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RÅDMANNENS INNLEDNING 
 
2010 har vært et godt år for Vestby kommune. Aktivitetsnivået er høyt og det arbeides aktivt 
med både tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Regnskapsresultatet er svakere enn 
tidligere år, men dette er i samsvar med det rådmannen tidligere har varslet. 
 
I 2010 ble byggingen av stor idrettshall på Sole i gangsatt, arbeidet med nybygging av Hølen 
skole er under forberedelse og en rekke mindre byggeprosjekter er gjennomført. 
Investeringene ventes å forsette innen oppvekstområdet de nærmeste årene. Særlig bygging av 
ny ungdomsskole på Sole blir et stort og kostnadskrevende prosjekt, men også andre tiltak 
innen skole og barnehagesektoren må følges opp videre. 
 
Parallelt med dette vil omsorgen til eldre og pleietrengende kreve mye i årene fremover. 
Økningen i antall eldre over 80 år vil ifølge Statistisk Sentralbyrå øke med 45 prosent frem 
mot 2020 og forsette økningen ytterligere til 2030. I tillegg kommer utfordringene knyttet til 
Samhandlingsreformen som i realiteten er en kvalitetsreform i tillegg til at den vil gi nye 
oppgaver til kommunene. Det er tidligere varslet at kommunene skal ta over ansvaret for 10 
prosent av sykehusets pasienter allerede fra 2012 og etter hvert ta over ansvaret for 30 prosent 
av de oppgavene som i dag utføres i helseforetakene. 
 
Foreløpig er det mye usikkerhet knyttet til Samhandlingsreformen. Lovforslaget er ventet før 
sommeren og også kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet vil gi avklaringer. 
Rådmannen blir ikke overrasket om det store reformarbeidet blir forsinket. Kommunene i 
Follo har likevel forberedt seg på reformen med å tilsette en prosjektleder som skal bistå i 
kartleggingen av kommunale oppgaver som må løses kommunevis eller i fellesskap. 
 
Det mest bekymringsfulle for Vestby kommune er den høye lånegjelden som allerede er om 
lag tre ganger høyere enn det staten mener er forsvarlig over tid. Og dette er før Vestby 
kommune skal investere i blant annet ny ungdomskole og i omfattende tiltak innen omsorgen. 
Innen pleie- og omsorg må kommunen doble kapasiteten innen relativt få år. 
 
Når det gjelder kommunens næringssatsing, har den allerede vist seg meget vellykket selv om 
ikke alle målene er nådd. Et betydelig antall arbeidsplasser er skapt. Og kommunens 
kostnader til grunnerverv og opparbeidelse er nå dekket inn. 
 
Fortsatt nyter kommunen godt av den store økonomiske snuoperasjonen som ble gjennomført 
i 2004. Man skal imidlertid være klar over at selv om kommunen i 2010 har et 
regnskapsmessig overskudd på nesten 10 millioner kroner, ville det ikke vært tilfelle med et 
mer normalt rentenivå slik kommunesektoren er vant med.  
 
I 2010 benyttet rådmannen sin fullmakt til å omgjøre lån på 143 millioner til fastlån. 
Kommuneøkonomien er likevel svært følsom for rentesvingninger. Kombinert med fortsatt 
høye investeringer vil dette sette store krav til kommunen i årene som kommer. 
 
Vestby, 4. april 2011 
 
 
Knut Haugestad 
Rådmann



 

VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING 
 
REGNSKAPSANALYSE 
Innledning 
Vestby kommune hadde i 2010 752 millioner i driftsinntekter, og driftsutgifter inkludert 
avskrivninger på 733 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg til 39 
millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 36 millioner kroner ga dette et netto 
driftsresultat på 17,3 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i forhold 
til budsjett) ble på 9,6 millioner kroner. 
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for 2010 ble på 17,3 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 2010 
utgjorde 2,3%. Snittet i perioden 2005-2010, etter omstillingen i 2004, har vært på 7,2%.  
 
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 
2010 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 9,6 millioner.  
 
 
Det regnskapsmessige overskuddet og netto drift har utviklet seg på følgende måte de siste 
årene: 

  
 
 
  



 

Disponering av netto driftsresultat 
Av netto driftsresultat på 17,3 millioner kroner var deler allerede disponert. 
 

 
 
Differansen mellom ”til disponering” og ”sum disponert” er på 9,6 millioner kroner. Dette 
beløpet kalles regnskapsmessig overskudd. Kommunestyret må i behandlingen av 
årsregnskapet ta stilling til disponering av dette overskuddet. 
 
Inntekter og utgifter 
Driftsinntektene til Vestby kommune bestod av følgende elementer: 
 

 
 
Skatteinntektene var i 2010 på 100,8% av landsgjennomsnittet. Dette nivået er omtrent 
uforandret fra 2009. Til sammenligning var gjennomsnittet for Akershus på 116% av 
landsgjennomsnittet. 
 
Driftsutgiftene til Vestby kommune hadde denne sammensetningen: 
 

 
 
Lønnsutgiftene gikk opp med 7,3% fra 2009 til 2010. Noe over halvparten av denne økningen 
skyldes lønnsøkningen for ansatte i kommunesektoren, resten av økningen skyldes 
aktivitetsvekst. Andre driftsutgifter økte med 6,7%. 
  

Regnskap Budsjett
Netto driftsresultat -17 301    -5 608        
Bruk av tidligere års overskudd -6 382       -6 382        
Bruk av disposisjonsfond -476          -              
Bruk av bundne fond -3 789       -1 972        
Bruk av likviditetsreserven -23 503    -              
Til disponering -51 451    -13 962      

Overført til investeringer 6 652        8 968          
Avsatt til disposisjonsfond 31 265      4 868          
Avsatt til bundne fond 3 891        125             
Sum disponert 41 808      13 961       

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2007 2008 2009 2010 2010
Skatt -278 255 -290 300 -321 855 -344 969 -344 829
Rammetilskudd -65 813 -81 747 -98 108 -104 886 -102 825
Andre driftsinntekter -261 269 -289 985 -300 018 -301 664 -267 608
Sum driftsinntekter -605 337 -662 032 -719 981 -751 519 -715 262

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2008 2009 2010 2010
Lønn og sosiale utgifter 366 098 414 417 447 186 447 726
Andre driftsutgifter 189 033 202 053 215 639 207 029
Overføringer 58 743 68 701 70 557 49 497
Sum driftsutgifter 613 874 685 171 733 382 704 252



 

Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik: 
 

 
 
Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper har vært stabil de siste årene. 
Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største 
innsatsfaktoren. 
På inntektssiden er skatt den største inntektskilden. Under posten andre inntekter ligger 
øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner. 
 
Renter og avdrag 
En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har dette 
utviklet seg slik: 

 
 
  

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2008 2009 2010 2010
Renteinntekter -19 484 -7 467 -8 428 -3 587
Renteutgifter 42 069 25 675 25 582 25 312
Mottatte avdrag/utlån 61 135 12 20
Avdrag på lån 16 584 21 899 21 997 21 979
Netto renter og avdrag 39 230 40 242 39 163 43 724



 

Grafisk kan dette fremstilles slik: 
 

 
 
Som oversikten viser har kommunen fra 2003 doblet sine finansutgifter, fra rundt 20 millioner 
kroner pr år til om lag 40 millioner kroner pr år. Det er viktig å være klar over at denne 
belastningen er med et lavt rentenivå. Dersom rentenivået hadde vært 1,5 prosentpoeng 
høyere ville finanskostnadene for 2010 vært på 50 millioner kroner. 
 
Investeringsutgifter 
Kommunens investeringsregnskap for 2010 viser et netto investeringsutgifter på 184 
millioner. 
 

 
 
Som oversikten viser er det investert 114 millioner brutto i anleggsmidler. 
 
Finansiering av investeringer 
Investeringene i kommunen kan finansieres ved hjelp av fremmedkapital (bruk av lån, 
mottatte avdrag eller tilskudd) eller egenkapital (salgsinntekter, overføringer fra drift eller 
bruk av fond). De siste årene har utviklingen vært slik: 

 
 
I 2010 var det bare 12% egenfinansieringsgrad, mot 71% i 2009. 
 

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2008 2009 2010 2010
Brutto investeringsutg. 246 451 208 725 114 730 269 416
Utlån/avdrag 23 791 13 474 35 800 30 000
Avsatt fond 40 388 74 396 48 257 17 649
Inntekter vedr invest. -9 394 -12 998 -14 670 -12 686
Nto investeringsutg. 301 236 283 597 184 117 304 379

REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2008 2009 2010 2010
Bruk av lån -194 169 -76 760 -151 694 -214 823
Salg av fast eiendom -3 032 -150 219 -16 988 0
Mottatte avdrag -8 525 -8 155 -10 417 0
Bruk av avsetninger -81 850 -22 075 -1 108 -85 648
Bruk av driftsmidler -4 338 -9 717 -3 910 -3 910
Sum finansiering -291 914 -266 926 -184 117 -304 381
Udekket/disponert 9 322 16 671 0 -2



 

Eiendeler 
Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte 
eiendeler har økt vesentlig. 
 

 
 
I tillegg til økningen i faste eiendommer er det også interessant å merke seg økningen i 
langsiktige utlån. Dette skyldes to forhold, økt bruk av formidlingslån, og kommunens utlån 
av 20 millioner til Vestby Næringsselskap AS. 
 
Også sum omløpsmidler har økt i perioden. 

 
 
Av spesiell interesse siste år, er dreiningen fra fordringer til bank. Dette skyldes blant annet at 
Ferd Eiendom er i ferd med å nedbetale tomten de ervervet på Dehli Næringspark Øst. 
 
Gjeld 
Som vist tidligere er kommunen investeringer i hovedsak lånefinansiert. Dette gjør seg utslag 
i langsiktig gjeld. 

 
 
Langsiktig lånegjeld er nå på over 1 milliard, og selv om deler av denne gjelden forrentes og 
avdras av andre, må gjeldsgraden sies å være betydelig. Utviklingen de siste årene kan 
fremstilles slik: 

 
 
Sum lånegjeld utgjør nå 135% av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær tre ganger så høyt 
som fylkesmannens anbefaling på 50%. 

Alle tall i hele tusen 2007 2008 2009 2010

Aksjer 12 458 13 230 12 049 12 960

Pensjonsmidler 403 050 451 770 503 732 557 519

Langsiktig utlån 44 271 56 138 61 640 84 326

Maskiner og transportmidler 21 201 24 813 24 908 22 786

Faste eiendommer 834 836 1 045 907 1 182 300 1 256 919

Sum anleggsmidler 1 315 816 1 591 858 1 784 629 1 934 5 10

2007 2008 2009 2010

Kasse, bank, postgiro 249 127 250 886 176 472 320 342

Fordringer 72 057 50 651 198 766 111 404

Premieavvik 15 424 20 638 22 527 26 011

Sum omløpsmidler 336 608 322 175 397 765 457 757

2007 2008 2009 2010

Kortsiktig gjeld 98 704 99 952 106 855 107 896

Lånegjeld 647 864 813 305 879 000 1 007 146

Pensjonsforpliktelse 461 766 511 294 565 432 620 908

Sum gjeld 1 208 334 1 424 551 1 551 287 1 735 950



 

Likviditet  
Det viktigste målet på en kommunes likviditet er størrelsen på arbeidskapitalen. 
Arbeidskapitalen sier noe om i hvilken grad kommunen evner å møte sine kortsiktige 
forpliktelser, og regnes ut ved å trekke kortsiktig gjeld fra sum omløpsmidler. De siste årene 
har arbeidskapitalen utviklet seg slik: 
 

 
 
Av omløpsmidlene består fordringer av 111 millioner kroner. Korrigert for dette er disponibel 
fri del av arbeidskapitalen på 42 millioner kroner.  

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 2007 2008 2009 2010

Omløpsmidler 1. januar 301 878 336 608 322 175 397 765

Omløpsmidler 31. desember 336 608 322 175 397 765 457 757

Endring i omløpsmidler 34 730 -14 433 75 590 59 992

Kortsiktig gjeld 1. januar 71 355 98 704 99 952 106 855

Kortsiktig gjeld 31. desember 98 704 99 952 106 855 107 902

Endring i kortsiktig gjeld 27 349 1 248 6 903 1 047

Endring i arbeidskapital 7 381 -15 681 68 687 58 945

Arbeidskapital 31. desember 237 904 222 223 290 910 349  855

Ubrukte lånemidler 54 342 48 594 61 734 62 883

Disponerte fond 87 752 39 304 73 835 134 540

Arbeidskapitalens frie del 95 810 134 325 155 341 152 4 32



 

RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI 
RESULTATOMRÅDENES BUDSJETTBALANSE 
 
Tall i 1000 kroner Netto resultat   

Resultatområde Regnskap 2010   Budsjett 2010  Avvik  

Politisk styring 5 956 5 576 380 
Sentraladministrasjonen 39 393 39 315 78 
Fellesutgifter 3 874 3 777 97 
Skole 155 962 159 199 -3 238 
Barnehage 2 672 6 636 -3 964 
Helse og barnevern 34 054 34 051 2 
Rehabilitering 52 164 51 922 241 
Hjemmetjenesten 29 343 29 587 -245 
Sykehjemmet 41 753 41 755 -2 
Kommunalt NAV 17 255 16 999 256 
Kultur 10 884 10 948 -64 
Plan, bygg og geodata 569 153 415 
Kommunalteknikk 13 705 12 832 873 
Eiendom 56 961 55 566 1 395 

Sum drift resultatområder 464 543 468 317 -3 774 
    
Skatt/ramme -458 076 -455 259 -2 817 
Mva-drift -10 981 -10 250 -731 
Mva-investeringer -13 456 -15 490 2 034 
Andre sentrale inntekter og utgifter 8 329 12 682 -4 353 

Sum sentrale inntekter -474 184 -468 317 -5 867 
    

Regnskapsmessig overskudd -9 641 0 -9 641 
 
Det vises i hovedsak til årsmeldingen for detaljer om underforbruk og overforbruk, men noen 
kommentarer gis likevel i årsberetningen. 
Resultatområde skoles mindreforbruk skyldes økte refusjonsinntekter på grunn av økt antall 
elever fra andre kommuner og barnevernsplassert i Vestby kommune i løpet av året, dette 
utgjør ca. 1 million kroner. Asylmottak grunnskole og minoritetsspråklige elever har til 
sammen fått tilskudd på ca. 1,2 mill. kr. som ikke var budsjettert. I tillegg har skole fått 
refusjon for kompetanseutviklingstiltak på 557 tusen kroner. 
Resultatområde barnehages merinntekter skyldes at selvkosten ble overvurdert i budsjettet. 
Når regnskapet ble avsluttet, viste det seg at man kunne inntektsføre noe midler fra 
selvkostfondet. 
Overforbruk på resultatområde kommunalteknikk skyldes i hovedsak arbeid med 
vannlekkasjer og vintervedlikehold samt bortkjøring av snø.  
Når det gjelder resultatområde eiendom, skyldes overforbruket i hovedsak økte 
energikostnader. 
Skatt/ramme viser en merinntekt på ca. 2,8 mill. kr. Dette skyldes høyere rammetilskudd enn 
budsjettert. Forskyvninger i investeringsprosjekter er årsaken til redusert 
merverdiavgiftsrefusjon på investeringer, refusjonene vil komme når investeringene 
gjennomføres. Avviket på ”andre sentrale inntekter og utgifter” skyldes høyere netto 
renteinntekter enn budsjettert.   



 

 
MEDARBEIDERE – Kommunen totalt 
 
Tekst Resultat 

31.12.09  
Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 731,54 770,02 770,52  
Sykefravær - totalt 9,02 % 7,5 % 7,03 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,68 %  2,0 % 1,86 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 6,34 %  5,5 % 5,17 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,5 4,7 4,5  
Deltakelse: ≈71 % 75 % 76%  
 
Korttidsfravær: 
Korttidsfraværet viser en positiv trend med reduksjon fra 2,68 % til 1,86 %. Korttidsfraværet 
er generelt lite påvirket av tiltak kommunen måtte iverksette for å få ned fraværstallene, da 
det ofte er tilfeldig hvordan dette fraværet utvikles fra år til år. En ser vanligvis at de årene 
hvor befolkningen jevnt over påvirkes av influensa og forkjølelse vil også korttidsfraværet 
være noe forhøyet. 
 
Langtidsfravær: 
Langtidsfraværet viser også en positiv trend med en reduksjon fra 6,34 % til 5,17 %. Tettere 
oppfølging av sykmeldte samt sterkere fokus på preventivt sykefraværsarbeid forventes å 
være medvirkende årsaker til dette. Kommunen har imidlertid fortsatt utfordringer på enkelte 
områder der det fortsatt er for høyt sykefravær i forhold til gjennomsnittet, og 
personalavdelingen bistår her lederne med tiltaksplaner og gjennomføringen av disse for å snu 
denne trenden. 
 
Medarbeidertilfredshet: 
Medarbeidertilfredsheten viser et marginalt avvik og målsettingen anses derfor oppnådd totalt 
sett. Deltakelsen viser en bedring til hele 76 %, hvilket er 9 % over gjennomsnittet for de 107 
kommunene som gjennomførte samme undersøkelse. 
 
Likestilling 
Av Vestby kommunes omlag 1100 ansatte 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.  
 
De likestillingsutfordringer Vestby kommune har som arbeidsgiver er at vi gjennomgående 
har for få menn i omsorgs- og utdanningsyrkene og for få kvinner i tekniske fag. Vårt mål er 
at Vestby kommune søker å få en balansert kjønnssammensetning. For å jevne ut disse 
skjevhetene kaller vi inn relevante søkere av det underrepresenterte kjønn, der det er 
forsvarlig, til stillinger der det er ønskelig å øke kjønnsrepresentasjonen. Resultatområde 
barnehage har etablert en egen intern nettverksgruppe, MIB (Menn i barnehage) for alle 
barnehagene i Vestby kommune. Gruppen ledes av en mannlig styrer. Kommunen har også 
søkt Fylkesmannen om å være pilotkommune for å rekruttere menn til barnehage. Kommunen 
har ikke mottatt svar fra Fylkesmannen på nåværende tidspunkt.  
 
I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Totalt 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 men som tabellen viser har kvinner hatt 



 

prosentvis høyere lønnsøkning enn menn i 2010. I lokalt lønnsoppgjør 2010 fikk kvinner i 
henhold til sentrale føringer tildelt en større andel av pott enn fordelingen av årsverk mellom 
kvinner og menn skulle tilsi. 
 

Kjønn 

Måneds- 
for- 

tjeneste 
2010 

Grunn- 
lønn 
2010 

Endring 
i måneds- 

for- 
tjeneste 

2009-2010 

Endring 
i grunn- 

lønn 
2009-2010 

Ansatte 
2010 

Årsverk 
2010 

Endring 
i årsverk 
2009-2010 

Kvinner og 
menn 

32.143 30.791 5,5% 5,6% 1.085 818 2,3% 

    Kvinner 31.652 30.257 5,6% 5,7% 882 657 2,2% 

    Menn 34.148 32.973 5,2% 5,0% 203 161 2,6% 

 
I 2005 ble det gjennomført en undersøkelse hvor de som arbeidet ufrivillig deltid ble 
oppfordret til å si i fra om de ønsket en større stilling. De som ønsket større stillingsprosent 
fikk dette, men det er slik at behovet og ønskene i forhold til hel- og deltid varierer med 
livssituasjon. En tilsvarende undersøkelse er planlagt gjennomført i løpet av 2011.  Vestby 
kommune har rutine på at når stillinger lyses ut, er de innom ”stillingsbanken” for å sjekke om 
vi har medarbeidere som har meldt fra om ønske om større stilling. Hvis dette er tilfelle og 
kompetansen passer, tilbys vedkommende medarbeider stilling hvis dette praktisk kan ordnes.  
 
Tilgjengelighet 
Alle nye kommunale bygg blir utformet etter standarden for universell utforming. Ved 
omfattende rehabilitering av gamle bygg blir også denne standarden fulgt. Dersom 
kommunale bygg skal betjene brukere som har utfordringer i forhold til tilgjengelighet blir 
nødvendige deler av bygget tilrettelagt etter samme standard. 
 
Etisk standard 
Vestby kommune skal være en kommune med høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal 
prege kommunens virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til 
innbyggerne. Etisk standard skal bidra til at de ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og 
god måte i sitt daglige arbeid. 
 
Vestby kommune består av mennesker som utvikler og leverer tjenester til innbyggerne. I hele 
virksomheten er det derfor viktig at det holders en høy etisk standard. I vårt forhold til 
samfunnet og til den enkelte bruker skal kommunen være kjent for profesjonalitet og 
omtanke. 
 
Kommunen skal preges av respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering blir verdsatt og 
viser igjen i hele kommunen. Ansatte skal forholde seg på en måte som ikke krenker 
menneskeverdet eller menneskerettigheter. 
  



 

VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING 
 
NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER 
 

 
      
 
 
 

    
 
 
 

      

Under følger en sammenligning for 2010 mellom Vestby kommune, gruppe 8, gjennomsnitt 
for Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 8» er en gruppering gjort av 
Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturlig å sammenligne. 
Kommunene i gruppe 8 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave bundne 
kostnader pr. innbygger og med middels frie disponible inntekter.
Gruppe 8 består av totalt 27 kommuner. 
Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 8 er Frogn og Ås.
Alle tall baserer seg på foreløpige kostrarapporter fra 15.03.2010, 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 gikk 
nøkkeltallet ned fra ca 4 % i 2009 til ca 2 % 
i 2010. 

Ordinære renter og avdrag på lån skal 
finansieres av driftsinntektene, og 
indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i 
forhold til driftsinntektene.  Lånegjelden i % 
av driftsinntektene har økt fra 2009 til 2010 
og ligger langt over sammenlignings-
gruppene. 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.  Frie inntekter pr. innbygger  har 
økt fra 2009 og ligger nå på  30.586 kr. 
Gjennomsnittet for gruppe 8 er på 33.080 
kr.

Netto lånegjeld økte med 6.194 kroner pr. 
innbygge  fra 2009 til 2010 og er nå på 
58.467 kr. pr. innbygger. Til sammenligning 
ligger gruppe 8 på 35.952 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.

Vestby kommune ligger lavt i netto 
driftsutgifter til barnehage i forhold til 
sammenlignbare kommuner. Dette kommer 
av effektive kommunale barnehager og liten 
sektoradministrasjon.

Netto driftsutgifter til grunnskole pr. elev har 
økt og ligger nå på 86.775 kr. Vestby 
kommune  ligger ca. likt med 
sammenlignbare kommuner, men over 
gjennomsnittet i Akreshus.
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Netto driftsutgifter til kommunehelse-
tjenesten pr. innbygger er nå på 1.265 kr.   
Kommunen ligger  under  gjennomsnittene 
vi sammenligner oss med.

Utgifter til sosialtjenesten  er nå 2.101 kr. pr. 
innbygger i målgruppen. Vi ligger under alle 
sammenligningsgruppene.

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

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er 
82.433 kr. pr. innbygger som er 67 år eller 
eldre. Nøkkeltallet ligger under 
gjennomsnittene i sammenlignigsgruppene. 
For gruppe 8 er nøkkeltallet 100.665 kr.
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Ikke data 2008

Andel sosialhjelpsmottakere har økt fra 
2009 til 2010 og ligger på ca. samme nivå 
som gjennomsnittet for Akershus.

Dette nøkkeltallet viser kun funksjon 120 
administrasjon. Vestby kommune ligger 
også her lavere enn gruppene vi 
sammenligner oss med. Forskjellen mellom 
gruppe 8 og Vestby kommune er 660 kr. pr. 
innbygger. 

Oversikten viser utgifter til politisk styring, 
administrasjon og administrasjonslokaler. 
Nøkkeltallet viser at vi har litt lavere kostnad 
til administrasjon og styring enn gruppene vi 
sammenligner oss med. 

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

Andel barn i barnehage er 94,6 % av 
målgruppen. Vestby kommune har full 
barnehagedekning.
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Vestby kommune  bruker mindre ressurser 
pr. bruker som får tilbud enn 
gjennomsnittene vi sammenlkignder oss 
med.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
institusjonsplass har gått opp, og er nå i 
overkant av 800.000 kr. Vestby kommune 
ligger fortsatt under gjennomsnittet.

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

Dekningsgrad på andel mottakere av 
hjemmetjenester i aldersgruppen 67-79 år 
har gått noe ned fra 2009 til 2010. 
Dekkningsgraden er lavere enn 
sammenligningsgruppene.

Diagrammene unde viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til 
tjenesteproduksjonen.
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I ungdomsskolen var det 14 elevtimer pr. 
rærertime i Vestby kommune. Her er  
gjennomsnittet for Akershus var 17,1.

Saksbehandlingstiden for byggesaker har 
gått ned fra 51dager i 2009 til 33dager i 
2010. Vi ligger nå likt med gjennomsnittet 
for Akershus.

For 1. til 4. årstrinn var det 11,8 elevtimer 
pr. rærertime i Vestby kommune. Dette er 
under gjennomsnittene for 
sammenligngruppene. Gjennomsnittet for 
Akershus var 15,3.

For 5. til 7. årstrinn var det 12,3 elevtimer 
pr. rærertime i Vestby kommune. Vi ligger 
også her under sammenligngruppene. 
Gjennomsnittet for Akershus var 15,5.
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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 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 18 290 18 288 2 100,01 17 179 17 031 

Andre driftsutgifter 26 441 23 791 2 650 111,14 19 786 23 856 

Andre inntekter -4 724 -2 154 -2 570 219,33 -2 894 -3 022 

Ref.sykelønn -614 -610 -4 100,59 0 -908 

I alt 39 393 39 315 78 100,20 34 071 36 956 

Kommentarer: 
Avvikene på andre driftsutgifter og andre driftsinntekter sees i sammenheng. Blant annet er 
det tilbakeført boligtilskudd som er brukt til nye tilskudd, bare dette utgjør ca. 1,3 millioner 
kroner.  
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 32,11 32,32 32,66 25 % stilling 
dekkes av NAV 

Sykefravær – totalt 7,80 % 7 % 4,99 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,25 %  1,79 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 5,55 %  3,20 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,5 % 4,8 4,5  
Deltakelse: 88 % 75 % 91 %  
 
 
Sykefraværet har gått ned med 2,8 prosentpoeng. I hovedsak er det langtidsfraværet som har 
gått ned. Medarbeidertilfredsheten er uendret fra forrige måling.



 

RESULTATOMRÅDE SKOLE 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 
Avvik i kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 157 491 157 774 -284 99,82 145 466 147 800 

Andre driftsutgifter 25 938 25 351 588 102,32 19 029 26 067 

Andre inntekter -18 302 -14 771 -3 531 123,90 -15 439 -17 365 

Ref.sykelønn -9 166 -9 155 -11 100,12 0 -8 519 

I alt 155 962 159 199 -3 237 97,97 149 056 147 984 

Kommentarer: 
Lønn er i tilnærmet balanse, justert for refusjon sykepenger. 
Andre inntekter:  
På grunn av økt antall elever fra andre kommuner, barnevernsplassert i Vestby kommune i 
løpet av året, er refusjonsinntekter over budsjett med en million kroner. Refusjonsinntektene 
var i henhold til budsjett for vårhalvåret. 
Refusjon fra fylkesmannen til kompetanseutviklingstiltak ble innvilget med 557 tusen. Dette 
er ikke budsjettert, da man søker på grunnlag av Strategiplan for kompetanseutvikling, og det 
hvert år varsles reduserte midler til disposisjon, da man prioriterer videreutdanning, og Vestby 
kommune kun driver etterutdanning. 
Minoritetsspråklige elever er tilført statlige midler med 285 tusen. Dette lå ikke i Ro skoles 
budsjett. 
Asylmottak grunnskole fikk 25.10.2010 korrigert statstilskudd med 943 tusen. Korrigeringen 
var ikke budsjettert, og refusjon for vårhalvåret var i henhold til budsjett. 
Økt antall barn i SFO har gitt merinntekt ut over budsjett med 491 tusen. 
 
Samlede ikke budsjetterte inntekter utgjør 3.303 tusen. 
 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 264 281 281  
Sykefravær – totalt 6,89 % 6,77 % 5,82 % Både korttids- 

og 
langtidsfravær 
har gått ned. 

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,27 %  1,62 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 4,62 %  4,19 %  
Medarbeidertilfredshet: Skoleadm: 

4,8 
B-trinn 
4,6 
U-trinn 
4,3 

Adm:  
4,9 
B-trinn:  
4,75 
U-trinn:  
4,5 

Skoleadm: 
4,7  
B-trinn: 
4,5 
U-trinn: 
4,4  

Svak nedgang 
siden 2009. 
Svak nedgang 
siden 2009. 
Svak oppgang 
siden 2009. 

Deltakelse: Skoleadm: 
100 % 
B-trinn 

 Skoleadm: 
92 % 
B-trinn: 

 
 
Deltakelse på 



 

62 % 
U-trinn 
68 % 

65 % 
U-trinn: 
68 % 

skolenivå er 
ikke 
tilfredsstillende
. 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1Elever med 
grunnleggende 
ferdigheter og lyst til å 
lære. 
 

T1 Likt med 
nasjonalt snitt, men 
ikke nedgang fra 
2009. 

Engelsk 5. trinn 
Nasjonalt: 2,0 
Vestby: 2,0 
Lesing 5. trinn. 
Nasjonalt: 2,0 
Vestby: 2,2 
Regning 5. trinn: 
Nasjonalt: 2,0 
Vestby: 2,0 
Engelsk 8. trinn: 
Nasjonalt 3,1 
Vestby: 3,2 
Lesing 8. trinn: 
Nasjonalt: 3,1 
Vestby: 3,2 
Regning 8. trinn: 
Nasjonalt: 3,1 
Vestby: 3,2 

5. trinn: Skala 1-3 
Likt med landssnitt i 
engelsk og regning, 
mens lesing er 0,2 
over. 
Engelsk og regning 
samme resultat som 
2009, mens lesing 
har framgang med 
0,3 poeng. 
8. trinn: Skala 1-5 
Over landssnitt på 
alle tre områder. 
Nedgang 0,1 fra 
2009 engelsk, mens 
lesing og regning 
har framgang 0,1 
poeng. 
 

T2Elever med sosiale 
ferdigheter, som kan 
omgås andre mennesker 
med respekt. 

T2 Likt med 
nasjonalt snitt, men 
ikke nedgang fra 
2009. 

Trivsel  
7. trinn: 
Nasjonalt: 4,4 
Vestby 4,5 
10. trinn: 
Nasjonalt: 4,3 
Vestby 4,5 
Mobbing 
7. trinn: 
Nasjonalt: 1,4 
Vestby: 1,4 
10. trinn: 
Nasjonalt: 1,4 
Vestby: 1,4 
PC-bruk: 
7. trinn: 
Nasjonalt: 3,7 
Vestby: 4,2 
10. trinn:  
Nasjonalt:  
7. trinn: 4,0 
Vestby: 4,5 

Begge trinn over 
nasjonalt nivå, opp 
0,2 for begge trinn. 
 
 
 
 
Likt med nasjonalt 
nivå for begge trinn. 
Opp 0,1 på begge 
trinn. 
 
 
 
 
Begge trinn over 
nasjonalt nivå, men 
svak nedgang fra 
2009. 

T3Samfunnsaktive elever 
som er aktive i skolens 
virksomhet. 

T3 Likt med 
nasjonalt nivå.      
 

Elevmedvirkning: 
7. trinn: 
Nasjonalt: 3,6 

Likt med nasjonalt 
nivå på 7. trinn, 
mens 10. trinn klart 



 

Vestby: 3,6 
10. trinn: 
Nasjonalt: 3,2 
Vestby: 3,6 

over. Begge trinn 
opp 0,1 poeng fra 
2009. 

T4 Likeverdige fysiske 
rammebetingelser. 

T4 Avvik mellom 
skoler ikke større 
enn 1,5. 

Barnetrinn: 
Lavest: 3,82 
Høyest: 4,39 
Ungdomstrinn: 
Lavest: 1,86 
Høyest: 4,24 

Avvik barnetrinn: 
0,57 
 
Avvik 
ungdomstrinn: 
2,38 
Avvik laveste 
ungdomsskole og 
høyeste barneskole: 
2,53. 
Risil ungdomsskole 
skiller seg klart ut i 
negativ retning. 
Måling foretatt vår 
2010, før 
rehabilitering startet. 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
 
1. Spesialundervisning: 
Det har vært en konstruktiv snuoperasjon på området spesialundervisning, i henhold til OU-
prosjektet. 
 
Andel elever med spesialundervisning de tre siste år: 
År  2008  2009  2010 
Nasjonalt: 7,23 %  7,87 %  8,42 % 
Vestby: 7,06 %  7,13 %  7,18 % 
 

Undervisningstimer til spesialundervisning som andel av undervisningstimer totalt: 
År  2008  2009  2010 
Nasjonalt: 16,70 % 17,17 % 17,86 % 
Vestby: 22,71 % 22,80 % 20,06 % 
 

Kommentar: 
Vestby har lavere andel elever med spesialundervisning, og økning i andel elever med 
spesialundervisning er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt. Andel undervisningstimer til 
spesialundervisning er snudd siste året, men Vestby kommune ligger fortsatt over 
landsgjennomsnitt her. Dette skyldes i noen grad tilflytting av elever med svært omfattende 
behov. 
 
2. Etter- og videreutdanning: 
Det er gjennomført fagligmetodiske etterutdanningskurs over seks dager med mellomliggende 
arbeid i fagene norsk og matematikk på 1.-4. trinn og matematikk for 5.-7. trinn. Tilbudet ble 
vurdert meget positivt av deltakerne. 
 



 

Videreutdanning, som er den statlige satsingen, er ikke aktuell for Vestby kommune, jfr. 
Vedtak i Handlingsprogram 2010-2013. 
 
3. Trivelsledere på barnetrinnet. 
Alle barneskoler ble i 2010 med på Trivselslederprogram i regi av Kjetil og Kjartan. Utvalgte 
elever på 4.-7. trinn blir opplært til trivselsledere, og organiserer leker for resten av elevene. 
Bakgrunnen for deltakelse er at programmet skal høyne trivsel og motvirke mobbing. 150 
elever har deltatt på aktivitetskurs i høst. Trivselsprogrammet vurderes som meget positivt for 
skolemiljøet. 
 
4. Prosjekt Bedre læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. 
Vestby og Risil skoler kom med på dette prosjektet, og er godt i gang med gjennomføring. 
Prosjektet videreføres i 2011, og blir vurdert etter avslutning. 
 
5. Internasjonalt samarbeid: 
Vestby kommune har videreført samarbeidsprosjekt med Mäntsälä kommune i Finland, og det 
fortsetter i 2011. Vestby har som mål å lære mer om hvordan Finland oppnår 
læringsresultater, mens Mäntsälä vil lære hvorfor elever i Norge har så god trivsel. 
 
Grevlingen ungdomsskole er i samarbeid med en tysk skole, der temaet er fagene Mat og 
helse og kroppsøving. Det videreføres i 2011.  
 
6. Nasjonalt tilsyn etter Opplæringslovens kap. 9a: Elevenes skolemiljø. 
Vestby kommune fikk tilsyn med hovedvekt på § 9a-3: Det psykososiale miljøet, høsten 
2010. Tilsynet ble gjennomført i alle fylker, og i Akershus ble fire kommuner valgt ut. 
Tilsynet avsluttes i løpet av mars 2011, og vi kommer tilbake til resultatet når det er avsluttet. 
 



 

RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE  
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 
Avvik i kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 61 841 63 812 -1 971 96,91 57 482 59 399 

Andre driftsutgifter 54 942 32 206 22 735 170,59 32 106 50 926 

Andre inntekter -109 345 -84 621 -24 724 129,22 -84 521 -104 379 

Ref.sykelønn -4 765 -4 761 -4 100,09 0 -4 616 

I alt 2 672 6 636 -3 964 40,26 5 067 1 331 

Kommentarer: 
Barnehagesektoren har siden maksprisrefomen vært et slags selvkostområde. Dette medfører 
at det først etter regnskapsårets slutt er mulig å gjennomføre fondsavsetninger av øremerkede 
midler, eller inntektsføre fra bundet fond. For 2010 ble resultatet at man inntektsførte 315 
tusen fra bundet fond. Etter dette er fondet på 10,7 millioner. Når regnskapet er revidert, vil 
det bli foretatt en ny beregning av tilskudd til private barnehager for 2010 basert på faktiske 
regnskapstall. Denne utbetalingen vil bli belastet dette fondet. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 132,45 132,45 132,45  
Sykefravær – totalt 11,82 % 10,0 % 7,78 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,81 %  2,40 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 8,00 %  5,38 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,5 4,75 4,8  
Deltakelse: 78 %  92 %  
Kommentarer: 
Sykefravær har en meget positiv utvikling med fire prosentpoeng reduksjon i det totale 
fraværet. Det er særlig langtidsfraværet som er gått ned. Det har vært arbeidet godt med å få 
ned fraværet i samarbeid med personalavdelingen samtidig som det har vært drevet 
kompetanseheving i dette arbeidet. 
Resultatet fra medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er god og det er høy deltakelse. Hver 
barnehage utarbeider en handlingsplan ut fra resultatet med mål og tiltak for forbedring. 
Planen utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det arbeides videre med 
dette i personalgruppene. 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Barna skal utvikle 
språk, evne til             
kommunikasjon og 
sosiale ferdigheter. 

T1.1 100% av barna 
skal være registrert 
før skolestart. 
T1.2 85% av de 
foresatte skal være 
fornøyd med 
barnehagen. 

Ingen avvik 
 
 
78 % av foreldrene 
er fornøyde med 
barnehagetilbudet 
totalt. 

 
 
 
Erfaringen er at 
foreldre ofte ønsker 
mer enn hva som 
ligger i barnehage-
tilbudet. Dette 
forsterkes ved full 
dekning, 



 

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 
gang per uke. 

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

T3. Barn skal ha rett til 
medbestemmelse. Jf Lov 
om barnehage. 

T3 Alle barn har hatt 
minimum 2 
barnesamtaler i løpet 
av barnehageåret. 

Ingen avvik  

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010: 
Samordnet opptak: 
Ved hovedopptak kom det inn 243 søknader mot 254 i 2009. 41 av søkerne hadde ikke fylt ett 
år innen 31.08, og hadde dermed ikke rett på plass. Alle med rett fikk plass i barnehage og i 
tillegg fikk de fleste søkere uten rett til plass tilbud i løpet av barnehageåret. Det kom ikke inn 
klager på samordnet opptak i 2010.   
Risil barnehage startet opp i august 2010 og ga drøye 40 nye barnehageplasser. 
Flere barnehager, både kommunale og ikke – kommunale, har store deler av høsten gått med 
ledige plasser. 
Spesialpedagogikk: 
Det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene ble omorganisert fra barnehageårets oppstart 
2011. Spesialpedagogene jobber nå både med enkeltbarn og med veiledning (opplæring) av 
personalet. Barna får det de har rett til etter opplæringsloven, i tillegg får de et mer tilrettelagt 
tilbud ved at det ordinære personalet gjør en bedre jobb. Positive tilbakemelding både fra 
barnehagene og fra foresatte. Det er flere henvendelser til spesialpedagogene fra barnehager 
som ønsker anonym veiledning før en eventuell henvisning til Pedagogisk Psykologisk 
tjeneste. 
Ansatte: 
Det er fortsatt vanskelig å skaffe kvalifiserte førskolelærere. I 2010 har det vært gitt 22 
dispensasjoner fra utdanningskravet. Det er per i dag seks assistenter i kommunenes 
barnehager som tar deltids førskolelærerutdanning. 
Kunnskapsdepartementet har tydeliggjort barnehagelovens bestemmelser om antall pedagoger 
i barnehagene i forhold til antall barn. Dette vil innebære at kommunens barnehager med 
utvidet drift vil måtte tilsette to flere pedagoger per barnehage enn det vi har i dag. 
Per 15.12.10 var det ansatt 24 menn i barnehagene i kommunen, mot 20 i 2009. 
Kompetanseutvikling: 
Kommunen fikk kr 124.920 til kompetanseutvikling i 2010. Det er utarbeidet en 
Kompetanseutviklingsplan som gjelder alle ansatte i kommunale og ikke-kommunale 
barnehager. 
Offentlig tilskudd til ikke - kommunale barnehager: 
Ny forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager ble vedtatt 29. oktober 2010 og innført fra 1. januar 2011. Administrasjonen har 
vært på samlinger med fylkesmannen og kunnskapsdepartementet for å bli forberedt på 
overgang fra øremerket tilskudd til rammefinansiering. 
 
 
 



 

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 17 587 17 159 428 102,49 15 802 17 270 

Andre driftsutgifter 21 622 21 128 493 102,33 18 302 19 226 

Andre inntekter -4 409 -3 470 -939 127,05 -2 650 -4 251 

Ref.sykelønn -746 -766 20 97,38 0 -548 

I alt 34 054 34 051 2 100,01 31 454 31 696 

Kommentarer: 
Økonomien er i balanse ved årets slutt. Det har vært rapportert økte utgifter på 
barneverntjenester underveis som har ført til økte bevilgninger. 
  
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 21,75 21,25 21,5 Inkludert 
prosjektstilling 
i 15 %, unge og 
rus. 

Sykefravær – totalt 3,97 % 3,5 % 6,43 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,5 %  2,24 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 1,47 %  4,19 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,7 4,9 4,5  
Deltakelse: 81 %  100 %  
Sykefraværet er høyere enn det som er satt for området. Langtidsfravær har sammenheng med 
sykmelding under svangerskap og plager som ligger utenfor arbeidsforhold. 
 
Medarbeidertilfredshet har gått noe ned siden forrige måling, men ligger på 
landsgjennomsnittet. Deltakelsen har økt og ligger nå på 100 %. 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Flest mulig barn skal 
ha normal utvikling. 

T1. 50 % av barna 
som mottar tiltak 
skal være under 12 
år. 

50,6 % Tallet for barn som 
får hjelp under 12 år 
har økt. Det er i tråd 
med satsningen om 
tidlig intervensjon. 

T2. Familier skal i større 
grad bli selvhjulpne når 
de nærmer seg faresonen. 

T2. 4 familieråd 
gjennomføres. 

Ingen gjennomførte 
familieråd. 

Vi har ikke lykkes 
med å få familier til 
å bruke metoden. 
Det er gjort grep i 
organisasjonen for å 
få til en positiv 
endring. 

T3. Bidra positivt for å 
styrke foreldrerollen. 

T3. 99,9 % 
fremmøte på 
planlagte 

Innfridd. 3,1 % som ikke 
møter til avtalt tid, 
de innkalles på ny. 



 

undersøkelser. 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
 
Det har vært en ytterligere økning i antall meldinger dette året også. 151 meldinger ble mottatt 
i 2010, det vil si en økning på 19,2 % fra året før. 
Det førte til økte kostnader i barneverntjenesten, med bakgrunn i plasseringer av flere barn 
gjennom året. Flertallet av plasseringene var barn som var ukjente for barneverntjenesten eller 
familier som det var arbeidet med i kort tid ved plassering. Det var ikke familier som hadde 
fått bistand over lengre tid. 
Barneverntjenesten har arbeidet aktivt med tilbakeføring av barn der situasjonen kan 
avhjelpes i hjemmet med hjelpetiltak. Dette var noe av bakgrunnen for økte kostnader for barn 
med hjelpetiltak, samt at flere saker har vært svært kompliserte.  
Det har vært et høyt arbeidspresset i barneverntjenesten dette året. 
Med bakgrunn i økt forekomst av meldinger på barn med tematikk overgrep og vold har 
barneverntjenesten hatt fokus på å øke kompetansen i disse sakene. Det har vært avholdt 
seminar hvor tjenesten har utarbeidet nye rutiner på saker som omhandler vold og flere har 
vært på kurs. Barneverntjenesten har også bistått med opplæring av barnehagepersonell (75 
ansatte). 
 
Helsestasjonen har hatt høy aktivitet med 12.314 konsultasjoner og arbeidspresset har vært 
svært høyt, særlig når det gjelder skolehelsetjenesten. Det har vært en økning med 3.042 
kontakttyper på helsetjenester, det vil si en økning på 24,3 % totalt. Åpen helsestasjon har hatt 
en økning i besøkstallet med 44 % (379), skolehelsetjenesten med 18,5 % (309) og 
helsestasjon for ungdom med 15 % (79). 
Det har vært satset på nye tilbud dette året. 
1. januar 2010 startet samarbeidet med barnehagene om 4 års kontrollen; 4 år – trygg og klar. 
Helsestasjonen har ansvaret for helseundersøkelsen, men barnehagen utfører deloppgaver da 
de ser barna mest i deres naturlige miljø. Foreldre, barnehage og helse uttrykker stor 
tilfredshet med tilbudet. 
 
Tilbudet Ruskontrakt startet opp i april 2010, etter opplæring av de ansatte. Det er et prosjekt i 
samarbeid med politiet med samtale og urinprøver utført av helse. Tre brukere har benyttet 
tilbudet dette året og alle er rusfrie og har fått et betydelig lavere skolefravær. 
 
Det er satset på en aktivitetsgruppe for barn med vektutfordringer for 2-4. klasse. Denne 
startet på høsten med 7 barn i gruppe. Barna møtes til fysisk aktivitet og foreldre får 
veiledning på kveldstid. Ellers har arbeidet med grupper som PIS, godt samliv og 
barselgrupper fortsatt på skolene og helsestasjonen. 
 
Området har også flere lavterskeltilbud til familier. 
Barnevernpedagogen blir benyttet i stor grad av skolepersonell og foreldre på de fire største 
barneskolene. Hølen skole har blitt inkludert i tilbudet da elevene befinner seg på Son skole. 
Familieveileder på helsestasjonen har mange familier som tar kontakt i stillingen på 50 %. 
Tverrfaglig familieteamet som består av fagfolk fra tre ro området med helse, barnevern, PPT 
og psykisk helse har vært i kontinuerlig drift gjennom året. PPT deltok ikke i perioden 
september og ut året med bakgrunn i vakanse. Familieteamet har arbeidet med flere familier. 
Gjennomgående for sakene er at de er komplekse og involverer flere offentlige instanser. 
Familiene som har benyttet teamet har uttrykt tilfredshet over tilbudet. 
 



 

RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 47 231 47 235 -4 99,99 44 781 41 009 

Andre driftsutgifter 19 652 19 335 317 101,64 18 294 22 433 

Andre inntekter -12 683 -12 617 -66 100,53 -12 033 -12 169 

Ref.sykelønn -2 035 -2 030 -5 100,25 0 -2 458 

I alt 52 164 51 922 241 100,46 51 041 48 815 

Kommentarer: 
Rehabiliteringsavdelingen avsluttet året med balanse på årsbudsjett.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 69 74 74  
Sykefravær – totalt 11,12 % 9,5 % 5,67 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,22 %  1,47 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 7,90 %  4,20 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,4 4,75 4,1  
Deltakelse: 69 %  57 %  
 
Kommentarer: 
Avdelingen hadde et svært lavt sykefravær i 2010. Det var lav deltakelse i 
medarbeiderundersøkelsen og nedgang i tilfredshet. Vakanser og bruk av vikarer på 
tjenestesteder med få stillinger utløser ingen rapport som kan følges opp, men der det 
foreligger rapport er det gjennomgående lav score på ledelse, fysiske forhold og data. 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Mennesker med 
nedsatt funksjonsevne har 
optimal mestring og 
selvstendighet. 

T1 Antall IP:  25  % 
Iverksettelsestid = 3 
uker. 

75% IP innført for alle 
med behov for 
sammensatte 
tjenester som ønsker 

T2. Mennesker med 
psykisk lidelse/ 
rusavhengighet har et 
forsvarlig bo- og 
tjenestetilbud. 

T2 2. Venteliste = 0 
 

5 9 nye boliger til inn- 
flytting 1. 
november.  

T3. Innbyggere med 
psykisk 
lidelse/rusavhengighet 
benytter egne ressurser 
for optimalisering av sin 
selvstendighet. 

T3 Antall IPLOS-
registrerte:  100% 
 

73%  

 



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
Året 2010 var preget av den pågående OU prosess, planlegging av ni boliger på Husjordet og 
de fysiske forhold i Støttumveien.  
 
Et økt antall vedtak på støttekontakter, individuell avlastning og omsorgslønn medførte 
betydelige merutgifter. Det har vært nødvendig å sette inn ekstrabemanning til en bruker i 
seks måneder. 50% stilling i psykiatri, 200% vakante stillinger i forvaltning samt senere 
oppstart på kjøp av plass i helseinstitusjon bidro til å dekke de merutgifter som påløp på 
støttekontakt, omsorgslønn, individuell avlastning og ekstrabemanning.   
 
Barneboligen fikk i løpet av 2010 besatt alle stillinger med høy tverrfaglig kompetanse, og 
kjøp av private tjenester er dermed avviklet.  
 
Ved slutten av året ble det avklart at RO Rehabilitering skulle flytte ut av Støttumveien og til 
nye lokaler.  
 
Det ble gjennomført omfattende opplæring i lovgrunnlaget for bruk av makt og tvang overfor 
mennesker med psykisk utviklingshemming. Avdelingen utarbeidet en egen håndbok for 
miljøpersonalet for bruk i den praktiske hverdagen med oppfølging av brukere. Fire 
sykepleiere/ vernepleiere har gjennomført tilleggsutdanning i psykisk helse. 
 
 



 

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 28 910 27 941 969 103,47 25 020 26 563 

Andre driftsutgifter 4 170 3 592 578 116,09 3 291 3 965 

Andre inntekter -2 789 -998 -1 791 279,44 -983 -1 544 

Ref.sykelønn -949 -948 -1 100,07 0 -1 587 

I alt 29 343 29 587 -245 99,17 27 328 27 397 

Kommentarer:  
Virksomheten på flyktningemottaket dekkes av staten gjennom statstilskudd. I 2010 ble ikke 
budsjettet justert verken på utgiftssiden eller på inntektssiden. Dette forklarer avvikene på 
lønn og andre driftsutgifter. På inntektssiden er det i tillegg til 1,4 millioner i tilskudd til 
virksomheten på mottaket også kommet inn om lag 200 tusen mer en budsjettert 
brukerbetaling. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 45,58 45,58 45,58%  
Sykefravær – totalt 12,14 % 9 % 7,82 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,76 %  2,09 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 9,38 %  5,73 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,4 4,5 4,3  
Deltakelse: 81 % 80 % 73 %  
 
Kommentarer: 
Sykefraværet viser en markant nedgang til 7,82 %. Det har vært arbeidet aktivt med å få 
redusert fraværet gjennom IA oppfølging. 
Medarbeiderundersøkelse: Deltakelsen har sunket, men tilfredsheten er på samme nivå som 
2009. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide handlingsplan og tiltak med fokus 
på hva resultatområdet kan gjøre for å nå fastsatt mål for tilfredshet.  
 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1Alle 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. Alle brukere 
med behov for 
dagsenter får tilbud. 

Innfridd  

T3. Sikre riktig og god 
legemiddelhåndtering. 

T3. Totalt 0.2 % 
avvik 
 

0,4 % Registrert totalt 103 
avvik av 21.808 
utleveringer av 



 

medisiner. Ingen 
med alvorlig 
konsekvens. 
 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
Brukere: 
Antall brukere med vedtak om sykepleietjeneste pr. 31.12.10: 166 det vil si en økning på 15 
% fra året før. Antall oppdrag har økt med 15 % til 95.589 for 2010.  Antall oppdrag pr. 
bruker har også økt, noe som kan tolkes som økt bistandsbehov. Antall brukere varierer fra 
måned til måned, men er totalt sett høyere enn i 2009. 
Antall brukere med vedtak om praktisk bistand 31.12.10: 121.  
Tjenesten hadde lavere tilsøkning av hyttebrukere og feriegjester i høytider og på sommeren 
2010. 
Dagavdelingen har et høyt aktivitetsnivå med et bredt spekter av ulike aktiviteter. Totalt er det 
pr. 31.12.10 39 brukere som har tilbud fra 1-5 dager pr uke. Det har vært økt tilsøkning av 
demente hjemmeboende brukere. 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 har økt tilsøkning fra brukere som har behov for levering av varm middag. Per i dag 
kjøres det daglig ut seks middagsporsjoner fra kjøkkenet i Son. Dette er maksimalantall ut i 
fra kjøkkenets kapasitet og mattilsynets kvalitetskrav med hensyn til temperatur. Det vil si at 
hver bruker får levert varm mat 2 dager per uke. Utkjøring av varm mat utføres av frivillige.  
Brukere som er bosatt i omsorgsboligene ved Steinløkka og Speiderveien får servert varm 
middag daglig. 
Tjenesten opplever økt tilsøkning på omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent (BPA). 
Pr. 31.12.10 er totalt 14 personer innvilget omsorgslønn og 7 brukere er innvilget BPA.  
Antall omsorgsboliger økte med 17 fra og med november 2010 da Husjordløkka stod ferdig. 
Totalt antall omsorgsboliger i Vestby er nå 149, med 56 boliger i Vestby og 93 i Son.  
Ansatte:  
Avdelingsledelsen har hatt store utfordringer med å skaffe nok vikarer og helgestillinger. 
Hjemmetjenesten har leid inn sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke forsvarlig drift under 
sommerferieavviklingen. 
Saksbehandlingsmengden har økt både i omfang og kompleksitet, noe som medfører økt 
arbeidspress for avdelingsledelsen. Hjemmetjenesten har ikke avsatt øremerkede ressurser til 
saksbehandling, men tas forløpende av fagkoordinator, Ro-leder og assisterende leder noe 
som bidrar til stort arbeidspress. 
Kompetanseutvikling:  
Hjemmetjenesten fikk kr. 92 000.- i tilskudd til kompetanseutvikling fra fylkesmannen i 2010. 
Høsten 2009 startet fem personer utdanning innen helsefagarbeider. En ansatt har tatt fagbrev 
som helsefagarbeider. 
To sykepleiere tar videreutdanning innen sårbehandling. 
Hjemmetjenesten har også tatt imot en omsorgsarbeiderlærling fra høsten 2009. 
Ansatte med fagansvar innen ulike områder har deltatt på kurs i blant annet diabetes, 
sårbehandling, kreftomsorg og demens. 
Hjemmetjenesten og sykehjemmet har startet felles prosjekt via KS i etisk kompetanseheving. 
 
 
 
 



 

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 47 796 47 493 303 100,64 42 487 45 038 

Andre driftsutgifter 7 951 7 677 274 103,57 5 549 7 130 

Andre inntekter -10 123 -9 544 -579 106,07 -7 610 -9 314 

Ref.sykelønn -3 871 -3 871 0 99,99 0 -3 142 

I alt 41 753 41 755 -2 100,00 40 426 39 712 

Kommentarer: 
Lønn: 
Merutgiftene sees i sammenheng med vikarutgifter og bruk av overtid/forskjøvet arbeidstid i 
forbindelse med fravær. 
 
Kjøp av varer og tjenester: 
Økte driftsutgifter skyldes i hovedsak leie av sykepleiere fra vikarbyrå og kjøp av 
rehabiliteringsplass til en bruker. 
 
Andre inntekter: 
Merinntekter er vederlag for opphold. Inntekten er variabel. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 73,23 77,19 77,19  
Sykefravær – totalt 13,4 % 9,5 % 11,16 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg   2.9 %    2,38 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 10,5 %    8,79 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,5 4,75 4,3  
Deltakelse: 57 %  80 %  
 
Kommentarer: 
Sykefravær: 
Langtidsfraværet er redusert fra 2009 til 2010, det samme er korttidsfraværet. 
Sykehjemmet hadde 31 langtidsfravær i 2010 mot 38 i 2009. 
Av langtidsfraværene så kan fire relateres til arbeidsplassen med slitasjeskader i rygg, skuldre 
og nakke. 
De resterende er langtidssykemeldte av andre årsaker, blant annet flere sykemeldinger i 
forbindelse med svangerskap. 
Ved langtidsfravær er det samarbeid med NAV i forhold til IA. 
Sykehjemmet har også tilrettelagt arbeidet, i den grad det er mulig, med endrede 
arbeidsoppgaver og tilrettelagt turnus. 
 
Medarbeidertilfredshet: 
Deltakelsen har økt vesentlig fra 57 % i 2009 til 80 % i 2010. Dette er en gledelig framgang. 
Når det gjelder tilfredsheten så har den sunket noe i forhold til 2009. 
Det som fortsatt scorer lavest er de fysiske arbeidsforholdene, spesielt inneklimaet. 
Temperaturen på bygget har vært svært ustabil helt fra bygget ble åpnet i 2006. Det har til 



 

tider vært meget kaldt på vinteren og for varmt på sommeren. Det ble høsten 2010 nedsatt en 
arbeidsgruppe med deltakere fra sykehjemmet, eiendomsavdelingen, NCC og deres 
underleverandører. Det har nå kommet fortgang i arbeidet og man ser allerede en bedring 
denne vinteren. Arbeidsgruppen skal ha oppsummeringsmøte i juni 2011. 
Stolthet over egen arbeidsplass scorer fortsatt høyt. 
Det er også nedsatt en arbeidsgruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og ledere for å 
utarbeide en handlingsplan i forhold til resultatene av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen. 
Det arbeides med konkrete tiltak for å bedre medarbeidertilfredsheten. 
 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Alle innbyggere med 
rett til sykehjemsopphold 
skal få tilbud om det. 

T1. Ingen avslag 
som ikke er faglig 
begrunnet. 

Ingen avvik Det er gitt 17 avslag 
på korttids- og 
langtidsopphold. 

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

T2. Under 5 avvik i 
forhold til vedtak. 
 

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

T3. Alle beboere skal få 
et tilpasset 
aktivitetstilbud. 

T3. Alle får tilbud 
om aktivitet. 

Noe redusert. Reduksjonen 
skyldes 
langtidsfravær.  

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010: 
Pasienter: 
Fra 1. januar 2010 var alle 78 plassene ved sykehjemmet i ordinær drift. 
Det ble leid en plass ved rehabiliteringssenter utenfor kommunen fra november 2009 til mai 
2010. 
I tillegg ble det leid en plass i Ås i 17 dager i august/september grunnet stort påtrykk etter 
plasser i det aktuelle tidsrommet. 
Det ble innvilget 105 korttidsopphold/rehabiliteringsopphold og 94 forlengede 
korttidsopphold/rehabiliteringsopphold. Oppholdene varte fra 2 uker til flere måneder. 
Det ble innvilget 30 langtidsopphold og 22 avlastningsopphold. 
Når det gjelder aktivitetstilbud for pasientene så var dette noe redusert, men Gledessprederen 
opprettholdt sine arrangementer en gang pr. måned i tillegg til den store sommerfesten. 
Det ble også holdt diverse konserter og andre arrangementer.  
 
Personale: 
Som de foregående år så har det i perioder vært vanskelig å rekruttere fagpersonell, spesielt til 
vikariater for sykepleiere. Dette gjelder både nattevakter, helgevakter og kveldsvakter. Det 
har medført bruk av vikarbyrå for å dekke de angjeldende vaktene i store deler av året. 
Rekruttering til andre fagstillinger har vært bedre i 2010 enn tidligere år. 
I tillegg har vi hatt stor nytte av at vikarer har tatt fagutdanning slik at de kan tre inn i faste 
stillinger. 
Vestby sykehjem har sykehjemslege tilgjengelig 22,5 timer pr. uke. 
Kompetanse: 
Vestby kommune fikk også i 2010 tildelt midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 
forbindelse med Omsorgsplan 2015- Kompetanseløftet. Sykehjemmet fikk kr. 106.874.-. 
I henhold til søknad er midlene brukt til ansatte som tar grunnutdanning som hjelpepleier og 
til hjelpepleier som tar etterutdanning innen demens. 
Tre ansatte tok fagbrev som hjelpepleier i 2010, mens en tar fagbrev på nyåret i 2011. 



 

En sykepleier tar utdanning i palliasjon, med stipend fra et legat, i 2010/2011. I tillegg tar en 
av hjelpepleierne utdanning i palliasjon i 2010/2011.. 
Mange ansatte har deltatt på diverse fagkurs. Opplæringsplanen ble fulgt opp i forhold til 
innvilgede og avholdte kurs. 
Vestby sykehjem har hatt 5 lærlinger i 2010, hvorav en av de lærlingene som var ferdig i 2010 
nå har fått fast tilsetting ved sykehjemmet. 
 
Annet: 
Vestby sykehjem har deltatt i et psykiatriprosjekt sammen med Aker/Gaustad sykehus i 2010. 
Vi deltar også i et etikkprosjekt ”Hverdagsetikk”, initiert av KS, sammen med 
hjemmetjenesten. 
For å bedre kvaliteten på tjenestene som utøves er det kjøpt inn kvalitetssystemer til 
sykehjemmet. PPS (Praktiske prosedyrer i sykepleiertjenesten) og Info Consensus tjenester - 
alt om rettigheter og plikter i pleie- og omsorgstjenesten. Disse er tilgjengelig for alle ansatte i 
avdelingene. 
 
Tilsyn: 
Vestby sykehjem har tilsyn fra Farmasøytisk tilsyn årlig. Både ut fra kvalitet på tjenestene og 
forsvarlighetshensyn så er det viktig at dette opprettholdes. I tillegg så gis det undervisning til 
de ansatte fra farmakologene. 
 
Vestby sykehjem hadde revisjon fra Østfold kommunerevisjon IKS, ”Kvalitet i 
sykehjemstilbudet” i 2010. 
Anbefalingene som ble gitt i etterkant blir fulgt opp og det vil bli rapportert tilbake til 
kontrollutvalget innen seks måneder, i henhold til kommunestyrevedtak. 
 
 
  
 
 



 

KOMMUNALT  NAV 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 9 733 9 734 -1 99,99 8 740 5 187 

Andre driftsutgifter 12 769 11 064 1 705 115,41 8 201 12 508 

Andre inntekter -4 627 -3 311 -1 316 139,74 -2 573 -2 186 

Ref.sykelønn -620 -488 -132 127,01 0 -317 

I alt 17 255 16 999 256 101,51 14 368 15 191 

Kommentarer: 
I forhold til revidert budsjett har økonomisk sosialhjelp hatt ett overforbruk på 750 tusen, og 
kjøp av varer og tjenester et overforbruk på 790 tusen. Dette kompenseres delvis med ikke 
budsjetterte inntekter fra staten, slik at overforbruket totalt sett er på 256 tusen, eller 1,5%. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk  11 12,9 Derav 4 
prosjektstil-
linger 

Sykefravær – totalt  5 % 16,57 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg     3,75 %  
Sykefravær - lang > 16 dg   12,82 %  
Medarbeidertilfredshet:  4,5 4,0  
Deltakelse:   63 %  
Kommentarer: Kommunalt NAV har i 2010 bestått av 12 stillinger. 4 av disse stillingene var 
prosjektstillinger. En av de ansatte i prosjektstilling har vært sykemeldt 8,5 av 10 måneder. 
Blant fast ansatte har vi hatt en langtidssykemelding og noen sykemeldinger over kortere 
perioder. 
 
NAV har hatt stort fokus på sykefravær og har fortløpende igangsatt tiltak i form av 
tilrettelegging. NAV har også hatt sykefraværet som tema og jobbet for å få ned legemeldt 
sykefravær. Det er iverksatt individuell tilrettelegging under korttidsfravær. Det skal være 
mulig å komme på jobb og skjermes fra brukere, gjøre lettere arbeid etc.  
Sykefravær og IA er tema på månedlige møter med tillitsvalgte og vernetjenesten. Statlig 
sykefravær i NAV har snitt på 9,1 mot kommunalt snitt på 18,1. Statlig NAV har bestått av 
tilsvarende antall tilsatte. 
 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Redusere antall 
fattige i kommunen 
gjennom bruk av 
kvalifiseringsprogrammet
. 

T1. Oppfylle det 
årlige krav fra 
Arbeids- og 
velferdsdirektoratet 
til deltagelse i 
kvalifiserings- 
programmet. 

100 % 
måloppnåelse. 
35 deltakere. 

NAV har holdt 
måltallene om 35 
deltakere i 
kvalifiseringspro-
grammet. 18 av 
disse var i 
kommunalt tiltak, 
15 i statlig tiltak og 



 

1 i både statlig- og 
kommunalt tiltak. 

T2. Unge mellom 18 og 
24 skal være i arbeid eller 
annen aktivitet. 

T2. 85 % unge 
brukere i 
arbeid/aktivitet. 

Mer enn 90 % av 
brukerne har 
arbeidet, hatt 
arbeidsmarkeds-
tiltak eller tiltak i 
form av samtale i 
løpet av de siste 3 
måneder. 
 
100 % har hatt 
tilbud om samtale/ 
aktivitet. (av 45 
brukere) 
 
100 % av de som 
mottar arbeids-
avklaringspenger 
har tiltak, aktivitet 
eller behandling.  
(av 29 brukere) 
 
79 % av arbeids-
søkere i alder 20-24 
år har hatt 
oppfølging/aktivitet/ 
arbeid de siste 3 
måneder.  
(av 45 brukere) 
 
86% av 
arbeidssøkere i 
gruppen 18-19 år 
hatt oppfølging/ 
aktivitet/ arbeid de 
siste 3 måneder. (av 
15 brukere) 
 

70 personer i denne 
aldersgruppen har 
mottatt økonomisk 
sosialhjelp gjennom 
hele eller deler av 
året. 8 i denne 
aldersgruppen deltar 
i kvalifiseringspro-
grammet  

T3. Personer med 
rusrelaterte problem skal i 
størst mulig grad mestre 
egen hverdag. 

T3. Alle 
rusmisbrukere får 
tilbud om oppfølging 

100 % 
måloppnåelse. 

100 % av brukerne 
har fått tilbud om 
oppfølging. 35 av 70 
brukere har vedtak 
og individuell plan. 

  
 
  



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
Kvalifiseringsstønad: NAV hadde ved årsskiftet 34 brukere på løpende kvalifiseringslønn.  
18 av disse var i kommunalt tiltak, 15 i statlig tiltak og 1 i både statlig- og kommunalt tiltak. 
25 av disse mottok sosialhjelp som supplement til kvalifiseringslønn. I tillegg mottok 18 
økonomisk sosialhjelp som engangsstønad eller til dekning av bestemte utgifter.  
 
Tilgang av nye søkere og høy aktivitet med etablering av tilbud på "Huset" har medført til 
høyere utgifter en budsjettert. Høyt antall på kvalifiseringslønn vil på lang sikt likevel være en 
bedre investering enn ytelse i form av passiv økonomisk sosialhjelp. 
 
Økonomisk sosialhjelp: Overforbruk økonomisk sosialhjelp skyldes en økning i antall brukere 
fra 2009 til 2010, økning fra 219 til 316 brukere. Mange av disse er helt nye brukere.  
19 av disse som søker økonomisk sosialhjelp er i aldersgruppen 18-24 år, 42 er i 
aldersgruppen 25-44 år, 33 i gruppen 45-66 år og 3 eldre enn 67 år.  
 
Årsaken til økte sosialhjelps utbetalinger er økning i boutgifter i kommunen, husleierestanser, 
høye strømregninger, samt stengt strøm med restanser. Flere av de store engangsutbetalingene 
skyldes stengt strøm og/eller høye strømrestanser. Det har vært jobbet målrettet for å få ned 
utgifter til økonomisk sosialhjelp fra sommeren 2010. NAV leder og avdelingsleder har 
ovenfor saksbehandlerne hatt fokus på utbetalinger og økonomistyring i forhold til økonomisk 
sosialhjelp. 
 
Driftsutgifter/ inntekter: Interne rutiner for betaling av regninger, refusjoner, regnskapsføring 
og budsjett oppfølging er kommet på plass. Som en hovedregel betales alle regninger av 
kommunalt NAV. Det sendes refusjonskrav etter hvert kvartal på 50 % av utgiftene til statlig 
NAV. Inntektene etter denne fordelingen er ført som inntekt under refusjoner.  
 
Det vil bestrebes en mer riktig budsjettering av dette for året 2011 da vi nå har noe erfaring å 
se tilbake på. Høyt sykefravær har medført til inntekter i form av refusjon sykepenger.  
 
 



 

RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 15 858 16 343 -485 97,03 14 334 14 551 

Andre driftsutgifter 12 850 12 048 802 106,65 11 875 11 114 

Andre inntekter -16 816 -16 440 -377 102,29 -13 754 -16 439 

Ref.sykelønn -1 007 -1 004 -3 100,32 0 -278 

I alt 10 884 10 948 -64 99,42 12 455 8 948 

Kommentarer: 
Avviket på lønn skyldes vakanser i perioder. Overføringer til andre og finansutgifter utgjør 
hovedårsakene til merforbruket på andre driftsutgifter. Dette sees i sammenheng med andre 
inntekter, der blant annet omsøkte og bevilgede midler er satt av til bundne driftsfond. Det ble 
søkt eksterne midler blant annet til oppgradering av utstyr som medfører at inntektene er 
høyere enn budsjettert. Posten andre inntekter ville vært høyere dersom Innvandrerkontoret 
hadde hatt anledning til å bosette 15 i stedet for 10.  
Økonomien har vært under kontroll, og resultatet samlet sett er et positivt avvik på 64.000. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 24,52 24,52 23,79  
Sykefravær – totalt 4,2 % 9 % 7,52 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 
Sykefravær - lang > 16 dg  

0,87 % 
3,33 % 

 0,77 % 
6,76 % 

 

Medarbeidertilfredshet: 4,6 4,75 4,6  
Deltakelse: 57 %  70 %  
Kommentarer: 
Kultur har gjennom flere år hatt stabilt lavt sykefravær. Kortidsfraværet er fremdeles meget 
lavt, men i 2010 har vi hatt langtidssykefravær ved flere enheter som medfører at 
sykefraværet for ansatte i kultur totalt sett var relativt høyt. Sykefraværet relateres imidlertid 
ikke til forhold på arbeidsplassen. Sykmeldte er fulgt opp i henhold til IA- prosedyrer. I flere 
av tilfellene har den sykmeldte i perioder vært på gradert sykmelding, og har kunnet utføre 
deler av ordinær jobb.  
En større andel ansatte deltok i medarbeiderundersøkelsen sammenlignet med året før.  
Medarbeidertilfredsheten er på samme nivå som foregående år. Det er små variasjoner på de 
ulike dimensjonene i undersøkelsen sammenlignet med resultatene fra året før. Forhold som 
overordnet ledelse, lønnsnivå, system for lønnsfastsettelse, inneklima og standard på 
arbeidslokaler har lav score. Det er naturlig nok varierende resultater for de ulike enhetene 
innen RO Kultur, og hver enhet analyserer egne resultater som grunnlag for å definere 
fokusområder for forbedring. Noen av forholdene med lav score krever imidlertid 
innvolvering på et annet nivå enn den enkelte enhet og resultatområdet for å oppnå høyere 
grad av tilfredshet.  
 
 
  



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T 1: Bosatte flyktninger 
skal integreres i 
arbeidslivet og i 
lokalsamfunnet. 

T 1.1: 65 % i arbeid 
og utdanning etter 
endt introduksjons-
program.  
 
 
T 1.2: 95 % i arbeid, 
utdanning og tiltak 
totalt.  
 
 
T 1.3: 75 % av barna 
i skolealder og 50 % 
av voksne skal delta 
i aktivitet på fritiden 
i løpet av de første 5 
år etter bosetting. 

T 1.1: Oppnådd 
 
 
 
 
 
T 1.2: Oppnådd. 
 
 
 
 
T 1.3: Oppnådd for 
barna. Mange av 
kvinnene er med i 
Internasjonal 
kvinnegruppe. Ikke 
oppnådd for menn. 

T 1.1: Introduksjons-
programmet driftes 
av FKS. 
Innvandrerkontoret 
kan bare påvirke 
resultatene indirekte. 
T 1.2: 3 personer er 
av helsemessige 
årsaker ikke i 
aktivitet. Deltakelse 
øker med botid. 
T 1.3: Det er en større 
utfordring for voksne 
uten egne barn å 
involvere seg i 
fritidsaktivitet. Det er 
vanskelig å få menn 
organisert i aktivitet 

T 2: Biblioteket skal være 
en moderne og synlig 
kunnskaps- og 
kulturarena. 

T 2: Besøkstall 
65.000 
 
Utlån pr. innbygger: 
4,5. 

T 2: Besøkstall 
52.540 
 
Utlån pr. innbygger: 
3,8 
 

Besøkstall er lavere 
enn 2009 (66.825) 
pga endret, og 
korrekt, tellemåte på 
hovedbiblioteket. 
Utlånet pr innbygger 
høyere enn 2009 (3,7) 

T 3: Kulturskolen skal gi 
et godt pedagogisk tilbud 
for barn og unge i 
estetiske fag. 
 

T 3: Etterspørsel 
etter 
kulturskoletilbudet, 
målt som en 
prosentandel av 
befolkningen 6-17 år 
som ønsker plass ved 
kulturskolen. 
(elevtall + 
venteliste/innbygger
e 6-17 år) X 100. 

22 % etterspørsel. 
 

I grunnskolealder: 
317 elever + 143 på 
venteliste (GSI).  
 
Befolkning 6-15 år 
utgjør 2093 personer 
(SSB). 

T 4: Alle innbyggere i 
Vestby skal gis gode 
muligheter til å drive 
fysisk aktivitet der de bor.  
 

T 4: Reetablere 
tverrfaglig 
folkehelsegruppe i 
2010.  
Avslutte 
turbokprosjektet og 
starte minimum et 
nytt tiltak. 
Gjennomføre 
folkehelseuken i 
samarbeid med 

Tverrfaglig 
folkehelsegruppe ikke 
etablert. Se 
kommentar. 
Turbokprosjekt ikke 
avsluttet. Se 
kommentar. 
 
Folkehelseuken 
gjennomført 

Folkehelsegruppen 
og turboken ikke 
gjennomført etter 
intensjonen. 
Turboken distribueres 
mai 2011. 
Folkehelsegruppen 
etableres når det er 
ansatt ny ledende 
helsesøster. 



 

andre 
resultatområder samt 
frivillige lag og 
organisasjoner. 

T 5: Alle innbyggere i 
Vestby skal gis mulighet 
for kulturopplevelse.   

T 5: Etablere to 
knutepunkt for 
kulturelle aktiviteter 
for alle innbyggere i 
Vestby kommune. 
Gjennomføre minst 
40 arrangement 
alene eller i 
samarbeid med 
andre. 

Kulturskolen: 65 
arrangementer 
Sone sør: 27 
arrangementer 
Sone nord: 11 
arrangementer 
Bibliotekene: 36 
arrangementer: 
Andre: 7 
Totalt:146 
arrangement alene 
eller i samarbeid med 
andre. 

Knutepunkttanken er 
etablert via 
Grevlingen og 
”Teten”. Basis for 
videreutvikling av og 
tilrettelegging for 
aktiviteter er 
gjennomført jf. 
vedtak om styrking 
av ungdoms- tilbudet. 
Det er fokus på 
videreutvikling av 
arrangement, 
arrangementsserier, 
aktiviteter og tiltak. 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
2010 har vært et år der det har vært mye langtidssykemelding, permisjoner, og derigjennom 
mange vakanser ved flere tjenesteområder. Det har derfor vært nødvendig å foreta 
forskyvning av personell mellom stillinger for å kunne levere det ønskede tjenestenivået. 
Arbeidet som ungdomskonsulent ble tillagt en ansatt med barne- og ungdomsfaglig 
kompetanse. Vedkommende har hatt som fokusoppgave å reetablere Barn- og unges 
kommunestyre, og det arbeides med kvalitetssikringstiltak. 
Det er etablert sonekoordinatorer, innenfor knutepunkt- tankegangen. Dette har medført at det 
er tettere kontakt med kundene, kortere signalvei mellom de respektive enhetene i 
kulturtjenesten, større fokus og bedre oppfølging av personalet og aktivitetene i 
klubbsektoren. Omleggingen av klubbstrukturen ser ut til allerede å ha en positiv effekt og 
besøkstallene er stabile på et relativt høyt nivå.  
Det ble opprettet en lyd- og lystekniker/ bandkoordinator. Stillingen ble opprettet ved å slå 
sammen små, vakante stillinger. Det har bidratt til at det er mer aktivitet knyttet til 
arrangement og flere band som øver. 
Rammen til tjenesten er primært forbeholdt aktiviteter for barn- og unge, og Kulturtjenesten 
har nå tilnærmet full kapasitetsutnyttelse hva angår aktiviteter for publikum. Det var skissert 
arrangementstall på 40 som adekvat i forhold til gjennomføringsevne, men videreutviklingen 
av tjenesten og tiltakene har medført at arrangementstallet ligger på 146. Dette ansees som for 
høyt jf ressursgrunnlaget til tjenesten, men det arbeides mot et måltall på 100 for 2011. Når 
det likevel er mulig å gjennomføre den totale mengden tiltak, skyldes det en merkbar innsats 
av de ansatte i tjenesten. Det understrekes her at ressursgrunnlaget er i ferd med å strekkes, og 
at det kan medføre at det må foretas nedjusteringer på aktivitetsnivå.  
Det er avdekket utfordringer knyttet til lokaliteter og lokasjoner. Innvandrerkontoret har en 
utfordrende hverdag i forbindelse med å skaffe tilstrekkelig antall boliger med adekvat 
standard, kulturskolen har mangler hva angår både øvingsfasiliteter for elever og 
arbeidsforhold for lærere, Son bibliotek har noen mangler hva angår fasiliteter for publikum 
og ansatte, Biblioteket i Vestby har en lite hensiktsmessig plassering med tanke på tjenestens 
innhold, Teten har et stort antall kvadratmeter som kan benyttes bedre, og Grevlingen 
kultursal er ikke tilrettelagt for et godt møte mellom artist og publikum.   



 

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING OG GEODATA 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 2010 
Rev.bud 

2010 
Avvik i 

kr 
Reg. i % av 

rev.bud. 
Oppr. bud. 

2010 
 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 8 183 8 324 -141 98,30 7 995 8 411 

Andre driftsutgifter 2 646 1 327 1 320 199,44 1 001 2 432 

Andre inntekter -9 931 -9 169 -762 108,31 -9 169 -10 231 

Ref.sykelønn -330 -329 -1 100,30 0 -84 

I alt 569 153 415 370,52 -173 527 

 
Kommentarer: 
Resultatområdet har hatt en høy aktivitet i 2010. Aktivitetsbildet er noe endret fra tidligere år 
med litt nedgang i bygningsavdelingen og høyere aktivitet ved geodataavdelingen. Dette har 
samlet sett medført større driftsutgifter enn budsjettert.  
Avvik andre driftsutgifter: Kjøp av konsulenttjenester ved utarbeidelse av reguleringsplaner, 
gebyrer til Staten (geodata), advokatbistand i enkelte byggesaker og kurs og seminarer. 
Budsjettet ble saldert ved slutten av året ved hjelp av selvkostfond (byggesaksgebyr). Det ble 
inntektsført 0,5 mill slik at det nå står igjen 3,2 mill.    
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 15,0 15,0 15,0  
Sykefravær – totalt 1,59 % <2 % 1,71 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,38 %  0,93 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 0,20 %  0,78 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,3 4,75 4,3 Målet ikke 

nådd 
Deltakelse: 85% 100% 100 %  
Kommentarer: 
Alle stillinger er ved årets slutt besatt. 
En medarbeider i Geodata har redusert stilling i 80 % på grunn av små barn. På grunn av 
fødselspermisjon og personellutskifting har det kun vært en arealplanlegger på plass i 10 av 
årets 12 måneder. Ny arealplanlegger var på plass fra 1. desember. To medarbeidere ved 
bygningsavdelingen sluttet i løpet av året og ble erstattet av utdannede jurister. 
PBG har fortsatt lavt sykefravær. 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1 Søknader skal 
behandles innenfor 
tidsfrister i Plan- og 
bygningsloven. 

T1.1 Meldepliktige 
tiltak: 3 uker.  
T1.2 
Søknadspliktige 
tiltak: mindre enn 12 
uker. 

2 uker 
 
6 uker 

 

T2 Omsøkte bygg bygges 
som godkjent. 

T2 25 tilsyn. 50 tilsyn Inspeksjonstilsyn 



 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
 
Resultatområdets saksbehandlingstid ligger i hovedsak innenfor handlingsprogrammets mål.  
Dette målet er vesentlig strengere enn plan- og bygningsloven legger opp til.   
 
Planavdelingen.  
Reguleringsplaner for Vestby videregående skole, Svinskaug gård, gangvei Son Torg – 
Glenneparken og Vestby stasjon innfartsparkering ble egengodkjent av kommunestyret. 
Reguleringsplan Sole Skog skole- og idrettsanlegg ble endelig vedtatt av 
Miljøverndepartementet. Klima- og energiplan ble vedtatt av kommunestyret. I tillegg ble en 
rekke mindre endringer av reguleringsplaner vedtatt. Det har også vært arbeidet med 
byggeskikkspris, kraftledninger, oppfølging av reguleringsplaner og forespørsler om oppstart 
av nye reguleringsplaner. 
 
Arbeidet med reguleringsplan for Ramme gård ble utsatt flere ganger etter oppfordring fra 
grunneier og ble derfor ikke ferdigstilt. Arbeidet med reguleringsplanene for Thon hotell og 
Pepperstad skog forretningstomt har ventet på innspill fra utbygger og er derfor ikke 
ferdigstilt. Privat konsulent er blitt engasjert for å utarbeide reguleringsplan for Son 
miljøhestesenter. Arbeidet med reguleringsplan for Vestby hyttepark har ventet på innspill fra 
utbygger i første halvår, men ble ikke ferdigstilt før årsskiftet. Arbeidet med reguleringsplan 
for Maritangen ble stoppet av kommunestyret. Det reviderte reguleringsforslaget for Randem 
gravminnefelt har blitt omgjort til en privatrettslig avtale som har vært på høring hos grunnier 
og overordnede myndigheter. Det kom ikke merknader fra grunneier og saken blir fulgt opp 
videre i 2011. I reguleringsplanen for Kiwi-, Victoria- og Huitfeltgården er det blitt utarbeidet 
en trafikkanalyse, det har vært samtaler med utbygger og fylkeskommunen som har innsigelse 
og kommunen har deretter avventet revidert innspill fra utbygger. Det ble ikke utført arbeid 
med reguleringsplanene for Kolåsveien/Båtbyggerveien og Liaveien, gang- og sykkelvei. 
 
Bygningsavdelingen.  
Det ble behandlet 270 byggesaker i 2010: 40 ettrins, 87 rammetillatelser, 76 enkle tiltak og 
107 meldingssaker. I tillegg har det vært utført 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. 340 meglerpakker og behandlet ca. 262 egenerklæringer om 
konsesjonsfrihet. 
 
Geodataavdelingen.  
I 2010 ble det produsert 220 matrikkelbrev og 171 målebrev, hvorav 74 var nye eiendommer. 
79 eiendommer ble berørt av grensejusteringer og det ble foretatt 36 sammenføyninger av 
eiendommer. Det ble opprettet 27 seksjoner i 5 saker. Det ble fattet 70 vedtak om adressering 
hvor 347 husnummer ble tildelt. Det ble gjennomført 46 salg av kartdata til eksterne kunder.  
 
Oppgraderinger og forbedringer i kartportalen ble gjort løpende gjennom hele året. Det ble 
jobbet særlig med kulturminnekart og med å få presentert ledige næringsarealer i Follo i 
kartportalen. Også i 2010 ble det jobbet mye med planbasen, og det ble foretatt en del 
kontrollmålinger i forbindelse med byggesøknader. Avdelingen har også vært med i arbeidet 
med å lage turbok for kommunen. 



 

RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 2010 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse Regnskap 2010 
Rev.bud 

2010 

Avvik i 

kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

 Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 8 846 8 176 670 108,20 7 435 7 828 

Andre driftsutgifter 49 830 48 818 1 012 102,07 40 689 50 621 

Andre inntekter -44 727 -43 919 -808 101,84 -43 919 -44 182 

Ref.sykelønn -245 -244 -1 100,30 0 -111 

I alt 13 705 12 832 873 106,80 4 205 14 156 

Kommentarer: 
Lønnsutgiftene har vært høyere enn budsjettert. Overforbruket på kr. 670.000,- kommer i 
hovedsak på grunn av vannlekkasjer og vintervedlikehold. Det har vært store og mange 
lekkasjer og kostnader med vintervedlikehold på egne arbeider samt bortkjøring av snø. 
Lekkasjene har medført ekstra utgifter i bruk av entreprenører og kjøp av materiell samt 
økning av vannforbruk. Videre er det overforbruk på drift og vedlikehold av maskinparken. 
Det var stor slitasje på grunn av forrige vinter. I forhold til renovasjon er det medgått ca 
kr.100.000,- til kontroll av fylling på Åmot. På slutten av året har også strømkostnadene økt. 
Inntektene er en del mer enn budsjettert. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 15,25 18,2 17,50  
Sykefravær – totalt 5,58 % 4 % 4,70 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 0,96 %  0,57 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 4,62 %  4,13 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,4 4,75 4,0  
Deltakelse: 80 %  82 %  

Kommentarer: 
En stilling er ikke besatt og lyses ut i 2011. To sommerhjelpere har vært i aksjon. Det relativt 
høye sykefraværet er ikke av arbeidsrelatert art, og er sunket fra 5,6% til 4,7%. Medarbeider 
tilfredsheten har gått noe ned, men svarprosenten er meget god. 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning. 
 

T1 Alle ferdig 
installert innen 
31.12.2010. 

 Det mangler fortsatt 
ca 500 målere 

T2 Sikre en rimelig, 
miljømessig og effektiv 
avkloakkering. 

T2 5000 meter innen 
31.12.10  
 

Ingen avvik  

T3. Sikre en god 
brannberedskap i Vestby 
kommune. 

Innen 31.12.10. 
 

 Vedtak om 
avvikling av Son 
brannstasjon er 
gjort. 

T4. Trygge skoleveier. . Gangveier ferdig Ingen avvik  



 

bygget til skolestart 
2010. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
 

Året 2010 har vært et travelt år med mye henvendelser av teknisk art og med mange 
prosjekter: 
Fortau i Son er startet opp mellom Klubben og Son marina forbi Sonsstranda. 
Parkeringsplassen ved Sonsstranda vil bli utvidet og arbeidet er godt i gang. 
Gang og sykkelvei forbi brannstasjonen i Vestby ble startet opp, og vil fullføres i 2011. 
Risil kunstgressbane med ny parkeringsplass og utbedret rundkjøring for buss ble ferdigstilt 
tidlig 2010. 
Saneringen i Hvitsten pågår og er noe forsinket på grunn av konkurs av vår entreprenør. 
Saneringsarbeider på Kolås er avsluttet. 
Utskifting av vannledning på Erikstadbygda etappe 1 er gjennomført i en lengde på ca. 3 km. 
Ny va-ledningstrase er ferdigstilt ved Ringveien med ny pumpestasjon. 
Ny pumpestasjon montert på Obosstranda. 
Prosjektering og gjennomføring av vei/vann/avløp pågår på Deli sammen med at området er 
lagt ut til salg. 
Kartlegging av veidata pågår for fullt. 
Kartlegging av vann- og avløpsdata pågår for fullt. 
Prosjektet med montering av vannmålere har pågått for fullt. Målet er ikke nådd og det 
gjenstår ca 500 målere å montere i 2011. 
Det har vært fokus på vannlekkasjer og mange har blitt reparert i løpet av året. 
Det har blitt arbeidet med etablering av Kyststi i Hvitsten ved Katten og på Søndre Brevik. 
Nytt toalett i Kjøvangen er under planlegging. 
 



 

RESULTATOMRÅDE EIENDOM 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 

2010 

Rev.bud 

2010 
Avvik i kr 

Reg. i % av 

rev.bud. 

Oppr. bud. 

2010 

Regnskap 

2009 

Lønnsutgifter og sos. 14 746 16 058 -1 312 91,83 14 842 14 402 

Andre driftsutgifter 52 625 49 801 2 824 105,67 23 206 49 497 

Andre inntekter -9 574 -9 460 -114 101,21 -7 510 -10 320 

Ref.sykelønn -836 -833 -3 100,36 0 -785 

I alt 56 961 55 566 1 394 102,51 30 538 52 794 

Kommentarer: 
Det har vært underforbruk på lønn på renhold som følge av at flere medarbeidere har sluttet. I 
en overgangsperiode har vårt golvteam og vikarteam utført ordinært renhold til nye blir tilsatt. 
Dette gav også en buffer til dekning av økte energikostnader. Likevel er det oppnådd en 
tilfredsstillende gjennomføring av renholdet. Energikostnadene ble større enn budsjettert pga 
en relativt kald vinter. Strømkostnader for Solhøy skole og Såner skole er dessuten ikke lagt 
inn i budsjettet, da disse var forutsatt solgt.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.09 

Mål  
31.12.10 

Resultat 
31.12.10 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 38,95 37,51 36,95  
Sykefravær – totalt 12,55 % 10 % 10,51 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,48 %    2,37 %  
Sykefravær - lang > 16 dg 9,07 %    8,14 %  
Medarbeidertilfredshet: 4,9 4,9 4,5  
Deltakelse: 76 %  81 %  
Sykefraværet er fortsatt høyt, men det er positivt å registrere en nedgang på ca to 
prosentpoeng på det totale sykefraværet. Korttidssykefraværet er redusert med over ett 
prosentpoeng i 2010 sammenlignet med 2009. 
 
Medarbeidertilfredsheten er tilfredsstillende både når det gjelder grad av tilfredshet og 
deltakelse. 
 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.10 Kommentar 
T1. Levere 
kvalitetsmessige gode 
prosjekter til fastsatt tid 
uten budsjettmessige 
overskridelser. 

T1. Ingen avvik på 
fremdrift og budsjett. 
 

Noe avvik på 
budsjett og 
fremdrift. 

Budsjettavvik på 
Bjørlien skole 
(tiltakspakke) 

T2. Forbedring av 
inneklima i de offentlige 
bygningsobjektene. 

T2.  < 5 avvik på 
dokumenterte 
kontroller 

Avvik på 
Støttumveien 9 

Rehab er flyttet til 
nytt leielokale i 
Kleverveien 6. 

 
 
T3. Bedre kvaliteten på 

 
 
T3. 3 boliger 

 
 
10 leiligheter er 

  



 

utleieboliger. /leiligheter hvert år. pusset opp 
innvendig. 

T4. Maksimere 
husleieinntektene 
innenfor gitte rammer. 

T4. Maks 2 mnd 
ledighet ved bytte av 
leietager. 

Målet er nådd. Mottar noen klager 
på for høy husleie. 

T5. God informasjon til 
brukere og innbyggere. 

T5. Ajourføring 1 
gang hver måned. 

Utført  

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2010 
 
Prosjekter 
Risil barnehage ferdigstilt i 2010. Er nå inne i garantiperiode 
Carport på Treffsenteret er ferdigstilt. 
Tiltakspakka på Bjørlien er ferdigstilt og revisor har godkjent regnskapet. 
Forprosjekt og anbudsprosess igangsatt for Flerbrukshallen. Entreprenør kontrahert i 
november. 
Hølen skole - igangsatt reguleringsprosess. Alternativ plassering på grusbanen utredes. 
Musikkbinge ferdigstilt på Teten. 
Forprosjekt igangsatt for etterbruk av gamle Vestby skole. 
Utbedring av ambulansebolig er gjennomført. 
Nærvarmeanlegg på Bjørlien/Risil/Vestby hallen utredes. 
Igangsatt arbeidene med nytt tak på Brevik skole (ferdig mars/april 2011). 
 
Salg av eiendommer 
Son skole, Gamleveien 2, Knapstadveien 3 og Traneveien 15 er solgt. 
Solhøy skole - reguleringsprosess igangsatt før salg. 
Såner skole er foreløpig ikke solgt.   
 
FDV 
Vaktmestertjenesten 
Det utføres tilfredsstillende oppfølging av bygningsmassen innenfor de rammene vi har til 
rådighet, men det skal nevnes at oppfølging av tiltak som fortsatt er i garantiperiode krever 
mye. Det arbeides med en intern omorganisering av vaktmestertjenesten som skal bidra til en 
enda bedre effektivisering. 
 
Renholdstjenesten 
I tillegg til relativt høyt sykefravær, og to oppsigelser har det til tider vært krevende for 
seksjonen. Med godt teamarbeid og bruk av enkelte vikarer, har vi likevel oppnådd de krav 
som ventes av oss og produsert tilfredsstillende renhold. Seksjonen har en god lagånd og kan 
vise til også i år gode resultater i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen. 
  
Boliger/leiligheter 
Et stort etterslep på vedlikehold. Det legges opp til nødvendig innvendig rehabilitering ved 
kontraktsskifte, men erfaringen viser at budsjettet vårt også får problemer med dette. Det 
utvendige blir forsømt i altfor stor grad. I 2010 ble det utført innvendig rehabilitering av 10 
leiligheter. 
 


