
Velkommen til budsjettseminar



Tidsplan
0900-0910 Velkommen Ordfører

0910-1200 Presentasjon av RO'er Rådmann

1200-1300 Lunch

1300-1345 Vestby kommune - status Rådmann

1345-1400 Oppfriskning budsjettregler Rådmann

1400-1430 Befolkningsprognoser Rådmann

1430-1445 Pause

1445-1600 Presentasjon av rådmannens forslag Rådmann

1600-1615 Avslutning Ordfører



Sentraladministrasjonen



Organisatoriske endringer 

• Servicekontoret til 
kultur

• Kommuneoverlegen til 
SAD





2020

• Store ressurser gått med til å håndtere 
pandemien

• Mye av utviklingsarbeid lagt på is

• Utstrakt bruk av hjemmekontor

• Etablert testsenter for Covid 19 under SAD



2021 og fremover

• Fortsatt korona

• Fortsatt drift av testsenter

• Fortsatt lav bemannet

• Prioriteringer



RESULTATOMRÅDE SKOLE
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Vestby kommune
RO Barnehage
Budsjettseminar 04.11.2020RO Barnehage



13.03. – 20.04.2020
Samfunnskritiske yrker og sårbare barn

Uke 12
22 barn i kommunale barnehager  +   

30 barn i private barnehager

Uke 16: 
42 barn i kommunale barnehager  +   

37 barn i private barnehager



Kohort 



21.04.2020
Gjenåpning



Hygiene - smittevern



Uteliv



Skolestarterne samles – på hver side 
av                     gjerdet



Ny smittevernveileder fra 04.06.2020







Risil på 
Bjørlien



Besøk i 
barnehagene



Sykt barn?



Nå er alle stolene vasket, merket og siden ikke rørt av 
menneskehender.

Vi er klare!
Foreldremøte



Ny lekeplass på Deør 



Dagene i korona - barnehage er annerledes og dagene flyr avgårde! Vi vasker hender, berøringsflater, 

leker og utstyr flere ganger om dagen. Vi snakker om virus, smitte og hoste, og om hvorfor vi må være 

delt opp i kohorter og soner uten å få gå dit vi vil. Selv om vi driver etter strenge smittevernregler så er 

vi fortsatt en pedagogisk virksomhet, og barna skal få mulighet til å medvirke i sin hverdag. På 

Skredderen er barna blitt veldig opptatt av maur. Det er en stor maurtue ved grillhytta, og den har blitt 

nøye observert. Nå har de laget en stor maurtue som de har hengt opp på avdelingen med både maur, 

larver og insekter       



Utfordringer

• Fravær blant personalet – kvalitet på tilbudet
pedagogisk tilbud – omsorg – tilsyn

- stengte avdelinger
• Beredskapsplan fra gult til rødt nivå

• Samfunnskritiske og samfunnsviktige yrker og 
sårbare barn

• Slitasje på personalet 



Resultatområde Helse og 
Livsmestring (HELM 0-100 år), barn/unge

Jordmor- og helsesykepleiertjenesten
Randem avlastning (RAK)
Barneverntjenesten



Jordmor- og 
helsesykepleiertjenesten

• Jordmortjenesten

• Helsestasjonen

• Skolehelsetjenesten

Endret drift

Omdisponering av personell

Smittesporing

Utsatte barn og unge



Randem avlastningsbolig (RAK)

•Boligavlastning
•Avlastning i private 

hjem
•Etter Skoletid-tilbud

Smittevernteam opplæring i og utenfor RO
Innføring av uniform
Smittevern



Barneverntjenesten
• Barnevernstiltak i ny 

form

• Ingen omdisponering 
av personell

• Smittevern/arbeidstid

• Utsatte barn og unge

• Forberedelser til 
barnevernsreform 
01.01.2022



RO HLM barn/unge 2021

• Tidlig innsats -styrke og beskytte 

• Rett hjelp til rett tid -samhandling og samordning

• Barnevernsreformen 01.01.2022

• Tidlig innsats, og at flere barn og unge får rett hjelp til rett tid.



Resultatområde Helse og 
Livsmestring (HELM 0-100år), voksne

Fysioterapitjenesten
Tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne
Aktivitetssenteret
Psykisk helse- rustjenesten
Samhandlingsenheten



Fysioterapitjenesten

• Private institutt og kommunal fysioterapi
• Hospitering og omdisponering
• Veileder for behandling 1:1

• Ny normalsituasjon.



Tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne

• Arbeidstidsordninger

• Besøksrestriksjoner

• Kompetanse



Aktivitetssenteret

• Dagtilbud

Stengte mars –mai, ny måte å 
gi tjenester på
Omdisponering personell
Forsvarlig drift
Transporttjenesten

Flytting til Bjørlien?



Psykisk helse- og rustjenesten
• Behandlingstilbud
• Dagsenter
• Ambulerende 

tjeneste
• Rustjenesten

Arbeidstidsordninger
Nye aktivitetet
Ny drift iht 
avstandskrav
Lavterskeltilbud
Tilskudd fra FiV 
smittevern og 
oppfølging



Samhandlingsenheten
• Omdisponering av personell
• Sentralt smittevernlager
• Hjelpetelefonen for barn og 

unge
• Koronatips hjemmesider, Ung 

Arena
• Planlegging av 

koronateststasjon
• Oppfølging av spesielt utsatte
• Kontinuitetsplanlegging



RO HLM voksne 2021

• Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne,bl a 

-Samlokaliserte boliger

-Aktivitetssenteret

• Opptrapping psykisk helse -rusfeltet

• Samhandlingsenheten

• Fysioterapitjenesten

• Smittevern



RO sykehjem og RO hjemmetjenesteSYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE



Sykehjemmet, fra 12. Mars 2020
• Sykehjemmet ble stengt 9. mars

• Sette sykehjemmet i riktig beredskap, prosedyrer

• Kohorter, vurdere arbeidstidsordninger, Tynset-
turnusen? 

• Oppbemanning av vaskeri og renholdstjenester

• Opplæring av ansatte fra andre RO

• Bestille utstyr, etablere beredskapslager for 
kommunen

• 31. mars: Covid-enhet på Randemstua







Informasjonsbrev til pårørende



 ny vei med varmekabler i gangsonen og godt gatelys

 nytt sykesignalanlegg - muligheter til velferdsteknologi

 oppvaskmaskiner og benker på postkjøkkenene

 nytt sentralbord, overgang til 60 mobiler  

 nytt tak eller carport med ladepunkter for elektriske 

rullestoler

 oppgraderinger i vaskeriet

Oppgraderinger



Situasjonen i hjemmetjenesten fra 
12 mars 2020

• På det meste 18 i karantene

• To ansatt smittet i hjemmetjenesten

• Behov for å skape handlingsrom

• Nedskalering av sykepleietjenesten

• Dagavdelingene stengt

• Smitteforebyggende tiltak

• Opplæring av ansatte fra andre Ro

• Kriseturnus med arbeid hver 2 helg



Utfordringene i perioden

• Forsvarlig drift (over 50 ansatte har testet seg)

• Fokus på smittevernforebygging

• Ivaretagelse av de mest sårbare brukerne





Utfordringer fremover

• Demografi; vekst i antall eldre

• Oppgaveoverføring

Vi kan ikke fortsette på samme måten……



Omsorgstrapp

Nivå 4: Langtidsopphold i institusjon, demensomsorg

Nivå 3: Korttidsopphold institusjon:

Utredning, behandling, rehabilitering

Nivå 2: Omsorgsbolig med heldøgns bemanning, pleie og omsorg
Avlastning/ rullerende opphold 

Nivå 1: Hjemmesykepleie
Innsatsteam
Rehabiliteringsteam

Støttekontakt, avlastning, BPA

Omsorgslønn, dagtilbud

Praktisk bistand 

Hverdagsrehabilitering

Trygghetsalarm, matombringing,

Hjelpemidler/velferdsteknologi

Endring i funksjonsnivå

Nivå 0: Grunnmuren - "Ansvar for eget liv"

- Folkehelsearbeid og forebyggende arbeid Målene på alle trinn: :

- Div. aktivitetstilbud/aktivitetssetre (felleskap) - Mestring / forebygging

- Frivillige - Individuell tilpasning

- Tilrettelegging av bolig- universell utforming - Laveste effektive omsorgsnivå

- Familie / pårørende ("Familieråd") -

- Fastleger, fysioterpai, ergoterapi, m.m.
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Omsorgsbolig



Velferdsteknologi



Hjemmesykepleie

Tildeles personer med 
vedvarende behov for bistand:

-behov for oppfølging av 
helsetilstand

-bistand til noe egenomsorg

Hjemmesykepleie Innsatsteam

-målet er å kunne komme rett 
hjem etter sykehusopphold 
og forebygge 
sykehjemsinnleggelser

-teamet skal sikre tidlig 
innsats i overgangen fra 
sykehuset til hjemmet

-teamet skal fange opp 
pasienter med «akutt» 
funksjonsfall (intensiv 
ressursinnsats i en avgrenset 
periode)

Rehabiliteringsteam

-målet er å kunne bo i eget hjem 
lengst mulig
-tildele pasienter med behov for 
spesialisert rehabilitering, som kan 
foregå i hjemmet
-arbeidsmetoden er «hjelp til 
selvhjelp»
-teamet er et tverrfaglig team, 
bestående av sykepleier, ergoterapeut 
og fysioterapeut



Forskjellen

Omsorgsbolig m/heldøgns 
omsorg (HDO)

Skal dekke noe av det samme 
pasientgrunnlag som institusjon 
har i dag. 

Tildeles personer som trenger 
bistand til å ivareta egenomsorg 

Tildeles personer med behov for 
rullerende opphold

Avlastningstjeneste

Institusjon

Tildeles personer:

-med behov for medisinsk 
observasjon, behandling, 
rehabilitering, palliasjon

-med avklarte sykdomsforløp, men 
som får funksjonsfall

-med langtkommen demens sykdom

Pasientene innlegges fra hjemmet 
eller sykehus



Budsjettseminar 2020

Vestby



Utfordringer i 2020

• Mange innbyggere ble permittert 

• Omdisponering av personell for å håndtere mengden

• Service og tilgjengelighet

• Telefonlister og ringesløyfer





Innsendte søknader om dagpenger 
pr uke



Digitalisering til rett tid 



Erfaring er vedrørende økonomisk 
sosialhjelp

• De aller fleste søkte digitalt 

• Minimumsbemanning for nød og krise under 
hele perioden

• 18 permitterte søkte sosialhjelp

• Bransjer berørt av nedstenging



Hjemmekontor og digital 
oppfølging

• NAV har vært tidlig ute med digitale 
løsninger og nødvendig utstyr

• Alle hadde erfaring med å jobbe på 
hjemmekontor

• Viktig å overholde struktur på møter og 
oppfølging av medarbeidere

• Kollegial fysisk kontakt er viktig for å heve 
det faglige nivået

• Viktig med samarbeid med verneombud 
og tillitsvalgte i kontoret

• Finne ut hvordan folk har det



Flyktningtjenesten til NAV 

• Flyktningtjenesten ble per 1.1.2020 overflyttet fra Kultur til NAV. 

• Nytt vertskommunesamarbeid med Ås og Frogn om opplæring i norsk, 
samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 

• IMDI reduserte anmodningstallet for 2020 fra 15 og ned til 10 nye 
flyktninger p.g.a. innreiserestriksjoner. 8 er bosatt.

• Alle flyktninger har fått oppfølging og opplæringstilbud

• Utfordrende med praksis og arbeidstrening



Flyktningtjenesten 

Flyktningtjenesten har hatt fokus på å få ut informasjon om smittevern og regler på 
flere språk til flyktninggruppen. Dette har vært gjort via sms, filmsnutter og 
Youtube.



Veien videre?
• I slutten av mars hadde vi 1270 permitterte

• Vi har 171 permitterte – 55 er helt permittert

• Noen permitterte vil miste jobben sin

• Kartlegging og oppfølging pågår

• Aktiv bruk av utdanning og nødvendige tiltak – regelverket er myket 
opp for å imøtekomme utfordringene

• Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke de andre fagområdene i kontoret



Fremtidige utfordringer og 
prioriteringer

• En økende gruppe mennesker med psykiske helseplager 
står helt eller delvis utenfor arbeidslivet

• Digitalisering skaper muligheter og frigjør tid til oppfølging

• Stadig mer krevende brukergruppe med sammensatte 
utfordringer 

• Regionalt samarbeid i Follo



Hva slags forskjell gjør jeg i møte 
med den andre?



Budsjettseminar 2020
Resultatområde kultur



Tertial 1 2020:

Kort oppsummering

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

Resultatområde kultur



Tertial 1 2020:

forts…

Den kulturelle spaserstokken har ikke avholdt noen konserter i 
2020, og alle produksjoner er stoppet... Den planlagte 
sentrumsfesten ble kansellert... Brevik Danseverksted ble også 
stengt den 12. mars... Det er meldt at Sånafest avlyses på grunn 
av koronakrisen… 200 tusen var avsatt som øremerket tilskudd til 
Kulturdøgn Soon… Det er meldt at arrangementet, som etter 
planen skulle arrangeres i midten av august, ikke vil 
gjennomføres…

Resultatområde kultur



Biblioteket

Resultatområde kultur



Biblioteket

Resultatområde kultur



Barn og ungdom

Resultatområde kultur



Friluftsliv

Resultatområde kultur



Friluftsliv

Resultatområde kultur



Idrett: Ny flerbrukshall på Grevlingen

Resultatområde kultur



Kultur

Resultatområde kultur



Kultur

Resultatområde kultur



Kultur

Resultatområde kultur



Kultur

Resultatområde kultur



Servicekontoret

• HP 2020-2023:

Servicekontoret som i dag ligger under Sentraladministrasjonen 
foreslås flyttet til RO-kultur fra 2020. Vestby kommune skal 
gjennom store endringer fremover både hva angår teknologi, 
tjenester og sentrumsutvikling. Rådmannen mener det er viktig 
at det startes et arbeid med å samle oppgaver knyttet til 
innbyggerservice og innbyggerdialog. I dette ligger også et ønske 
om i fremtiden å utvikle servicekontoret til et servicetorg der 
innbyggerne i større grad enn i dag kan møte 
førstelinjesaksbehandling. 

Resultatområde kultur



Servicekontoret

• forts…

RO-kultur er i jevnlig dialog med innbyggere, publikum, media og 
frivilligheten. RO-kultur har også et behov for markedsføring av 
tjenester og tilbud som produseres og tilbys for publikum. En 
overføring av Servicekontoret til RO-kultur vil bidra til å styrke og 
forbedre kommunens møte med publikum

Resultatområde kultur



Servicekontoret

Resultatområde kultur



Servicekontoret

Resultatområde kultur



Avslutning

” … For kunst og kultur – det er hjertets sunne galskap – og alle, både barn og 
voksne, bør gape sin åndelige kjeve av ledd så ofte som mulig. Hva er vitsen 
med å bare gjøre om igjen og om igjen det vi vet vi kan klare? Nei, strekke seg 
– prøve på det umulige… og hvorfor er det så viktig å finne rette hylle – helst 
så fort som mulig? Hva i all verden skal vi sitte der for – og dingle med bena 
resten av livet?

Kunst og kultur – det er alltid å være i bevegelse, alltid å være underveis.”

(Tor Åge Bringsværd, åpningstalen for Hemmingstad Kultursenter i Haugesund 
i 2002. Fra boken Kulturkraft – Norsk kulturpolitikk – Hvor står vi – hvor går vi. 
(Forfatter Vegard Vanvik 2011))

Resultatområde kultur



Plan, bygg og geodata



Planavdelingen



Drift gjennom 2020

• Generelle trekk har vært
– Avventende holdning hos 

initiativtakerne

– Forventninger slo ikke til
• Færre planer

• Lavere inntekter

– Økt antall elektroniske 
møter internt og eksternt

– Arbeid fra hjemmekontor   



Drift i 2021

• Forventninger

– Økt aktivitet/initiativ

– Flere planer og økte 
inntekter

– Færre elektroniske 
møter

– Redusert behov for 
arbeid fra hjemmekontor



Bygningsavdelingen



Drift gjennom 2020

Generelle trekk Sentrumsutvikling på vent?

• Avventende sentrumsutvikling

• Innbyggerkommunikasjon
– Forbedringstiltak gjennomført

– Færre direkte møter/befaringer

• Arbeid fra hjemmekontor

• Redusert etterslep i samlet 
saksmengde

• Gebyrinntekter som forventet



Drift i 2021

Digital byggesaksbehandling Forventninger

• Innføring eByggesak

• Redusert behov for arbeid fra 
hjemmekontor

• Etterslep i saksmengde fjernes

• Flere «sentrumsprosjekter»

• Forbedring av kontaktmulighet 
for innbyggere/utbyggere og 
økt antall kontroller/befaringer



Geodataavdelingen



Drift gjennom 2020 

Dele- og oppmålingsoppgaver Generelle trekk

• Lavt antall nye og store 
tomteprosjekter/-utbygginger

• Lavere gebyrinntekter 

• Hjemmekontorløsning

• Gjennomført kartforretninger i 
felt under spesielle forhold 

• Endret samarbeid kartløsning



Drift gjennom 2021 

Forventninger Hva bringer fremtiden?

• Økning av antall nye og store 
tomteprosjekter/-utbygginger

• Økning av gebyrinntekter 

• Redusert behov for 
hjemmekontorløsning

• Feltarbeid under «normale» 
forhold 



Vestby kommune
RO - Kommunalteknikk
Budsjettseminar 04.11.2020.

RO Kommunalteknikk



Covid 19
Våren og sommeren

• Det meste av driften har gått som normalt
• Tilleggsoppgaver:

– Toaletter på de kommunale strendene Brevik, Sonstranda, Kjøvangen 
og Krokstrand må rengjøres en gang om dagen.

– Toaletter på kiosken ved Krokstrand må rengjøres hver dag .
– De offentlige toalettene i Son må rengjøres hver dag.
– Driftsbasen stenges for publikum slik at utlevering av vannmålere 

avtales.

• Redusert publikumskontakt for å holde beredskap oppe.



Covid 19
Høsten

• Toaletter på de kommunale strendene Brevik, 
Sonstranda, Kjøvangen og Krokstrand er stengt.

• De offentlige toalettene i Son er åpne og må 
rengjøres hver dag.

• Driftsbasen stengt for publikum slik at utlevering 
av vannmålere avtales.

• Redusert publikumskontakt for å holde 
beredskap oppe.



Utfordringer i tiden som kommer

• Sanering i spredte områder 

• Saneringer av vann og avløpsledninger

• Planlegging og gjennomføring av ny 
hovedvannledning.

• Drifte og ta vare på verdier innen all 
infrastruktur



Hva skjedde hos Eiendom da 
kampen mot Covid 19 startet?



Hva gjorde vi?







Gjenåpning



Nesten utfordring…..



Hvordan fungerte vi?



Hva vil prege oss i framtiden?


