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RÅDMANNENS INNLEDNING

2012 har vært et nytt aktivt år for Vestby kommune. Både Vestby sentrum og Son er i endring
og utvikling. Flere viktige planprosesser pågår med sikte på å videreutvikle lokalsamfunnet.
Dette gjelder både kommuneplanarbeide og reguleringsplaner. Viktige prosjekter som
miljøgate og torget i Son er i arbeid men ikke avsluttet grunnet arkeologiske undersøkelser.
Flere kommunale byggeprosjekter er i gang for å øke kapasiteten innen barnehage, skole og
eldre omsorg. Og Vestby Arena ble åpnet og tatt i bruk sist vår.

Det er også stor aktivitet når det gjelder boligbygging. Befolkningsveksten i f.jorvar på over 3
prosent, nest høyest i Akershus. Innbyggertallet passerte 15 600 ved årsskiftet.

Den høye befolkningsveksten er medvirkende til de gode skatteinntektene Inntektene her har
vært høyere enn budsjettert. Ved siden av befolkningsveksten er det også en pågående endring
i befolkningssammensetningen. Det er grunn til å tro at mer variert boligbygging er
medvirkende til at flere middelaldrende velger å bo i kommunen. Dette har også ført til bedre
skatteinngang de senere år.

I tillegg har det vært god kostnadskontroll knyttet til tjenesteproduksjonen. I sum har dette gitt
et positivt netto driftsresultat på 5 prosent og et regnskapsmessig overskudd på 17,5
millioner. Dette er et resultat kommunen skal være godt fornøyd med. Spesielt gledelig er det
at tiltakene for å snu utviklingen innen økonomisk sosialhjelp hadde effekt.

I handlingsprogrammet for 2013-2016, vedtatt i desember i fjor, er denne positive utviklingen
hensyntatt. Det er forutsatt fortsatt moderate kostnader innen økonomisk sosialhjelp,
rehabiliteringstjenesten og barnevern. I tillegg har kommunestyret budsjettert skatteinntektene
etter KS sin modell, og ikke lenger etter regjeringens mer forsiktige anslag. Grunnet fortsatt
økning i kommunale investeringsprosjekter, og en mer forsiktig budsjettering av
salgsinntekter på Dehli næringsområde, har det vært viktig med prinsippvedtak på
eiendomsskatt på næring med tanke på kommende år. Forutsatt stram styring bør kommunen
kunne opprettholde den gode økonomistyringen vi har hatt siden den store omstillingen i
2004.

2012 har også vært et spennende år med tanke på samhandlingsreformen. Ved starten av året
førte utskrivingspolitikken til sykehuset til at kommunen både måtte leie sykehjemsplasser og
betale for liggedøgn på A-hus. Tendensen bedret seg gjennom året slik at resultatet ble
akseptabelt. Samhandlingsreformen innebærer også at vi også har fått kommunal egenandel
ved poliklinisk behandling. Vestby kommune ser ut til å ha kommet godt ut av det
økonomisk, den statlige kompensasjonen har vært ganske riktig for vår kommune. Reformen
er imidlertid dynamisk og vil bli utvidet etter hvert, tematikken må derfor følges tett også i det
videre. Initiativ knyttet til mulig endring i sykehusområde er tatt. Oppfølging av dette, og
beslutninger knyttet til lokalmedisinsk senter m.m., kommer senere.
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Vestby kommune er en stor virksomhet. Vi har ca 800 årsverk fordelt på nesten 1000
stillinger. Med vikarer og timelønnede har vi lønnsutbetalinger til mer enn 1100 mennesker.
Vi er dermed den største arbeidsgiveren innen kommunegrensen. Jeg vil benytte anledningen
til å takke alle for innsatsen i året som har gått. Aldri har kommunen produsert flere tjenester.
Og gjennomgående har jeg også inntrykk av god brukertilfredshet, selv om det selvsagt
bestandig vil være forbedringsmuligheter i en så stor organisasjon.

V stby, 2 pril 2013

CIel
Knut Haugestau
Rådmann
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VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING

REGNSKAPSANALYSE
Innledning
Vestby kommune hadde i 2012 881 millioner i driftsinntekter, og driftsutgifter inkludert
avskrivninger på 833 millioner kroner. Netto rente- og avdragsutgifter beløp seg til 41
millioner kroner. Korrigert for avskrivninger på 40 millioner kroner ga dette et netto
driftsresultat på 46 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet (resultat i forhold til
budsjett) ble på 17,5 millioner kroner.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat for 2012 ble på 45,9 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 2012
utgjorde 5,2%. Snittet i perioden 2005-2012, etter omstillingen i 2004, har vært på 6,2%.

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
2012 var det regnskapsmessige overskuddet for Vestby kommune på 17,5 millioner.

Det regnskapsmessige overskuddet og netto drift har utviklet seg på følgende måte de siste
årene:
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Disponering av netto driftsresultat
Av netto driftsresultat på 45,9 millioner kroner var deler allerede disponert.

Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års overskudd
Bruk av disposisjonsfond

Regnskap
-45 906
-9 748
-179

Budsjett
-27 133
-9 748
-1 967

Bruk av bundne fond -5 954 -4 864
Til disponering -61 787 -43 712

Overført til investeringer 13 242 13 242
Avsatt til disposisjonsfond 25 923 25 922
Avsatt til bundne fond 5 118 4 548
Sum disponert 44 283 43 712

Differansen mellom "til disponering" og "sum disponert" er på 17,5millioner 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:








REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2009




2010




2011




2012




2012




Skatt -321 855 -344 969 -322 259 -352 697 -346 667
Rammetilskudd -98 108 -104 886 -262 847 -296 986 -296 224
Andre driftsinntekter -300 018 -301 664 -236 848 -230 922 -215 330
Sum driftsinntekter -719 981 -751 519 -821 954 -880 605 -858 221

Skatteinntektene var i 2012 på 97,1% av landsgjennomsnittet. Dette nivået er om lag 3,6
prosentpoeng lavere enn 2010, som var et særdeles godt skatteår for Vestby kommune. I
forhold til 2011 har skatteinntektene i Vestby økt med 0,9 prosentpoeng i forhold til
landsgjennomsnittet.

Driftsutgiftene til Vestby kommune hadde denne sammensetningen:








REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2009




2010




2011




2012




2012




Lønn og sosiale utgifter 414 417 447 186 479 772 501 822 510 115
Andre driftsutgifter 202 053 215 639 255 628 279 674 279 565
Overføringer 68 701 70 557 37 693 51 920 40 178
Sum driftsutgifter 685 171 733 382 773 093 833 416 829 858

Lønnsutgiftene gikk opp med 4,6% fra 2011 til 2012. Mesteparten av denne økningen skyldes
lønnsøkningen for ansatte i kommunesektoren, resten av økningen skyldes aktivitetsvekst.
Andre driftsutgifter økte med 9,4%, mens overføringer økte med 37,7%. Den store veksten i
overføringer skyldes i hovedsak vekst i overføringer til private barnehager.
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Fordelingen mellom de forskjellige inntekts- og utgiftstyper er slik:

Fordeling inntekter 2012 Fordelingutgifter2012

And re
innt

Skatt
40 %

Drifts-



utg
34 %

Over-



f ering
6 %

Lenn

Ramme
29%

Fordelingen mellom inntektstyper og utgiftstyper har forandret seg noe det siste året.
Kommunesektoren driver en arbeidsintensiv virksomhet, hvor lønn er den helt klart største
innsatsfaktoren.

På inntektssiden er skatt den største inntektskilden, selv om andelen har sunket fra 46% i 2010
til 40% i 2012. Dette kommer av den statlige vedtatte vridningen over til rammetilskudd.
Under posten andre inntekter ligger øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og mva-refusjoner.

Renterog avdrag
En viktig faktor for en vekstkommune er nivået på renter og avdrag. De siste årene har dette
utviklet seg slik:

Hele tusen 2009




2010




2011




2012

REVIDERT
BUDSJETT

2012
Renteinntekter -7 467 -8 428 -14 876 -15 473 -14 704
Renteutgifter 25 675 25 582 31 126 28 339 28 136
Mottatte avdrag/utlån




135




12




296 -111




20
Avdrag på lån 21 899 21 997 25 486 28 600 27 852
Netto renter og avdrag 40 242 39 163 42 032 41 355 41 304
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Grafisk kan dette fremstilles slik:
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Som oversikten viser har kommunen fra 2003 mer enn doblet sine finansutgifter, fra rundt 20
millioner kroner pr år til drøyt 41 millioner kroner pr år. Det er viktig å være klar over at
denne belastningen er til tross for et historisk lavt rentenivå.

Investeringsutgifter
Kommunens investeringsregnskap for 2012 viser et netto investeringsutgifter på 97 millioner.

INVESTERINGER












REVIDERT








BUDSJETT
Hele tusen 2009




2010




2011




2012




2012
Brutto investeringsutg. 208 725 114 730 175 332 82 722 289 220
Utlån/avdrag 13 474 35 800 34 883 12 784 14 000
Avsetninger 74 396 48 257 26 604 7 575 1 586
Inntekter vedr invest. -12 998 -14 670 -20 163 -5 677 -1 765
Nto investeringsutg. 283 597 184 117 216 656 97 404 303 041

Som oversikten viser er det investert 82 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:







REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2009




2010 2011 2012




2012
Brukav lån -76 760 -151 694 -2 745 -65 012 -227 169
Salg av fast eiendom -150 219 -16 988 -55 045 -11 733 -8 500
Mottatte avdrag -8 155 -10 417 -6 277 -6 887 -3 500
Bruk av avsetninger -22 075 -1 108 -137 564




-530 -50 631
Bruk av driftsmidler -9 717 -3 910 -15 025 -13 242 -13 242
Sum finansiering -266 926 -184 117 -216 656 -97 404 -303 042

I 2012 var hele 67% lånefinansiert, mot bare 1,2% i 2011.
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Eiendeler
Kommunens store investeringer de siste årene har medført at kommunens balanseførte
eiendeler har økt vesentlig.

Alle tall i hele tusen 2008 2009 2010 2011 2012
Aksjer 13 230 12 049 12 960 13 968 15 453
Pensjonsmidler 451 770 503 732 557 519 553 773 587 924
Langsiktig utlån 56 138 61 640 84 326 86 704 88 927
Maskiner og transportmidler 24 813 24 908 22 786 25 281 26 725
Faste eiendommer 1 045 907 1 182 300 1 256 919 1 337 709 1 360 535
Sum anleggsmidler 1 591 858 1 784 629 1 934 510 2 017 435 2 079 564

Også sum omløpsmidler har økt i perioden.




2008 2009 2010 2011 2 012
Kasse, bank, postgiro 250 886 176 472 320 342 364 096 449 017
Fordringer 50 651 198 766 111 404 101 760 49 641
Premieavvik 20 638 22 527 26 011 23 687 31 652
Sum omløpsmidler 322 175 397 765 457 757 489 543 530 310

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

Kortsiktig gjeld

Lånegjeld

Pensjonsforpliktelse

Sum gjeld 1

2008

99 952

813 305

511 294

424 551 1

2009

106 855

879 000

565 432

551 287

1

1

2010

107 902

007 146

620 908

735 956

1

1

2011

130 880

047 867

734 149

912 896

2012

133 333

1 079 438

791 262

2 004 033

Langsiktig lånegjeld er 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:
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Sum lånegjeld utgjør nå 123% av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær tre ganger så høyt
som fylkesmannens anbefaling på 50%.

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:

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012

Omløpsmidler 1. januar 336 608 322 175 397 765 457 757 489 543

Omløpsmidler 31. desember 322 175 397 765 457 757 489 543 530 310

Endring i omløpsmidler -14 433 75 590 59 992 31 786 40 767

Kortsiktig gjeld 1. januar 98 704 99 952 106 855 107 902 130 880

Kortsiktig gjeld 31. desember 99 952 106 855 107 902 130 880 133 333

Endring i kortsiktig gjeld 1 248 6 903 1 047 22 978 2 453

Endring i arbeidskapital -15 681 68 687 58 945 8 808 38 314

Arbeidskapital 31. desember 222 223 290 910 349 855 358 663 396 977

Ubrukte lånemidler 48 594 61 734 62 883 152 868 151 472

Disponerte fond 39 304 73 835 134 540 95 476 101 842

Arbeidskapitalens frie del 134 325 155 341 152 432 110 319 143 663

Av omløpsmidlene utgjør fordringer og premieavvik til sammen 90 millioner kroner.
Konigert for dette er disponibel fri del av arbeidskapitalen på 53 millioner kroner.
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RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT

ØKONOMI
RESULTATOMRÅDENES BUDSJETTBALANSE

Tall i 1000 kroner

Resultatområde
Netto resultat

Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik
Politisk styring 5 722 5 306 416
Sentraladministrasjonen 43 723 43 723 0
Fellesutgifter 19 264 22 606 -3 341
Skole 178 150 178 042 108
Barnehage 110 267 108 108 2 159
Helse og barnevern 33 292 35 979 -2 687
Rehabilitering 59 763 61 175 -1 413
Hjemmetjenesten 33 734 33 734 0
Sykehjemmet 46 123 46 018 104
Kommunalt NAV 17 204 20 483 -3 279
Kultur 15 217 15 211 6
Plan, bygg og geodata 1 472 3 191 -1 719
Kommunalteknikk 15 122 15 242 -120
Eiendom 62 747 62 748 -1

Sum drift resultatområder 641 801 651 568 -9 767

Skatt/ramme -657 385 -650 593 -6 792
Mva-drift -12 043 -8 801 -3 242
Mva-investeringer -8 489 -8 934 445
Andre sentrale inntekter og utgifter 18 611 16 760 1 852

Sum sentrale inntekter -659 306 -651 568 -7 738

Regnskapsmessig ove rskudd -17 505




0 -17 505

Det vises til årsmeldingen for detaljer om underforbruk og overforbruk.

MEDARBEIDERE —Kommunentotalt

Tekst Resultat Mål Resultat Kommentarer




31.12.11 31.12.12 31.12.12




Ant. Årsverk 788,37 795,21 801,37




Sykefravær - totalt 7,39% 6,55% 8,33%




Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,98% 1,6% 2,33%




Sykefravær - lang > 16 dg 5,41% 5% 6,0%




Medarbeidertilfredshet: 4,6 4,7 4,63




Deltakelse: 81%




70%




Korttidsfravær
Korttidsfraværet viser en liten vekst fra 1,98% til 2,33%. Denne veksten tilskrives
normalvariasjon, og vil derfor ikke kommenteres nærmere. Som beskrevet i tidligere
årsmeldinger er korttidsfraværet generelt lite påvirket av tiltak kommunen måtte iverksette for
å få ned fraværstallene, og det er ofte tilfeldig hvordan dette fraværet påvirkes fra år til år.
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Langtidsfravær
Langtidsfraværet viser også en liten vekst fra 5,41% til 6%, men anses også å være innenfor
en normalvariasjon. Vi ser denne veksten til tross for tett oppfølging av sykemeldte samt
sterkt fokus på preventivt sykefraværsarbeid. Det er fortsatt utfordringer på enkelte
resultatområder hvor fraværet er relativt høyt sammenlignetmed kommunen som helhet, og
det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere dette.

Medarbeidertilfredshet
I 2012 ble undersøkelsen gjennomført i november, og da svarfristen gikk ut var det registrert
665 svar. Dette innebærer en svarprosent på 70, hvilket er en nedgang i forhold til fjorårets
tall på 80%, men det ligger på landsgjennomsnittet.

I 2012 var det 109kommuner som gjennomførte undersøkelsen, mot 136 i 2011.

På overordnet nivå for kommunen totalt, viser resultatene for 2012 at den generelle trivselen
blant ansatte i Vestby kommune ligger over gjennomsnittet i forhold til de øvrige kommuner
som deltar i KS sin arbeidsmiljøundersøkelse. Totalt resultat for 2012 ligger på 4,63 for
Vestby kommune mens landsgjennomsnittet ligger på 4,55.

Dette resultatet er positivt, idet gjennomsnittlig trivsel i 2011 lå på landsgjennomsnittetmed
4,55 på skalaen som spenner fra 0-6. Denne positive trenden vil kommunen søke å
opprettholde og å forbedre gjennom et kontinuerlig fokus på personalpolitikk og HMS
generelt.

Likestilling
Vestby kommune arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering. Vestby kommune har
en vedtatt likestillingspolitikk, og kommunen skal tilstrebe en jevn fordeling mellom kvinner
og menn innen alle yrkesgrupper.

Kjønnsbalanse

Vestby kommune har 983 ansatte, hvorav 799 er kvinner og 184 er menn. I 2011 var det 1099
ansatte, hvorav 905 var kvinner og 194 var menn.

Tabell 1. Kjønnsbalanse etter sektor

Antall
, e , o Kvinner Menn Andel Andel menn i





kvinner i % %




,799 184 81 19
Sentr,11',Idininis asjonen 28 14' 7 ' 33
Oppyeks 451 , ; 86 84 ' .16
Skoleadministrasjonen 2 2 ,50 50,
PP- 'enes e

runns o e
7

294
1

'64
88
82

. 13' ,
18

Barnehager 139 11 93 r,7
øvrig opp e st

e se/So ia
9,

271
8 .

36
53 i
88„

47 .
' 12

Administrasjon 2 ' 0 100 0
Alm. Helsevern , 72 26, 73 27
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Somatiske sykehjem 88 2 98 2
HjemmehjeIp/sykepleie 77 2 97 3
Sosialhjelp 32 6 84 38
Kultur 15 9 63 38
Teknisksektor 34 39 47 53

Det er en skjev kjønnsfordeling i alle sektorer. Vestby kommune har spesielt en utfordring i å
øke andelen menn i barnehage og grunnskole, samt i sektor helse/sosial. Resultatområdet
bamehage jobber aktivt med å øke andelen menn i barnehage gjennom prosjektet "MIB -
Menn i barnehage". Vestby kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en
mangfoldig organisasjon. Ved utlysning av ledige stillinger oppfordres kvaliflserte kandidater
til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne.

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

Likelønn
I Vestby kommune tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen under 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.

Tabell2. Lønnsutviklingfor fast-og timelontehoved-og bistillingeri Vestbykommune.Tall
pr. 1.12.2011og 1.12.2012

Kjønn Måneds- Grunn- Endring i Endring i Ansatte Årsverk Endring i




fortjeneste lønn måneds- grunnlørm 2012 2012 årsverk




2012 2012 fortjeneste 2011-2012




2011-2012





2011-2012





Kvinner
og menn

35.470 34.069 7,1% 7,3% 997 817 -1,5%

Kvinner 34.971 33.532 7,3% 7,5% 810 656 -2,4%
Menn 37.506 36.267 6,2% 6,2% 187 161 2,5%

I 2012 hadde kvinner en prosentvis høyere endring i månedsfortjenesten.

Stillingsstørrelse

Deltidsarbeid er en realitet for mange ansatte i Vestby kommune. Her er det viktig å skille
mellom ønsket og uønsket deltid, da mange ansatte kombinerer jobb med familie, studie o.a.
og jobber deltid etter eget ønske. Kommunen gjennomførte i 2011 en undersøkelse blant sine
ansatte med deltidsstillinger på omfanget av uønsket deltid, og resultatet av undersøkelsen
viser at kun 23% av ansatte i deltidsstilling ønsker full stilling. Av disse igjen er det et fåtall
som er villig til å dele arbeid mellom flere tjenestesteder noe som begrenser muligheten til å
oppfylle ønsket om full stilling. Kommunen forsøker så langt det er mulig å tilby økt
stillingsprosent til ansatte med uønsket deltid.
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Tabell 3. Stillingsprosent




Årstall
2011 2012

Stillingsprosent Kjønn Antall Prosent
ansatte

Antall Prosent
ansatte

Deltidsstillinger Kvinner 500 56,6 405 50,1




Menn 64 33,7 52 28,4
Fulltidsstilling Kvinner 384 43,4 393 49,2




Men 126 66,3 131 71,6

Andelen kvinner med deltidsstillinger har gått ytterligere ned fra 56,6% til 50,1%. I 2011 var
nedgangen på 2,8% og samlet gir dette en markant reduksjon av kvinner i deltidsstillinger
siste to år. Kommunen har hatt fokus på uønsket deltid over tid og ser nå resultater av dette.

Personal olitiske satsnin er
Vestby kommune ønsker å vedlikeholde og heve de ansattes kompetanse gjennom å tilby
stipend til videreutdannelse, permisjon og eventuelt kompetansetillegg etter endt utdannelse.

Kommunen har en aktiv livsfasepolitikk med ordninger som innebærer at kommunen skal
legge forholdene best til rette for at familie- og arbeidsliv best mulig kan kombineres i de
forskjellige livsfasene. Det er like akseptabelt at både kvinner og menn tar ut
foreldrepermisjon og har fravær i forbindelse med sykt barn.

Kommunen ønsker å legge til rette for at personer som ønsker å jobbe, kan gjøre det også etter
at de har mulighet for å gå av med pensjon gjennom en attraktiv seniorpolitikk. Eldre
arbeidstakere har kompetanse og erfaring som er viktig for kommunen.

Tiltak i forhold til etnisitet o nedsatt funks'onsevne
Kommunen benytter hyppig tilretteleggingstilskudd fra NAV i oppfølgingsarbeidet av
sykemeldte. Flere ansatte er i arbeid som følge av at det er innvilget tidsubegrenset
lønnstilskudd (TULT).

Vestby kommune har forholdsvis ny bygningsmasse hvor det er stort fokus på universell
utforming, og har derfor store muligheter til å tilby arbeid til ansatte med nedsatt
funksjonsevne.

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. I kommunens "etiske retningslinjer" legges det stor vekt på
redelighet, ærlighet og åpenhet. Kommunen skal preges av respekt for ulikhet, slik at
mangfold og inkludering blir verdsatt og vises i hele kommunen.

Vestby kommune består av mennesker som utvikler og leverer tjenester til innbyggerne. I hele
virksomheten er det derfor viktig at det holdes en høy etisk standard. I vårt forhold til
samfunnet og til den enkelte bruker skal kommunen være kjent for profesjonalitet og
omtanke.
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VESTBYKOMMUNESÅRSMELDING

NØKKELTALL—SAMMENLIGNINGER

Under følger en sammenligningfor 2012 mellom Vestby kommune, gruppe 8, gjennomsnitt
for Akershus og landsgjennomsnittuten Oslo. «Gruppe 8» er en gruppering gjort av
Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det er naturligå sammenligne.
Kommunene i gruppe 8 kjennetegnesved at de er mellomstore kommuner med lave bundne
kostnader pr. innbygger og med middels frie dispomble 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 15.03.2012,reviderte tall kommer i
juni.

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

Netto driftsresultat i prosent Netto lånegjeld i prosent av
av brutto driftsinntekter brutto driftsinntekter, konsern
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0
Vestby 11 Vestby 12 Gruppe 8 Gj.snitt Gj.snitt Vestby Vestby Gruppe 8 Gj.snitt Gj.snitt

12 Akershus landet 11 12 12 Akershus landet
12 uten Oslo 12 uten Oslo

12 12

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
nøkkeltalletned fra 5,5 % i 2011 til 5,2 % i
2012.

Ordinære renter og avdrag på lån skal
fmansieres av driftsinntektene,og
indikatorenviser langsiktiggjeldsbelastningi
forhold til driftsinntektene.Netto lånegjeldi
% av driftsinntektenehar gått ned fra 2011,
men liggerfortsatt langt over gjennomsnittet
i sammenligningsgruppene.Fylkesmannens
normtall for gjeld er at den ikke skal
overstige 50% av brutto driftsinntekter.
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Frie inntekter i kroner per
innbygger
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11 12 12 Akershus landet
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12

Medfrieinntektermenesinntektersom
kommunenkandisponereutenandre
bindingerenngjeldendeloverog forskrifter.
Skattpå inntektog fommeog ramme-
tilskuddfra statendefmeressomfrie
inntekter.Frieinntekterpr. innbyggerhar
økt fra2011og liggernå på ca. 42tusen.
Gjennomsnittetfor gruppe8 er på ca.
44tusen.


Netto lånegjeld i kroner per
innbygger
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Vestby Vestby Gruppe 8 Gj.snitt Gj.snitt
11 12 12 Akershus landet
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12

Nettolånegjeldpr. innbyggerer nåpå ca.
54tusen,og liggerovergjennomsnitts-
gruppene.Tilsammenligningliggergruppe8
på ca. 42tusenpr. innbygger.

Indikatorene somfølger under viser netto driftsutgifierpr. innbygger innenfor
brukergruppen for enkelte tjenester, og er en indikasjon på prioriteringene til de
forskjellige kommunene.

Netto driftsutgifter per
innbygger 1-5 år i kroner,

barnehager
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Netto driftsutgifter til
grunnskolesektor per

innbygger 6-15 år
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Nettodriftsutgiftertilbamehagerpr.
innbygger1-5år har økt fra ca. 96tusen.til
ca. 106tusenfra2011til2012.Vestby
kommuneliggerimidlertidfortsattunder
sammenligningsgruppene.

Nettodriftsutgiftertilgrunnskolepr. elevhar
økt og liggernå på ca. 93tusen.Vestby
kommune liggerlittundersammenlignbare
kommuner,menovergjennomsnitteti
Akershus.
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Netto driftsutgifter per
innbygger 0-17 år,

barnevernstjenesten
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Tidlig intervensjongjennspeilerseg i tallene.
Vestby kommune har større innsats med
hjelpetiltaki hjemmet, og andelen plasserte
barn er lavere enn sammenlignbare
kommuner.

Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner,

kommunehelsetjenesten
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Netto driftsutgiftertil kommunehelse-
tjenesten pr. innbyggerer på samme nivå
som i 2011. Kommunen liggerunder
gjennomsnittenevi sammenligneross med.

Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. innbygger

20-66 år
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Utgifter til sosialtjenestenpr. innbygger 20-
66 år har gått ned fra 2011 til 2012.
Bakgrunnen for dette er endret praksis
knyttet til utbetalingav økonomisk
sosialhjelp og lang flere har kommet ut i
arbeid, tiltakellerpå statligytelse.

Netto driftsutgifter, pleie og
omsorg pr. innbygger 67 år og

over
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Netto driftsutgiftertil pleie og omsorg er ca.
80 tusen pr. innbygger som er 67 år eller
eldre. Nøkkeltalletliggerunder
gjennomsnittenei sammenligningsgruppene.
For gruppe 8 er nøkkeltalletca.106 tusen.

15



Netto driftsutgifter til
kommunale musikk- og

kulturskoler, per innbygger 6-
15 år
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Netto driftsutgiftertil kulturskolen i Vestby
er 1.446kroner pr. innbygger i målgruppen,
en nedgang fra 2011.Vestby liggerunder
gjennomsnittenefor sammenlignings-
gruppene.

Brutto driftsutgifter til
funksjon 120 Administrasjon, i

kr. pr. innb.
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Dette nøkkeltalletviser kun funksjon 120
administrasjon. Vestby kommune ligger
lavere enn gruppene vi sammenligneross
med. Forskjellenmellomgruppe 8 og
Vestby kommune er 568 kroner pr.
innbygger.

Diagrarnmene under viser kostnader/bruk av ressurser iforhold til

nesteproduksjonen.

Korrigerte brutto driftsutg pr.
mottaker av hjemmetjenester

(i kroner)
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Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass
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Vestby kommune bruker mindre ressurser
pr. bruker som får tilbud i hjemmetjenesten
enn gjennomsnittenevi sammenligneross
med.

Korrigerte brutto driftsutgifterpr.
institusjonsplass har gått opp, og er nå på
ca. 914 tusen, Vestby kommune ligger
fortsatt under gjennomsnittet.
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Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte

områder.
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Andel barn 1-5 år med
barnehageplass

Andel elever i grunnskolealder
kommunens musikk- og

kulturskole, av antall barn i
alderen 6-15 år
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Andel barn i bamehage er gått noe ned fra

2011. Vestby kommune har fortsatt full

barnehagedekning etter loven. Vestby
kommune har stor innflyttingav

barnefamilierog ny bamehage starter opp

august 2013.

Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
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16,2 % av barn i alderen 6 -15 år var elever

ved kulturskolen i Vestby i 2012.

Gjennomsnittet for Akershus var 12,5 %.

Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning
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Vestby
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Gjennomsnittliggruppestørrelse i 2012 i

grunnskolen var 13,2 og lavere enn

gjennomsnittenefor sammenlignings-

gruppene. Gruppestørrelsen variertemed
13,5 for 1-4trinn, 12,6 for 5-7 trinn og 13,6

for 8-10 trinn.

I 2012 fikk 7,4% av elevenei grunnskolen

spesialundervisning.Det er litt over

gjennomsnittet iAkershus, men under de
andre sammenligningsgruppene.
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Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon
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Andelen av innbyggereover 80 år som er
beboere på institusjonhar gått ned fra 20,2 i
2011 til 14,9 i 2012.  Vestby kommune
ligger imidlertidfortsatt høyere enn sammen-
ligningsgruppene.Gruppe 8 har en andel på
11,7.

Mottakere av
hjemmetjenester, pr.

1000 innb. 80 år og over.
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28,3 % av innbyggereover 80 år fikk
hjemmetjenesteri 2012. Dette er lavereenn
sammenligningsgruppene.Nøkkeltalletfor
gruppe 8 er 34,7%, gruppe 8 har imidlertid
relativt lav andel av aldersgruppen på
institusion, se nøkketallover.

5,8 % av innbyggere i aldersgruppen 67-79
år fikk hjemmetjenesteri 2012. Dette er på
samme nivå som gjennomsnitteti Akershus,
men lavereenn gjennomsnittenefor gruppe
8 og landet utenom Oslo.
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SENTRALADMINISTRASJONEN

ØKONOMI




I I




' .




Lønnsutgifter og sos. 21 550 21 6161
i




-661 99,701 19 824 19 607
Andre driftsutgifter 27 479 26 386! 1 0931 104,141 20 778 25 159
Andre inntekter -3 814 -2 788 -1 0261 136,801 -1 819 -3 991
Ref.sykelønn -1 492 -1 491




-11 100,101




0 -477

Merutgift på andre driftsutgifter og merinntekt på andre inntekter skyldes i hovedsak IKT's
"salg" av utstyr til andre resultatområder.

MEDARBEIDERE

35,21 35,41 34,4
3,85% 4% 6,86%
1,70% 1,5% 1,22%
2,15% 4,0% 5,64%
4,6 4,8 4,6
100%




72%

Korttidsfraværet viser en forbedring fra 1,70%til 1,22%. Denne endringen tilskrives
normalvariasjon, og kommenteres ikke nærmere.

Langtidsfraværet har derimot økt vesentlig, med en økning fra 2,15% til 5,64%. Denne
økningen tilskrives i hovedsak tre til fire sykefravær som har strukket seg over en periode på
6-12 mnd. Sistnevnte er sykefravær som ikke kan tilskrives arbeidsplassen. Som ellers i
kommunen har personalavdelingen en tett oppfølging av sykemeldte samt et sterkt fokus på
preventivt sykefraværsarbeid. Det arbeides nå i større grad med å få gjennomført
tilretteleggingstiltak for å beholde ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, samt at BHT
fortsatt brukes aktivt i preventivt arbeid på individnivå.

Enkelte enheter i SAD har gjennom 2012 vært preget av til dels høyt sykefravær. Dette er små
enheter som er sårbare for fravær, og hvor de øvrige medarbeiderne får en merkbar
merbelastning ved fravær av kollegaer. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir blant
annet signal om at disse utfordringene har blitt taklet bra, samt at samholdet i enhetene er
godt.
Resultatet søkes opprettholdt og forbedret i 2013 gjennom tett oppfølging og fokus på HMS,
samt ved tilrettelegging av arbeidet for ansatte som gjeninntrer etter sykefravær dersom det er
behov for dette.

19



RESULTATOMRÅDE SKOLE

ØKONOMI





• - I

I




Lønnsutgifter og sos. 176 673




178 154 -1 481 99,17 160 441 170 289
Andre driftsutgifter 31 874




29 913 1 962 106,56 24 147 25 158
Andre inntekter -21 779 ; -21 407 -372 101,74 -14 790 -19 748

Ref.sykelønn -8 618 ; -8 617 -1 100,01




0 -8 876

Avviket er på 108tusen kroner på et budsjett på 178 millioner kroner, noe som er et marginalt
overforbruk på 0,06 prosent.

MEDARBEIDERE

288
6,72%
1,77%
4,95%

286
6%

286
7,35%
2,28%
5,07%

I I

SFO har høyt
sykefravær, noe
som trekker opp
snittet.

Skoleadm.: Skoleadm.: Skoleadm.: Positiv
4,6 4,7 4,8 utvikling.
Barnetrinn: Barnetrinn: Barnetrinn: Negativ
4,6 4,5 4,4 utvikling.
Ungd. trinn: Ungd. trinn: Ungd. trinn: Stabil.
4,5 4,5 4,5




Skoleadm.: Skoleadm.: Skoleadm.: Økt deltakelse.
85%




92%




Barnetrinn: Bametrinn: Barnetrinn: Klar nedgang i
70%




57% deltakelse.
Ungd. trinn: Ungd. trinn: Ungd. trinn: Marginal
88%




81% nedgang i
deltakelse.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
I I

Tl. Likt med
nasjonalt snitt, men
ikke nedgang fra
2011.

Engelsk 5. trinn: 
Nasjonalt: 2,0
Vestby: 1,8
Lesing 5. trinn:  
Nasjonalt: 2,0
Vestby: 1,9
Regning 5. trinn: 
Nasjonalt: 2,0
Vestby: 1,9
Engelsk 8. trinn:


I I.

For at avvik skal
være signifikant,
må avviket være
0,3.
Barnetrinn ligger
marginalt under
nasjonalt nivå,
men ikke
signifikant avvik.
Utviklingen sett

20



Nasjonalt: 3,0
Vestby: 3,1
Lesing 8. trinn:  
Nasjonalt: 3,1
Vestby: 3,1
Regning 8. trinn:  
Nasjonalt: 3,1
Vestby: 3,2
Lesing 9. trinn: 
Nasjonalt: 3,5
Vestby: 3,9
Regning 9. trinn: 
Nasjonalt: 3,4
Vestby: 3,6

over de to siste år,
viser signifikant
nedgang.
Ungdomstrinnet
ligger marginalt
over nasjonalt
nivå, men ikke
signifikant avvik
på 8. trinn. På 9.
trinn er det
signifikant positivt
avvik på lesing,
0,4 poeng, mens
regning er 0,2
poeng over, ikke
signifikant avvik.

Likt med
nasjonalt snitt, men
ikke nedgang fra
2011.

Likt med
nasjonalt nivå, men
ikke nedgang fra
2011.

Avik mellom
skoler ikke større
enn 1,5.

Trivsel:
7. trinn:

Nasjonalt: 4,28
Vestby: 4,41 Stabilt
10. trinn:

Nasjonalt: 4,13
Vestby: 3,81 Stabilt
Elevmedvirkning:
7. trinn: 

Nasjonalt 3,74
Vestby 3,74 Opp 0,26
10. trinn:

Nasjonalt 3,27
Vestby 3,09 Ned 0,41
Lavest: 1,89 Risil lavest, og
Høyest: 4,37 prosjektering av ny

skole er i gang.
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2012:
Nasjonale prøver viser en negativ utvikling over de to siste årene på 5. trinn, selv om vi ligger
tilnærmet på nasjonalt nivå. Ungdomstritmethar en meget positiv utvikling, særlig fra 8. til 9.
trinn. Det vises til Tilstandsrapport for grumopplæringen i Vestby kommune 2012, som er
behandlet politisk tidligere i 2013. Der går man nærmere inn på tiltak for å bedre resultatene
på barnetrinnet.

Ti lærere er fra 01.08.2012 med på videreutdanningstilbud som er et spleiselag mellom staten
med 50%, kommunen med 25% og den ansatte med 25%. Det betyr at lærerne får full lønn
selv om de har redusert stilling for å studere. Videreutdanningen går over to semestre, og de
som nå er med på ordningen, fullfører studiene sine i juni 2013. Statens tilskudd er lavere enn
lønnsnivået til dem som studerer. Siden Vestby kommune kom med på ordningen fra
høstsemesteret 2012, dekker den kommunale bevilgning utgiftene, men den statlige
underfinansieringen fører til at vi må redusere antall studenter fra ti til seks fra august 2013
med sanmie kommunale tilskudd. Den statlige underfinansiering er rapportert iim til KS, og
Utdanningsforbundet har sendt tilsvarende til fagforeningen sentralt.

Tilsettingen av pedagogisk personale med godkjent utdanning gikk bra. Dette gjaldt også ved
tilsetting av vikarer for dem som videreutdanner seg og har studiepermisjon. Selv om
studieplasseneble tildelt i mai, fikk vi dekket opp med godt kvalifiserte vikarer.

Vestby kommune er Feide-sertifisert og læringsplattformen It's learning er implementert.
Elever og foreldre kan logge seg på og kommunisere via læringsplattformen. Etter høstferien
ble arbeidet sluttført slik at foresatte kan få oppdatert informasjon om egne barn.

Brevik skole har fått fibertilknytning, og resultatet er stabilt nett og at kommunikasjonen går
vesentlig raskere. IKT-avdelingen sentralt har gjort en god jobb med infrastrukturprosjektet.
Bjørlien skole har flere separate bygg. Her er det behov for etablering av trådløst nettverk i
hvert bygg for å få tilfredsstillende løsning på sikt.
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RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE

ØKONOMI





• - I ' I .

I I •I I I

- .
I




Lønnsutgifter og sos. 69 574 72 8341 -3 2601 95,521 72 834 64 503 66 530

Andre driftsutgifter 67 453 57 5151 9 938! 117,281 57 515 57 336 56 871

Andre inntekter -20 792 -16 273: -4 519 127,77 -16 273 -16 094 -19 142

Ref.sykelønn -5 968 -5 9681




0 100,00 -5 968




0 -4 523

Avviket på lønn skyldes blant annet at refusjon sykelønn er høyere enn vikarkostnadene.
Barnehagene har utfordringer med å skaffe vikarer ved sykdom, noe som gir innsparing. En
annen årsak er at flere av barna med nedsatt funksjonsevne gikk over i skolen i 2012, og det
medførte reduksjon i lønnskostnader.

Det høye avviket på andre driftskostnader skyldes at kommunalt tilskudd til ikke-kommunale
barnehager har et overforbruk på nærmere 10 millioner kroner i forhold til budsjett.
Hovedårsaken er følgene av en regelavklaring fra Fylkesmannen tidlig høst 2012. Det ble
meldt i 2. tertial, men følgene ble klare først i oktober. Årsregnskapet og etterregning av
tilskuddet viser per i dag at de ikke-kommunale barnehagene har fått om lag 2 millioner
kroner mer enn de skulle hatt. Dette vil bli trukket inn i løpet av 2013 etter at regnskapet er
vedtatt av kommunestyret.

Vestby har merinntekt når det gjelder refusjon fra andre kommuner.

MEDARBEIDERE

132,45 135,77 135,75
8,90% 7,5% 10,38%
2.46% 3,40%
6,44% 6,99%

5
5,2 5,2
4,8 4,8

100% 100%
95% 88%

Sykefraværet er 1,48% høyere enn i 2011, det er særlig kortidsfraværet som har økt. Det er
vanskelig å finne en årsak til dette. Styrerne gjør et stort arbeid med å følge opp og har stort
fokus på å få ned fraværet. Resultatet fra medarbeidertilfredsundersøkelsen er stabilt og godt,
det samme resultatet som for 2011. Deltakelsen ute i barnehagene var litt lavere enn tidligere.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
1r,

• II I I

T1.1 100% av barna Ingen avvik
skal være registrert
før skolestart.
T1.2 80% av de Ingen avvik
foresatte skal være
fornøyd med
barnehagen.

Alle barn skal Ingen avvik
leke ute hver dag og
gå på tur utenfor
barnehagen minst 1
gang per uke.

Alle barn skal ha Ingen avvik
hatt minimum 2
planlagte og
dokumenterte
samtaler i løpet av
barnehageåret.

15% menn i Avvik
barnehagene i 2014.

Ny undersøkelse fra
november 2012
viser at 80% er
fornøyd med
barnehagen.
Kun avvik noen
svært kalde dager
for helsas skyld.

Det er 7,4% menn i
barnehagen per
15.12.2012.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
Samordnet opptak: Ved hovedopptaket kom det inn 250 søknader mot 217 i 2011. Alle bam
med rett fikk tilbud. Etter hovedopptaket kom det inn 5 klager. Per 31.12.12 var det 60 søkere
som ønsker plass. Disse har ikke rett etter loven. Spesialpedagogisk arbeid: Det var 15 barn
med nedsatt funksjonsevne og med enkeltvedtak som gikk over i skolen. 3 nye barn var
utredet og har fått enkeltvedtak og spesialpedagogisk hjelp. Totalt har 16 barn enkeltvedtak
ved årsskiftet. Spesialpedagogene tilbyr veiledning til barnehagene i kommunen.

Ansatte: 3 fagarbeidere har gjort seg ferdig med fire-årig Arbeidsplassbasert
førskolelærerutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus og er nå i jobb som førskolelærere.
Utdanningen er et samarbeid mellom Iwyskolen og kommunene som har studenter. Vestby
deltar i et pilotprosjekt for å motivere flere menn til å jobbe i barnehage. Prosjektets
styringsgruppe består av 4 styrere og barnehageadministrasjonen. Prosjektet har hatt kontakt
med ungdomsskolene og videregående skoler, og har vært i møte med NAV for å informere
om barnehagen som arbeidsplass også for menn.

Kompetanseutvikling: Ansvaret for kompetanseutvikling og tildeling av midler er overført
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Utdanningsdirektoratet. Det vil komme en helhetlig
melding om kompetanseutvikling i barnehagene i løpet av 2013. For 2012 er det lagt vekt på
"Vennskap og deltagelse". Vestby har utarbeidet en kompetanseplan hvor hovedtema er "Ikke
Voldelig Kommunikasjon" etter en modell av psykolog Marshall Rosenberg. En av våre
styrere har sertifisert seg i metoden og har ansvar for opplæring sammen med
administrasjonen. I tillegg har det vært fokus på likestilling, flerkulturelle barnehager og
veiledning av nyutdannede. To styrere har som første kull deltatt og tatt eksamen i nasjonal
styrerutdanning.
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RESULTATOMRÅDEHELSE OG BARNEVERN

ØKONOMI




II




-•

I

I I • -
•

Lønnsutgifter og sos. 25 5381 25 2591 2791 101,11 23 926 20 688

Andre driftsutgifter 20 2211 22 4981 -2 2771 89,88 23 802 21 888

Andre inntekter -10 8371 -10 1471 -6901 106,80 -10 402 -7 875

Ref.sykelønn -1 6311 -1 6311 01 99,99 01 -850

Ca. 1,8 millioner av underforbruket skyldes barnevern. Det omhandler reduksjon i fosterhjem,
institusjonsplass og kjøp av konsulenttjenester i familien. På helse er det underforbruk på
konsulenter, spesielt tolketjenester.

MEDARBEIDERE




29,65 31.5 30,65 I tillegg er det

prosjektstilling
i 65%.

9,08% 3,5% 10,63%




1,89%




1,15%




7,16%




9,48%




4,7 5 4,9




96%




91%




Området har høyt sykefravær når det gjelder langtidsfravær. Fraværet skyldes kronisk sykdom
og fysisk skade. Langtidsfraværet følges opp med dialogmøter, i samarbeid med personal og
NAV. Korttidsfraværet er lavt.

Medarbeiderundersøkelsen viser svært positive tall både når det gjelder tilfredshet og
deltakelse. Det er positivt at området er steget med ytterligere 0,2% på tilfredshet. Tjenestene
utarbeider tiltak i personalgruppa for å forbedre og vedlikeholde tilfredshet.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
I I I 111 II

Tl. 50% av barna 50 % er under 12 år Innfridd
som mottar tiltak
skal være under 12
år.
T2. Avvik i forhold Ingen avvik. Innfridd
til tiltaksplan skal Alle har tiltaksplan.
ikke overstige 5%.
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98% av barna 100%
skal ha legekontroll
innen fristen.

Innfridd

5 ungdonmier 5 går på skole. Innfridd
skal gå på skole.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
Noe færre meldinger til barneverntjenesten i 2012 enn de siste årene. Nedgang på 13%,
sammenlignet med året før.

Bofellesskapet i Haugveien arbeider med motivasjon til skole, praksisarbeid og
fritidsaktiviteter. Noen av ungdommene er klare for ettervern i egen bolig, men boligmarkedet
i Vestby er utfordrende og vi har ikke fått til å skaffe bolig til ungdommene.

I tillegg til helsestasjonens ordinære program har det vært flere gruppetilbud til innbyggerne;
fødselsforberedende kurs, barselgrupper, godt samliv, førstehjelpskurs og grupper for barn
med skilte foreldre på barneskolene.

Fra skoleåret 2012-2013 tilbyr vi oppfølging av familier der barn er overvektige. Alle barn i
1., 3. og 8. klasse veies og måles i løpet av skoleåret, vi samtaler om kosthold og fysisk
aktivitet. Barn får ut fra vekt ulik oppfølging av helsesøster om livsstilsendring. Ved fedme
henvises familien i tillegg til familieveileder og fastlege, og ved alvorlig fedme kobles
spesialisthelsetjenesten inn. Vi opplever at en del foreldre ikke ønsker oppfølging i forhold til
barnets overvekt.

Ved starten av året hadde vi 7 ungdommer på ruskontrakt, flere med sammensatt
problematikk. Ved utgangen av året var tallet nede i 3.

Tre ansatte i barneverntjenesten har gjennomført videreutdanning i "Vold i nære relasjoner"
på Høyskolen i Buskerud. De ansatte i Haugveien har gjennomført ART-kurs. Det er en
opplæring i gruppemetodikk hvor en trener på sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk
resonnering.
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RESULTATOMRÅDE REHABILITERING

ØKONOMI

50 646

23 969

-12 099

-1 861

52 7191

25 048

-15 396

0

-•

Lønnsutgifter og sos.

Andre driftsutgifter

Andre inntekter

Ref.sykelønn

I

51 7711

28 0551

-17 6351

-2 4291

• • II

I

51 9881

28 5301

-16 8961

-2 4461

-216

-475

-7391

171

-•

99,581

98,34

104,371

99,31!

Grunnet sykefravær og vakante stillinger er det et mindreforbruk på lønn. Andre driftsutgifter
har et mindreforbruk grunnet begrenset innkjøp av varer, økt bruk av internopplæring og
mindre kjøp av eksterne kurs. Andre inntekter har en merinntekt da vi har mottatt høyere
tilskudd for ressurskrevende brukere enn budsjettert.

MEDARBEIDERE




I I

73,6 75 73.68
6,76% 7,5% 8.37%
1,59%




1.92%
5,17%




6.45%
4,3 4,8% 4,6
68% 80% 69%

Det har vært vakante stillinger på habilitering, barnebolig og psykisk helse. Sykefraværet har
gått opp fra 2011 som hovedsakelig skyldes influensa, beinbrudd og skader som ligger utenfor
arbeidsplassen.

Medarbeidertilfredshet har gått noe opp og dette kan ha sin årsak i at alle enhetsledere er på
plass og ny organisering etter hvert blir implementert. Deltakelsen har ikke bedret seg og det
er vanskelig å appellere til turnusarbeidende om deltagelse. Dette er en utfordring som må
jobbes mer aktivt med.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
I I II I II

Tl. 50 timeverk Innfridd
fristilles til nye
vedtak.

T2. Tilgang på 1-2 Sengeplass ble
sengeplasser utenfor frigjort pr. 01.07.
sykehjemmet.

Sengeplass nå brukt
av sykehjemmet.
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50% av totalt Innfridd
behandlede
pasienter.

Antall
effektuerte vedtak
innen 4 uker fra
vedtaksdato.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2012

Innfridd

Rehabiliteringsavdelingenhar 2012 vært preget av implementering av ny
organisasjonsstruktur med tilsetting av nye enhetsleder og fagledere.

Koordinerende enhet
Ved effektivisering innad i rehabiliteringsavdelingen, har 1 årsverk blitt overført til
forvaltningsenheten øremerket koordinerende enhet som ble pålagt kommunene i forbindelse
med lovendringer 01.01.2012. Koordinerende enhet skal samordne og sikre at brukere med
behov for tjenester fra mer enn to instanser skal få tilbud om individuell plan og en
koordinator. Koordinerende enhet skal samordne for alle som mottar tjenester i Vestby
kommune og også har behov for eksterne tjenester med hensyn til å få oppfylt rettslig krav på
individuell plan og koordinator.

Aktivitetssenteret
Det er tilført en 50% stilling som følge av de fysiske forholdene ikke tilfredsstiller formålet.
Det er ikke areal til å skjerme ved utagering og det er tidvis behov for ytterligere
ekstrabemanning for å unngå bruk av makt og tvang.

Opplæring og videreutdanning
Alle ansatte har fått opplæring i nytt lovverk. Vi har årlige kurs for ansatte somjobber med
mennesker med psykisk utviklingshemming om forebygging av makt og tvang. Vi har ansatte
som gjennomfører videreutdanning innen helse- og forvaltningsrett, psykisk helse og
familieterapi.
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RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENE STEN

ØKONOMI

Lønnsutgifter og sos.

Andre driftsutgifter

Andre inntekter

Ref.sykelønn

34

3

-2

-2

2751

6131

087

067

I I

34 0111

3 3821

-1 5931

-2 0661

- I

2631

2311

-4941

-11

I I

100,771

106,841

131,02

100,03

I

1

29 2271

3 2581

-1 593

0

31 380

3 786

-2 830

-2 198

Merforbruk på lønn og driftsutgifter må sees i sammenheng med merinntekter på
brukerbetaling og refusjon.

MEDARBEIDERE
I I ' I

45,58 45,58 48,95
10,27% 8% 9,03%
2,02%




2,53%
7,04%




6,50%
4,4 4,5 4,5
80% 75% 66%

Årsverkene inkluderer 1,5 årsverk ergoterapeut overført fra resultatområde rehabilitering.
Kreftforeningen dekker 75% av en 50%-stilling som Kreft-koordinator. Årsverkene
inkluderer også 1,5 årsverk som prosjektstilling i Innsatsteam.

Totalt sykefravær er redusert med 1,24prosentpoeng fra 2011. Langtidsfraværet er redusert
med 0,5 prosentpoeng i samme periode. Langtidsfraværet er relatert til svangerskap, kronisk
sykdom og skader /operasjoner. Sykefraværet er arbeidsrelatert for en av de
langtidssykemeldte. Det er arbeidet systematisk med oppfølging av alle langtidssykmeldte i
samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, personalavdelingen og fastlegen.

Medarbeidertilfredshet ligger på landsgjennomsnittet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som
skal utarbeidet handlingsplan med fokus på hva resultatområdet kan gjøre for å øke og
vedlikeholde tilfredsheten.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
I I I I I

Tl. Avvik i forhold til Innfridd Gjennomsnitt 5
vedtak praktisk avvik pr mnd.
bistand: under 8
pr.mnd.

T1.2 Avvik i forhold Medisinavvik Ingen avvik med
til sykepleietjenesten: Gjennomsnitt 19 alvorlig konsekvens.
under 5 pr. mnd. avvik pr mnd.
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e T.2. Alle brukere med
behov for dagavdeling
skal få tilbud.

2 brukere på
venteliste 1 kvartal.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
Tjenesten opplever økt aktivitet av nye brukere både fra sykehus og fra hjemmet.
Gjennomsnittlig antall brukere med vedtak på sykepleietjeneste i 2012 var 213. Tilsvarende
tall for 2011 var 199. Totalt i 2012 mottok Vestby melding om 237 utskrivningsklare
pasienter med variable bistandsbehov fra sykehus. Av disse fikk 141 tilbud fra
hjemmetjenesten. Resterende fikk tilbud om korttidsopphold/rehabilitering på sykehjemmet.
Antall brukere med vedtak om praktisk bistand var 121per 31.12.12.
Totalt var det 57 brukere per 31.12.12 som hadde tilbud fra 1-5 dager pr uke på
dagavdelingen. Mulighetene for å ta inn flere brukere til dagavdelingen er begrenset, da flere
av brukerne har stort bistandsbehov og trenger tett oppfølging i forhold til sin
demensdiagnose samt begrensninger i lokalene/transport.

Kommunestyret innvilget i 2012 midler fra kommunens reservepost til samhandlingsreformen
1,5 årsverk prosjektstillinger til tverrfaglig innsatsteam/rehabiliteringsteam. Tverrfaglig
innsatsteam/rehabiliteringsteam, som består av sykepleier og ergoterapeut samt eksisterende
kommunale fysioterapiressurser, har vært i drift siden medio oktober. Fokusgrupper har vært
rehabilitering/opptrening av pasienter fra sykehus/sykehjem samt pasienter med fall i
funksjonsnivå. Teamets innsats er basert på intensiv opptrening/rehabilitering i oppstartsfasen
og gradvis avvikling av tilbudet etter som aktivitetsfunksjonen bedres. Erfaringene så langt er
svært positive med hensyn til redusert ressursbruk opp mot sykehjemsplasser samt behov for
ordinære hjemmetjenester.

Kommunen fikk innvilget midler fra Kreftforeningen for opprettelse av 50 % stilling som
kreftkoordinator. Kreftforeningen dekker 75 % av lønnskostnadene. Denne stillingen har vært
i drift fra medio november. Kreftkoordinator erfarer stor pågang både fra pårørende og
pasienter.

Tre ansatte har tatt fagprøve som helsefagarbeider. To ansatte deltar i studiering
Eldreomsorgens ABC i regi av Kompetansehjulet i Follo. Tre ansatte har avlagt eksamen
innen demens og palliativ omsorg våren 2012. En ansatt har startet videreutdanning innen
diabetes. To ansatte tar videreutdanning innen helserett.
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RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET

ØKONOMI

: -





"

" I II

I 11 II • - .




Lønnsutgifter og sos 51 8551 51 5361




3181 100,621 46 199 49 745

Andre driftsutgifter 9 685 8 3751 1 3101 115,651 5 724 8 111

Andre innteker -13 156 -11 630i -1 5261 113,121 -10 050 -11 328

Ref.sykelønn.. -2 261 -2 263




21 99,911




0 ,-2 618

Menitgifier dekkes i hovedsak av merinntekter.
Sykehjemmethar hatt reduksjon i bruk av vikarbyrå i forhold til faste stillinger, men det er
brukt vikarbyrå for ca. 600 tusen til nattevakt for et ekstraordinært tiltak høsten 2012.
Sykehjemmet fikk tilført midler både til leieplasser, betaling for utskrivningsklare pasienter
og til to ekstraordinære tiltak i 2012.

MEDARBEIDERE

77,19 77,19 77,19
7,54% 8% 9,04
2,46%




2,89
5,08%




6,15
4,4 4,5 4,8
72% 75% 65%

Langtidsfraværet har økt noe fra 2011 til 2012. Det drives aktivt IA-arbeid i forhold til fravær
i samarbeid med personalavdelingen, NAV og fastlegene. Langtidsfraværene har ulike
årsaker, men for noen ansatte kan retur til arbeidsplassen ta lengre tid da årsaken til fraværet
vanskelig kan kombineres med turnusarbeid. Ett av fraværene skyldes en skade
arbeidstakeren har fått på arbeidsplassen. Arbeidet tilrettelegges, i den grad det er mulig, for
raskere retur til arbeidsplassen.

Etter forrige medarbeidertilfredshetsundersøkelsen hadde sykehjemmet et spesielt fokus på
mobbing på arbeidsplassen i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Deltakelsen har gått noe
ned, men tilfredsheten er opprettholdt. Stolthet over egen arbeidsplass skårer fortsatt meget
høyt med 5,1.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
I I .

Det er gitt 25 avslag
på søknad om
langtidsopphold,
korttidsopphold,
forlengede
korttidsopphold og
avlastningsopphold.

Ingen avvik

T2. Under 5 avvik i
forhold til vedtak.

Ingen avvik

T3. Alle får tilbud
om aktivitet.

KORT OPPSUMMERINGETTER 2012
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 01.01.2012. Det medfører at når sykehusene melder
en pasient utskrivningsklar så må kommunen vurdere pasientens behov. Mottar vi meldingen
før kl. 14.30 på hverdag, og ikke kan ta imot pasienten samme dag, så trår forskriften og
avtalene om utskrivningsklare pasienter i kraft.

Vestby kommune betalte i 2012 for 94 døgn med utskrivningsklare pasienter i sykehus med
behov for opphold i sykehjem. 79 av døgnene var i januar. Etter mai har vi kun betalt for ett
døgn. For å kunne tilby opphold for utskrivningsklare pasienter fra sykehus og for
hjemmeboende personer med behov for og krav på opphold, har Vestby kommune leid plasser
ved andre institusjoner i tidsrommetjanuar til mai.

Det er i 2012 innvilget 149 korttids-/rehabiliteringsopphold, 94 forlengede korttidsopphold,
15 avlastningsopphold og 18 langtidsopphold. Aktivitetstilbudet til pasientene er stort, med
trimgruppe, lesegruppe, bingo, konserter, andakt og hobbyverksteder. I tillegg arrangeres det
hyggekvelder, i samarbeid med Gledessprederen, to ganger pr. måned og en sommerfest for
pasienter og pårørende.

Sykehjemmet har liten turnover i personalgruppen. Når det lyses ut stillinger for fast
ansettelse så er det søkere til alle stillingene. Fra september har alle stillingene for sykepleier
natt vært dekket. Dette, og en omlegging av turnus, har medført reduksjon i bruk av vikarbyrå.
Nå brukes vikarbyrå kun ved sykdom, til noen helgevakter og i ferier.
Til de særskilte tiltakene som ble iverksatt i 2012 har det vært benyttet egne ansatte i
deltidsstillinger, vikarer og vikarbyrå.

Vestby sykehjem har to hjelpepleiere som tar videreutdanning i rehabilitering og to
sykepleiere som har tatt videreutdaimingi palliasjon i 2012.
Åtte ansatte deltar på eldreomsorgens ABC, ett opplæringstilbud som går over flere år.
En ansatt har tatt videreutdanning innen personalarbeid, en har tatt videreutdanning i
administrasjon i helsevesenet og en har startet på master innen samhandling
I tillegg holder flere ansatte på å ta fagbrev innen helsefagarbeid og renhold.

I I I
T1. Ingen avslag
som ikke er faglig
begrunnet.

Ingen avvik
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KOMMUNALT NAV
ØKONOMI




Il




I

• • • å

t

Lønnsutgifter og sos. 8 3501 9 841 -1 491i 84,84! 9 862 10 482
oLønnsutglfter 7 026 ; 6 848 178 102,601 5 869 6 742

08 Kvalifiseringsfintroduksjons stmad 1 323 I 2 993 -1 6701 44,211 3 993 3 740

Andre driftsutgifter 10 833 11 700 -8661 92,601 12 644 14 248

Andre inntekter -1 581 -659 -922 [ 239,931 -124 -2 012

Ref.sykelønn -398 i -399, 1 99,811 0 -691

NAV har i løpet av 2012 fått flere brukere ut i jobb eller tiltak enn forventet. Omløpstiden på
kvalifiseringslønn er nå kortere enn de første årene og medfører lavere utbetalinger totalt sett i
stønadsperioden.

NAV har budsjettåret 2012 hatt en innsparing på i overkant av 3 millioner. Hovedårsaken til
dette er en endring i praksis og kultur knyttet til utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

MEDARBEIDERE

13 11 14
15,4 % 9% 8,65%
4,16%




2,94%
11,32%




5,71%
4,3 4,5 5,1
66%




85%

Sykefraværet har gått betraktelig ned siden 2011. Det må likevel tas hensyn til antallet ansatte
da sykefravær på en ansatt utgjør en stor prosent. NAV har gode rutiner på oppfølging av
egne ansatte og bruker tilrettelegging som virkemiddel.
Det er gode resultater på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
II

Tl. Maksimum 4 2,2 mnd
måneder på
sosialhjelp.

4, 1 T2. Alle brukere 100%
skal ha
aktivitet/oppfølging.

T3.1. Alle KVP 100% 14 deltakere i
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brukere skal være i 2012. En sluttet
aktivitet og og flyttet ut av
arbeidstrening. landet.

T3.2. 50% med 69% 13 deltakere: En
overgang til arbeid. på arbeids-

avklaringspenger,
to på skole, ni i
praksis (fire ute i
bedrifter og fem
på "Huset". En
deltaker er i
ordinært arbeid.

T4. Alle brukere 100%
med vedtak på
bistand og/eller
individuell plan.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2012.
"Huset" i Vestby kommune har bidratt til muligheter for avklaring, arbeidsutprøving og
arbeidspraksis. Flere brukere deltar på kurs, i opplæring og får relevant arbeidspraksis. Flere
brukere som har hatt sosialhjelp over flere år er avklart og har fått statlig ytelse. Deltakelse på
"Huset" kan settes som vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp. NAV-stat har gjennom
hele året kjøpt inn tiltak som gir brukerne muligheter til kurs. Et godt tiltak der stat og
kommune oppfyller intensjon i NAV-reformen om å få flere ut i arbeid eller aktivitet.

NAV har etablert et ungdomsteam for gruppen 18 til 24 år. Det jobbes målrettet for å hindre
at denne gruppen blir mottakere av økonomisk sosialhjelp. Målet er at ungdommen skal være
i utdanning, i jobb eller på arbeidspraksis. NAV har høyt fokus på at denne gruppen ikke skal
bli passive sosialhjelpsmottakere. Også for denne gruppen kan det settes det vilkår om
deltakelse i arbeidsgruppene på "Huset".

NAV har i 2012 hatt to prosjektmedarbeidere, i prosjektet kommunalt rusarbeid. En i 12
måneder og en medarbeider i 8 måneder. Prosjektmidlene opphørte ved utgangen av året.
De to faste stillingene som ble opprettet av kommunestyret i desember 2012 vil medføre at det
kommunale tilbudet innen rusomsorgen ikke reduseres. En ekstra stilling vedtatt av
kommunestyret desember 2011 har bidratt til en endring i praksis og kultur knyttet til
utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. NAV har nå god kontroll på brukermassen,
saksinngangen og får langt flere ut i arbeid, tiltak eller på statlig ytelse.
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RESULTATOMRÅDE KULTUR

ØKONOMI
-




- .

I I

s
•

I

•

Lønnsutgifter og sos. 16 555; 17 872 -1 317 92,631 17 152! 16 946
0 Lønnsutgifter 14 031 14 673 -642 95,62 13 9531 13 976
08 Kvalifiserings/introduksjons stønad 2 524 3 199 -675 78,91' 3 199i 2 970

Andre driftsutgifter 17 161 14 443 2 717 118,81 12 691; 12 915
Andre inntekter -17 829 -16 434 -1 395 108,49 -15 754: -16 845
Ref.sykelønn -670 -671 1 99,90 oIl -839

Avviket på lønn skyldes i all hovedsak vakanser og færre i introduksjonsordningen grunnet
familiebosetting senhøsten 2011. Merforbruket på andre driftsutgifter skyldes høyere utgifter
til økonomisk sosialhjelp grunnet justeringen av satsene i forbindelse med HP 2012-2015 og
familiebosettingen senhøsten 2011, samt avsetning av ubenyttede eksterne prosjektmidler på
fond. Merinntekter knyttes primært til bevilgede, eksterne prosjektmidler og noe høyere
inntekt på utleie av lokaler. Det er stram budsjettstyring innenfor tjenesteområdet.

MEDARBEIDERE

23,82 24,50 24,50
6,68% <4% 6,60%
1,42%




0,69%
5,26%




5,91%
4,5 > 4,5 4,7
80% > 75% 64%

Sykefraværet kan ikke relateres til arbeidets art eller forhold på arbeidsplassen.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
I ' I

T1.1. 75% i arbeid og 50%
utdanning ett år etter
introduksjonsprogram.
T1.2. 95% i arbeid,
utdanning og tiltak 100%
totalt.
T1.3. 75% av barna i
skolealder skal delta i 100%
organisert aktivitet på
fritiden.
T1.4. 100%
økonomisk 33%
selvforsørgende 5 år
etter bosetting.

Øvrige over på annen
kvalifisering.

Målet nådd

Målet nådd

7 personer, l+familie.
Resterende på god
vei, under utdanning
og i fulltid og
deltidsarbeid.
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T2.1. Besøkstall
55 000
T2.2. Utlån pr.
innbygger: 4,0
T2.3. Antall
publikummere: 1 000
T3. Etterspørsel blant
barn og unge i
grunnskolealder på
30%.
T4.1: 5 500 besøkende
i svømmehallen.
T.4.2: 20 arrangement
i Folkehelseuken.

T5. Gjennomføre
minst 100
arrangement alene
eller i samarbeid med
andre.

62 152

4,0

1 624

2012: 26%
2011: 27%
2010: 22%

T4.1: 5 031
T4.2: 25

Kulturskolen: 35
Sone sør: 7
Sone nord: 19
Bibliotekene: 47
Andre: 12

Målet nådd

Målet nådd

Målet nådd

379 elever.
194på venteliste.
321 søknader.
Befolkning. 2 124

Totalt:120
arrangement alene
eller i samarbeid med
andre.

KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
Besøks-, utlåns-, utleie- og arrangementstall er stabile på et høyt nivå. Av større arrangement,
alene eller i samarbeid med andre, nevnes; folkehelseuka "BliMe2012", åpningen av Vestby
Arena, Vestby barne- og ungdomsfestival, natt til 1. mai og Ungdommens kulturmønstring
(UKM). Ungdoms-"Crewet" er en vesentlig faktor i arrangementsavviklingen, og det hadde
ikke vært mulig å gjennomføre alle arrangementene uten disse. UKM i Vestby fikk ni
personer videre til fylkesmønstringen, to videre til landsmønstringen i Trondheim, samt fire
fra "Crewet" videre som unge arrangører. Kulturtjenesten bevilget 2,53 millioner i rene
tilskudd til frivillige organisasjoner, i tillegg kommer betydelig indirekte støtte, blant annet
ved tilrettelegging av lokaler og utstyr og gratis leie av lokaler til trening/øvelser for barn og
unge. Bam og Unges kommunestyre har fordelt disponible midler, og har arbeidet med å gi
innspill til planene for Vestby sentrum. Alle grunnskoleelever gis tilbud i Den Kulturelle
Skolesekken (DKS), i hovedsak via abonnementsordningen i Akershus, men også lokale
prosjekter.

Innvandrerkontoret er inne i en positiv trend, og tverrfaglig kompetanse innenfor kultur- og
sosialfag har bidratt til å gi enheten et løft. Innvandrerkontoret bosatte 18 flyktninger, hvorav
10på vedtak, 3 var etterslep fra 2011 og 5 kom på familiegjenforening. Det er fortsatt
utfordrende å finne egnede boliger på det private leiemarkedet og letingen etter adekvate
boliger er den største "tidstyven". Avisleseprosjektet er videreført med lesegruppe hver lørdag
på Vestby bibliotek. Fra september ble "Intemasjonal kafC startet opp på Teten.

Bibliotekene har vært et fokusområde for utvikling. Formålet har vært å bruke erfaringen fra
biblioteket og bygge tverrfaglig og overførbar kompetanse til det offentlige og frivillige
kulturtilbudet. Årsaken til at biblioteket ble valgt er at enheten disponerer egne lokaler og
dermed kan tilrettelegge for gode og publikumsorienterte aktiviteter og innta rollen som
kulturformidler. Satsingen på kulturopplevelser, og fokuset på biblioteket som en synlig og
modeme kunnskaps-/sosial arena, ser ut til å ha hatt god effekt, men det må også understrekes
at økningen på 150 tusen på bok- og mediebudsjettet etter all sannsynlighet har bidratt til den
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positive utviklingen Ellers er det en tendens at publikum i større grad bruker biblioteket som
en arena for å jobbe, lese, bruke internett og treffe andre.

På kulturskolen er elevtallet 379 elever fordelt på ca. 428 elevplasser (mange har flere
plasser). De lengste ventelistene er på piano, gitar og slagverk. Korpsene sa opp
samarbeidsavtalen med kulturskolen i 2010 og avtaleperioden utløper sommeren 2013.
Korpsene sa opp dirigentavtalene med kulturskolen i 2012. Sparebankstiftelsenhar gitt et
betydelig beløp til instrumentinnkjøp. Kulturskolen har også fått og benyttet midler fra UDI
for tiltak/samarbeid med Vestby asylmottak. I tillegg har kulturskolen mottatt og benyttet
utviklingsmidler fra Utdanningsdirektoratet til talentprogrammet Molto, samarbeid med
rockeverksted, prosjekt med kulturskole i SFO, storband, gitarorkester, kunstfaglige
workshops innen Teaching Artist, den kulturelle spaserstokken og utprøving av digitale
verktøy.

Sone nord/sør har svært mye utleie, både fast og tilfeldig. Lokalene bærer preg av slitasje, og
trenger generell oppussing. Musikkbingen er godt etablert. Per i dag er det 6 band som øver i
bingen, derav 2 rene jenteband. På Brevik Rockeverksted har 4 band fast avtale om bruk av
lokalene. Hvert band har 3 timer øvelsestid i uka. Åpen hall-tilbudet i Vestbyhallen har vært
godt besøkt gjennom hele perioden, 20-30 ungdommer hver fredag kveld (kl. 19-21).
Juniorklubben har hatt et gjennomsnitt besøk på 20 per kveld. Ungdomsklubben har hatt et
gjennomsnittlig besøk på 22 per kveld. PositiviTeten har hatt et gjennomsnittlig besøk på 10
per kveld. 6 større arrangementer på PositiviTeten hadde alle gangene et besøkstall på ca. 20,
pluss ledsagere. Bayaz har hatt et gjennomsnittlig besøk på ca. 20 per kveld. Klubbene har
gjennomført workshop med "Kvelertak", fotokurs og animasjonskurs. I tillegg er det opprettet
medieverksted, og det arbeides med lydstudio på Teten. Utstyret er på plass og rommet skal
stå ferdig i løpet av 2013.
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RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING OG GEODATA

ØKONOMI

-




111

11 11




Lønnsutgifter og sos. 9 042; 9 449; -407; 95,69 9 195; 9 784

Andre driftsutgifter 3 931 3 361; 570 116,94j 1 349; 3 199

Andre inntekter -11 258 -9 376; -1 882, 120,071 -9 549; -10 366

Ref.sykelønn -243 -243; 0; 99,98




Oj




-4

PBG har hatt en høy aktivitet i 2012 i alle tre avdelinger; plan, byggesak og geodata. Avvik på
andre driftsutgifter skyldes hovedsakelig kjøp av konsulenttjenester, gebyrer til staten
(geodata), samt kurs og seminarer. Det ble brukt ca. 1,1 millioner av selvkostfond for
byggesak, som nå er på ca. 3,4 millioner.

MEDARBEIDERE

16 14 14
1,84% <2% 5,8%
1,84%




1,13
0




4,67
4,4 5 4,6
100% 100% 66%

Alle stillinger er ved årets slutt besatt. En student ved UMB arbeider på timebasis som
oppmålingsingeniør.

PBG har fortsatt lavt korttids sykefravær. To medarbeidere var 100% sykemeldt etter
opperasjon og en av dem ble 50% sykemeldt ut året. Sykefraværet kan ikke relateres til
arbeidet.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
. ,•

T1.1. Tiltak uten 19 dager
ansvar: 3 uker
T1.2. Tiltak med 38 dager
ansvar: 12 uker

T2. 40 tilsyn 41 Inspeksjonstilsyn
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
Resultatområdets saksbehandlingstid ligger i hovedsak innenfor handlingsprogrammets mål.
Dette målet er strengere enn plan- og bygningsloven legger opp til.

Planavdelingen: Reguleringsplanene for Solhøy, Ramme gård, Vangtunet, Sonskilen samt
gang- og sykkelvei Liaveien ble egengodkjent av kommunestyret i 2012. Det ble foretatt en
mindre endring i reguleringsplanen for Kiwi-, Victoria- og Huitfeldtgården slik at innsigelsen
fra fylkeskommunen ble tatt til følge og planen ble rettskraffig. En omfattende oppdatering av
reguleringsplanen for Randem skog er gjennomført som en mindre endring. I tillegg ble en
rekke mindre endringer av reguleringsplaner vedtatt. Det har også vært arbeidet med
miljøoppgaver, byggeskikkspris, oppfølging av reguleringsplaner og forespørsler om oppstart
av nye reguleringsplaner.

Mye tid gikk med til sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Ramme gård med
klageoppfølging i ettertid. Arbeidet med reguleringsplan for Kolåsveien/Båtbyggerveien har
tatt lenger tid enn planlagt da kommunen stadig har avventet forslag til utforming fra Statens
vegvesen. Oppstart av områderegulering for Vestby sentrum ble utsatt på grunn av
langtidssykemelding. Vestby sentrum øst og miljøgate blir integrert i denne planen. Det er
ikke innsendt forslag til reguleringsplan for Risilhøgda. Denne planen må være på plass før
Johan HermarmWessels vei kan åpnes mot Hvitstenveien. Det har vært arbeidet lite med
reguleringsplan for Hølen bevaringsområde. Reguleringsplan for Son miljøhestesenter ble
førstegangsbehandlet, men avventer arbeidet med utbyggingsavtale før den legges ut til
offentlig ettersyn. I desember ble anmodning om oppstart av reguleringsplan for Skolt
pukkverk mottatt. Miljøverndepartementet har tatt innsigelsen til følge for reguleringsplanen
for Hvitstenveien 280. En revidert utgave av reguleringsplanen er annengangsbehandlet og
avventer egengodkjenning i kommunestyret. Reguleringsplan for Del av ASKO har ligget i
bero store deler av året i påvente av tiltakshavers justeringer. Den ligger nå for
egengodkjenning i kommunestyret. Det har ikke vært arbeidet med privatrettslig avtale for
Randem gravminnefelt i 2012. Reguleringsplan for Sletta nord, næring ligger fremdeles i bero
i påvente av dokumentasjon fra forslagstiller.

Bygningsavdelingen: Det ble fattet 409 delegerte vedtak i byggesaker i 2012. Da er ikke
mindre vedtak som bytte av ansvarsrett i pågående byggesaker, igangsettingstillatelser og
ferdigattester medregnet. I store saker som utbyggingen på Ramme og Vestby Storsenter har
det vært behandlet en rekke endringer av prosjektene og utskifting av de ansvarlige aktørene.
Bygningsavdelingen har fulgt opp flere tilfeller av ulovlig byggearbeid og utført 41
inspeksjonstilsyn. Kommunens system for beregning av saksbehandlingstid var i drift ved
årets slutt. Det ble solgt ca. 330 meglerpakker og behandlet ca. 142 egenerklæringer om
konsesjonsfrihet.

Geodataavdelingen:En landmåler sluttet etter 10 år i kommunen. Ny medarbeider var på
plass etter tre måneder. I 2012 ble det produsert 260 målebrev, hvorav 156 var nye
eiendommer. 62 eiendommer ble berørt av grensejusteringer og det ble foretatt 27
sammenføyninger. Det ble opprettet 81 seksjoner. Det ble fattet vedtak om tildeling av 480
husnummer. 10nye veinavn ble vedtatt og to veier fikk nye navn. Alle gamle veier i Vestby
har nå fått navn og de fleste veiene har blitt adressert. Det gjenstår fortsatt noen spredte
bygninger som må tildeles offisiell adresse.
Avdelingen gjennomførte også et prosjekt med å tildele gårdsnummer og bruksnummer til
gammel umatrikkulær veigrunn.
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RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK

ØKONOMI




' •




I I




Lønnsutgifter og sos. 9 494 9 3301 1641 101,761 9 0451 8 124
Andre driftsutgifter 57 356 58 371! -1 015; 98,261 45 0211 56 812
Andre inntekter -51 543 -52 267; 7241 98,61! -49 749 -52 606
Ref.sykelønn einenii-186 -192; 61 96,661 0 -51

Ingen store avvik mellom regnskap og budsjett. Merutgifter på vann og avløp ble balansert
med bruk av selvkostfond.

MEDARBEIDERE




17,50 20 19
1,12% 5% 1,05%
0,26%




0,48%
0,86%




0,56%
4,6 4,5 3,8

89%




94%

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Lavt fravær.

Følges opp
gjennom div.
møter, deriblant
avdelingsseminar
og tiltak

I
T1.1 Antall
abonnenter uten
installert vannmåler:
under 500.

T1.2. Fullført i ett
område.
T2. 5000 meter
avløpsnett
kontrollert.
T3.1. Trafikk-
sikkerhetsplanen
rulleres i løpet av
2012.
T3.2. Gjennomføre
minimum ett større
tiltak.
T4. Ingen avvik iht.
driftsplan.

I :
Noe over 500.

Soneinndeling
fullført.
Noe over 5000
meter.

Tiltaksplanen har
vært på høring.

Nytt fortau i
Dronningveien

Ingen vesentlige
avvik.

I I
Ny forskrift
gjeldende fra
01.01.13 er
virkemiddel for
måloppnåelse.

Arbeidet med
planen fortsettes.
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
RO Kommunalteknikk har utarbeidet og tatt i bruk følgende forskrifter:

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, gjeldende fra 01.01.2012
Forskrift om varm- og avløpsgebyrer, gjeldende fra 01.01.2013
Forskrift for tømming av separate avløpsanlegg, gjeldende fra 01.01.2013
Forskrift om husholdningsavfall, gjeldende fra 01.01.2013

RO Kommunalteknikk har inngått rammeavtaler for vedlikehold og innkjøp. Dette gjelder
drift og vedlikehold av kommunalt veglys, asfalt og asfalteringstjenester, felles innkjøpsavtale
vann og avløp og tømming av separate avløpsanlegg.

Forvaltnings- og vedlikeholdsoppgaver, her nevnes noen som er prioritert i 2012:
- Gravesøknader; ny rutine for å fange opp alle utfører graving i kommunal grunn.

Målsettingen er å hindre nedbryting og forringelse av kommunal vei.
Oppgradering av separate avløpsanlegg; avdelingen har sendt ut ca. 100pålegg.
Flomberegning for Såna nedstrøms Hølen; formål har vært å innhente kunnskap for
planlegging og forvaltning av nærområdene.
Gangbrygger, brygger og broer; etablert ny ordning for rutinemessig kontroll.
Sentrumsveien; masseutskifting, asfaltering og kantsteinsetting
Sving ved Asko; utvidelse av sving og rekkverk.
Utslippstillatelse kommunalt avløp; ny tillatelse er gitt av Fylkesmannen.
Miljørisikovurdering av det kommunale avløpsnettet er gjennomført.
Aktivitetsstyrende håndbok for vannforsyning; nye rutiner er etablert, innlekking av
industrivann og avløpsvann i vannsystemet er vurdert.
Deltagelse i Morsa-prosjektet; bl.a. biologisk tilstandsvurdering av Hølen-vassdraget.
Kyststien; stien er ferdigstilt, bortsett fra mindre justeringer.

Dokumentasjonsarbeid som er prioritert og omfattende i 2012:
Strømmålere; gjennomgang av alle strømmålere i samarbeid med økonomiavdelingen
og Hafslund. Målsettingen var korrekte lister med nødvendig info. Sluttføresjuni-13.
Nye krav medfører at kommunen må installere målerskap på umålt veglys innen 2017.
Feiing av piper; gjennomgang av dokumentasjon utføres i samarbeid med Movar.
Målsetting er korrekte lister. Arbeidet pågår og forventes sluttført om ca. 2 til 3 år.
Slamtømming av separate avløpsanlegg; gjennomgang av alle eksisterende separate
avløpsanlegg i kommunen. Gjennomgangen bygger på befaring og samarbeid med ny
slamtømmeentreprenør. Målsettingen er god oversikt slik at kommunen er i stand til å
oppfylle lovpålagte oppgaver. Arbeidet forventes sluttført innen 2 år.
Kommunalt vann- og avløpsanlegg; oppdatering av fagsystem for dokumentasjon av
installasjoner. Utfordring å verifisere data hos utførende entreprenører. Arbeidet
pågår.

RO Kommunalteknikk har gjennomført flere investeringsprosjekter innen vann, avløp og
trafikk, samt deltatt i tilrettelegging av næringsområdet Deli.

Kompetanseutvikling: Hele avdelingen har deltatt på et 2-dagerskurs om forvaltning for
teknisk sektor. Flere har deltatt på 2-dagers kurs i arbeidsvarsling og fått kompetansebevis. En
har bestått eksamen på ADK1 kurs. Avdelingen har vært representert på flere faglige
seminarer, og vi har gjennomført et 2-dagers internseminar.
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RESULTATOMRÅDE EIENDOM

ØKONOMI

4111

5111

101

17 3801

28 8201

-7 7001

01

92,40

106,61

127,28

99,99

eiliael 1111111111~11ME

- . .

15 495

52 444

-9 212

-790

Lønnsutgifter og sos. 17 161. 18 572 -1
Andre driftsutgifter 56 662 53 151 3
Andre inntekter -9 801 -7 700 -2
Ref.sykelønn -1 275 -1 2751

Mindreforbruk på lønn skyldes vakante stillinger på Vestby Arena og renhold. Merinntekt på
husleie skyldes tilpasninger til markedsleie. Merforbruk på driftsutgifter må ses i
sammenheng med merinntekter.

MEDARBEIDERE




36,98 40,18 38,58

10,20% 9% 11,43%
7.56%




8,96%
2,63%




2,47%




4,5 4,8
79% 81% 58%

Vakanse på
renhold i
Vestby Arena.

Samarbeid med
Nav for å få
ned syke-
fraværet.

Mange
fremmed-
språklige byr på
utfordringer i
forhold til
besvarelse.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
• II
Tl. Tilfredsstillende
renhold.
T1.1. Gjennomføre
oppgaver beskrevet i
tjenestereglementet.

Klager fra
brukerne avklares i
løpet av 3 uker.

Gjennomføre
strakstiltak beskrevet
i aktivitets-
/handlingsplan.

Målet er nådd.

Målet er nådd utfra
de rammer vi har.

Målet er nådd.

Utført
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KORT OPPSUMMERING ETTER 2012
FDV —vaktmesterseksjonen: Vedlikehold og drift av kommunale bygg fungerer
tilfredsstillende. To av vaktmesterne har deltatt på radonkurs, hvilket innebærer at vi kan
gjennomføre disse målingene selv. Alle kommunale bygg inkludert boliger og leiligheter skal
ha en Bq-grense på 100bq/m3.Kravene skal være innfridd innen 01.01.2014.
Ventilasjonsanleggene er i drift et par timer etter brukstid på ettermiddagen og anleggene
starter tidligere om morgenen. Dette betyr noe økte energikostnader, men grenseverdiene
holdes under terskelverdiene.

I 2012 startet vi opp branntilsynskontroller i kommunale boliger/leiligheter. Arbeidet med
klimaregnskap er igangsatt, likeledes arbeidet med energimerking av bygg. Kontroll av
lekeplasser har vi selv gjennomført i 2012. Ekstern kontroll gjennomføres i 2013.

Drift av Vestby Arena fungerer tilfredsstillende. Løsningen med hallmester i 50% stilling og 2
tilsynsvakter i 25% stilling hver viser seg å være god.

RO Eiendom har i løpet av året hatt et godt samarbeid med "Huset" tilknyttet NAV.

Renholdstjenesten: Seksjonen sliter til tider med høyt sykefravær, og har nå inngått
samarbeid med Arbeidslivsenteret Akershus i et forsøk på å forbedre denne situasjonen. For
øvrig er det i følge tilbakemeldinger gjennomført et tilfredsstillende renhold. Syv av
renholderne går på skole for videreutvikling og skal avlegge eksamen som fagarbeidere.
Seksjonen har også i 2012 gode resultater i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen.

Kommunale boliger: Utleie av kommunale boliger fungerer godt. Stadig flere boliger
rullerer og standarden har økt. Det er et jevnt økende behov for flere kommunalt eide
gjennomgangsboliger. Av vedlikehold er 11 leiligheter blitt pusset opp både innvendig og
utvendig (maling), 9 garasjer er rehabilitert, verandaer reparert, samt vinduer utskiftet.

Investeringsprosjekter:
Grevlingen skole; Tilbygg 1300 m2, mulighetsstudie og forprosjekt i 2012.
Ferdigstillelse i juni 2014.
Vestby ungdomsskole; Nybygg 5800 m2. Plan- og prosjektering godt i gang.
Ferdigstillelse i 2015.
Hølen skole; 1.-7. parallell. Igangsatt arbeid med romprogram og mulighetsstudie.
Vestby gamle skole; Anbudskonkurransen avlyst som følge av at kommunestyret i
desember utsatte videre fremdrift i påvente av sentrumsplan for Vestby sentrum.
Brevik skole; Skisseprosjekt utarbeidet.
Sykehjemmet; Mulighetsstudie, forprosjekt og kalkyler er utarbeidet.
Vestby Arena; Brukstillatelse gitt i januar 2012.
Solerunden barnehage; Skisseprosjekt og utarbeidelse av kravspesifikasjon.
Ferdigstillelse høsten 2013.
Oasen; Nytt lagerbygg påbegynt.
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SAKSNR SAKSTITTEL STATUS
1-12 FORVALTNINGSREVISJON - NAV VESTBY OG RUSOMSORG Ok

2-12 FORVALTNINGSREVISJON - BYGGESAKSBEHANDLINGEN I Ok
KOMMUNEN

3-12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VESTBY Ok
NÆRINGSSELSKAP AS - VALG

4-12 MIDLERTIDIGE TILTAK FOR Å SIKRE VIDERE DRIFT I VESTBY Ok
FJERNVARME AS OG VESTBY NÆRINGSSELSKAP AS

5-12 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV Saken oversendt fylkesmannen.

HANDLINGSPROGRAMMET - OPPLÆRINGSLOVENS § 8-1 Vedtaket stadfestet.

6-12 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - VEDTAKSPRESISERING Ok

7-12 SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS Ok
UNIVERSITETSSYKEHUS

8-12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 Ok

9-12 FIK 2012 - DIMENSJONERING AV UNGDOMSSKOLER I VESTBY Ok

10-12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLE VESTBY KOMMIJNE Ok
2011



11-12 UTBYGGING AV DEMIENSPLASSER OG DAGSENTER FOR Ok




DEMENTE




12-12 MOSSEREGIONENS LEGEVAKT - OMORGANISERING Ok

13-12 LIAVEIEN - STORE BREVIK VEI - GANG- OG SYKKELVEI - Ok




DETALJREGULERING - 2.GANGS BEHANDLING




14-12 ENDRING AV KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - Ok




NÆRINGSTJENESTER AS




15-12 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL PLAN- OG Ok




BYGGEKOMITÉ FOR SON KULTURKIRKE




16-12 VALG TIL FASTE UTVALG OG RÅD 2011-2015 Ok




VARAMEDLEM ELDRERÅDET




17-12 REGULERING AV AVGIFTER I KIRKEGÅRDSDRIFTEN Ok

18-12 NYVALG AV MEDLEMMER TIL BYGGEKOMITÉ - VESTBY Ok




GAMLE SKOLE




19-12 KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMIJNALE Ok




BARNEHAGER 2012




20-12 STRATEGIPLAN FOR GRUNNOPPLÆRINGEN I VESTBY Ok




KOMMUNE 2012-2015






21-12 TOMTEALTERNATIV - BOLØSNING FOR Se sak 39.




FUNKSJONSHEMMEDE




22-12 SAMHANDLINGSREFORMEN - ETABLERING AV INNSATSTEAM Ok

23-12 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNEN Ok, innvilget 50% stilling fra
kreftforeningen.

24-12 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I STIFTELSEN SOLÅS OG Ok




STEINLØKKA




25-12 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSTJENESTER AS - Ok




VALG




26-12 NYTT VALGOPPGJØR OG SUPPLERINGSVALG Ok

27-12 VURDERING AV VIDERE DRIFT AV VESTBY FJERNVARME AS Ok




M.M.




28-12 ÅRSBERETNING/ÅRSMELDING 2011 Ok

29 - 12 ÅRSREGNSKAPIDISP AV OVERSKUDD 2011 Ok

30 - 12 TERTIALRAPPORT 1/2012 Ok

31 - 12 BUDSJETTENDRING 2012 Ok

32 - 12 ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2011 - VESTBY HAVN Ok



33-12

ÅRSREGNSKAP OG DISPONERING AV OVERSKUDD 2011,
VESTBY HAVN

Ok

34-12 TERTIALRAPPORT 1 2012, VESTBY HAVN Ok

35-12 GNR 27 BNR 32 - VEIGRUNN OVER NORWEGIAN OUTLET Saken utsatt av kommunestyret

36-12 RAMME GÅRD - REGULERINGSPLAN Fulgt opp - klagefristen har ikke gått ut

37-12 RAMME - UTBYGGINGSAVTALE Ikke aktuell lenger

38-12 INNFØRING AV NY GRAVEINSTRUKS I VESTBY KOMMUNE Ok

39-12 UTFORMING AV BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE Sendt tilbake til adm for videre utredning.




VESTBY FRIVILLIGSENTRAL - EIERFORM - OVERFØRING TIL




40-12 VESTBY KOMMUNE Ok

41-12 GENERALFORSAMLING I VESTBY NÆRINGSSELSKAP AS 2012 Ok

42-12

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR HANDEL,
SERVICE OG SENTERSTRUKTUR , HØRINGSUTTALELSE Ok




KONSEPTVALGUTREDNING FOR IC-STREKNINGEN OSLO —




43-12 HALDEN, HØRINGSUTTALELSE Ok






VALG AV MEDDOMMERE TIL FOLLO TINGRETT FOR




44-12 PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 Ok




VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED




BORGARTING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 01.01.2013 -




45-12 31.12.2016 Ok




VALG AV SÆRSICELTMEDDOMMERUTVALG FOR




46-12 JORDSKIFTEMEDDOMMERE PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 Ok




VALG AV SKJØNNSMEDLEMINIER FOR PERIODEN 01.01.2013 -




47-12 31.12.2016 Ok

48-12 SUPPLERINGSVALG TIL RFF Ok

49-12 SUPPLERINGSVALG Ok

50-12 HØLEN SKOLE - VALG AV LØSNING Ok




RESTERENDE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM VESTBY




51-12 KOMMUNE OG AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Ok

52-12 RAMME GÅRD - REGULERINGSPLAN Fulgt opp - klagefristen har ikke gått ut




MÅLSETTING FOR VILT OG FERSKVANNSFISK I VESTBY




53-12 KOMMUNE Ok

54-12 VALG AV FORVALTNINGSREVISOR FOR PROSJEKTER 2012 Ok



55 - 12 PRINSIPPSAK EIENDOMSSKATT PÅ NÆRINGSEIENDOM 0 k

56 - 12 SYKEHUSLOKALISERING 0 k

57 - 12 NY FASTLEGEHJEMMEL Ok




OPPFØLGING AV RAPPORT OM KVALITETEN I




58 - 12 SYKEHJEMSTILBUDET 0 k




SUPPLERINGSVALG TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT




59 - 12 FUNKSJONSEVNE Ok




FORVALTNINGSREVISJON AV VESTBY FJERNVARME AS OG




60 - 12 VESTBY NÆRINGSSELSKAP AS Ok

61 - 12 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 01.01.13-31.12.16 Ok

62 - 12 TERTIALRAPPORT 2/2012 Ok

63 - 12 BUDSJETTENDRING 2012 0 k




TILBYGG VESTBY SYKEHJEM - DIMENSJONERING OG




64 - 12 BUDSJETT Ok

65 - 12 VESTBY ARENA - FREMTIDIG DRIFTSORDNING Ok



66-12

OSLOFJORLWNSFRILUFTSRÅD- STRATEGIPLAN,
KONTINGENTENOG OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNALT
DRIFTSAPPARAT(SKJÆRGÅRDSTJENESTEN) Ok

67-12 HANDLINGSPROGRAMOG BUDSJETT2013-2016 Ok




KOMMUNEDELPLANFOR IDRETT OG FYSISKAKTIVITET -




68-12 RULLERING2013-2016 Utsatt, se sak 81

69-12 TERTIALRAPPORT 2 2012VESTBYHAVN Utsatt, se sak 82

70-12 HANDLINGSPROGRAMOG BUDSJETT2013-2016VESTBYHAVN Utsatt, se sak 83

71-12 BUDSJETTENDRING2012- OPPTAK AV LÅN Utsatt, se sak 84




KOMMUNALTTILSKUDDTIL IKKE-KOMMUNALE




72-12 BARNEHAGER2013 Utsatt, se sak 85

73-12 FORSKRIFT OM VANN-OG AVLØPSGEBYR Utsatt, se sak 86




DEL AV SONSKILEN- OMRÅDEREGULERING Ok .Vedtatt 14/12-2013.Klage behandles

74-12 SLUTTBEHANDLING 08.04.2014

75-12 2. GANGSBEHANDLING- VANGTUNET- DETALJREGULERING Ok






FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL Under arbeid i samarbeid med Movar og
resten av kommunane som deltar i Movar-
samarbeidet. Forventes å sendesut på høring
før sommeren2013.

76 - 12




NY FORSKRIFT OM OBLIGATORISK SLAMTØMMINGAV




77 - 12 SEPARATEAVLØPSANLEGGI VESTBYKOMMUNE Ok. Trådte i kraft 1. januar 2013.

78 - 12 HANDLINGSPLANFOR FORVALTNINGSREVISJONEN2013-2016 Ok

79 - 12 VESTBYNÆRINGSSELSKAPAS - INNFORDRING Ok




VALGAV REVISOR FOR FORVALTNINGSREVISJONAV




80 - 12 VESTBYFJERNVARMEAS OG VESTBYNÆRINGSSELSKAPAS Ok




KOMMUNEDELPLANFOR IDRETT OG FYSISKAKTIVITET -




81 - 12 RULLERING 2013-2016 Ok

82 - 12 TERTLURAPPORT 2 2012VESTBYHAVN Ok

83 - 12 BUDSJETTENDRING2012- OPPTAK AV LÅN Ok




KOMMUNALTTILSKUDDTIL IKKE-KOMMUNALE




84 - 12 BARNEHAGER2013 Ok

85 - 12 FORSKRIFT OM VANN-OG AVLØPSGEBYR Ok. Trådte i kraft 1. januar 2013.


