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RÅDMANNENS INNLEDNING 

 
 
2006 har vært et meget godt år for Vestby kommune både når det gjelder tjenesteproduksjon 
og økonomistyring. Behovet for god styring av økonomien er stor siden lånegjelden fortsatt er 
økende og den økonomiske handlefriheten på sikt tilsvarende synkende. Kommunens 
arbeidskapital er god og kommunen har god oversikt over økonomiske muligheter og 
utfordringer. 
 
Når det gjelder utviklingsarbeide har også 2006 vært preget av kommuneplanarbeidet og store 
byggeprosjekter. Barnehagesektoren har vært i kraftig oppbygging og har fått 40 nye årsverk. 
Mot slutten av året ble også det utvidede sykehjemmet tatt i bruk, noe som innebar en 
betydelig satsing på eldreomsorgen. For øvrig var ferdigstillelsen av Grevlingen skole- og 
kultursenter en viktig milepæl i fjor. 
 
Med unntak av forsinkelsen knyttet til innføring av vannmålere, har det vært tilnærmet full 
måloppnåelse når det gjelder tjenesteproduksjon. 
 
Også utvikling av kommunen som organisasjon har vært fokusert. Kåringen av Vestby 
kommune som månedens IA-bedrift i Akershus var en hyggelig anerkjennelse av et målrettet 
arbeid gjennom nærværsprosjektet. I tillegg er kommunen inne i en periode med stor satsing 
på bruk av moderne informasjonsteknologi, og mye grunnleggende arbeid innen dette 
området ble gjennomført i 2006. 
 
 
 
Knut Haugestad 
Rådmann 
 
 



REGNSKAPSANALYSE 
 

 
 
Som balansen viser har Vestby kommune ytterligere styrket sin finansielle stilling. 
Arbeidskapitalens frie del er nå på hele 101 millioner kroner. Dette er svært bra, men store 
deler av dette er pensjonsreserver, rentereserve samt planlagt brukt senere i planperioden.

BALANSEREGNSKAPET
Alle tall i hele tusen 2003 2004 2005 2006
EIENDELER
Anleggsmidler
Aksjer 10 190 11 001 11 917 13 257
Pensjonsmidler 256 747 295 446 327 049 363 809
Langsiktig utlån 24 524 29 214 34 899 42 362
Maskiner og transportmidler 22 740 22 256 21 906 21 019
Faste eiendommer 369 894 388 729 510 384 668 478
Sum anleggsmidler 684 095 746 646 906 155 1 108 925

Omløpsmidler
Kasse, bank, postgiro 148 852 183 964 177 620 229 505
Fordringer 24 747 22 203 71 659 59 372
Premieavvik 9 680 10 562 10 694 13 001
Sum omløpsmidler 183 279 216 729 259 973 301 878

SUM EIENDELER 867 374 963 375 1 166 129 1 410 804

GJELD/EGENKAPITAL
Gjeld
Kortsiktig gjeld 51 751 65 227 73 117 71 355
Lånegjeld 309 295 342 945 420 998 528 333
Pensjonsforpliktelse 306 146 345 624 383 133 420 514
Sum gjeld 667 192 753 796 877 248 1 020 202

Egenkapital
Fondsmidler 120 885 127 794 154 431 165 273
Likviditetsreserve 4 677 4 677 7 709 12 088
Annen egenkapital 89 979 86 164 120 255 188 147
Akkumulert underskudd/overskudd -2 791 -15 359 0
Årets underskudd/overskudd -12 567 6 303 6 486 25 093
Sum egenkapital 200 183 209 579 288 881 390 601

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 867 375 963 375 1 166 129 1 410 803

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
Omløpsmidler 1. januar 217 732 183 279 216 729 259 973
Omløpsmidler 31. desember 183 279 216 729 259 973 301 878
Endring i omløpsmidler -34 453 33 450 43 244 41 905
Kortsiktig gjeld 1. januar 55 660 51 751 65 227 73 117
Kortsiktig gjeld 31. desember 51 751 65 227 73 117 71 355
Endring i kortsiktig gjeld -3 909 13 476 7 890 -1 762
Endring i arbeidskapital -30 544 19 974 35 354 43 667
Arbeidskapital 31. desember 131 528 151 502 186 856 230 523
Ubrukte lånemidler 33 802 40 371 29 061 38 899
Disponerte fond 118 131 123 080 128 062 90 614
Arbeidskapitalens frie del -20 405 -11 949 29 733 101 010
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Kommunen fikk i 2006 et netto driftsresultat på hele 67 millioner kroner, hvorav 25 millioner 
ikke var disponert (regnskapsmessig overskudd). Dette tilsvarer en resultatgrad på ca 12%, 
mot fylkesmannens anbefaling på 4%. Selv om man korrigerer for mva-refusjon på 
investeringer og merinntekt på skatt og rammetilskudd, ville netto driftsresultat vært på over 
4%. 
 
Det er fra rådmannens side også svært gledelig at den ordinære driften totalt sett holder seg 
innen budsjett. Av et driftsbudsjett på nær 500 millioner, var avviket på under en million for 
kommunen under ett. 
 
Det er også viktig å merke seg at kommunens plasseringer har gått bra. I tillegg til det som er 
regnskapsført, har kommunen plasseringer på til sammen 50 millioner som har en opptjent 
avkastning for 2006 på til sammen 2,6 millioner. Denne avkastningen vil, dersom markedet 
ikke svikter, komme til inntekt i 2007, og er derfor ikke inntektsført i 2006.

DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAPET
REVIDERT

REGNSKAP BUDSJETT
Hele tusen 2003 2004 2005 2006 2006
DRIFT
Skatt -214 236 -231 708 -243 281 -275 823 -258 009
Rammetilskudd -56 306 -45 614 -54 305 -52 957 -54 010
Andre driftsinntekter -136 447 -165 516 -202 325 -229 774 -219 537
Sum driftsinntekter -406 989 -442 838 -499 911 -558 554 -531 556
Lønn og sosiale utgifter 260 191 270 436 273 238 293 288 291 889
Andre driftsutgifter 117 958 112 857 126 303 139 609 141 163
Overføringer 33 618 43 245 46 961 55 208 53 816
Sum driftsutgifter 411 767 426 538 446 502 488 105 486 868
Brutto driftsresultat 4 778 -16 300 -53 409 -70 449 -44 688
Renteinntekter -7 627 -2 333 -2 126 -9 080 -7 774
Renteutgifter 15 838 13 679 12 435 15 750 13 482
Mottatte avdrag/utlån 179 33 34 131 270
Avdrag på lån 11 409 10 304 11 163 13 595 13 596
Netto renter og avdrag 19 799 21 683 21 506 20 396 19 574
Motpost avskrivninger -12 073 -14 937 -15 781 -17 163 -17 163
Netto driftsresultat 12 504 -9 554 -47 684 -67 216 -42 277

INVESTERINGER
Brutto investeringsutg. 50 095 37 619 142 543 176 533 286 756
Utlån/avdrag 13 012 13 713 9 727 21 654 10 000
Avsatt fond 4 324 10 523 7 907 19 376 2 450
Inntekter vedr invest. -8 717 -2 829 -21 997 -30 544 -34 052
Nto investeringsutg. 58 714 59 026 138 180 187 019 265 154
Finansiering av investeringer
Bruk av lån -43 776 -40 896 -101 166 -118 531 -194 874
Salg av fast eiendom 0 -5 912 -24 651 -8 860 -1 335
Mottatte avdrag -5 467 -5 547 -3 438 -6 864
Bruk av avsetninger -7 823 -5 216 -7 510 -51 237 -66 168
Bruk av driftsmidler 0 0 -1 415 -1 527 -2 777
Sum finansiering -57 066 -57 571 -138 180 -187 019 -265 154
Udekket/disponert 1 648 1 455 0 0 0
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NØKKELTALL - SAMMENLIKNINGER

Gruppe 7 består av totalt 34 kommuner.
Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Frogn, Nesodden og Enebakk.
Alle tall baserer seg på foreløpige kostrarapporter fra 15.03.2007, reviderte tall kommer i juni.

Under følger en sammenligning for 2006 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt 
for Akershus og landsgjennomsnitt utenfor Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av 
Statistisk Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det naturlig å sammenligne. 
Kommunene i gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave bundne 
kostnader pr. innbygger og med lave frie disponible inntekter.

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

Netto driftsresultat er det mest sentrale 
begrepet for kommunens økonomiske 
handlefrihet. Fylkesmannen anbefaler at netto 
driftsresultat bør være 3-5 % av brutto 
driftsinntekter. For Vestby kommune er netto 
driftsresultat 12 % av brutto driftsinntekter.        

Ordinære renter og avdrag på lån skal 
finansieres av driftsinntektene, og indikatoren 
viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til 
driftsinntektene. Lån beregnet for 
videreformidling til andre instanser/innbyggere 
(formidlingsutlån), og pensjonsforpliktelser 
inngår også i langsiktig gjeld.   På grunn av stor 
investeringsaktivitet har langsiktig gjeld økt fra 
2005 til 2006. Langsiktig gjeld i prosent av 
brutto driftsinntekter ligger nå litt over 
gjennomsnittet i Akershus og gjennomsnittet av 
sammenlingnbare kommuner (gruppe 7).   

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter
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Med frie inntekter menes inntekter som 
kommunen kan disponere uten andre bindinger 
enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på 
inntekt og formue og rammetilskudd fra staten 
defineres som frie inntekter.  Vestby kommune 
får 1.513 kr. mindre pr. innbygger enn 
gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner 
(gruppe 7). Dette tilsvarer et inntektsavvik på 
ca. 20 millioner kroner.

 På grunn av stor investeringsaktivitet ser vi 
at lånegjelden pr. innbygger i Vestby har økt 
fra 2005 og ligger nå høyere enn 
gjennomsnittene vi sammenligner oss med.

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

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

Driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. 
innbygger 6-15 år har økt fra 2005 til 2006. 
Vestby kommune ligger nå ca. på samme nivå 
som gjennomsnittet i Akershus, men lavere enn 
sammenligningsgruppen og landet. 

Frie inntekter i kroner per innbygger
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Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager
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Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per 
innbygger 6-15 år
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Netto lånegjeld i kroner per innbygger
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Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen har 
økt fra 2005 til 2006. Vestby kommune bruker 
mindre kommunale midler til 
skolefritidsordningen enn gjennomsnittet for 
sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet 
for landet. Gjennomsnittet for Akershus ligger 
noe under.                                                             

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten 
pr. innbygger har hatt en liten nedgang fra 2005 
til 2006. Vestby kommune ligger noe under 
gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner 
og gjennomsnittet for Akershus.

Vestby kommune ligger noe lavere enn 
gjennomsnittene i sosialtjenesten. Det 
skyldes i hovedsak at andelen sosialhjelps- 
mottakere er lavere enn i sammenlignings- 
gruppene. I tillegg ligger de økonomiske 
satsene under den statlige normen.

Utgiftene i barnevernstjenesten har gått ned 
i Vestby kommune fra 2005 til 2006. 
Hovedårsaken til dette er reduserte utgifter 
til fosterhjem og institusjonsplasseringer.

Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per 
innbygger 6-9 år
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år
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Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barneverntjenesten
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Netto driftsutgifter til pleie og omsorg er i 
Vestby kommune lavere en gjennomsnittet av 
sammenligningskommunene. Dette skyldes 
både effektiv drift og lavere dekningsgrad.

Oversikten viser utgifter til funksjon 100,  120 
og 130 (politisk styring, administrasjon og 
administrasjonslokaler). Vestby kommune har 
noe lavere netto driftsutgifter til administrasjon 
i forhold til gjennomsnittene. 

Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte 
områder

Med to nye kommunale barnehager og en ny 
privat barnehage i 2006 har dekningsgraden økt 
fra 75% til 90%. 

Andel barn med barneverntiltak har gått ned fra 
2005 til 2006, men Vestby kommune ligger 
ennå noe høyere enn gjennomsnittet. Dette er 
med på å forklare de høyere utgiftene vist i et 
tidligere diagram.

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 
innbygger 67 år og over
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Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring 
og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 171, 

180 og 190
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Andel barn 1-5 år med barnehageplass
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Vestby kommune har en noe lavere 
dekningsgrad på andel mottakere av 
hjemmetjenester over 67 år enn 
sammenlingbare kommuner og 
landsgjennomsnittet. Dekningsgraden ligger på 
sammme nivå som gjennomsnittet i Akershus.

Etter utbyggingen av sykehjemmet har 
dekningsgraden gått betydelig opp. Vi ligger nå 
over gjennomsnittet for Akershus og landet, 
men noe under sammenlignbare kommuner.

Driftsutgifter pr. institusjonsplass viser for lavt 
tall for Vestby i 2006 fordi antall 
institusjonsplasser måles ved utgangen av året. 
I 2006 lå driftsutgiftene pr. kommunalplass noe 
over utgiften for 2005 og vi forventer en økning 
i årene framover.

Andel innbyggere 67 år og over som mottar 
hjemmetjenester
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Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon
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Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass i 1000 kr.
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Årsgebyr for vann inngår i selvkostområdet,  og 
Vestby kommune ligger over gjennomsnittet.

Årsgebyr for avløp inngår i selvkostområdet, og 
Vestby kommune ligger over gjennomsnittet.

Diagrammet viser forelderbetaling SFO pr 
mnd. Vestby kommune ligger her noe høyere 
enn gjennomsnittet. 

Saksbehandlingstid for byggesaker har gått noe 
opp men Vestby kommune ligger fortsatt under 
gjennomsnittene.

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 2007)
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Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 2007)
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Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 
timer, i kroner per måned

0

500

1000

1500

2000

2500

Ve
st

by
 0

5

 V
es

tb
y 

06

G
ru

pp
e 

7 
06

G
j.s

ni
tt 

A
ke

rs
hu

s 
06

 G
j.s

ni
tt 

la
nd

et
 u

te
n

O
sl

o 
06

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
byggesaker (kalenderdager)
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RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI  
RESULTATOMRÅDENES BUDSJETTBALANSE    

 
Nærmere kommentarer om avvik finnes under de enkelte resultatområder.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst Resultat 

31.12.05  
Mål  
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 600,3 663,8 668,3 Se det enkelte RO.
Sykefravær - totalt 7,2 % 6,2% 7,0 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,6 %  2,0 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,6 %  5,0 %  
Medarbeidertilfredshet: 71 % 75 % 68 %  
Deltakelse : 54 %  68 %  
 
Sykefraværet 
Det legemeldte sykefraværet har hatt en nedgang på 0,6 prosentpoeng, mens det egenmeldte 
har økt med 0,4% prosentpoeng.  
 
Når det gjelder det legemeldte fraværet, har Vestby kommune arbeidet med aktive tiltak for å 
finne gode løsninger som forhindrer langvarig sykmelding. Vi har fortsatt stort fokus på 
sykefraværsarbeidet og har i større grad enn tidligere  fulgt opp den sykmeldte tettere. 
Personalkontoret har arbeidet med aktive tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, blant annet med 
innføring av gruppesamtaler som et prøve/pilot prosjekt i 2006. Hensikten med 
gruppesamtaler er å heve kompetansen i kommunen, samt stimulere medarbeidere til å 
reflektere over sin egen hverdag og hvordan jobben blir utført.   
Det egenmeldte sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, men undersøkelser viser at det har vært  
hissig influensavirus blant ansatte i kommunen. 

Ansvarssted 
  Regnskap 06 Budsjett 06 Avvik 
Politisk styring 4 387 4 122 265
Sentraladministrasjon 18 720 18 420 300
Skole 101 932 101 932 0
Barnehager 5 794 5 795 -1
Helse 24 858 25 072 -214
Rehabilitering 37 226 36 749 477
Hjemmetjenesten 21 280 21 270 10
Sykehjemmet 28 307 28 411 -104
Kultur 9 693 10 163 -470
Plan- Bygg- Oppm -1391 28 -1 419
Kommunalteknisk 9 865 10 644 -779
RO Eiendom 35 162 34 107 1 055
Sum drift 295 833 296 713 -880

Skatt/ramme -332 726 -315 491 -17 235
Mva-drift -8 588 -6 000 -2 588
Mva-investering -30 365 -26 008 -4 357
Sum sentrale inntekter -371 679 -347 499 -24 180

Regnskapsmessig overskudd -25 060

Netto resultat 



 
Medarbeiderundersøkelse 2006 
Personalavdelingen gjennomførte undersøkelsen etter et opplegg utarbeidet av KS i slutten av 
april og begynnelsen av mai. Det ble registrert 502 svar, av 737 aktuelle. Dette ga en 
svarprosent på 68%.  Datagrunnet gir muligheter til å sammenligne egne resultater over tid, 
og sammenligne egne resultater med andre kommuner på landsbasis. Den nye undersøkelsen 
er vektet annerledes enn den gamle, det er derfor noe lavere score på resultatet for 2006 enn i 
2005. Likevel ligger resultatet noe høyere enn landsgjennomsnittet. 
Konklusjonen på undersøkelsen er at den bør utføres igjen i løpet av våren 07.  
 
Nærværsprosjekt 2006 
Vestby kommune mottatt prisen for månedens IA-virksomhet i Akershus i september 2006. 
Prisen ble tildelt for: 

• Reell forankring av inkluderende arbeidsliv i kommunens toppledelse 
• Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte 
• Synlige resultater av arbeidet med reduksjon av sykefravær 
• Tilrettelegging av arbeidsplasser for egne og øvrige arbeidstakere med redusert 

funksjonsevne 
• Å ha etablert planer for seniorpolitikk 

 
Personalavdelingen har gjennomført avdelingsvise personalmøter i samarbeid med Nav trygd 
Vestby og Nav Akershus arbeidslivssenter i forbindelse med etablering av nærværsprosjektet.  
Målsettingen er å nå samtlige ansatte for å informere om hva IA-avtalen innebærer, og hva 
som kreves av arbeidsgiver og arbeidstaker i det øyeblikket kroppen ikke lenger fungerer 
optimalt. Alle ansatte i kommunen er også blitt informert gjennom en ”gul” 
informasjonsfolder. Det presiseres at det er lederne som har hovedansvaret for å følge opp den 
sykemeldte. 
 
Likestilling  
Vestby kommune har om lag 80% kvinner, regnet i både antall og årsverk, mens andelen 
menn er ca 20%. Rådmannens ledergruppe har i 2006 hatt en fordeling på 61,5% menn og 
38,5% kvinner. Mellomledernivået har fordelt seg på 66% kvinner og 34% menn. 
Vestby kommune følger sentrale føringer i Hovedtariffavtalen på normerte stillinger. 
Unormerte stillinger er avlønnet i forhold til oppgavenes art og kompetansekrav. Lokale 
tillegg er for alle stillinger basert på felles personkriterier med vekt på blant annet 
jobbutførelse utover det som normalt kan forventes av stillingsinnehaver. 



  
 
SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
ØKONOMI 

 
Kommentarer: 
Post 1-2 kjøp av varer og tjenester må sees i sammenheng med post 4A overføringsutgifter 
hvor merverdiavgiften føres. Totalt sett går resultatområdet med 300 tusen i underskudd  
noe som skyldes at kommunen har hatt høyere renteutgifter enn renteinntekter i forbindelse 
med formidlingslån. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05  

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 30,9  32,8 32,8  
Sykefravær – totalt 4,2 % <4 % 4 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,2 %  2,2 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 2,0 %  1,8 %  
Medarbeidertilfredshet: 81 % 75 % 68 %  
Deltakelse : 59 %  77 %  
 
Kommentarer: 
Sykefravær: Målet er nådd og sykefraværet er stabilt. En av årsakene er at vi satte inn tiltak 
sammen med personalavdelingen, Nav Akershus arbeidslivssenter og Nav Vestby trygd med 
fokus på tett oppfølging av langtidssykemeldte med individuelle oppfølgingsplaner. En av de 
langtidssyke har nå sluttet i kommunen, og ingen av de langtidssykmeldte er arbeidsrelaterte. 
Medarbeidertilfredshet: Det ble innført en ny medarbeiderundersøkelse i 2006. Denne 
undersøkelsen er vektet annerledes enn den gamle, det er derfor noe lavere score i 2006 enn i 
2005. Likevel ligger resultatet høyere enn landsgjennomsnittet. 
Deltakelse: Har hatt en positiv utvikling. 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 15 334 15 438 -104 15 438 99 17 644
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 9 584 10 692 -1 108 10 692 90 9 564
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 981 1 113 -132 1 113 88 1 065
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 7 831 6 668 1 163 6 668 117 6 576
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 33 730 33 911 -181 33 911 99 34 849
 6 SALGSINNTEKTER -1 982 -1 505 -477 -1 505 132 -1 372
 7 REFUSJONSINNTEKTER -3 190 -3 164 -26 -3 164 101 -3 001
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -1 800 -1 800 0 -1 800 100 -1 200
 SUM DRIFTSINNTEKTER -6 972 -6 469 -503 -6 469 108 -5 573
 DRIFTSRESULTAT 26 758 27 441 -684 27 441 98 29 276
 5 FINANSUTGIFTER 10 955 8 663 2 291 8 663 126 8 192
 SUM FINANSUTGIFTER 10 955 8 663 2 291 8 663 126 8 192
 9 FINANSINNTEKTER -18 992 -17 685 -1 307 -17 685 107 -16 364
 SUM FINANSINNTEKTER -18 992 -17 685 -1 307 -17 685 107 -16 364
 FINANSRESULTAT -8 038 -9 021 984 -9 021 89 -8 171
RESULTAT 18 720 18 420 300 18 420 102 21 105

2006 2006
Jan-Des 



 
MØTEAKTIVITET 
Utvalg Antall møter Antall saker 
Kommunestyret 10 87 
Formannskap 12 84 
Planutvalg 11 72 
Helse og omsorgskomitéen 8 13 
Oppvekst og miljøkomitéen 9 16 
Klientutvalget 7 15 
Rådet for funksjonshemmede 6 11 
Eldrerådet 6 10 
I tillegg har det vært møter i byggekomitéer og andre nemder og utvalg. 
 
 
KORT OPPSUMMERING FOR 2006 
 
Jubileumsfeiring 
I januar ble det holdt jubileumsfeiring for ansatte som har vært i jobb i Vestby kommune i 20, 
30 og 40 år og de som har gått av som pensjonister i 2006.  
 
Rekruttering 
I forbindelse med skolenes reformprogram Kunnskapsløftet, har person- og 
organisasjonsavdelingen igangsatt prosjekt for rekruttering av unge arbeidstakere til pleie- og 
omsorgssektoren. Unge ansatte fra pleie- og omsorg har markedsført kommunen som 
fremtidig arbeidsplass, og yrkene sine for elever på 10 klassetrinn. Gjennom avtale mellom 
skolene og tjenestestedene har elevene blitt tilbudt seks dager praktisk innføring i arbeidslivet. 
Hensikten har vært å øke elevenes innsikt i faget før de skal velge utdanningsprogram på 
videregående skole. I tillegg har Kommunestyret opprettet fire lærlingplasser for det nye 
helsearbeiderfaget for å øke søkingen til helse- og sosialfag, og rekrutteringen til pleie- og 
omsorgssektoren. 
 
Som et ledd i rekrutteringsfremmende tiltak til pleie- og omsorg har det blitt nedfelt rutiner 
for å redusere uønsket deltid. 
 
Kompetansereform 
I opplæringsplanen for 2006-2009 kom det fram at de fleste RO har behov for 
fagkurs/opplæring som hvert RO sørger for selv, men også ønske om grunnopplæring i 
Vestby kommunes mest brukte dataprogram. Vi satser på at ansatte i Vestby kommune skal 
beherske en minstestandard for bruk av data til daglig. I 2006 ble det gjennomført et basiskurs 
for grunnleggende datakompetanse i Windows, hvor målgruppen var nyansatte og alle som 
ikke  er daglige brukere av data. 
I regi av Follo Fellesopplæring sto Vestby kommune for gjennomføring av  Arbeidsmiljøkurs 
for verneombudene i Follo (40 timers pålagt kurs), og et halvdagsseminar om etikk og 
korrupsjon for ledere og mellomledere.   
 
Nyansatte: 
Personalavdelingen gjennomførte også en introduksjonsdag for nyansatte hvor de nyansatte 
fikk et innblikk i kommunens politiske styringsorgan og kommunens organisasjon og ledelse.  
 



EDB-verktøy 
I løpet av 2006 har det vært store endringer i kommunens EDB-verktøy. Disse endringene har 
vært knyttet til Kontor 2000 og arkivsystem ved fellestjenesten. Servicekontoret har lagt ned 
store ressurser i å utvikle nye hjemmesider som vil bli lansert i løpet av 2007. Også 
kommunens økonomisystem skal skiftes i 2007, noe som krevde mye arbeid i forberedelser i 
2006. 



RESULTATOMRÅDE SKOLE 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Økonomien gikk i balanse. Det er avsatt en million på fond til læremidler. Årsaken til dette er 
at læremiddelprodusenter ikke fikk ferdig nødvendige læremidler i løpet av 2006, slik at dette 
får vi levert først i 2007. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05  

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 231,4 236 236  
Sykefravær – totalt 6,2 % <5,5 % 6,1 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,4 %  1,6 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 4,8 %  4,5 %  
Medarbeidertilfredshet: 68 % 75 % 67 %  
Deltakelse : 56 %  68 %  
 
Kommentarer: 
Sykefravær er stabilt, men fortsatt over måltall. Det er en liten økning i korttidsfravær, mens 
langtidsfravær er noe redusert. RO skole har et konstruktivt samarbeid med personal- og 
organisasjonsavdelingen overfor NAV med oppfølging av arbeidstakere med langtidsfravær. 
 
Medarbeidertilfredsheten er noe under måltall, men over landsgjennomsnitt, på samme måte 
som Vestby kommune som helhet. 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 104 822 104 822 0 104 822 100 99 367
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 10 854 10 623 232 10 623 102 9 098
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 5 309 5 308 1 5 308 100 4 980
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 1 335 1 351 -16 1 351 99 1 298
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 0 0 0 0
SUM DRIFTSUTGIFTER 122 321 122 104 217 122 104 100 114 743
 6 SALGSINNTEKTER -9 273 -9 195 -78 -9 195 101 -8 318
 7 REFUSJONSINNTEKTER -13 770 -13 631 -139 -13 631 101 -14 118
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) 0 0 0 0 0
 SUM DRIFTSINNTEKTER -23 043 -22 826 -217 -22 826 101 -22 435
 DRIFTSRESULTAT 99 277 99 278 0 99 278 100 92 308
 5 FINANSUTGIFTER 2 675 2 674 0 2 674 100 1 538
 SUM FINANSUTGIFTER 2 675 2 674 0 2 674 100 1 538
 9 FINANSINNTEKTER -20 -20 0 -20 100
 SUM FINANSINNTEKTER -20 -20 0 -20 100
 FINANSRESULTAT 2 654 2 654 0 2 654 100 1 538
RESULTAT 101 932 101 932 0 101 932 100 93 846

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Elever med gode 
basisferdigheter. 
 

T1: Læringsutbytte:  
Måles ikke 2006, da 
nasjonale prøver 
ikke blir avholdt 
dette år. 
 

Ikke målt 
nasjonale prøver 

Nasjonale prøver 
kommer i 2008 

T2: Elever med sosial 
kompetanse og gode 
fysiske ferdigheter som 
kan leke sammen, 
bearbeide konflikter og 
være fysisk aktive. 

T2: Læringsmiljø:  
Mobbing:  
7 tr: 3,5  
10. tr: 3,6  
 
 
 
Elevmedvirkning     
7 tr:  2,0 
10. tr: 2,7 
 

Mobbing  
7. trinn 
Vestby 3,8 
Landssnitt 3,9 
10. trinn 
Vestby 3,8 
Landssnitt 3,9 
Elevmedvirkning 
7. trinn 
Vestby 1,9 
Landssnitt 1,7 
10. trinn 
Vestby 2,0 
Landssnitt 1,9 

Mobbing ligger 
Vestby kommune 0,1 
poeng under 
landssnitt for både 7. 
og 10. trinn. 
 
 
Elevmedvirkning 
ligger Vestby 
kommune 0,2 og 0,1 
poeng over landssnitt 
for hhv 7. og 10. 
trinn. 
 

T3 Undervisning 
gjennomføres som 
planlagt ved fravær. 

T3: Maksimum 10% 
avvik gjennomføring 
spes.ped og særskilt 
norsk ved fravær. 

Spes.ped: 4,7% 
Særskilt norsk: 
9,4% 
Sammenslåtte 
grupper: 0,8% 

Læreres fravær har 
gått mest ut over 
særskilt norsk, men 
også på dette område 
er resultatet innen 
måltall. 

 
 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
Kompetanseutvikling har fått et løft gjennom tilførsel av 624 tusen i øremerkede statlige 
midler. Det er gjennomført lederutvikling for skole, PPT og SFO, og kompetanseutvikling i 
de sentrale fag. Det har vært gjennomført særskilte prosjekter rettet mot læringsmiljø på 
Brevik, Vestby, Såner og Risil i samarbeid med ekstern kompetanse. Åtte lærere har 
gjennomført kompetansegivende videreutdanning med statlig stipend. 
Ny ungdomsskole i Grevlingen har vært en milepæl som har positiv effekt på 
opplæringstilbudet til ungdomstrinnet i syd. 
PPT-utvidelsen fra tre til fire årsverk har vært positivt, men økning i elevtall og førskolebarn 
gjør at arbeidspresset er stort på PPT. Systemarbeid i barnehage må nedprioriteres, selv om 
tidlig innsats er god hjelp. 
Planprosess for to nye barneskoler har vært et løft for Son/Solhøy og Vestby skoler. 
Eksamenskarakterer ligger noe under gjennomsnitt for både Akershus og Norge, og det gir en 
utfordring på arbeidet med elevenes læringsutbytte. Dette vil få et fokus i 2007.  



RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Barnehageområdet kommer godt ut grunnet tilskudd fra staten. Det er satt av kr.5.076.000 av 
de øremerkede skjønnsmidler til fond til framtidig barnehagedrift. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05  

Mål  
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 75,25 116,8 117,58  
Sykefravær – totalt 8,8 % <8 % 10 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,9 %  3 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,9 %  7,5 %  
Medarbeidertilfredshet: 68 % 75 % 70 %  
Deltakelse : 54 %  66 %  
 
Kommentarer: 
Sykefraværet er høyere enn målsettingen og har økt siden 2005. Det er langtidssykefraværet 
som har økt. Det er en stor utfordring å skape en god barnehagehverdag med mye sykefravær.  
Det samarbeides med personal- og organisasjonsavdelingen med oppfølging av arbeidtakere 
med langtidsfravær.   
Medarbeidertilfredsheten er under målsettingen, men over landsgjennomsnitt. Undersøkelsen 
viser en positiv utvikling både med deltakelse og resultat. Det er utarbeidet handlingsplan i 
samarbeid med personalet i den enkelte barnehage hvor mål og tiltak viser etterarbeidet etter 
undersøkelsen. 
 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 38 344 38 589 -245 38 589 99 28 443
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 2 285 2 140 146 2 140 107 1 559
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 5 631 5 631 0 5 631 100 4 023
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 26 186 26 077 109 26 077 100 18 990
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 72 447 72 437 11 72 437 100 53 016
 6 SALGSINNTEKTER -9 183 -9 199 16 -9 199 100 -8 662
 7 REFUSJONSINNTEKTER -26 980 -26 954 -26 -26 954 100 -19 772
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -35 744 -35 742 -2 -35 742 100 -24 304
 SUM DRIFTSINNTEKTER -71 907 -71 895 -11 -71 895 100 -52 739
 DRIFTSRESULTAT 541 541 -1 541 100 277
 5 FINANSUTGIFTER 5 254 5 254 0 5 254 100 4 017
 SUM FINANSUTGIFTER 5 254 5 254 0 5 254 100 4 017
 9 FINANSINNTEKTER 0 0 0 0
 SUM FINANSINNTEKTER 0 0 0 0
 FINANSRESULTAT 5 254 5 254 0 5 254 100 4 017
RESULTAT 5 794 5 795 -1 5 795 100 4 293

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1  Barna skal utvikle 
språk, evne til 
kommunikasjon og 
sosiale ferdigheter. 
 

T1.1 90% av 
førskolebarna skal 
være på riktig nivå 
når det gjelder 
språkutvikling. 
(TRAS) 
T1.2 90% av de 
foresatte skal være 
fornøyd med 
samarbeidet med 
barnehagen. 
 

Ingen avvik. 
 
 
 
 
 
Ingen måling i 
2006. 

 
 
 
 
 
 
RO barnehage 
planlegger bruker-
undersøkelse høsten 
2007. 

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

T2 90% av 
turdagene 
gjennomføres som 
planlagt.  
 

Ingen avvik.   

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
Vestby fikk mange nye barnehageplasser i 2006: Østbydammen med plass til ca 80 barn åpnet 
i mai og Grevlingen  med plass til ca 80 barn åpnet i august.   
Vestby Naturbarnehage, avd. Son med plass til 25 barn åpnet i februar. 
Ved oppstart av nytt barnehageår 2006 – 2007 hadde vi tilnærmet full barnehagedekning, det 
vil si at i noen barnehager var det ledig kapasitet mens andre hadde barn på venteliste. Dette 
skyldes at småbarnsforeldre ønsker barnehageplass nær hjemmet. 
Barnehageområdet i Vestby består nå av syv kommunale barnehager, 10 private barnehager 
og familiebarnehager i to hjem. To familiebarnehager la ned sin virksomhet i desember.  
 
Resultatområdet tilsatte nærmere 40 nye medarbeidere grunnet nye barnehager. Det var god 
tilgang til kvalifisert personale, likevel fikk vi ikke tilsatt alle førskolelærerne vi hadde behov 
for. Det er en utfordring for samtlige barnehager å få tak i vikarer ved sykdom. Det er 
vanskelig å skape en god barnehagehverdag når det er høyt sykefravær. 
 
Ny lov om barnehager trådte i kraft fra 01.01.06. Forskrift om saksbehandlingsregler ved 
opptak i barnehage tydeliggjør hvordan arbeidet med samordnet opptak skal utføres.  Som en 
følge av endringer i loven har resultatområdet arbeidet med revidering av vedtektene for 
Vestby kommunes barnehager. 
 
Det er satt i gang systematisk tilsyn med besøk i alle barnehagene i kommunen. 
 
Ny Rammeplan for barnehager trådte i kraft fra 01.08.06. Med rammeplanen fulgte statlige 
midler til ”Barnehageløftet”! Resultatområdet utarbeidet en plan for denne 
kompetanseutviklingen. Denne planen omfatter både private og kommunale barnehager. 
 
Det ble tilsatt barnehagekonsulent i 25 % stilling. Denne stillingen har vist seg uvurderlig for 
et sterkt voksende resultatområde. 



RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Det har vært en reduksjon i bruk av konsulenttjenester, som må ses i sammenheng med en 
reduksjon i refusjonsinntekter når det gjelder fosterhjem og næromsorg. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05 

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 18,08 18,29 18,72  
Sykefravær – totalt 2,6 % <1,6 % 3,2 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,2 %  1,7 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 1,4 %  1,5 %  
Medarbeidertilfredshet: 88 % 80 % 72,1 %  
Deltakelse : 43 %  80%  
 
Kommentarer: 
Sykefraværet er høyere enn målet som var satt for 2006. Målet var satt som følge av et svært 
lavt sykefravær i 2005. Fraværet på 3,2 % i 2006 er overkommelig hvis vi sammenligner med 
landet for øvrig. Sykefraværet i 2006 har ingen sammenheng med arbeidsforhold. 
Målet til områdets medarbeidertilfredshet er noe under oppsatt mål. Det er iverksatt tiltak for 
å imøtekomme innspill som kan føre til forbedringer på området. Dette er utarbeidet i 
personalgruppa samlet, og kan føre til høyere tilfredshet ved neste medarbeiderundersøkelse. 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 12 539 12 512 27 12 512 100 12 199
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 5 896 6 665 -769 6 665 88 6 971
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 8 903 8 881 22 8 881 100 8 496
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 981 927 54 927 106 856
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 28 318 28 985 -666 28 985 98 28 522
 6 SALGSINNTEKTER -10 -15 6 -15 63 -45
 7 REFUSJONSINNTEKTER -3 388 -3 404 15 -3 404 100 -3 132
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -900 -1 330 430 -1 330 68 -184
 SUM DRIFTSINNTEKTER -4 298 -4 749 451 -4 749 91 -3 361
 DRIFTSRESULTAT 24 020 24 236 -215 24 236 99 25 161
 5 FINANSUTGIFTER 864 851 14 851 102 426
 SUM FINANSUTGIFTER 864 851 14 851 102 426
 9 FINANSINNTEKTER -27 -14 -13 -14 192 -325
 SUM FINANSINNTEKTER -27 -14 -13 -14 192 -325
 FINANSRESULTAT 837 837 1 837 100 100
RESULTAT 24 858 25 072 -214 25 072 99 25 262

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Redusere antall 
institusjons- og 
omsorgsplasseringer. 
 

T1 15% nedgang. 
 
 

Innfridd.  

T2. Barn og unge i 
barnevernet skal få 
tjenester i henhold til 
tiltaksplan. 

T2 Skal ikke 
overstige 5% avvik. 
 

Innfridd. Dette må følges opp 
kontinuerlig, da tiltak 
endres underveis. 

T3. Helsestasjonen skal 
oppfattes som en positiv 
samarbeidspartner for å 
styrke 
foreldrekompetansen 
 

T3 96% fremmøte. 
 

Innfridd.  

T4. Tidlig oppdagelse av 
fysisk, psykisk og sosial 
skjevutvikling. 

T4 Alle fagstillinger 
besatt med riktig 
kompetanse. 
 

Innfridd. Alle fagstillinger 
besatt. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
I perioden fra 10.07.06 og fram til 17.08.07 har Bernt Hovind permisjon fra stillingen som 
resultatområdeleder. I hans fravær har Benedikte Selsing ivaretatt stillingen som Helse –og 
barnevernsjef, samt stillingen som seksjonsleder barnevern. Området har blitt fulgt opp ut fra 
fastsatte mål. 
 
Det har vært et svært godt oppmøte på helsestasjonen, og det er etablert gode rutiner i forhold 
til å fange opp de av brukerne som ikke møter ved første innkalling. 
Ved skolestart ble det opprettet ny helsestasjon for ungdom på Grevlingen skole som er godt 
besøkt av ungdom i syd. Helsestasjonen er bemannet med helsesøster og lege. En av 
målsetningene med ny helsestasjon for ungdom i Son var å være et tilbud også til de yngste. 
Det ser ut som vi har lykkes med å treffe denne målgruppe.  
En periode i høst var vi uten legedekning på helsestasjonen i Vestby, i denne perioden ble det 
nedgang i antall besøk på ungdomshelsestasjonen. Disse tallene er på vei opp igjen, da ny lege 
er tilsatt.  
 
Det drives mange grupper for barn i Vestby kommune. Det er etablert grupper for ”barn i to 
hjem”, løftgrupper for 7. klasser og røykeslutt på ungdomsskolen og videregående skole. 
Disse gruppene oppleves svært positivt på skolene, og vi mener det er en god måte å utnytte 
ressursene på. Vi har også utvidet tilbudet på videregående skole med en dag mer pr. uke. Det 
vil si at helsesøster er til stede på videregående skole to ganger i uka.  
 
Foreldrene i Vestby har deltatt i  forelderforberedende kurs, samt  kurset ”godt samliv” for 
førstegangs fødende. 



Barneverntjenesten ligger stabilt på antall meldinger de siste to årene. Det har dette året vært 
arbeidet med rutiner i barneverntjenesten, samt en lovpålagt internkontroll. Dette arbeidet vil  
fortsette ut i år 2007.  
Barneverntjenesten er fornøyd med å ha oppnådd målet om reduksjon i antall institusjons- og 
omsorgsplasseringer. Det er fremdeles en utfordring i forhold til Fagteam Ski om å få etablert 
næromsorgstiltak for ungdom med økonomisk støtte fra staten. 
 
Barnevernpedagogen i skolen er etablert på de tre største barneskolene;  Bjørlien, Brevik og 
Vestby barneskoler, og tilbudet er benyttet i stor grad. Tiltaket vil utvides i 2007 til å omfatte 
flere barneskoler. Responsen fra skolene har vært udelt positive. 
 
Økonomien synes å være under kontroll for området helse- og barnevern. 
 



RESULTATOMRÅDE REHABILITERING 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Resultatområdet har et underskudd på 478 000. 
Dette skyldes i hovedsak tre forhold. 

1) Vi har hatt uvanlig store utgifter til overtid. Lav arbeidsledighet gjør at det er svært 
vanskelig å skaffe vikarer. 

2) Utgifter til bilgodtgjørelse er økende parallelt med aktiviteten i resultatområdet. 
3) Utgifter til kjøp av tjenester fra andre ligger noe over budsjettert. 

Det er gledelig at Sosialseksjonen går med et lite overskudd for første gang på flere år. Det 
viser at spesielt arbeidet med økonomisk forvaltning har gitt resultater. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05 

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 55,86 57,86 63,19 . 
Sykefravær – totalt 7,9 % <8 % 8,9 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,5 %  3 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,4 %  5,9 %  
Medarbeidertilfredshet: 76 % 75 % 69 %  
Deltakelse : 37 %  73 %  
 
Kommentarer: 
Fra 2004 til 2005 gikk sykefraværet ned med 3,6%. Målet var å holde dette nivået. Det har vi 
ikke klart selv om tiltakene og prosedyrene har vært de samme.  
Deltakelsen i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er betydelig økt, og det er bra. Graden av 
fornøydhet har gått ned med 7%, noe som i hovedsak skyldes annen vekting av den nye 
undersøkelsen. Vi har laget handlingsplan og satt inn tiltak for å komme bedre ut ved neste 
undersøkelse.  
 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 31 371 30 867 504 30 867 102 28 374
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 2 421 2 288 133 2 288 106 1 806
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 8 629 8 596 32 8 596 100 9 439
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 7 726 7 600 126 7 600 102 8 001
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 50 147 49 351 796 49 351 102 47 619
 6 SALGSINNTEKTER -170 -131 -39 -131 130 -190
 7 REFUSJONSINNTEKTER -13 011 -12 879 -132 -12 879 101 -13 907
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -15 0 -15 0 -100
 SUM DRIFTSINNTEKTER -13 195 -13 010 -185 -13 010 101 -14 197
 DRIFTSRESULTAT 36 951 36 341 610 36 341 102 33 422
 5 FINANSUTGIFTER 738 852 -114 852 87 1 148
 SUM FINANSUTGIFTER 738 852 -114 852 87 1 148
 9 FINANSINNTEKTER -463 -444 -18 -444 104 -64
 SUM FINANSINNTEKTER -463 -444 -18 -444 104 -64
 FINANSRESULTAT 275 408 -132 408 68 1 084
RESULTAT 37 226 36 749 478 36 749 101 34 506

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
 
 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Normalisere 
hverdagen for psykisk 
syke. 

T1. Brukertilfredshet 
90 %. 
  

84% Brukerundersøkelse 
er gjennomført både 
for dagsenter og 
psykisk helse. 

T2. Redusere antall 
rusmisbrukere. 
 

T2. Antall kjente 
rusmisbrukere 45. 
 

Antall kjente 
rusmisbrukere som 
mottar tjenester er 
40. 

Målet på årsbasis er 
nådd. 

T3. Bidra til økt 
livskvalitet for brukeren 
og støtte til pårørende. 

T3. Brukertilfredshet 
80%. 
 

80% Brukerundersøkelse 
er gjennomført, men 
med lav svarprosent. 

T4. Ansvarliggjøre 
brukere med økonomiske 
problemer. 

Omløpshastighet på 
sosialklienter  4,5 
måneder. 

Målet er nådd. Spisset arbeidet med 
økonomisk 
forvaltning. 

 
 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
Boliger for funksjonshemmede: 
Det er økning i antall som mottar botjenester, avlastning og tilbud på aktivitetssenteret. 
 
Friskvernseksjonen: 
Psykisk helse 
Antall innskrevne i psykisk helse har økt fra 87 til 112 fra 2005 til 2006. Antallet som 
benytter seg av dagsenteret er økt fra 40 til 62. Behovet for tilbud fra psykisk helsetjeneste er 
økende. Tjenestetilbudet er synliggjort gjennom serviceerklæringer, kommunens hjemmeside, 
media og brukerorganisasjoner.  
Kriseteamet har hatt seks saker mot fem året før. 
 
Ergoterapitjenesten 
Antall henvendelser er økt fra 104 til 257. 
Folk flest blir mer og mer klar over muligheter og rettigheter og søker hjelp. 
 
Fysioterapitjenesten 
Antall behandlede pasienter er økt fra 211 til 348. 
At fysioterapeutene har behandlet flere pasienter behøver ikke bety at antallet behandlinger 
har økt i like stor grad, men når også sykehusene skriver ut pasientene tidligere virker det inn 
på antallet som får behandling. 
Innbyggerne er klar over at tilbudet finnes og tar mer og mer kontakt med det kommunale 
hjelpeapparatet. 
 
 



Sosialseksjonen 
Antallet brukere av sosialtjenesten har steget fra 161 til 233. Økningen skyldes i stor grad 
tilbudet om forvaltning. Dette tilbudet hindrer at innbyggerne blir sosialklienter. 
Antallet rusklienter som har tilbud om LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er økt fra fem 
til ni. Dette er svært ressurskrevende brukere som også har krav på enindividuell plan. 
 
Rehabiliteringsavdelingens koordinerende enhet 
Behovet for støttekontakter er stort, men det er vanskelig å skaffe personer som tar 
oppdragene. Derfor er antallet iverksatte tiltak gått litt ned. Antallet komplekse saker øker og 
behovet for individuelle planer stiger. Arbeidet er tverrfaglig krevende og tar mye av våre 
ressurser. 
  



RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN  
 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer:  
Økonomien var i god balanse i 2006.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05 

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 48,57 50,07 50,07  
Sykefravær – totalt 12,4 % <10 % 6,6 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,6 %  1,4 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 10,8 %  5,2 %  
Medarbeidertilfredshet: 71 %  69 %  
Deltakelse : 64 % 75 % 54,1% Skal 

tilrettelegges 
bedre i 2007 

 
Kommentarer: 
Sykefraværet er halvert i løpet av 2006 fra 12,4% til 6,6%. Størst fravær av gravide. 5 
nedkomster i 2006. 
Gode svar på medarbeiderundersøkelsen.  
Økt personalgruppen med 1 ½ stilling i 2006 hvor den siste halve stillingen blir lønnet av 
sykepengerefusjon. 
 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 21 384 21 455 -72 21 455 100 21 245
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 1 731 1 700 30 1 700 102 1 801
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 144 133 11 133 108 40
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 417 357 60 357 117 347
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 23 676 23 646 30 23 646 100 23 434
 6 SALGSINNTEKTER -1 241 -1 226 -15 -1 226 101 -1 047
 7 REFUSJONSINNTEKTER -1 457 -1 456 -1 -1 456 100 -2 305
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -4 0 -4 0 -2
 SUM DRIFTSINNTEKTER -2 702 -2 682 -20 -2 682 101 -3 353
 DRIFTSRESULTAT 20 974 20 964 10 20 964 100 20 081
 5 FINANSUTGIFTER 306 305 1 305 100 202
 SUM FINANSUTGIFTER 306 305 1 305 100 202
 9 FINANSINNTEKTER 0 0 0 0
 SUM FINANSINNTEKTER 0 0 0 0
 FINANSRESULTAT 306 305 1 305 100 202
RESULTAT 21 280 21 270 10 21 270 100 20 282

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Gi dagsenter tilbud til 
eldre og 
funksjonshemmede med 
behov for aktivisering og 
rehabilitering. 
 

T1.Antall pasienter 
som avslår tilbud 
mindre enn 5 %. 
 

Ingen avslag i 
2006. 

 

T2. Sikre tilfredsstillende 
ernæring i henhold til 
individuelle vedtak. 
 

T2. Antall avvik i 
forhold til vedtak  
0,1 %. 
 

Vanskelig å måle i 
prosent. 
 
 

Avvik redgjort for i 
rapporter på den 
enkelte bruker. 

T3. Riktige medisiner til 
rett tid. 

T3 Ingen avvik. Snitt pr. 2.tertial 
0,5%. 

Kan ikke tas ut pr. 
1/1-07 p.g.a endring i 
oppgraderingen på 
Gerica. 

 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
Året startet tøft, med mange dårlige brukere. Kommunen leide ti ekstra sykehjemsplasser.  
Situasjonen endret seg til det bedre da sykehjemmet åpnet med fem ekstra plasser. 
 
Vestby har nå ca 40 boliger til psykiatriske brukere. Dette fungerer svært godt for den enkelte 
med god bolig og oppfølging fra psykiatrien samt hjemmetjenesten på døgnbasis. 
 
Treffsenter nord fikk i 2006 installert nytt kjølerom på kjøkkenet. Dette er første utskifting 
etter at huset ble bygget i 1947. 
 
Minibussen, som vi benytter til henting og bringing av dagsenterbrukere, hadde et stygt 
branntilløp våren 2006. Det tok fyr i det elektriske anlegget under dashbordet og brukerne 
måtte evakueres. Bussen har selv etter grundig reparasjon hatt mange stopp og problemer. 
 
Høsten 2006 satte vi i gang et trimprosjekt for fem av våre ansatte. Vi kjøpte inn Terapi 
Master som ble montert på Treffsenteret og hadde undervisning og flott oppfølging fra 
bedrifthelsetjenesten. De involverte og andre har nå mulighet til å benytte dette apparatet etter 
behov. 
 
 
 



RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Regnskapet ble avsluttet med 100 tusen i overskudd, uten vesentlige avvik. Dette skyldtes i 
hovedsak tilleggsbevilgninger i andre tertialrapport samt refusjonsinntekter. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05 

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 58,28 68,03 68,03  
Sykefravær – totalt 6,1 % <7,5 % 7,8 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,8 %  1,8 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 4,3 %  6,0 %  
Medarbeidertilfredshet: 68 % 75 % 71 %  
Deltakelse : 48 % 80 % 70 %  
 
Kommentarer: 
Noe økning i sykefraværet totalt i forhold til måltall. Korttidsfraværet er stabilt, mens det er 
økning i langtidsfraværet. To personer har fått innvilget varig uførepensjon. Vi har hatt flere 
langtidsfravær relatert til rehabilitering etter operative inngrep, disse er nå tilbake i arbeid . To 
langtidsfravær er relatert til graviditet. Tatt i betraktning arbeidsbelastningen, de kummerlige 
arbeidsforholdene personalet hadde under byggeperioden, samt tilpassningen etter innflytting 
er ikke økningen i sykefraværet uventet. 
 
Medarbeidertilfredshet og deltagelse har økt noe tiltross for belastende arbeidsforhold. 
Det er utarbeidet handlingsplan og tiltak med fokus på hva resultatområdet kan gjøre for å bli 
enda bedre. 
 
 
 
    

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 28 050 27 976 74 27 976 100 25 726
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 5 041 5 108 -67 5 108 99 3 765
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 2 394 2 409 -15 2 409 99 1 720
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 689 660 29 660 104 594
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 36 175 36 153 22 36 153 100 31 804
 6 SALGSINNTEKTER -6 640 -6 652 13 -6 652 100 -5 806
 7 REFUSJONSINNTEKTER -1 421 -1 282 -140 -1 282 111 -1 740
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) 19 0 19 0 23
 SUM DRIFTSINNTEKTER -8 041 -7 934 -108 -7 934 101 -7 523
 DRIFTSRESULTAT 28 134 28 219 -85 28 219 100 24 281
 5 FINANSUTGIFTER 192 192 0 192 100 192
 SUM FINANSUTGIFTER 192 192 0 192 100 192
 9 FINANSINNTEKTER -19 0 -19 0 -25
 SUM FINANSINNTEKTER -19 0 -19 0 -25
 FINANSRESULTAT 173 192 -19 192 90 167
RESULTAT 28 307 28 411 -105 28 411 100 24 448

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Alle med krav på 
sykehjemsopphold skal få 
tilbud om det. 

T1. Ingen avslag 
som ikke er faglig 
begrunnet. 
 
. 

8 avslag pga. 
plassmangel. 
Fom medio 
oktober ingen 
avslag pga. 
plassmangel. 

Har leid plasser 
eksternt i 
byggeperioden for å 
oppfylle lovkrav. 
Fom 23.10 total 
økning av plasser med 
15, dekningsgraden er 
nå  20%. 

T2. Beboerne skal få 
bistand til å opprettholde 
en tilfredsstillende 
personlig hygiene  
 

T2. Under 5 avvik. 17 avvik i 
innkjørings-
perioden etter 
innflytting nytt 
sykehjem. 

 

T3. Alle pasienter skal få 
et aktivitetstilbud. 

T3. Alle skal få 
tilbud. 

Ingen avvik. Totalt 100 % stilling 
som aktivitør ansatt. 
Tilbud om aktiviteter 
individuelt og i 
grupper. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
I perioden fra 1. september 2006 har RO-leder vært sykemeldt, og Hanne Marthinussen har 
fungert i hennes sted. 
Sykehjemmet ble drevet på tre forskjellige steder fram til medio september. Personalet og 
pasienter flyttet da tilbake til et oppusset og utvidet sykehjem, organisert i små enheter med 9 
og 10 pasienter. Kapasiteten skulle i utgangspunktet økes med 10 pasienter og 10 årsverk i 
pleien. 
Innkjøringsperioden ble svært turbulent, da ny struktur og organisering skulle implementeres 
samtidig som byggeperioden ikke var ferdig. 
Det ble i denne perioden registrert flere avvik i forhold til kvalitetsforskriften. Disse avvikene 
kan ikke sies å være akseptable, men til en viss grad påregnelig tatt i betraktning de store 
endringene ombyggingen av sykehjemmet representerte. 
Samtidig så man at behovet for økt bemanning åpenbart var tilstede og forslag til økning av 
bemanningen ble lagt inn i handlingsprogrammet i form av standardhevning med 5,48 
årsverk. Strakstiltak ble iverksatt med økning av personell på dagtid tre dager pr.uke pr. 
etasje. 
Slutten av året ble preget av at rammebetingelsene var grunnleggende endret til det bedre. Ny 
organisering og struktur hadde satt seg. Ansatte på hver enhet var delt inn i primærgrupper, 
der hver pasient har sin primærkontakt. 
Søknader fra pasienter som hadde krav på sykehjemsplass økte vesentlig, noe som resulterte i 
fem negative vedtak pga. plassmangel og sykehjemmet måtte øke kapasiteten med fem plasser 
fom. 23.10.06. Dekningsgraden i Vestby pr. 100 innbygger 80 år og eldre er nå 20. Dette gir 
god dynamikk i tjenestetilbudet, med bedre håndtering av utskrivning fra sykehusene samt 
tilbud om flere plasser til avlastning, korttid og rehabilitering. 



Når det gjelder bemanningssituasjonen har vi og har hatt problemer med å rekruttere 
sykepleiere til ledige faste stillinger. Dette har ført til utstrakt bruk av vikarbyrå samt overtid 
og forskjøvet arbeidstid. 
Utfordringer: Rekruttere og beholde personalet 
                      Revisjon av intern-kontrollsystemene ved sykehjemmet. 
RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Overskuddet skyldes i all hovedsak merinntekter på flyktningetilskudd. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05 

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 22,3 23,97 23,97 Inkl. 2 årsverk 
Grevlingen 

Sykefravær – totalt 3,3 % <3 % 5,3 % Langtidssyk 
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,5 %  1,4 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 1,8 %  5,2 % 1 årsverk. 
Medarbeidertilfredshet: 72 % 75 % 62 %  
Deltakelse : 63 %  58 %  
 
Kommentarer: 
Langtidssykefraværet skyldes i hovedsak et sykefravær på ett årsverk ved en avdeling (utgjør 
alene 5 %), ellers meget lavt sykefravær. 
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen gir ikke tilfredsstillende resultat. Det vil bli arbeidet 
videre med dette.  
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 11 666 11 266 400 11 266 104 10 685
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 3 164 3 196 -32 3 196 99 2 705
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 1 070 1 070 0 1 070 100 975
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 5 293 5 492 -199 5 492 96 5 620
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 21 193 21 024 170 21 024 101 19 984
 6 SALGSINNTEKTER -1 487 -1 479 -9 -1 479 101 -1 240
 7 REFUSJONSINNTEKTER -1 818 -1 871 53 -1 871 97 -1 928
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -8 575 -7 714 -861 -7 714 111 -8 381
 SUM DRIFTSINNTEKTER -11 881 -11 064 -817 -11 064 107 -11 549
 DRIFTSRESULTAT 9 312 9 960 -648 9 960 93 8 435
 5 FINANSUTGIFTER 626 430 196 430 146 374
 SUM FINANSUTGIFTER 626 430 196 430 146 374
 9 FINANSINNTEKTER -246 -227 -19 -227 108 -29
 SUM FINANSINNTEKTER -246 -227 -19 -227 108 -29
 FINANSRESULTAT 380 203 178 203 188 345
RESULTAT 9 693 10 163 -470 10 163 95 8 780

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 

 
Kommentar 

T1. Styrke 
nærmiljøtiltakene og ta i 
bruk nye kulturanlegg. 
 

T1 Svømmehall klar 
til bruk innen 1.9.06. 
Grendesentrene på 
Pepperstad og 
Brevik i bruk hver 
ettermiddag/kveld og 
80 % av helgene i 
skoleåret.  

Innfridd. 
 
Innfridd. 
 
 

. 

T2 Kulturskolen skal tilby 
barn og unge som ønsker 
det et bredt og faglig godt 
tilbud innen musikk- og 
kulturfagene. 

T2. Brukertilfredshet 
80 %.  
90 på venteliste 
aug.06, en reduksjon 
på 10 % fra aug.05.  
 

Ikke målt 
 
144 på venteliste 
1.8.06, mot  90 
1.8.05. 

 
 
Nye elever tas inn i 
2007. 

T3. Flere brukere av 
bibliotekene. 
 

T3. 5 % økning i 
antall besøk. 
Utlån pr. innbygger 
på gjennomsnittlig 
Akershus-nivå: 4,6. 

Reduksjon i 
besøkstall. 
Utlån pr 
innbygger: 3,7. 

Registrering noe 
tilfeldig.  

T4. Flyktninger som 
bosettes i Vestby skal 
integreres i 
lokalsamfunnet. 

T4. 90% av bosatte i 
jobb/tiltak i løpet av 
3 år. 

Målet innfridd. Antall flyktninger 
som bryter 
introduksjonsavtalen 
er liten. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
Grevlingen skole- og kultursenter åpnet som forutsatt 1. september. Kulturhuskoordinator, 
bademester og to badeassistenter var på plass fra første dag, og aktiviteten økte jevnt utover 
høsten – dog kanskje ikke så mye som forventet i svømmehallen. Det gjorde at stillingene 
som faste badeassistenter ble redusert noe. Svømmeklubben har hatt stor aktivitet i høst, og 
samtidig medvirket til å sette fokus på driftskostnadene.  
Grendesentrene er i bruk stort sett hele året, og fungerer som forutsatt som lokale 
grendesentra med varierte aktiviteter. 
 
Ventelista på kulturskolen har økt gjennom hele året, noe oppsettingen av Peer Gynt kanskje 
også bidro til. Det ble en fantastisk fin markering av Ibsenåret! Rundt 250 elever og et stort 
antall foreldre og foresatte i samarbeid med kulturskolens lærer nedla et enormt arbeid for å 
gjøre idrettshallen om til teatersal, og eleven la for dagen en spilleglede og iver som vakte 
oppmerksomhet også utenfor kommunens grenser. Den store nasjonale Egypt-oppsettingen og 
vår lokale ”Egypt-scene” ble dekket over riks-TV. Den vedtatte styrkingen av kulturskolen 
forventes å redusere ventelista.  
 
Biblioteket har hatt en liten nedgang i antall besøkende, noe som kan skyldes tilfeldigheter i 
forbindelse med manuell registrering. Utlånet har økt noe, men er fortsatt lavt. Det som ikke 
fremkommer av måltallet er forholdet mellom barn og voksne brukere av biblioteket. En 
gledelig trend er at flyktninger er storbrukere av bibliotektjenester – primært internett. 



Målbeskrivelsen Integrering av flyktninger omfatter primært bosetting, arbeid og opplæring 
(språk, samfunnsfag og arbeidstrening), i mindre grad det vi forstår som integrering i 
lokalsamfunnet. På grunn av nye sentrale pålegg knyttet til bosettingen av flyktninger, og et 
ønske om å styrke arbeidet med nærmiljøintegrering, ble den ene stillingen som 
innvandrerkonsulent øket med 10 %, fra 50 % til 60 %. I tillegg har vi sammen med flere 
Follokommuner inngått samarbeid med Røde Kors, og etablert en flyktninge-guide ordning. 
Én flyktningeguide er ansatt fra 1. januar. Offisiell åpning vil bli i april 2007. 
 
Sammensetningen av Ungdommens Kommunestyre er endret, antallet ungdomsrepresentanter 
er øket. En viktig læringsarena for lokaldemokrati. Fritidsklubbene går godt, og særlige barne- 
og ungdomsaktiviteter som Danseverksteder og Rockeverksted er svært populære.  
Satsingen på idretts- og friluftsanlegg har gitt merkbar økning i antallet aktive utøvere, både i 
og utenfor det organiserte idretts- og friluftsliv. Planer om nye anlegg har utløst en rekke 
søknader om spillemidler til større og mindre anlegg. Samarbeidet mellom helsesektor, 
kommunal teknikk,  kulturkontoret og frivillige om et folkehelseprogram er kommet godt i 
gang. Et konstruktivt samarbeid med Vestby Næringsselskap, Vestby Forum for Natur og 
Friluftsliv og Vestby Jeger og Fisk om videreutvikling av Ødemørk som natur- og 
friluftsområde også for bevegelseshemmede er kommet i gang. Universell Utforming og 
partnerskapstenking viser seg å gi gode resultater.  
 
Kulturkontoret har i tillegg innadrettede oppgaver knyttet til det kommunale 
saksbehandlingsprogram (K-2000), samt kommunens hjemmesider på Internett.  
 



RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING OG OPPMÅLING 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Driftsutgiftene har var i hovedsak innenfor budsjett.  Når det gjelder driftsinntekter er disse 
ca. 1,5 millioner mer enn budsjettert.  Dette skyldes stor aktivitet og store gebyrinntekter. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05  

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 11,7 12 10,7  
Sykefravær – totalt 2,3 % <2,6 % 2,2 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,0 %  1,6 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 1,3 %  0,6 %  
Medarbeidertilfredshet: 80 % 75 % 67 %  
Deltakelse : 100 %  75 %  
 
Kommentarer: 
Sykefraværet har holdt seg på lavt nivå.  Både deltagelse i, og selve medarbeidertilfredsheten, 
er blitt noe redusert det siste året. 
 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 5 444 5 444 -1 5 444 100 5 592
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 1 951 1 870 81 1 870 104 1 151
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 26
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 278 278 0 278 100 144
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 7 673 7 592 80 7 592 101 6 914
 6 SALGSINNTEKTER -10 297 -8 798 -1 499 -8 798 117 -8 632
 7 REFUSJONSINNTEKTER -43 -42 -1 -42 102 -449
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) 
 SUM DRIFTSINNTEKTER -10 340 -8 840 -1 500 -8 840 117 -9 081
 DRIFTSRESULTAT -2 667 -1 248 -1 420 -1 248 214 -2 167
 5 FINANSUTGIFTER 1 276 1 276 0 1 276 100 2 374
 SUM FINANSUTGIFTER 1 276 1 276 0 1 276 100 2 374
 9 FINANSINNTEKTER
 SUM FINANSINNTEKTER 
 FINANSRESULTAT 1 276 1 276 0 1 276 100 2 374
RESULTAT -1 391 28 -1 420 28 -4 898 206

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Saksbehandlingstiden 
skal være innenfor 
tidsfrister i Plan og 
bygningsloven. 
 

T1.1 
Saksbehandlingstide
n på meldesaker 3 
uker. 
T1.2 
Saksbehandlingstide
n på søknadspliktige 
tiltak 4 uker. 
 

Ingen avvik 
 
 
Avvik 

 
 
 
I en perioden i 
forbindelse med 
personellutskifting 
har saksbehandlings-
tiden ligget noe over 
4 uker, men godt 
innenfor lovens krav. 

T2 Omsøkte bygg bygges 
som godkjent. 
 

T2. 15 tilsyn. Avvik 5 tilsyn er 
gjennomført i 2006 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
Resultatområdets saksbehandlingstid ligger i hovedsak innenfor handlingsprogrammets mål.  
Dette målet er vesentlig strengere enn plan- og bygningsloven legger opp til.  Mange nye 
saksbehandlere er tilsatt gjennom året, men de har nå kommet godt inn i kommunes arbeid.  
Gjennom en så stor personellutskifting som det har vært i løpet av 2006, har de ansatte med 
lang erfaring i Vestby spilt en viktig rolle for å få til en tilfredstillende kontinuitet i arbeidet. 
 
I planavdelingen har to av tre medarbeidere sluttet i løpet av året.  I tillegg har plansjefen vært 
konstituert som RO-leder.  Ny planlegger er ansatt, men stillingen som kommuneplanlegger 
er fremdeles vakant.  Dette har medført lengre saksbehandlingstid på plansaker. 
 
Mye tid har gått med til kommuneplanprosessen.  Det har vært et stort engasjement i dette 
planarbeidet.  Denne prosessen følger vedtatt tidsskjema. 
 
Tre reguleringsplaner har blitt vedtatt i 2006 i tillegg til en rekke mindre vesentlige endringer 
av planer. Et arbeid med innføring av nytt planarkiv for Follo er oppstartet. 
 
I bygningsavdelingen har bygningssjef/RO-leder og to av tre byggesaksbehandlere sluttet i 
løpet av året.  Dette har medført at saksbehandlingstiden for en periode ble noe lenger.  Nye 
saksbehandlere er på plass og saksbehandlingstiden har nå normalisert seg på et lavt nivå 
igjen. Saksbehandlingstiden har hele tiden ligget godt innenfor lovens krav. 
 
Kommunens system for beregning av saksbehandlingstid har vært ute av drift mesteparten av 
året.  Når nytt system etableres til sommeren vil vi få de endelige tallene for 
saksbehandlingstiden. 
 
Arbeidet med å utarbeide en byggeskikksveileder stoppet opp i 2006 på grunn av at alle som 
jobbet med denne sluttet.  Dette arbeidet er nå igjen startet opp.  En ekstern konsulent er nå 
engasjert for å gjennomføre dette arbeidet. 
 
I oppmålingsavdelingen er det et stort arbeidspress for å gjennomføre nødvendig utvikling 
innenfor kart og annen geografisk informasjon. Dette arbeidet vil effektivisere kommunens 



saksbehandling og bedre kvaliteten på foreliggende data. Gjennom kartportalen på internett 
vil denne informasjonen bli tilgjengelig for kommunens innbyggere. For oppmålings-
avdelingens side vil dette på sikt medføre økt ressursbruk for å vedlikehold av alle nye 
systemer og databaser.   
 
Også innenfor dette området har kommunen sin saksbehandler blitt byttet ut. I tillegg er det 
engasjert en person for to år. Hun er nå i svangerskapspermisjon. 
 
Den eldste delen av kommunens kartverk er fra 1988. Ny kartlegging av deler av kommunen 
er under planlegging og forventes gjennomført i 2008. 
 
Tallet på gjennomførte kart- og delingsforretninger har økt fra 175 målebrev i 2005 til 203 
målebrev i 2006. Kommunen er likevel ikke à jour på dette området.  Det bygger seg nå opp 
en restanse som forventes å øke i 2006. Det er kun en medarbeider innenfor dette området og 
vedkommende går nå i 80% stilling. 



RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer: 
Driftsutgiftene har blitt en del mindre enn budsjettert. På grunn av overtid til reparasjon av 
vannlekkasjer og brøyting har lønnskostnadene blitt  ca kr 200.000,- høyere enn budsjettert. 
Kommunalteknikk har derfor fokusert på å holde kostnader på den ordinære driften nede for 
ikke å få overskridelser. Samtidig har resultatområdet arbeidet mer på egne prosjekter isteden 
for å leie inn entreprenører. Driftskostnader for drift av ledningsnett i Hvitsten på ca kr. 
150.000,- har ikke blitt benyttet fordi ledningsnettet ikke er overtatt ennå. Når det gjelder 
merinntekter på finans, skyldes dette inntektsføring fra fond for å komme så nær selvkost som 
mulig på vann, avløp, renovasjon og feiing. Dette er lovpålagt. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05  

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 16 15 15  
Sykefravær – totalt 3,9 % <2,1 % 5,1 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 0,9 %  1,1 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 3,0 %  4,0 %  
Medarbeidertilfredshet: 67 % 75 % 65 %  
Deltakelse : 75 %  82 %  
 
Kommentarer: 
Sykefraværet er for høyt i forhold til målsettingen. Dette kommer av at det har vært 
langtidsfravær blant de ansatte. Kommunalteknikk har få ansatte og variabler slår fort ut på 
statistikken. 
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen har en bra deltakelse. Medarbeidertilfredsheten er 
lavere enn målsettinga, noe som skyldes annen vekting av den nye undersøkelsen.  

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 6 044 5 839 205 5 839 104 5 835
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 11 401 11 478 -78 11 478 99 9 257
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 20 883 21 503 -620 21 503 97 18 336
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 880 801 79 801 110 849
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 39 208 39 622 -414 39 622 99 34 277
 6 SALGSINNTEKTER -29 149 -29 121 -28 -29 121 100 -29 193
 7 REFUSJONSINNTEKTER -1 380 -1 385 5 -1 385 100 -2 981
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -75 -75 0 -75 100 -175
 SUM DRIFTSINNTEKTER -30 604 -30 581 -23 -30 581 100 -32 349
 DRIFTSRESULTAT 8 604 9 040 -436 9 040 95 1 928
 5 FINANSUTGIFTER 5 167 5 162 4 5 162 100 5 981
 SUM FINANSUTGIFTER 5 167 5 162 4 5 162 100 5 981
 9 FINANSINNTEKTER -3 906 -3 559 -347 -3 559 110 0
 SUM FINANSINNTEKTER -3 906 -3 559 -347 -3 559 110 0
 FINANSRESULTAT 1 261 1 603 -343 1 603 79 5 981
RESULTAT 9 865 10 644 -779 10 644 93 7 909

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning. 
 

T1 1000 vannmålere 
innstallert innen 
31.12.06. 
 

Ingen vannmålere 
er montert. 

For optimistisk mål.  
Ordningen har vært 
ute til høring. 

T2 Sikre en rimelig og 
effektiv avkloakkering. 

T2 5000 meter av 
avløpsnettet 
kontrollert innen 
31.12.06. 

Ingen avvik.  

T3 Sikre en god 
brannberedskap i Vestby 
kommune. 
 

T3. Flytting av 
brannstasjonen innen 
01.07.07 
 

Ingen avvik.  

T4 Lage 
beslutningsgrunnlag for 
vedlikehold på 
kommunale veier. 

T4 Innen 01.05.06. Ingen avvik.  

 
 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
Fokus for året 2006 har vært følgende: 
 
Etter at man hadde et beslutningsgrunnlag for vedlikehold av kommunale veier klart, har det  
blitt utbedret veidekker i form av asfalt og grøfting særlig i Sonsområdet, og veinettet har fått 
en betydelig ansiktsløftning. Videre har oppfølging av skilting/merking av veier også vært i 
fokus. 
 
Det har vært jobbet med lekkasjesøk på vann og avløp. Vannlekkasjer i nordområdet har blitt 
redusert. I egen regi har det blitt skiftet ut en del dårlige vannledninger. I den forbindelse har 
vi hatt spyling av ledningsnettet på Pepperstad, Randem og i Vestby sentrum. 
 
Hovedvannledningen i sjøen forbi Son er ferdig oppkoblet på Kolåssiden og kapasiteten på 
vannforsyningen er betydelig forbedret.  
 
Saneringsarbeidene i Hvitsten er nå ferdige 2/3 ned til torget. Ny planlegging er ellers i rute. 
 
 
 
 



RESULTATOMRÅDE EIENDOMSFORVALTNING 
 
ØKONOMI 
 

 
Kommentarer:  
En vesentlig del av underskuddet skyldes for mye innbetalt kraft (energi) ca kr 410.000,- 
Beløpet blir fratrukket ved første avregning i 2007. Såner ungdomsskole belaster fortsatt 
driftsbudsjettet (ca kr 100.000,-). Oppfølgingskostnadene på Grevlingen er høyere enn først 
antatt (kr. 80-90.000,-) 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.05  

Mål 
31.12.06 

Resultat 
31.12.06 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 32 33,72 33,72  
Sykefravær – totalt 8,0 % <7,1 % 8,4 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,4 %  3,2 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,6 %  5,2 %  
Medarbeidertilfredshet: 75 % 75 % 65 %  
Deltakelse : 18 %  56 %  
 
Kommentarer:  
Sykefraværet er for høyt i forhold til målsettingen. Det er i renholdsavdelingen vi har de 
største avvikene.  
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen har lavere deltakelse enn ønsket. Dette skyldes nok at 
mange ikke har tilstrekkelig PC kompetanse i tillegg til språkbarrierer. Utfylling av skjemaet 
blir dermed vanskelig. Det vil bli jobbet videre med denne problemstillingen. 
 
 

2005
Jan-Des 

KONTO Reg.hittil i år Bud. hittil i år Avvik Årsbudsjett. Forbruk hittil i 
år % 

Reg.hittil i 2005 

 0 LØNN/SOSIALE UTGIFTER 11 481 11 373 108 11 373 101 11 540
 1-2 KJØP AV VARER OG TJENEST. 20 622 19 867 755 19 867 104 19 969
3 KJØP TJENESTER FRA ANDRE 0
 4A OVERFØRINGER (UTGIFT) 3 404 3 211 193 3 211 106 3 374
 4B RESERVERTE BEVILGNINGER 
SUM DRIFTSUTGIFTER 35 506 34 450 1 056 34 450 103 34 883
 6 SALGSINNTEKTER -7 006 -7 003 -3 -7 003 100 -6 767
 7 REFUSJONSINNTEKTER -694 -695 1 -695 100 -1 148
 8 OVERFØRING (INNTEKTER) -144
 SUM DRIFTSINNTEKTER -7 700 -7 698 -2 -7 698 100 -8 059
 DRIFTSRESULTAT 27 807 26 753 1 054 26 753 104 26 824
 5 FINANSUTGIFTER 7 383 7 383 0 7 383 100 6 735
 SUM FINANSUTGIFTER 7 383 7 383 0 7 383 100 6 735
 9 FINANSINNTEKTER -28 -28 0 -28 100 0
 SUM FINANSINNTEKTER -28 -28 0 -28 100 0
 FINANSRESULTAT 7 355 7 355 0 7 355 100 6 735
RESULTAT 35 162 34 107 1 054 34 107 103 33 559

2006 2006
Jan-Des 



TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.06 Kommentar 
T1. Innføre ny 
renholdsteknologi på 
kommunale bygg. 
 

T1. 225kvm/time. 
 

Målsettingen er 
oppnådd. 

 

T2. Vedtatte nybygg 
ferdigstilles innen 
tidsfristen. 
 
 

T2. Grevlingen 1/8-
06, Sykehjem 1/9-
06, Barnehage nord 
15/3-06, Barnehage 
syd 1/8-06. 
 

Alle byggene 
ferdigstilt i 
henhold til 
målsettingen. 

Godt fornøyd med 
byggene som er 
levert. Vi er nå i 
garantitiden og vil 
følge opp mangler 
som blir påpekt av 
brukere og 
driftspersonell. 

T3. Gjennomføre salg av 
kommunale bygg og 
eiendommer som er 
vedtatt avhendet. 

T3 Salg gjennomført 
innen 1.07-07. 

Solgte 
eiendommer: 

Rugdeveien 24 
Kroervegen 3 

 

Såner ungdomsskole 
ikke solgt. Flere har 
vist interesse for 
boligutvikling, mens 
utnyttelse til kontor- 
og eventuelt 
småindistri, som er 
mandatet vårt, har 
ikke foreløpig 
fremkalt særlig 
interesse i markedet. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2006 
 
FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) 
I 2006 er den kommunale bygningsmassen øket med fire nye bygg, Grevlingen skole og 
kultursenter, Grevlingen barnehage, utvidelse og rehabilitering av Sykehjemmet samt 
Østbydammen barnehage. Dette er krevende tekniske bygg, men bygningsobjektene er 
interessante, og bidrar til en utfordrende og interessant jobb for vaktmesterne. Selv om vi må 
kunne si å være over ”innkjøringsperioden” er det fortsatt behov for opplæring av 
driftspersonalet for å kjøre anleggene optimalt både energiøkonomisk og funksjonelt. 
For øvrig  bemerkes at en del av den totale bygningsmassen bærer preg av tidens elde og sterk 
slitasje.  
 
Renhold: 
Ny renholdsteknologi er som kjent innført i alle kommunale bygg og målsettingen om antall 
kvadrat pr. time er oppnådd. En utfordring er imidlertid mangel på renhold etter utleie. De 
faste renholderene på de enkelte stedene får denne oppgaven i tillegg til selve renholdet etter 
faste brukere. Renholdsprosjektet tar ikke høyde for dette merarbeidet. Dette ble ikke lagt så 
godt merke til tidligere da vaskepostene var mindre og tiden god, etter omleggingen blir dette 
ett problem da kvadratmeter  pr. time har økt. I tillegg har også omfanget av utleien økt, da 
bygningsmassen har blitt større. Vi antar at det kan være noe av årsaken til et høyt 
sykefravær. Belastningene blir større og følelsen av å ikke utføre en god nok jobb er ikke 
motiverende. Det vil bli jobbet videre med denne problemstillingen. 



 
Utbyggingsprosjekter: 
Prosjektene har vært meget ressurskrevende for eiendomsavdelingen, spesielt i perioden når 
produksjonen var i gang på alle prosjektene samtidig. Den samme situasjonen har vi nå i 
2008. Høsten 2006 fikk vi tilsatt et midlertidig engasjement som prosjektsekretær frem til 
31.12.2008. Dette er en god løsning. Lønnskostnadene belastes prosjektene. 
I tillegg til ovennevnte er det ferdigstilt en omsorgsbolig (Friggsvei 18) som er ominnredet til 
to leiligheter. Ny skateboardrampe på Bjørlien er også etablert. 
 
Kommunale leiligheter: 
Her mangler det en del vedlikehold for å få boligene opp på en god og nøktern standard. 
Driftsapparatet vårt er ikke stort nok til å ivareta dette vedlikeholdet tilfredsstillende. Utføring 
av vedlikeholdsoppgaver må kjøpes eksternt og belastes driftsbudsjettet.  
 
Son havnekontor: 
Administrativt underlagt RO-eiendom fra 01.06.06. Havnekontoret ledes av havnesjef. 
Overskudd i 2006 på kr 362 tusen. Antall båtplasser er ca. 600. 
Delaktig i følgende prosjekter: Utbygging av Son Marina og etablering av nytt havnekontor i 
tillegg til ordinær drift og vedlikehold av havneanlegget. Havnekomiteen har avholdt 5 møter 
i perioden. 
 
Enøk: 
ENØK arbeides det med. Det er et godt samarbeide med Bergen Energi som formidler 
kraftleveranse. Fokus på ENØK blir prioritert fremover. Prosjektstilling etablert fra 01.01.07. 
 
SD (sentralt driftsanlegg)-anlegg: 
Midlertidig engasjement i 50% stilling startet 01.12.06. Målet med stillingen er å utrede 
bruken av SD-anlegg i kommunen samt kartlegge nødvendig behov for infrastruktur (kabling 
etc) samt omfanget av tekniske anlegg som skal styres. SD-anlegg er et viktig verktøy i 
ENØK arbeidet. 
 
 
 
 
 


