra vikarbyrå, for å dekke sykefravær blant 
personalet samt økt bistandsbehov hos ressurskrevende brukere. 
Rekruttering til ledige sykepleierstillinger har vært problematisk, både faste stillinger og 
vikariater. 
Kompetanseutvikling:  
Hjemmetjenesten fikk kr. 45 000.- i tilskudd til kompetanseutvikling fra fylkesmannen i 2009. 
5 personer har startet utdanning innen helsefagarbeider. 
1 hjelpepleier tok videreutdanning i demens. 
Hjemmetjenesten har også tatt imot 1 omsorgarbeider lærling i fra høsten 2009. 
Ansatte med fagansvar innen ulike områder har deltatt på kurs i blant annet Diabetes, 
sårbehandling, kreftomsorg, demens og rus/psykiatri. 
 
Anbudskonkurranse av trygghetsalarmmottak resulterte i kontrakt med ny leverandør. 



 

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEM 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 45 038 43 527 1 511 103,47 38 981 40 769
Andre driftsutgifter 7 130 6 103 1 027 116,83 5 209 6 507
Andre inntekter -9 314 -7 284 -2 030 127,87 -7 140 -8 188
Ref.sykelønn -3 142 -3 142 0 100,01 -330 -2 191

I alt 39 712 39 204 508 101,30 36 720 36 897

 
Lønn: Merutgifter skyldes i hovedsak drift av inntil fire ekstraplasser i store deler av året. I 
tillegg er det merutgifter til overtid/forskjøvet arbeidstid når vikar ikke har vært tilgjengelig. 
Kjøp av varer og tjenester: 
Merutgifter gjelder leie av sykepleiere fra vikarbyrå og kjøp av sykehjemsplasser fra andre 
kommuner, i hovedsak til korttidsplasser og avlastningsplasser sommeren 2009.  
Andre inntekter: 
Merinntekten er økt vederlag. Denne inntekten er variabel.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 73,73 73,23 73,23  
Sykefravær – totalt 9,98 % 7,5 % 13,4%  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,07 %    2.9%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 6,91 %  10,5%  
Medarbeidertilfredshet: 72 % 75 % 70,0 %  
Deltakelse: 78 % 85 % 57 %  
 
Årsverk: 
Alle årsverk ble brukt, enten av fast ansatte eller vikarer, for å dekke gjeldende turnuser. 
Sykefravær: 
Langtidsfraværet har økt fra 2008 til 2009. 
Sykehjemmet hadde 38 langtidssykemeldte i 2009, mot 24 i 2008. 
Av de langtidssykemeldte kan fire relateres til arbeidsplassen, med slitasjeskader i skulder, 
nakke og rygg.  
De resterende er langtidssykemeldt av andre årsaker, inklusive flere sykemeldinger i 
forbindelse med svangerskap. 
Medarbeidertilfredshet:  
Tilfredsheten har sunket marginal, fra 72 til 70 %.  Etter en gjennomgang av svarene så er det 
de fysiske arbeidsforholdene, spesielt inneklimaet, som får lavest score. Det jobbes med, i 
samarbeid med eiendomsavdelingen, å bedre inneklimaet 
Når det gjelder stolthet over egen arbeidsplass, scorer sykehjemmet fortsatt høyt. Deltakelsen 
har sunket mye, fra 78 til 57 %. Hva årsaken er, framkommer ikke i undersøkelsen. Det er 
nedsatt en egen arbeidsgruppe ved sykehjemmet, bestående av tillitsvalgte, verneombud og en 
avdelingsleder, for finne ut årsaken til den lave deltakelsen. Det er gjennomført en intern 
spørreundersøkelse og man vil arbeide videre med resultatet for at både tilfredsheten og 
deltakelsen skal øke. Det lages handlingsplan for å følge opp resultatene av undersøkelsen. 



 

 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Alle innbyggere med 
krav på 
sykehjemsopphold skal få 
tilbud om det. 

T1. Ingen avslag 
som ikke er faglig 
begrunnet. 
 

Ingen avvik. Det er gitt 43 avslag 
i 2009. 
14 på 
langtidsopphold og 
29 på 
korttidsopphold. 

T2. Beboerne skal få 
bistand til individuelt 
tilpasset pleie- og omsorg. 

T2. Under 5 avvik i 
forhold til vedtak. 

Ingen avvik. Alle beboerne får 
tilpasset pleie- og 
omsorg. 

T3. Alle beboere skal få 
et tilpasset 
aktivitetstilbud. 

T3. Alle får tilbud 
om aktivitet. 

Noe redusert  Noe redusert tilbud 
grunnet sykdom. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2009: 
Pasienter: 
I første halvår økte etterspørselen etter sykehjemsplasser og i løpet av året ble det driftet inntil 
4 ekstraplasser. Fra 1.januar 2010 er alle sykehjemmets 78 plasser i drift. 
I tillegg ble det leid plasser til korttidsopphold og avlastningsopphold i juli, august og 
september, til sammen 98 døgn. Det ble også leid en rehabiliteringsplass fra november 2009.  
Det ble innvilget 84 korttidsopphold/ rehabiliteringsopphold og 70 forlengede 
korttidsopphold/rehabiliteringsopphold. Oppholdene varte fra to uker til flere måneder.  
I tillegg ble det innvilget 15 avlastningsopphold og 32 langtidsopphold. 
 
Ansatte: 
Også i 2009 var det i perioder vanskelig å rekruttere fagpersonell, spesielt sykepleiere til 
nattstillinger og helgestillinger. Dette medførte bruk av vikarbyrå for å dekke natt- og 
helgevakter for sykepleiere i deler av året.  
På natt er det en sykepleier på vakt på hele sykehjemmet og i helgene er det en sykepleier på 
dagvakt og kveldsvakt pr. avdeling, i tillegg er det hjelpepleiere i henhold til bemanningsplan. 
Fra september til desember var alle nattstillingene dekket, både for sykepleiere og 
hjelpepleiere. 
 
Kompetanse: 
Vestby sykehjem fikk også i 2009 tildelt midler fra Fylkesmannen i Oslo- og Akershus i 
forbindelse med Omsorgsplan 2015- Kompetanseløftet. Sykehjemmet fikk kr.145.000.- 
I henhold til søknad er midlene benyttet i forhold til ansatte som tar grunnutdanning som 
hjelpepleier og til sykepleiere og hjelpepleiere som tar videreutdanning og etterutdanning. 
Åtte personer tok hjelpepleierutdanning i 2009, hvorav tre tok eksamen. Disse fikk etter 
eksamen jobb ved sykehjemmet.  
En hjelpepleier har fullført demens/alderspsykiatriutdanning og to har startet på utdanning 
innen eldreomsorg/demens. En hjelpepleier tar utdanning i palliasjon. I tillegg har mange 
ansatte deltatt på diverse fagkurs. 
Vestby sykehjem har hatt 4 lærlinger i 2009.  
 
Annet: 
Vestby sykehjem har hatt tre tilsyn i løpet av 2009. 



 

RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 14 551 14 133 417 102,95 13 491 13 531
Andre driftsutgifter 11 114 12 692 -1 578 87,57 8 790 9 911
Andre inntekter -16 439 -14 425 -2 014 113,96 -10 855 -13 000
Ref.sykelønn -278 -283 5 98,19 -116 -230

I alt 8 948 12 117 -3 170 73,84 11 310 10 212

 
Avviket på lønn skyldes delvis utgifter til vikar ved langtidsfravær grunnet sykdom og 
foreldrepermisjon på kulturskolen. Resten av avviket forklares med underbudsjettering av 
lønnsutgifter ved svømmehallen. Det er ikke budsjettert med lønnsmidler til ekstrahjelp eller 
avtalefestede tillegg for arbeid på kveld og helg, samt feil ved beregning av ferietrekk.  
 
Avviket på andre driftsutgifter og inntekter er knyttet til innvandrerkontoret, hvor man har 
betydelig høyere inntekter og lavere utgifter enn budsjettert. Underforbruk på bidrag til 
flyktninger skyldes hovedsakelig at det er vanskelig å forutsi når flyktninger blir selvhjulpne 
og ikke lenger har behov for økonomisk støtte fra innvandrerkontoret.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 23,24 24,52 24,52  
Sykefravær – totalt 4,05 % 3,5 % 4,2%  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,36 %  0,87%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 2,69 %  3,33%  
Medarbeidertilfredshet: 65 % 75 % 71,8 %  
Deltakelse: 79 % 80 % 57 %  
 
Sykefraværet er stabilt lavt. Lav deltakelse i medarbeiderundersøkelsen i 2009 skyldes 
antakelig tidspunktet for gjennomføring av undersøkelsen. Medarbeidertilfredsheten har økt, 
med små variasjoner på de ulike dimensjonene i undersøkelsen sammenlignet med resultatene 
fra året før.  
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Et bredt 
aktivitetstilbud i 
nærmiljøet for ungdom i 
aldersgruppen 13 – 17 år. 
. 

T1. 80 % av 
målgruppen 13-17 år 
(1005) skal ha deltatt 
på aktiviteter for 
målgruppen.  

Oppnådd i forhold 
til besøkstall. 

Jf. Årsmelding for 
08. ”Resultat- 
indikator og mål må 
vurderes endret til 
2010”. Endret 
grunnet svært 
vanskelig å måle 

T 2. Kulturskolen skal gi 
et faglig godt tilbud innen 
musikk- og kunstfagene. 

T2. Brukertilfredshet 
85 %. 

T2. 
Brukertilfredshet 
90% 

Brukerundersøkelse 
gjennomført 
november 2009. 

T3. Biblioteket skal være  T3. Øke besøkstallet T3.  Besøkstall, svært 



 

en moderne kunnskaps- 
og opplevelsesbase med 
et bredt bok- og 
medietilfang.    

til 60 000. 
Utlån pr. innbygger: 
4,5 
 

Besøkstall: 66.825 
Utlån: 3,7 
 

positiv utvikling. 
Utlån, 0,1 poeng 
lavere enn 2008.  

T4. Legge til rette for at 
flyktninger kan integreres 
i lokalsamfunnet. 

T4. 90 % av alle 
bosatte flyktninger 
skal være i jobb eller 
på tiltak. 

Oppnådd  

T5. Et variert aktivitets- 
og opplevelsestilbud til 
målgruppen  + 55, med 
fokus på folkehelse. 

T5. 40 % av 
målgruppen (3447) 
skal ha deltatt på 
tilrettelagte 
aktiviteter. 

Ikke oppnådd Ikke avsatt midler 
på kulturbudsjettet 
for gjennomføring 
av tiltak.  

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
I 2009 har det vært utskiftning av mange medarbeidere i sentrale stillinger i kultur. Det er 
foretatt en gjennomgang av organisasjonen for å optimalisere fordeling av arbeidsoppgaver og 
ressurser og tjenesten er ved inngangen til 2010 organisert i 10 ansvarsområder mot tidligere 
18. Det har vært et svært høyt aktivitetsnivå, og det er gjennomført en rekke arrangementer i 
tillegg til ordinær drift av virksomhetene. 
Kulturskolen: 
Langtidssykemelding på begge administrative stillinger, samt permisjoner har preget året, og 
det har i hovedsak vært fokus på den daglige driften av kulturskolen. Elevenes undervisning 
har ikke vært skadelidende av dette, men utviklingsarbeid og utadrettet arbeid har ikke blitt 
prioritert i perioden.  
Kulturskolen gjennomførte i november en brukerundersøkelse hvor brukertilfredsheten samlet 
sett var på 90 %. Brukerne ga uttrykk for at de var tilfredse med undervisningen og 
arrangementene ved kulturskolen, men færre var tilfredse med prisnivå og informasjon. 
Undervisningspersonalet har vært stabilt tross store utfordringer med undervisningslokaler 
som er spredt ut på syv steder i kommunen.  
Biblioteket: 
Bibliotekene i Vestby har foretatt en dreining mot å være en mer aktiv og synlig kulturaktør. 
Dette innebærer at besøkstallet har gått opp med 11 % og en gjennomgang av tjenesten har 
medført utvidet åpningstid med 4 timer pr. uke. Dette er i tråd med en satsing på bibliotekene 
som ressurs, både hva angår faglighet, som kulturaktør og som sosial arena. 
Innvandrerkontoret: 
Innvandrerkontoret har et samordnings- og planleggingsansvar i forhold til kommunens 
arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, men arbeidet rundt bosettinger er 
avhengig av bidrag fra flere resultatområder. For å sikre en målrettet og helhetlig strategi og 
gode rutiner i Vestby kommune sitt arbeid med flyktninger leder innvandrerkontoret et 
mangfoldsteam. Arbeidet er nå også formalisert i en mottaksplan som omhandler alle forhold 
ved mottak av flyktninger.  
Innvandrerkontoret bosatte 14 flyktninger i 2009, mens den siste etter gjeldende vedtak på 
bosetting av 15 personer i 2009, blir bosatt i februar 2010. Av de som ble bosatt i 2009 er 4 
barn i grunnskolealder. Samtlige voksne er deltakere i introduksjonsprogrammet.  
Målsettingen om at 90 % av bosatte flyktninger skal være i jobb, utdanning eller tiltak er 
oppnådd. Innvandrerkontoret har hatt et økt fokus på lokalt integreringsarbeid, i den hensikt å 
øke bosatte flyktningers deltagelse i fritidsaktiviteter.  Dette arbeidet vil fortsette igjennom 
2010. 



 

Fritidsklubbene: 
Klubbsektoren påbegynte et arbeid med gjennomgang av tjenestetilbudet i 2009. I forbindelse 
med et ønske om helhetlig tenkning, delegering av ansvar, økte stillinger der dette er mulig 
samt etablere et bredt tjenestefelt nærmest mulig kunden, har klubbsektoren etablert seg som 
en vesentlig del av et felt som i større grad arbeider innenfor et geografisk område med tanke 
på oppgaveløsning og tjenesteyting.  
Teten har jobbet med å synliggjøre tilbudet til målgruppa gjennom lokalaviser og andre 
medier, for å få høyere deltakelse på sine aktiviteter. Dette arbeidet har gitt resultater.  
Høsten 2009 ble det igangsatt Åpen hall tilbud for ungdom i Vestbyhallen på fredager, noe 
som har blitt et populært tilbud med gode besøkstall. Risil mistet mange kunder da godteriet 
ble fjernet, men kundene ser ut til å være interessert i åpen hall tilbudet i stedet. 
Bayaz Ungdomsklubb i Son har høsten 2009 hatt en kjempesesong med høyere besøkstall enn 
2008.  Son juniorklubb hadde ordinær drift i vårsemesteret, men var høsten 2009 stengt på 
grunn av installasjon av ventilasjonsanlegg på Brevik skole og Grendesenter, og besøkstallene 
har vært noe varierende.  
 
 
 
 
  



 

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING OG GEODATA 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. 
bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 8 411 7 828 583 107,44 7 695 7 231
Andre driftsutgifter 2 432 1 302 1 130 186,75 1 001 5 461
Andre inntekter -11 418 -9 220 -2 198 123,83 -9 169 -13 959
Ref.sykelønn -84 -84 0 100,15 -62 -11

I alt -660 -174 -486 379,15 -535 -1 277

 
Avvik andre driftsutgifter: Kurs og seminarer og kjøp av konsulenttjenester, bl.a. dekning av 
saksomkostninger i forbindelse med opphevelse av klagesaker hos Fylkesmannen. Budsjettet 
ble saldert ved slutten av året ved hjelp av selvkostfond (byggesaksgebyr). Det ble 
inntektsført 1,3 mill slik at det nå står igjen 3,7 mill.    
Resultatområdet har hatt en høy aktivitet i 2009. Aktivitetsbildet er noe endret fra tidligere år 
med litt nedgang i bygningsavdelingen og høyere aktivitet ved plan- og geodataavdelingen. 
Dette har samlet sett medført større driftsutgifter enn budsjettert.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 14,8 15 15  
Sykefravær – totalt 0,26 % >3 % 1,59%  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 0,26 %  1,38%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 0,0 %  0,20%  
Medarbeidertilfredshet: 73,2 % <80 % 66,5 %  
Deltakelse: 91 % 100 % 85 %  
 
En medarbeider har redusert stilling i 80 % på grunn av små barn. Alle stillinger er besatt. 
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser en nedgang. Det ble tatt tak i de aktuelle 
områdene og temaer ble drøftet i grupper og bearbeidet gjennom høsten. En ekstern konsulent 
ble engasjert og deltok på et møte med alle ansatte i PBG.  
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1 Saksbehandlingstiden 
skal være innenfor 
tidsfrister i Plan- og 
bygningsloven. 

T1.1 Meldepliktige 
tiltak: 3 uker. 
T1.2 
Søknadspliktige 
tiltak: 8 uker. 

Avvik 
 
Avvik 
 

7 av 134  
 
1 av 282 

T2 Omsøkte bygg bygges 
som godkjent. 

T2 25 tilsyn                 Intet avvik Utført 30 tilsyn, 
dokumenttilsyn og 
inspeksjonstilsyn 

 
  



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 
 
Resultatområdets saksbehandlingstid ligger i hovedsak innenfor handlingsprogrammets mål.  
Dette målet er vesentlig strengere enn plan- og bygningsloven legger opp til.   
 
Planavdelingen.  
Reguleringsplaner for Vestby Næringspark øst, Krusebyen, Sonstranda, Liaveien, Risil 
barnehage, Deør skog, Strømbråtenfeltet og Sole Skog barnevernsinstitusjon ble egengodkjent 
av kommunestyret i 2009. Reguleringsplanen for Sole Skog skole- og idrettsanlegg ble vedtatt 
av kommunestyret og oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse på grunn av 
innsigelse. Kommunedelplan for Son ble fremmet for sluttbehandling på slutten av året. I 
tillegg ble 19 mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner vedtatt. Dette er en vesentlig 
økning i produksjonen i forhold til tidligere år.  
 
Arbeidet med en byggeskikksveileder for ladestedene Son, Hølen og Hvitsten ble sluttført.  
 
Plandelen i plan- og bygningsloven trådte i kraft fra 1. Juli. En del ressurser har gått med til å 
sette seg inn i nytt lovverk, oppdatere maler og rutiner og utarbeidet nytt 
informasjonsmateriell til forslagsstillere. Alle reguleringsplaner med bestemmelser er nå blitt 
tilgjengelig på kommunens kartportal. 
 
Bygningsavdelingen.  
Det ble behandlet 416 byggesaker i 2009; 141 ettrins, 85 rammetillatelser, 56 enkle tiltak og 
134 meldingssaker. I tillegg har det vært utført arbeider oppfølging av ulovlig byggearbeid.  
 
Kommunens system for beregning av saksbehandlingstid er fortsatt ute av drift. Dette 
medfører at eksakt saksbehandlingstid ikke foreligger.  
 
Det ble solgt ca. 350 meglerpakker og behandlet ca. 400 egenerklæringer om 
konsesjonsfrihet. 
 
Geodataavdelingen.  
Det er fortsatt et stort arbeidspress for å gjennomføre nødvendig utvikling innenfor kart og 
annen geografisk informasjon. Det ble utført ca. 0,4 årsverk med reguleringsplanbasen for å 
oppgradere denne til ny sosi-versjon, slik at basen kan vises med gjeldende programvare. 
Gjennom kartportalen på internett er denne informasjonen tilgjengelig for kommunens 
innbyggere.  
 
I 2009 ble det produsert 184 målebrev, hvorav 75 var nye eiendommer. 72 eiendommer ble 
berørt av grensejusteringer og det ble foretatt 40 sammenføyninger av eiendommer. Det ble 
opprettet 116 seksjoner i 6 saker. Det ble fattet 70 vedtak om adressering hvor 371 
husnummer ble tildelt. Det ble gjennomført 50 salg av kartdata til eksterne kunder.  
 
Arbeidet med turkart for Vestby og regionen ble gjennomført og kartet kan finnes på 
kommunens hjemmeside.  
 
 
 



 

RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. 
bud. 2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 7 828 7 228 600 108,31 6 985 6 963
Andre driftsutgifter 50 621 49 190 1 431 102,91 38 973 44 948
Andre inntekter -44 182 -43 994 -188 100,43 -41 069 -42 563
Ref.sykelønn -111 -82 -29 135,68 -82 -132

I alt 14 156 12 342 1 814 114,70 4 807 9 215

 
Lønnsutgiftene har vært høyere enn budsjettert. Det er overforbruk på ca kr 600.000,- på 
vann/avløp og vei som har med vannlekkasjer og vintervedlikehold å gjøre. Det har vært store 
lekkasjer og kostnader med vintervedlikehold på egne arbeider samt bortkjøring av snø. 
Innen park/idrett har det et overforbruk ca. kr 520.000,-. Det er brukt for mye på vedlikehold, 
utlegging av sand i Brevikbukta, fangnett, stupebrett og fotballmål. Videre er det et 
overforbruk på ca kr 700.000,- som er brukt for mye på drift og vedlikehold av maskinparken. 
Det var særlig stor slitasje på grunn av forrige vinter og en del utstyr er dårlig. I forhold til 
renovasjon er det medgått ca kr. 60.000,- til kontroll av fylling på Åmot.  
Det er avsattt ca kr. 3.500.000,- på fond øremerket vann og avløp etter selvkostberegningene i 
forbindelse med regnskapsavslutningen. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 16,25 16,25 15,25  
Sykefravær – totalt 3,55 % 2,5 % 5,58%  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,12 %  0,96%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 2,43 %  4,62%  
Medarbeidertilfredshet: 72 % 75 % 74 %  
Deltakelse: 
Kompetanseheving 

66 % 75 % 
Medarb. 
oppdatert 
med relevant 
kurs innen 
31.12.09 

80 %  

 
En fagarbeider sluttet til 31.12 og en ny overtar samtidig. Ansettelse av medarbeider 
vedrørende vannmålere pågår. I tillegg har det vært engasjert to sommerhjelpere. Det høye 
sykefraværet er ikke av arbeidsrelatert art. Medarbeidertilfredsheten er tilfredsstillende og 
svarprosenten er meget god. 
 
 
  



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning. 
 

T1. 1500 vannmålere 
installert innen 
31.12.09. 

Ingen avvik  

T2 Sikre en rimelig, 
miljømessig og effektiv 
avkloakkering. 
 

5000 meter av 
avløpsnettet 
kontrollert innen 
31.12.09. 

Ingen avvik  

T3 Sikre en god 
brannberedskap i Vestby 
kommune. 
 

Avklaring om Son 
brannstasjon innen 
31.12.10. 
 

Ingen avvik  

T4 Ha høy fokus på 
trafikksikkerhet i 
kommunen. 

Skilting med veinavn 
og øvrig veiskilt ferdig 
innen 31.12.09. 

 Det gjøres 
fortløpende vedtak 
for nummerering og 
er i rute i forhold til 
det. 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2009 

Året 2009 har vært et svært travelt år med mye henvendelser av teknisk art og med mange 
prosjekter som er gjennomført. 
Gang- og sykkelvei Grevlingen mellom Brevikmyra og ungdomsskolen er bygget og tatt i 
bruk. 
 
Gang og sykkelvei på Kolås samt bru over Såna ble bygget i løpet av vinteres 2008-2009 og 
ble ferdigstilt sommer 2009. 
 
Ny garderobe til rørleggere driftsbasen ble bygget etter pålegg fra Arbeidstilsynet i forhold til 
HMS-reglene og smitte fra avløpsanleggene.  
 
Risil kunstgressbane med ny parkeringsplass ble bygget i 2009 med ferdigstillelse på høsten 
2009. I den forbindelse ble parkeringsareal på Risil utbedret. 
 
Fornminneområde Garder er blitt skiltet slik at publikum kan besøke området og gjøre seg 
kjent med gammel kultur. 
 
I forbindelse med etableringen av N2 på Deli ble det lagt va-ledninger mot Kjenn og Hølen. 
Avløpspumpestasjon på Kjenn er ferdig bygget og satt i drift slik at bebyggelsen på Kjenn 
ikke slipper avløpet ut i naturen som før. 
 
Saneringsetappe tre på Hvitsten er ferdig i så måte at det meste av ledningsnettet er på plass 
og avløpspumpestasjon på Hvitsten torg er ferdig bygget og satt i drift. Således er nå det 
største utslippet på stranda i Hvitsten stoppet. For øvrig har etappe fire i Hvitsten pågått i 
2009. 
 
Saneringsarbeider på Kolås har vært i gang under hele året, men er ikke ferdigstilt. Også her 
er en pumpestasjon ved elva etablert og store deler av avløpet fra Kolås er nå sanert. 



 

 
Prosjektering og gjennomføring av va-arbeider har pågått på Deli for fullt sammen med 
planlegging av veiløsninger. 
 
Kartlegging av veidata og vann- og avløpsdata har det blitt arbeidet med hele året. Dette er 
viktig for å kunne ta riktige driftsbeslutninger i framtid. 
 
Arbeid med montering av vannmålere har hatt sterkt fokus. Imidlertid er det ikke lett å få 
publikum til å montere målere. Men arbeidet er likevel i rute. 
 
 



 

RESULTATOMRÅDE EIENDOM 

ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 
2009 

Rev. 
Bud.2009

Avvik i 
kr 

Reg. i % av 
rev.bud. 

Oppr. bud. 
2009 

Regnskap 
2008 

Lønnsutgifter og sos. 14 402 15 746 -1 344 91,46 14 462 13 511
Andre driftsutgifter 49 497 44 451 5 046 111,35 22 142 42 513
Andre inntekter -10 320 -7 850 -2 470 131,47 -7 510 -9 741
Ref.sykelønn -785 -784 -1 100,10 0 -279

I alt 52 794 51 563 1 231 102,39 29 094 46 003

Avviket på lønn skyldes i hovedsak 4 langtidssykemeldte hvor det ikke har blitt engasjert 
vikarer. Forøvrig bemerkes at kommunale avgifter er underbudsjettert, noe som skyldes at vi 
ikke har fått full effekt av kildesorteringsordningen. Planleggingen var godt i gang i 2009. 
Forhåpentligvis vil tiltaket bedre resultatet noe i 2010. Energibudsjettet er overskredet bl.a. 
pga en kald vinter noe som også påvirket resultatet i 2009. Det har vært noen 
innkjøringsutfordringer med fullverdig drift av bio-sentralene. Dette har medført at vi ikke har 
oppnådd ønsket resultat her. Nå fungerer dette bra. 
Vi "sliter" med vedlikeholdet av kommunale leiligheter/boliger. Et stort etterslep på 
vedlikehold/rehabilitering. Noen få ble oppradert i 2009, men mye gjenstår. Det arbeides med 
vedlikeholdsplan som vil gi svar på innsatsbehovet. 
 
Leieinntektene har øket som følge av markedstilpassning av husleie. 

MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.08 

Mål  
31.12.09 

Resultat 
31.12.09 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 38,12 38,95 38,95  
Sykefravær – totalt 6,74 % <9 % 12,55%  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 4,03 %  3,48%  
Sykefravær - lang  > 16 dg 2,71 %  9,07%  
Medarbeidertilfredshet: 68,8 % 70% 77,6 %  
Deltakelse: 60 % 70 % 76 %  
 
Sykefraværet er for høyt. Skyldes i hovedsak 4 langtidssykemeldte. En er kommet tilbake i 
50% stilling som følge av omrokering av oppgaver. Vedkommende gjennomfører blant annet 
branntilsynskontroll i kommunale leiligheter/boliger. En annen ansatt er nå kommet tilbake i 
100% stilling etter nesten et års sykemelding. 
 
Medarbeidertilfredsheten er meget tilfredsstillende både når det gjelder deltagelse og resultat. 
 
  



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.09 Kommentar 
T1. Levere 
kvalitetsmessig gode 
prosjekter til fastsatt tid 
uten budsjettmessig 
overskridelse. 

T1. Ingen avvik på 
fremdrift og budsjett.
 

Noe avvik på 
budsjett og 
fremdrift. 

Budsjettavvik på 
tilbygg 
Støttumveien bhg. 
Avvik på fremdrift 
Risil bhg. som bl.a. 
skyldes 
ferdigstillelse av 
reg.plan. 

T2. Maksimere 
husleieinntektene innenfor 
gitte rammer. 

T2. Maks 2 måneder 
ledighet ved bytte av 
leietager. 

Målet oppnådd. Mottar noen klager 
på for høy husleie. 

T3. God drift og godt 
renhold. 

T3. Under 100 klager 
på årsbasis. 

Målet oppnådd. 
Det er registrert 15 
avvik. 

Pga høyt sykefravær 
blir enkelte hardt 
belastet. I forhold til 
god kvalitet på 
utført arbeid er 
Vestbyhallen den 
største utfordringen 
som nok skyldes 
mange ulike 
brukergrupper og at 
de ikke rydder opp 
etter seg. 

Effektivisere 
avfallshåndtering. 

T4. 90% av 
kommunale bygg har 
kildesortering. 

Pilotskolene, (nye 
Vestby og Son 
skoler og Bjørlien ) 
og Rådhuset 

Det gjenstår en 
motiveringsprosess i 
forhold til brukerne. 

 

KORT OPPSUMMERING 2009 
 
Prosjekter 
Tilbygg Støttumveien barnehage ble tatt i bruk i august i henhold til fremdriftsplan. 
Regnskapet er ikke avsluttet. Opprustning av utomhusanlegget ble ferdigstilt i oktober. 
 
Flerbrukshallen er planlagt med byggestart i 2010. 
 
Hølen skole fortsetter sin planlegging i 2010.  
 
Regnskapet for Sykehjemmet ble avsluttet i 2009, tiltaket ble tatt i bruk 2006, uten avvik. 
Regnskapet for Vestby og Son skoler planlegges avsluttet i 2010, tiltakene ble tatt i bruk i 
2006, uten avvik på fremdrift og økonomi. 
 
Brannsikringsarbeider på Risil og Vestbyhallen er sluttført og nytt ventilasjonsanlegg på 
Brevik er tatt i bruk. 
 
Risil barnehage oppstart desember 2009 med planlagt ferdigstillelse juli 2010. 



 

 
På Elverhøy gjenstår kloakksanering. Stiftelsen er opprettet.  
 
Carport på Treffsenteret er påbegynt, men ikke sluttført. 
 
Parkeringsplass ved Vestby kirke er ferdig. 
 
Krisepakkeprosjektet på Risil og Bjørlien sluttføres i mars 2010. 
 
FDV-vaktmestertjeneste 
Det utøves tilfredsstillende drift av bygningsmassen. Mange positive tilbakemelding, men pga 
langtidssykemeldte blir det har belastning på driftspersonalet. Forøvrig skal det bemerkes at 
ikke alle brukere har tatt innover seg at den "gamle vaktmesteren" har forsvunnet. Dette er en 
utfordring. Spesielt de nye byggene har mye avansert teknisk utstyr som krever god 
oppfølging, og ikke minst også serviceavtaler. 
 
Renhold 
Innledningsvis er det nevnt til tider høyt sykefravær. Dette betyr en mer belastning på de i 
gjenværende i renholdsavdelingen. Gulvteamet brukes en del til ordinært renhold med den 
konsekvens at det går på bekostning av gulvpleie og også noe hovedrenhold så som renhold i 
"høyden". Hovedrenholdskurs ble holdt før sommeren for alle, også i år er hovedrenholdet 
blitt godt utført. Noe tilleggsarbeid på høsten, dette pga. tilrettelegging i forhold til 
svineinfluensa. Follo renholderne hadde sosialt og yrkesfaglig samling på ”KOLBEN” i høst. 
Renhold var også behjelpelig på det ”nye” seniorsenteret med klargjøring før åpningen. 
Leasing bilene er byttet med nye. 
Avvikene forteller at renholdet fungerer tilfredsstillende. Seksjonen overtar fra 2010 renholdet 
på NAV. 
 
Kommunale leiligheter/boliger 
Et stort etterslep på vedlikehold. Hadde vært ønskelig med større innsats her. Vi forsøker å 
utføre vedlikeholdsarbeidet i perioden ut/innflytting. Det er tidsperioden vi har muligheten til 
å gjennomføre innvendig vedlikehold, men budsjettet vårt er for lavt til å håndtere dette på en 
god måte. 
 


