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RÅDMANNENS INNLEDNING TIL ÅRSBERETNINGEN 
 
 
2007 har vært et år preget av stor aktivitet i Vestby, spesielt innen næringsutvikling og 
boligbygging. Dette medfører betydelige utfordringer for kommunens organisasjon, spesielt 
for sentraladministrasjonen og RO plan, bygg og geodata. Kommuneplanen som ble vedtatt i 
kommunestyret før sommeren betyr at det også i årene som kommer vil bli stort fokus på 
næringsutvikling og boligbygging.  
 
I tillegg til stor aktivitet i lokalsamfunnet har også året har vært preget av stor byggeaktivitet 
for kommunen som organisasjon. I tillegg til mange mindre prosjekter som redskapsskjul for 
kirken, tilbygg til Brevik skole, lokaler til Vinmonopolet, nytt SFO-bygg på Bjørlien, har de 
to nye barneskolene i Vestby og Son gjort at kommunen til sammen i 2007 investerte for 
totalt 241 millioner. Totalbudsjettet for Vestby kommune i 2007 var med dette på til sammen 
på 850 millioner kroner. Den store kommunale prosjektaktiviteten medfører stort arbeidspress 
på RO eiendom, som likevel ser ut til å takle utfordringene godt. 
 
De store investeringen er i hovedsak finansiert ved hjelp av fond og lån. Økningen i 
lånegjelden gjør at budsjettarbeidet de neste årene kan bli meget utfordrende, og rådmannen 
minner om at fremskrivingen av vedtatt handlingsprogram tilsier et kuttbehov i 2012 på nær 
35 millioner kroner hvert år. 
 
Når det gjelder kommunens drift ser vi at kommunen i 2007 hadde full barnehagedekning, 
alle som søkte barnehageplass innen fristen fikk tilbud om plass i barnehageåret 2007/2008. 
På grunn av stor innflytting av barnefamilier i kommunen vil det dette ikke være tilfelle ved 
årets opptak.  
 
Den store innflytningen skaper også utfordringer for andre tjenesteområder i kommunen. 
Befolkningen vokste med over 3% i  2007, og ved årsskiftet var det 13 825 innbyggere i 
Vestby kommune. Denne veksten betyr økt trykk også innen skolesektoren og pleie- og 
omsorgssektoren. Som sammenligning kan det nevnes at befolkningsveksten for Norge totalt 
sett var på 1,2%, slik at veksten i Vestby kommune er over 2,5 ganger så stor som for landet. 
Nå er det ikke slik at nye innbyggere bare skaper utgifter for kommunen, nye innbyggere 
medfører også skatteinntekter og økt rammetilskudd i tillegg til en positiv vitalisering av 
lokalsamfunnet. Likevel er det anerkjent innen kommunesektoren at innflytting de første 10-
15 årene skaper mer utgifter enn inntekter. Som eksempel på dette har befolkningsveksten ført 
til at forholdstallet mellom lærere og elever, spesielt på ungdomsskolen, er meget bra i Vestby 
kommune. Dette kommer av at man i mange tilfeller har måttet dele undervisningsgruppene. 
 
På tross av det økte presset på kommunale tjenester i form av stor vekst i antall innbyggere er 
rådmannen fornøyd med at kommunens ansatte har fokus på tjenesteproduksjon til beste for 
kommunens innbyggere. En indikasjon på dette er blant annet av medarbeidertilfredsheten i 
Vestby var høyere enn landsgjennomsnittet i 2007.  
 
Selv om medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser at de ansatte i Vestby kommune trives på 
jobb, erfarer kommunen økende problemer med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dette 
skyldes i hovedsak dårlige økonomiske betingelser i kommunesektoren i et stramt 
arbeidsmarked. Mer fokus på profilering, og mer aktiv arbeidsgiverpolitikk, er under 
utarbeiding. Gledelig i denne sammenheng er at Vestby kommunes hjemmeside er rangert 
som nr 9 av 692 hjemmesider fra offentlig sektor. 



 

REGNSKAPSANALYSE 

 
Balanseregnskapet viser at økningen i arbeidskapitalen har stoppet opp, men størrelsen på 
arbeidskapitalen er isolert sett høyst tilfredsstillende. Den frie delen av arbeidskapitalen er på 
96 millioner, men store deler av dette er i utgangspunktet avsatt som reserver for renter, 
pensjon og lignende. Den langsiktige gjelden er økende, og medvirker til at totalgjelden for 
Vestby kommune nå er på godt over en milliard. 461 millioner av dette er 
pensjonsforpliktelse, slik at rentebærende langsiktig gjeld ved utgangen av 2007 er på 647 
millioner. Økningen i gjeld motsvares naturlig nok av en tilsvarende økning i eiendeler. 
 

BALANSEREGNSKAPET
Alle tall i hele tusen 2004 2005 2006 2007

EIENDELER

Anleggsmidler

Aksjer 11 001 11 917 13 257 12 458

Pensjonsmidler 295 446 327 049 363 809 403 050

Langsiktig utlån 29 214 34 899 42 362 44 271

Maskiner og transportmidler 22 256 21 906 21 019 21 201

Faste eiendommer 388 729 510 384 668 478 834 836

Sum anleggsmidler 746 646 906 155 1 108 925 1 315 816

Omløpsmidler

Kasse, bank, postgiro 183 964 177 620 229 505 249 127

Fordringer 22 203 71 659 59 372 72 057

Premieavvik 10 562 10 694 13 001 15 424

Sum omløpsmidler 216 729 259 973 301 878 336 608

SUM EIENDELER 963 375 1 166 129 1 410 804 1 652 425

GJELD/EGENKAPITAL

Gjeld

Kortsiktig gjeld 65 227 73 117 71 355 98 704

Lånegjeld 342 945 420 998 528 333 647 864

Pensjonsforpliktelse 345 624 383 133 420 514 461 766

Sum gjeld 753 796 877 248 1 020 202 1 208 334

Egenkapital

Fondsmidler 127 794 154 431 165 273 181 193

Likviditetsreserve 4 677 7 709 12 088 24 065

Annen egenkapital 86 164 120 255 188 147 260 529

Akkumulert underskudd/overskudd -15 359 0 -28 529

Årets underskudd/overskudd 6 303 6 486 25 093 6 831

Sum egenkapital 209 579 288 881 390 601 444 089

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 963 375 1 166 129 1 410 803 1 652 423

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Omløpsmidler 1. januar 183 279 216 729 259 973 301 878

Omløpsmidler 31. desember 216 729 259 973 301 878 336 608

Endring i omløpsmidler 33 450 43 244 41 905 34 730

Kortsiktig gjeld 1. januar 51 751 65 227 73 117 71 355

Kortsiktig gjeld 31. desember 65 227 73 117 71 355 98 704

Endring i kortsiktig gjeld 13 476 7 890 -1 762 27 349

Endring i arbeidskapital 19 974 35 354 43 667 7 381

Arbeidskapital 31. desember 151 502 186 856 230 523 237  904

Ubrukte lånemidler 40 371 29 061 38 899 54 342

Disponerte fond 123 080 128 062 90 614 87 752

Arbeidskapitalens frie del -11 949 29 733 101 010 95 81 0

Utvikling i omløpsmidler

180 000

230 000

280 000

330 000

380 000

2004 2005 2006 2007

Utvikling i eiendeler

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2004 2005 2006 2007

Fordeling gjeld og EK 2007
Annen EK

16 %
Fond
11 %

Kortsiktig 
gjeld
6 %

Lånegjeld
39 %Pensjon

28 %

Utvikling i arbeidskapital

100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
260 000

2004 2005 2006 2007

Uvikling i gjeld

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2004 2005 2006 2007



 

Kommunen fikk i 2007 et netto driftsresultat på 56,2 millioner mot budsjettert 48,7. Av 
driftsresultatet var 6,8 millioner ikke disponert (regnskapsmessig overskudd). Netto 
driftsresultat på 56,2 millioner tilsvarer en resultatgrad på 9,3%, mot fylkesmannens 
anbefaling på 4%. Selv om man korrigerer for mva-refusjon på investeringer, ville netto 
driftsresultat vært på 3,5%. 
 
Også driften av resultatområdene har gått bra i 2007, det er bare skole, eiendom og 
rehabilitering som har overskredet sine budsjetter. For nærmere detaljer om dette vises det til 
årsmeldingen. 

DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAPET
REVIDERT
BUDSJETT

Hele tusen 2004 2005 2006 2007 2007
DRIFT
Skatt -231 708 -243 281 -275 823 -278 255 -278 135
Rammetilskudd -45 614 -54 305 -52 957 -65 813 -66 679
Andre driftsinntekter -165 516 -202 325 -229 774 -261 269 -233 343
Sum driftsinntekter -442 838 -499 911 -558 554 -605 337 -578 157
Lønn og sosiale utgifter 270 436 273 238 293 288 331 735 331 608
Andre driftsutgifter 112 857 126 303 139 609 161 876 158 572
Overføringer 43 245 46 961 55 208 55 419 41 277
Sum driftsutgifter 426 538 446 502 488 105 549 030 531 457
Brutto driftsresultat -16 300 -53 409 -70 449 -56 307 -46 700
Renteinntekter -2 333 -2 126 -9 080 -15 489 -15 525
Renteutgifter 13 679 12 435 15 750 24 169 24 048
Mottatte avdrag/utlån 33 34 131 21 20
Avdrag på lån 10 304 11 163 13 595 14 518 12 562
Netto renter og avdrag 21 683 21 506 20 396 23 219 21 10 5
Motpost avskrivninger -14 937 -15 781 -17 163 -23 161 -23 161
Netto driftsresultat -9 554 -47 684 -67 216 -56 249 -48 756

INVESTERINGER
Brutto investeringsutg. 37 619 142 543 176 533 197 211 241 822
Utlån/avdrag 13 713 9 727 21 654 8 747 10 000
Avsatt fond 10 523 7 907 19 376 15 310 2 463
Inntekter vedr invest. -2 829 -21 997 -30 544 -16 181 -17 685
Nto investeringsutg. 59 026 138 180 187 019 205 087 236 600
Finansiering av investeringer
Bruk av lån -40 896 -101 166 -118 531 -120 243 -178 347
Salg av fast eiendom -5 912 -24 651 -8 860 0 0
Mottatte avdrag -5 547 -3 438 -6 864 -6 195 0
Bruk av avsetninger -5 216 -7 510 -51 237 -48 517 -51 193
Bruk av driftsmidler 0 -1 415 -1 527 -1 603 -7 060
Sum finansiering -57 571 -138 180 -187 019 -176 558 -236 600
Udekket/disponert 1 455 0 0 28 529 0
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FINANSIELLE NØKKELTALL 
 

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld 
sier noe om kommunens evne til å dekke 
betalingsforpliktelser etter hvert som de 
forfaller.Dette nøkkeltallet anbefales å være 
større enn 1,5. I perioden 2004 til 2007 har 
Vestby kommune ligget mellom 3,3 og 4,2.

Egenfinansiering av investeringer har i 
hovedsak vært salg av eiendom og bruk av E-
verksfond. I perioden har egenfinansieringen 
ligget mellom 23,7% og 31,5% . 

Totalt har inntektene økt fra ca. 445 mil.kr. i 
2004 til 621 mill kr. i 2007, en økning på 176 
mill. Skatt og rammetiskudd har økt med 66,7 
mill, størst økning har det vært i overføringer 
på 76 mill. 

Soliditet sier noe om hvor mye egenkapital 
det er i kommunen i forhold til totalkapitalen. 
Egenkapitalen var på 21,8% i 2004 og har økt 
til  26,9% i 2007.

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens 
økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat i 
% av brutto driftsinntekter økte fra 2,2% i 
2004 til 12% i 2006 og gikk så ned til 9,3%. 
Fylkesmannens anbefaler at netto 
driftsutgifter bør være 3-5% av brutto 
driftsutgifter.

Netto lånegjeld i prosen av driftsinntektene 
har økt fra 61,7% i 2004 til 90,7% i 2007. 
Fylkesmannen anbefaler at langsiktig lån ikke 
bør overstige 50% av bruto driftsinntekter
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RESULTATVURDERING KOMMUNEN TOTALT 
 
ØKONOMI 
RESULTATOMRÅDENES BUDSJETTBALANSE 
 

 
Skatt/ramme viser en svikt på en million. Dette dreier seg om svikt i ”andre overføringer” fra 
staten, skatt og rammetilskudd ble omtrent som budsjettert. Avviket på ”andre sentrale 
inntekter og utgifter” skyldes i hovedsak for lavt budsjetterte avdragsutgifter. 
Nærmere kommentarer om avvik på resultatområdene finnes i årsmeldingen. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst Resultat 

31.12.06  
Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 668,3 691,2 689,2  
Sykefravær - totalt 7,0 % 6,2 % 8,2 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,0 %  2,3 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,0 %  5,9 %  
Medarbeidertilfredshet: 68%  69,2 %  
Deltakelse : 68%  70 %  
 
Sykefravær: 
Langtidsfravær: 
Det er dessverre en stor oppgang i sykefraværet. Det har vært mange langtidssykemeldinger 
dette året  som skyldes store slitasjeskader blant ansatte spesielt innen omsorgsyrkene og 
renholdssiden. Flere av disse medarbeidere er nå over på rehabilitering/ufør. Det har også 
vært flere langtidssyke med sammensatte lidelser, flere av disse har fått opphold på 

Reultatområde
Regnskap 2007  Budsjett 2007 Avvik i kr.

Politisk styring 5 657 5 361 296
Sentraladministrasjonen 29 152 30 073 -921
Fellesutgifter 2 835 3 379 -544
Skole 117 008 116 204 804
Barnehage 1 373 6 685 -5 312
Helse og barnevern 25 872 26 352 -480
Rehabilitering 45 658 43 721 1 937
Hjemmetjenesten 22 822 22 922 -100
Sykehjemmet 32 789 33 265 -476
Kultur 8 615 12 810 -4 195
Plan, bygg og geodata -1 069 -479 -590
Kommunalteknikk 11 753 13 753 -2 000
Eiendom 41 803 40 486 1 317
Sum drift 344 267 354 533 -10 265

Skatt/ramme -350 155 -351 134 979
Mva-drift -8 925 -8 925 0
Mva-investeringer -35 080 -35 079 -1
Andre sentrale inntekter og utgifter 43 062 40605 2 457
Sum sentrale inntekter -351 098 -354 533 3 435

Regnskapsmessig overskudd -6 831 0,0 -6 831

Netto resultat



 

rekreasjonssenter gjennom NAV. Gravide arbeidstakere utgjør også store deler av 
sykefraværet.  
Alle ansatte har vært fulgt opp gjennom Vestby kommunes prosedyrer for oppfølging av 
sykefravær og i nært samarbeid med NAV trygd og NAV arbeidslivssenter.  
 
 
Korttidsfravær: 
Dette fraværet har steget noe, noe som kan skyldes fjoråretes store influensaperiode. 
 
 
Likestilling: 
I Vestby kommune er det ansatt 81% andel kvinner og 19% andel menn. 
Kvinner som arbeider deltid er 53% og menn 35%. 
I 2005 ble det gjennomført en undersøkelse hvor de som arbeidet ufrivillig deltid ble 
oppfordret til å si i fra om de ønsket en større stilling. De som ønsket større stillingsprosent 
fikk dette, men det er slik at behovet og ønskene i forhold til hel- og deltid varierer med 
livssituasjon.  
Pr. dags dato har vi kun 3-4 medarbeidere som ønsker seg større stilling. Vestby kommune 
har rutine på at når stillinger lyses ut, er de innom ”stillingsbanken” for å sjekke om vi har 
medarbeidere som har meldt fra om ønske om større stilling. Hvis dette er tilfelle og 
kompetansen passer tilbys vedkommende medarbeider stilling hvis dette praktisk kan ordnes. 
 
Kjønnfordelingen av ansatte i Vestby kommune: 
Helsesektor :   93% kvinner, 7% menn.  
Teknisk sektor:   34% kvinner, 66% menn. 
Skolesektoren:   79% kvinner, 21% menn. 
 
Gjennomsnittsinntekt for kvinner:  313.907,- 
Gjennomsnittsinntekt for menn:  343,118,- 
 
De likestillingsutfordringer Vestby kommune har som arbeidsgiver er at vi har 
gjennomgående for få menn i omsorgs- og utdanningsyrkene og for få kvinner i tekniske fag. 
Vårt mål er at Vestby kommune søker å få en balansert kjønnsammensetning. For å jevne ut 
disse skjevhetene forsøker vi å kalle inn relevante søkere at det underrepresenterte kjønn, der 
det er forsvarlig, til stillinger der det er ønskelig å øke kjønnrepresentasjonen. 
 
Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 2007 
Det er registrert 554 svar. Dette ga en svarprosent på 70%. 
 
Datagrunnlaget som framskaffes gjennom dette verktøyet gir både muligheter til å 
sammenligne egne resultater over tid og å sammenligne egne resultater med andre. Det gir et 
grunnlag for intern organisasjonslæring og et utgangspunkt for sammenligning og læring i 
forhold til andre kommuner. Dette skaper et eierforhold som virker engasjerende og 
motiverende for å gjennomføre forbedrings- og effektiviseringstiltak.  
 
Formålet med medarbeiderkartlegging er å gi et balansert bilde av faktorer som påvirker 
medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel med den hensikt å frambringe kunnskap om 
forhold vedrørende de ansatte som har betydning for deres rolle i å utvikle og effektivisere 
tjenestene.  
  



 

VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING 
 
 
NØKKELTALL – SAMMENLIGNINGER 

 
 
      
 
      

 
  

      
      
      

Under følger en sammenligning for 2007 mellom Vestby kommune, gruppe 7, gjennomsnitt for 
Akershus og landsgjennomsnitt uten Oslo. «Gruppe 7» er en gruppering gjort av Statistisk 
Sentralbyrå (SSB), og omfatter kommuner som det naturlig å sammenligne. Kommunene i 
gruppe 7 kjennetegnes ved at de er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr. 
innbygger og med lave frie disponible inntekter.
Gruppe 7 består av totalt 34 kommuner. 
Andre kommuner i Follo som er med i gruppe 7 er Frogn, Nesodden og Enebakk.
Alle tall baserer seg på foreløpige kostrarapporter fra 15.03.2007, reviderte tall kommer i juni.

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

Netto driftsresultat er det mest sentrale 
begrepet for kommunens økonomiske 
handlefrihet. Fylkesmannen anbefaler at netto 
driftsresultat bør være 3-5 % av brutto 
driftsinntekter. For Vestby kommune er netto 
driftsresultat 9,3 % av brutto driftsinntekter i 
2007.

Ordinære renter og avdrag på lån skal 
finansieres av driftsinntektene, og indikatoren 
viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til 
driftsinntektene.  Gjelden har økt fra 2006 til 
2007 p.g.a. store investeringer, og ligger nå 
over sammenligningsgruppene. 
Fylkesmannens normtall for gjeld er at den 
ikke skal overstige 50% av brutto 
driftsinntekter.

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 1.774 kr. mindre pr. innbygger 
enn gjennomsnittet for sammenlignbare 
kommuner (gruppe 7). Dette tilsvarer et 
inntektsavvik på ca. 24 millioner kroner.

Netto lånegjeld økte med 6.400 kroner pr. 
innbyggefra 2006 til 2007 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 
effektive kommunale barnehager, og liten 
sektoradministrasjon.

Vestby kommune ligger ganske likt med 
gjennomsnittene i Akershus og 
sammenlignbare kommuner, men lavere enn  
landsgjennomsnittet.

Frie inntekter i kroner per innbygger
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Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 
Vestby kommune har økt fra 2006 til 2007 
men er fortsatt lavere en gjennomsnittene for 
sammenligningsgruppene.

Netto driftsutgifter til kommunehelse-
tjenesten pr. innbygger ligger  under  
gjennomsnittene vi sammenligner oss med.

Vestby kommune ligger lavere en 
gjennomsnittene i utgifter til sosialtjenesten. 
Dette skyldes i hovedsak at andelen 
sosialhjelpsmottakere er lavere enn i 
sammenligningsgruppene.  

Når det gjelder barnevernstjenesten ligger 
Vestby kommune på samme nivå som 
gjennomsnittet for Akershus og noe over 
gjennomsnittet for  sammenlignbare 
kommuner.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten
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Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barneverntjenesten
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Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år 
og over
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Oversikten viser utgifter til funksjon 100,  
120 og 130 (politisk styring, administrasjon 
og administrasjonslokaler). Vestby kommune 
har lave netto driftsutgifter til administrasjon i 
forhold til gjennomsnittene.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. 
innb.
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Diagrammene under viser hvilke dekningsgrader Vestby kommune har innen utvalgte områder.

Dekningsgraden har gått ned fra 2006 til 
2007, bakgrunnen er stor tilflytting av 
barnefamilier. Likevel fikk alle som søkte 
innen fristen for barnehageåret 07/08 plass. I 
handlingsprogrammet 2008 - 2011 er det lagt 
opp til ny barnehage i 2009.

Andel barn med barneverntiltak har gått ned 
fra 2006 til 2007, størst nedgang på slutten av 
året. Bakgrunnen for dette er aktiv jobbing 
med tiltaksplaner og systematisk evaluering 
av tiltak. 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
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Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år
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Etter utbyggingen av sykehjemmet er nå 
dekningsgraden på samme nivå som landet 
utenom Oslo og noe høyere enn de andre 
gjennomsnittene.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass har 
gått opp, dette skyldes økte utgifter, herunder 
avskrivning, på nytt sykehjem. Vestby 
kommune ligger fortsatt under 
gjennomsnittet.

Andelen sosialmottakere er lavere enn 
sammenligningsgruppene og gir en del av 
forklaringen på det lave nivået på sosialhjelp 
(se tidligere diagram).

Vestby kommune har en noe høyere 
dekningsgrad på andel mottakere av 
hjemmetjenester i aldersgruppen 67-79 år enn 
gruppe 7 og gjennomsnittet for Akershus. Vi 
har ikke 2006 tall for dette nøkkeltallet.

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
institusjon
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Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 
plass
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Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 
innb. 67-79 år.
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Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 
innbyggerne 20-66 år
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Årsgebyret for vann er oppgitt uten 
merverdiavgift og for en bolig på 120 m2 
bruksareal. Årsgebyret inngår i 
selvkostområdet, og Vestby kommune ligger 
under gjennomsnittet.

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

Saksbehandlingstida for byggesaker har gått 
opp fra 28 til 50 dager, og ligger nå over 
gjennomsnittet. 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)
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Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1)
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker 
(kalenderdager)
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
ØKONOMI 
 
Beskrivelse Regnskap 

2007 
Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr Regnskap 

2006 

Lønnsutgifter og sos. 14 164 13 412 752 14 357 
Andre driftsutgifter 21 295 22 588 -1 293 21 707 
Andre inntekter -6 117 -5 743 -375 -25 348 
Ref.sykelønn -189 -184 -5 -184 
I alt 29 152 30 073 -920 10 532 

 
Kommentarer: 
Underforbruket på 920.000 kroner skyldes i hovedsak innsparing på IKT og lavere 
personforsikring enn budsjettert. Grunnen til innsparingen på IKT er manglende fakturaer fra 
”gammel” økonomisystemleverandør. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06  

Mål 
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Ant. Årsverk 32,8 30,32 31,2 
Sykefravær – totalt 4 % <4 % 4,9 % 
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 2,2 %  2,3 % 
Sykefravær - lang  > 16 dg 0,8 %  2,7 % 
Medarbeidertilfredshet: 68 % 75 % 74 % 
Deltakelse : 77 %  65 % 
 
Kommentarer: 
Sykefraværet er stabilt, men fortsatt over måltall. Det har vært en liten økning i langtids 
sykefraværet noe som skyldes somatiske sykdommer som ligger utenfor arbeidsforholdet. 
Disse medarbeidere er ivaretatt gjennom NAV samt fulgt opp etter prosedyrene for 
sykefravær i kommunen. Korttids sykefraværet er gjennomgående stabilt. 
 
Medarbeidertilfredshet: 
Tilfredsheten har steget til 74%, mens deltakelsen har sunket. Den synkende deltakelsen kan 
skyldes at enkelte føler at det er mange undersøkelser. 
 
MØTEAKTIVITET 
Utvalg Antall møter Antall saker 
Kommunestyret 15 103 
Formannskap 14 84 
Planutvalg 10 27 
Helse og omsorg 3 1 
Skole, oppvekst og kultur 2 7 
Klientutvalget 3 3 
Rådet for funksjonshemmede 6 7 
Eldrerådet 4 4 
I tillegg har de vært møter i byggekomitéer og andre nemnder og utvalg. 



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
Prosjekt nærvær: 
Prosjektet har som målsetting å skape et godt og mer inkluderende arbeidsmiljø med vekt på 
nærvær, dialog, ledelse og godt arbeidsmiljø. 
  
Vestby kommune ønsker at alle ansatte skal trives med arbeidet sitt, og at de skal bli skånet 
mot fysiske og psykiske helseskader. Medarbeiderne med helseproblem skal gis den støtte og 
hjelp de trenger for at arbeidssituasjonen skal være best mulig. 
  
Det vil være spesielt fokus på fraværoppfølging på arbeidsplassen og NAV Trygd sin støtte 
og oppfølging av arbeidet. Det vil være fokus på egenmeldt – og legemeldt fravær. Det skal 
være lett og naturlig å ha en god dialog mellom den ansatte og lederen. 
  
Prosjektet forutsetter oppmerksomhet rundt de oppfølgingstiltak som Vestby kommune, NAV 
Trygd Vestby og NAV Arbeidslivssenter Akershus rår over. Dette skal resultere i redusert 
fravær, mer nærvær og trivsel på arbeidsplassen. 
  
Nyansatte: 
Personalavdelingen gjennomfører hvert år en introduksjonsdag for nyansatte hvor de 
nyansatte får et innblikk i kommunens politiske styringsorgan og kommunens organisasjon og 
ledelse.  
 
Rekruttere/beholde arbeidskraft 
Vestby kommune merker som andre offentlige bedrifter at arbeidsmarkedet er stramt så å si ut 
fra alle funksjoner. Dette har ført til en økning i turnoveren. Vi ser at vi både på kort og lang 
sikt må arbeide systematisk for å markedsføre Vestby kommune som en god arbeidsplass. Det 
er derfor iverksatt et arbeid med å systematisere og utvikle virkemidler for å rekruttere og 
beholde kvalifisert arbeidskraft. Vestby kommune begynte fra 1/10 et Seniorpolitisk 
prøveprosjekt som skal gå frem til 31/12 2009. Så langt er tiltaket godt mottatt, men det er for 
tidlig å si noe om konsekvensene. 
  
IKT  
Innenfor området IKT begynner nå IKT-grunnmuren, dvs nettverk og maskinpark å finne en 
stabil form. Dette har ført til at IKT i året som gikk har kunnet arbeid mer med å utvikle 
systemer og innføre programmer som kan effektivisere de ansattes hverdag ytterligere. Det er 
imidlertid stor variasjon i hvor langt de enkelte RO har kommet i sin bruk og oppmerksomhet 
i forhold til IKT, noe som fortsatt legger et stor press på brukerhjelparbeidet til IKT. IKT fikk 
tilført en ny fast stilling fra 1/1 2007, og dette har gjort at man kan opprettholde en etter 
forholdene god brukerhjelp. Som første kommune i landet gikk man i løpet av året over fra 
database, mail og kalendersystem NOTES til Outlook 2007, noe som har ført til at samtlige 
ansatte i Vestby nå er på samme mail og kalendersystem. IKT utvidet i løpet av året 
bredbåndskapasiteten til samtlige avdelinger i kommunen, for enkelte opp til 20 ganger. For 
skolene har dette vært en nødvendighet, da mye av undervisningen er helt avhengig av stor og 
stabil bredbåndkapasitet. 
  
 



 

RESULTATOMRÅDE SKOLE  
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 116 532 115 307 1 226 104 822 

Andre driftsutgifter 21 117 18 624 2 493 20 173 

Andre inntekter -16 164 -13 249 -2 915 -17 858 

Ref.sykelønn -4 478 -4 478 0 -5 205 

I alt 117 008 116 204 804 101 932 

 
Kommentarer: 
Ved en feil ble det siste refusjon for skoleskyss, mottatt i februar, inntektsført på 
regnskapsåret 2008 i stedet for 2007. Dette utgjør kr 339 tusen. I tillegg ble overforbruk 
kompetanseutvikling, kr 200 tusen, ikke dekket av fond som forutsatt. 
Korrigert for disse feil ville overforbruk vært 266 tusen. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 236 247 247,85 Økt elev-/ 
klassetall, samt 
økt spesial-
undervisning 

Sykefravær – totalt 6,1 % 5,5 % 6,5 % Økning med 
0,4. 

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,6 %  2,0 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 4,5 %  4,5 % Mange gravide 

trekker opp 
langtidsfravær. 

Medarbeidertilfredshet: 67 % 75% Skoleadm 
76,9 % 
B-trinn: 
70,1 % 
U-trinn: 
57,8 % 

Skoleadm og 
barnetrinn over 
måltall, 
ungdomstrinn 
under. Dette er 
en utfordring 
som u-trinn 
jobber med. 

Deltakelse: 68 %  Skoleadm: 
84 % 
B-trinn: 65 % 
U-trinn: 60 % 

Svarprosent bør 
økes på 
skolenivå. 

 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsni

vå 
Resultat 31.12.07 Kommentar 

T1 Elever med gode 
grunnleggende 
ferdigheter. 

T1 Lærings-
utbytte: Likt 
med 
landssnitt. 
 

 
 
 
 

 

På 5. trinn er det tre 
mestringsnivåer. 
Mestringsnivå 3 er 
beste nivå.  
5. trinn: 
Vestby har bedre 
resultater enn 
landssnitt på lesing  
 
 
Vestby har bedre 
resultater enn 
landssnitt på lesing 
engelsk.  
 
Vestby er noe bedre 
enn landssnitt, da vi 
ligger likt på nivå 3, 
men har klart færre 
på nivå 1, svakeste 
nivå 
På 8. trinn er det 
fem mestringsnivå, 
der nivå 5 er best. 
Vestby har høyere 
andel enn land på 
både nivå 1-2 og 4-
5. 
 
Vestby ligger likt 
med landssnitt på 
nivå 1-2, mens vi 
ligger klart over på 
nivå 4-5.  
 
Vestby ligger likt 
med landssnitt på 
nivå 1-2, mens vi 
ligger betydelig over 
på nivå 4-5. 
Det må bemerkes at 
Grevlingen hadde 
beste trinn i landet 
på regning 8. trinn  

Lesing 5 trinn
Vestby Landet

Nivå 1 22,0 % 26,5 %
Nivå 2 46,3 % 50,1 %
Nivå 3 31,6 % 23,4 %

Lesing engelsk 5 trinn
Vestby Landet

Nivå 1 21,9 % 27,5 %
Nivå 2 48,6 % 47,5 %
Nivå 3 29,5 % 25,0 %

Regning 5 trinn
Vestby Landet

Nivå 1 17,3 % 26,6 %
Nivå 2 56,6 % 47,2 %
Nivå 3 26,0 % 26,2 %

Lesing 8 trinn
Vestby Landet

Nivå 1-2 27,1 % 24,9 %
Nivå 3 35,0 % 41,3 %
Nivå 4-5 38,0 % 33,8 %

Lesing engelsk 8 trinn
Vestby Landet

Nivå 1-2 27,3 % 27,9 %
Nivå 3 36,6 % 43,4 %
Nivå 4-5 36,1 % 28,7 %

Regning 8 trinn
Vestby Landet

Nivå 1-2 25,2 % 25,6 %
Nivå 3 30,2 % 43,2 %
Nivå 4-5 44,6 % 31,2 %



 

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

T2 
Læringsmiljø: 
Likt med 
landssnitt. 
 

 

Elevundersøkelse 
mai 07.  
Trivsel øker med 
alder, fra under 
landssnitt til over. 
 
Mobbing ligger 
marginalt under 
begge årstrinn. 
 
Høyere bruk av PC 
begge trinn, men 
betydelig over på 
10. trinn 
 
Elevmedvirkning 
ligger fra likt til 
over landssnitt, men 
nedgang med alder. 
 

T3 Undervisning 
gjennomføres som 
planlagt ved fravær. 

T3 
Maksimum 
5 % avvik 
gjennom-
føring 
spes.ped og 
10 % særskilt 
norsk ved 
fravær. 

T3: 
Spes.ped: 4,5 % 
Særskilt norsk: 10,3 % 
Sammenslåtte grupper:0,4 
% 

Begge kategorier 
tett opp mot måltall. 

 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
Kompetanseutvikling med statlige midler er videreført fra 2006, med lederutvikling, 
kompetanseutvikling i tilpasset differensiert opplæring og vurdering som sentrale temaer. I 
tillegg er det gjennomført kompetanseoppbygging i de fleste fag. Dette har medvirket til et 
løft i opplæringstilbudet til elevene. 
Brevik skole er med på prosjekt PALS, som er rettet mot positivt læringsmiljø. 
Læringsutbytte: Kommunenivå godt, men spredning mellom skoler. Oppmuntrende med 
bedre resultater på kommunenivå på 5. trinn enn 8. trinn. Det blir spennende å følge 
utviklingen de kommende årene. 
Læringsmiljøet etter elevenes vurdering er relativt likt med landsgjennomsnitt. Grevlingen har 
hatt positiv utvikling, og det forventes samme tendens når Vestby skole og Son skole tar i 
bruk nye skoleanlegg. 
 
Andel lærere uten godkjent utdanning utgjør ca 10 % inneværende skoleår. Det er en 
betydelig utfordring å rekruttere dyktige medarbeidere. 

Vestby Landet
Trivsel 7 3,90 4,14
Trivsel 10 4,14 4,05
Mobbing 7 4,52 4,57
Mobbing 10 4,51 4,59
Pc-bruk 7 3,93 3,74
Pc-bruk 10 4,62 3,78
Medvirkning 7 3,45 3,45
Medvirkning 10 2,71 2,52



 

RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 49 428 49 363 66 38 344 

Andre driftsutgifter 34 514 27 145 7 370 39 357 

Andre inntekter -78 177 -65 430 -12 747 -69 217 

Ref.sykelønn -4 393 -4 392 -1 -2 690 

I alt 1 373 6 685 -5 312 5 794 

 
Kommentarer: 
Avviket på andre driftsutgifter og andre inntekter skyldes statstilskuddsinntekter og 
overføring av dette til private barnehager. Resultatet, med en netto utgift på 1,3 millioner mot 
6,6 millioner i budsjett, kommer av mindre avsetning til barnehagefond. Statens satsning på 
barnehager i form av kraftig økning i skjønnsmidler er betinget av at kommunene har samme 
nominelle nivå på utgifter til barnehage som i 2003. Når budsjettet for 2007 ble lagd ble det 
ikke tatt fullt ut høyde for alle ”følgekostnader” til barnehagesektoren, som for eksempel 
renter, avskrivninger, andel administrasjon osv. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 117,58 117,63 121,2 Økning grunnet 
ekstrahjelp – 
funksj.hem.barn 

Sykefravær – totalt 10 % < 8 % 10,9 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3 %  2,6 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 7,5 %  8,3 %  
Medarbeidertilfredshet: 70 % 75 % 71,7 %  
Deltakelse : 66 %    
Kommentarer: 
Sykefraværet er for høyt, langtidsfraværet er særlig høyt.  Barnehagene har mange unge 
arbeidstakere – og flere gravide som er sykemeldt store deler av svangerskapet.  I tillegg er 
det flere godt voksne med ulik problematikk.  Arbeid i barnehage er krevende; særlig fysisk. 
Barnehagene samarbeider med personalkonsulenten og NAV trygd. 
Det er vanskelig å finne gode løsninger i barnehagen når det faste personalet har sykefravær. 
 
Resultatet av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er bedre enn i 2006 og det er positivt. 
Barnehagene har laget handlingsplaner for videre arbeid med å , denne er blitt gjennomgått på 
personalmøter i løpet av barnehageåret. Vi har flere nye barnehager, og det tar tid å finne de 
gode samarbeidsrutinene på en arbeidsplass med opp mot 20 ansatte. 
 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 

T1 Barna skal utvikle 
språk, evne til 
kommunikasjon og sosial 
ferdigheter. 

T1 100% av barna 
skal være registrert 
før skolestart 
(TRAS). 

Ingen avvik Alle barn var 
språkregistrert før 
de startet skolen. 
Arbeidet fortsetter. 

T2 Barna skal utvikle 
glede over å være i fysisk 
aktivitet – ute og inne.  

T2 100% av dagene 
skal alle barna ha 
vært ute og lekt. 

Noe avvik I perioder med sterk 
kulde og i pollen-
sesongen var det 
noen barn som 
måtte være inne. 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
Vi hadde 226 søkere til barnehageplass innen frist for hovedopptak (1.mars). 
I følge Regjeringens definisjon er det full barnehagedekning når alle som søkte innen 
hovedopptak har fått plass i løpet av kalenderåret. Ut fra denne definisjonen hadde Vestby full 
barnehagedekning i 2007.   
Det har vært stor aktivitet i forhold til barnehageopptak, mange småbarnsfamilier har flyttet til 
kommunen i løpet av året.  Det har derfor stått mange på venteliste, som hadde søkt etter 
hovedopptak.   
Noen av de private barnehagene har hatt ledige plasser, grunnet deres beliggenhet. Mange har 
fått tilbud til disse barnehagene, men har takket nei. 
 
Vestby har fått føle utfordringene ved å få tak i tilstrekkelig antall førskolelærere. I Vestby 
har det i år manglet 16 førskolelærere i kommunale og private barnehager. Dette er en 
utfordring for flere av barnehagene. Foreldre forventer stadig bedre kvalitet. 
Det er også svært utfordrende å skaffe vikarer ved sykdom. Likevel personalet klart å holdt 
åpent alle dager. 
 
Tilsyn i Vestby er nå satt i system, og det har vært utført tilsynsbesøk i alle barnehagene i 
kommunen. Det utarbeides rapport fra disse tilsynene. 
 
Det utarbeides en kompetanseplan hvert år som sendes Fylkesmannen. Med 
”Barnehageløftet” har det i statsbudsjettet blitt bevilget midler. Vestby fikk kr 90.000 i 2007. 
Kompetanseplanen er blitt fulgt.  Hovedsatsningen har vært lederskolering. Om lag 50 styrere 
og pedagogisk ledere fra kommunale og private barnehager har fulgt denne skoleringen.  
Tilbakemeldingen har vært at dette har vært svært positivt og nyttig. 



 

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN  
 
ØKONOMI 
 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 13 197 13 615 -418 12 539 

Andre driftsutgifter 18 502 16 874 1 629 16 643 

Andre inntekter -5 766 -4 076 -1 690 -4 216 

Ref.sykelønn -62 -62 0 -109 

I alt 25 872 26 352 -480 24 857 

 
Kommentarer: 
Innsparingen på lønn kommer av en reduksjon i lønn til fosterhjem. 
Andre driftsutgifter og inntekter må ses i sammenheng. Vestby har et prosjekt på mottaket for 
sykt barn som ikke er budsjettert og vi vil gå i null, da UDI dekker alle kostnader rundt 
barnet.  
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 18,72 19,2 19,2  
Sykefravær – totalt 3,2 % 1,6% 2,9 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,7 %  1,9 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 1,5 %  1,1 %  
Medarbeidertilfredshet: 72,1 %  76,1  
Deltakelse : 80%  85%  
 
Kommentarer: 
Måltallet for sykefraværet er satt svært lavt. Fraværet er redusert i 2007, sammenlignet med 
året før. Et resultat på 2,9 % er ikke høyt hvis vi sammenligner oss med landet for øvrig. 
 
Medarbeiderundersøkelsen viser svært positive tall for området. Den har steget til 76,1, hvor 
den største økningen viser seg på barnevern. Området utarbeider tiltak i forhold til hva som 
kan utbedres og hva som kan vedlikeholde de positive tallene for området. 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Så få barn som mulig i 
institusjons- og 
omsorgsplasseringer. 

T1 5% nedgang. Økning på 20% Økning i akutt-
plasseringer og 
plassering i 
institusjon. 

T2 Tidlig intervensjon 
ved mistanke om skjev-
utvikling.  

T2 100%. Innfridd  

T3 Barn og unge i 
barnevernet skal få 
tjenester i henhold til 
tiltaksplan.. 

T3 Skal ikke 
overstige 5%. 

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

T4 Helsestasjonen skal T4 98%. 100% oppmøte  



 

oppfattes som en positiv 
samarbeidspartner for å 
styrke 
foreldrekompetansen. 
T5 Tidlig oppdagelse av 
fysisk, psykisk og sosial 
skjevutvikling. 

T5 Alle stillinger 
besatt med riktig 
kompetanse. 

Innfridd Nyopprettet stilling i 
barneverntjenesten 
er besatt i juni-08. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
 
Barneverntjenesten har hatt et utfordrende år. Meldinger til barneverntjenesten har økt med 60 
% til 115 i 2007. Meldingene på berørte barn har hatt et svært alvorlig innhold i flere saker, 
og dette har krevd store ressurser når det gjelder saksbehandling. Som konsekvens har det 
vært en økning i plasseringer utenom hjemmet, og barneverntjenesten har ført flere saker i 
retten. I 2007 har det også vært flere akuttplasseringer av barn som bor i Vestby. 
 
Barneverntjenesten mottar mange henvendelser fra offentlige instanser og familier som tar 
kontakt for råd og veiledning.  Det er positivt at barneverntjenesten oppleves som en instans 
som samarbeidspartnere og berørte familier tør å ta kontakt med. 
 

Arbeidet med rutiner i barneverntjenesten og lovpålagt internkontroll er fullført og utføres i 
det daglige. 
 
Barnevernpedagogen er etablert på de største barneskolene, og er et tilbud som blir benyttet 
av skolens personale, foreldre og barn. Barnevernpedagogen er i kontakt med mange barn og 
deres familier. 
 
I 2007 var det totalt 9866 konsultasjoner på helsestasjonen/ungdomshelsestasjonen. Det er en 
økning på 11 %. Den største økningen har vært hos jordmor med 24,5 %. 
Ungdomshelsestasjonen økte med 21 %. 
  
Vaksinasjonsdekningen i kommunen ligger på ca. 98 % - et tall som regnes som meget godt. 
Det gis tilbud om Godt Samlivs kurs til alle foreldre som får sitt første barn sammen. Det har i 
2007 vært gjennomført tre slike kurs, men etterspørselen øker. Kursene er gratis. 
Vi har i 2007 startet opp et tilbud om familieveiledning. Dette tilbudet går til familier med 
barn i førskole- og ungdomsskolealder. 
Vi har i 2007 gjennomført gruppesamtaler for barn som har to hjem. Dette har vært nyttig på 
flere måter, det er effektiviserende og barna opplever et fellesskap rundt temaet. 
Vi har ellers gruppesamtaler med elever på flere klassetrinn. I disse gruppene blir ulike tema 
tatt opp. 
Vi har hatt en avtale med en somalisk sykepleier rundt arbeidet mot kjønnslemlestelse. Hun 
bruker helsestasjonen en ettermiddag i uken. Ellers er dette et tema både jordmor og 
helsesøster arbeider aktivt i forhold til. 
 
Økonomien synes å være under kontroll for området helse- og barnevern. 
 



 

RESULTATOMRÅDE REHABILITERING  
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 35 236 35 105 131 31 371 

Andre driftsutgifter 25 233 22 693 2 540 19 514 

Andre inntekter -13 450 -12 716 -734 -12 487 

Ref.sykelønn -1 361 -1 361 0 -1 171 

I alt 45 658 43 721 1 937 37 227 

 
Kommentarer: 
Resultatområdet har et underskudd på 1,9 millioner kroner. 
Underskuddet skyldes underbudsjettering på Brukerstyrt Personlig Assistent. Dette tiltaket har 
hatt en kostnadskrevende utvikling fra 2006. Tiltaket var budsjettert med kr. 401.000 i 2006, 
men hadde et forbruk ved slutten av året på kr. 885.000 og ved utgangen av 2007 hadde et 
forbruk på kr. 2. 600.000,-.  
  
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 63,19 62 62  
Sykefravær – totalt 8,9 % 7,8 % 9,9 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,0 %  3,0 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,9 %  6,9 %  
Medarbeidertilfredshet: 69 %  69%  
Deltakelse : 73 %  46%  
 
Kommentarer: 
Vi har hatt flere langtidssykmeldte med reelle somatiske sykdommer.  Dette ligger utenfor 
arbeidsforholdet. 
Alle har vært godt fulgt opp gjennom Vestby kommunes oppfølgingsregler for langtidssyke. 
Deltagelsen i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen sank markant. Det kan være flere årsaker 
til det, men tilbakemeldinger fra ansatte var at de fant det svært ubehagelig å bli omtalt i 
media i 2006. 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Funksjonshemmede 
brukere har et godt liv på 
lavest mulig effektive 
omsorgsnivå. 

T1 Under 10% 
avvik. 

Ingen avvik.  

T2 Psykisk syke opplever 
mestring og utnytter egne 
ressurser. 

T2 80% 
brukertilfredshet. 

91% 
brukertilfredshet. 

 

T3 Klienter oppnår økt 
økonomisk 
selvstendighet. 

T3 20 brukere. Ingen avvik.  

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
 
Rehabiliteringsavdelingen har i 2007 hatt utfordringer med uforutsigbarheten med enkelte av 
de ressurskrevende brukerne. Kartlegging og vurdering av adekvat tjenestebehov, er 
vanskelig. Følgen av dette er at enkelte enkelte tiltak blir i gangsatt, men avbrutt for å vurdere 
endringer i tiltakene. Dette medfører ekstra kostnader som ikke er forhåndsberegnet.  
 
I  henhold til Lov om sosial tjenester er brukerstyrt personlig assistent (BPA) en rettighet 
brukere kan ha når dette er ønsket av bruker/ pårørende og behovet tilsier rett til tjenester. 
Denne formen for å yte bistand er svært administrativ og organisatorisk krevende både for 
arbeidsleder og kommunens saksbehandlere..  
Utgangspunktet er at bruker selv skal være arbeidsleder, men når ikke bruker selv kan stå som 
arbeidsleder skal det utpekes arbeidsleder fra en som har nær tilknytning til bruker. 
Arbeidsleder skal rekruttere øvrige tjenesteutøvere og sikre kontinuitet i tjenesteoppfølging. 
Det har vist seg svært vanskelig i å rekruttere og stabilisere kompetente medarbeidere i BPA- 
ordningen og dette har medført ekstra kostnader.  



 

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN  
 
ØKONOMI 
 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 22 441 22 278 162 21 384 

Andre driftsutgifter 3 304 3 201 102 2 598 

Andre inntekter -1 385 -1 020 -365 -1 283 

Ref.sykelønn -1 538 -1 537 0 -1 419 

I alt 22 822 22 922 -101 21 280 

 
Kommentarer: 
Overforbruk lønn skyldes overtid, på grunn av rekrutteringsproblemer og ekstra personell i 
forhold til ressurskrevende brukere. 
Overforbruk på andre driftsinntekter skyldes i hovedsak skade på innleverte leasingbiler. 
Overforbrukene mer enn oppveies av merinntekter. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 50.07 50,47 50,47  
Sykefravær – totalt 6,6 % 10 % 9,7 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,4 %  1,9 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,2 %  7,8 %  
Medarbeidertilfredshet: 69 %  69 %  
Deltakelse : 54,1 %  80 %  
 
Kommentarer: 
Sykefraværet har gått noe opp i 2007, årsaken er fem svangerskap i løpet av året. 
Tilrettelegging for besvarelse av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen har gitt økt resultatet i 
forhold til deltagelse.  
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Gi dagsentertilbud til 
eldre og 
funksjonshemmede med 
behov for aktivisering og 
rehabilitering.. 

T1 Ikke mer enn ett 
avslag. 

Ingen avslag  

T2 Sikre tilfredsstillende 
oppfølging i henhold til 
vedtak på dusj og praktisk 
bistand.  

T2.1 Avvik i forhold 
til vedtak dusj under 
2%. 
T2.2 Avvik i forhold 
til vedtak praktisk 
bistand under 5,5%. 

1,49 % avvik 
 
4.23% avvik 

 
 
 
 
Avvikene er relatert 
til renhold. 

T3 Riktige medisiner til 
rett tid. 

T3.1 Medisiner lagt 
feil i dosetter, avvik 
under 0,1%. 
 
T3.2 Medisiner gitt 
til feil tidspunkt, 
avvik under 0,1%. 

0,8 % avvik 
 
 
 
 
 
0,3 % avvik 

Avvikene er kjente 
problemstillinger 
som vises på 
månedelige avviks 
rapporter, noe det 
arbeides 
kontinuerlig med. 

 
Kommentarer: 
I perioden 25.juni  til 19.august 2007 hadde hjemmetjenesten redusert utførelse av oppdrag 
relatert til renhold. 
I forhold til  medisinske avvik forventer vi en lavere prosent etter oppstart med Multidoser i 
siste halvår av 2008. 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
Resultatområdeleder har vært sykmeldt siden juli 2007, Grethe Jeksrud har fungert i hennes 
sted. 
  
Merkantilstilling er økt med  40%, utvidelse av stillingen skal benyttes mot fagprogrammene 
Gerica, Iplos og Notus som benyttes av hjemmetjenesten, sykehjemmet og 
rehabiliteringsavdelingen. 
 
Hjemmetjenesten har hatt store utfordringer med å rekruttere fagpersonell. Hjemmetjenesten 
hadde også få søkere til ferievikariater, slik at personell fra vikarbyrå ble benyttet til å ivareta 
forsvarlig drift. 
 
Leasingavtalen med Toyota utgikk sommeren 2007, ny avtale ble inngått med Suzuki. 
Hjemmetjenesten har nå åtte Suzuki Grand Vitara 4x4, som er en stor fordel i vinterhalvåret. 
 
Det er et økende behov for omsorgsboliger/trygdeboliger, og man ser en endring av 
søkergrupper. 
 
Hjemmetjenesten har mottatt åtte trygghetsalarmer i gave fra Vestby sanitetsforening. 
 
Lokalt hjelpemiddellager er ryddet og klargjort til utbedring. Utbedringen vil skje i løpet av 
2008. 



 

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEM 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 36 015 35 086 930 28 050 

Andre driftsutgifter 6 515 7 386 -871 8 317 

Andre inntekter -7 863 -7 330 -532 -6 778 

Ref.sykelønn -1 879 -1 877 -2 -1 282 

I alt 32 789 33 265 -477 28 307 

 
Kommentarer:  
Andre driftsutgifter har kunnet holdes forholdsvis lave grunnet nytt utstyr og inventar som ble 
skaffet ved ombygging-/utbygging i 2006. Utgifter til nyinnkjøp og reparasjon har vært 
minimale. 
Merinntekter skyldes økte vederlagsinntekter. Dette er inntekter som varierer fra år til år. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 68,03 77,5 73,73 Ikke alle 
stillinger er 
besatt. 

Sykefravær – totalt 7,8 % 7,5% 11,6 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,8 %  3,0 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 6,0 %  8,6 %  
Medarbeidertilfredshet: 71 % 75% 67%  
Deltakelse : 70 %  72%  
 
Årsverksmålet for 2007 ble satt under forutsetning av at de fem siste plassene på 
sykehjemmet skulle åpnes i august. Ut fra søknadsmassen var det ikke behov for å åpne de 
siste plassene som planlagt, og  derfor er resultatet lavere enn målet. 
 
Sykefraværet, spesielt langtidsfraværet, har økt ut over målsettingen. 
Sykehjemmet har hatt 38 langtidssykemeldte i 2007. 14 av fraværene kan relateres til slitasje 
på skuldre, armer og rygg etter et langt arbeidsliv innen pleie- og omsorg.  
Sykehjemmet har forholdsvis mange ansatte i gruppen over 55 år. 
De resterende langtidsfraværene har utenforliggende årsaker. 
 
Når det gjelder medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er det positivt med økt deltakelse.  
Det må arbeides aktivt for å nå fastsatte mål for medarbeidertilfredsheten. 
Når det gjelder nedgangen på tilfredshet så synes det som at man har lavest score på ”god  
nok tid  til å utføre arbeidsoppgavene” og ”lønnsvilkårene for jobben man utfører”. 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Alle med krav på 
sykehjemsopphold skal få 
tilbud om det. 

T1 Ingen avslag som 
ikke er faglig 
begrunnet. 

Ingen avslag som 
ikke er faglig 
begrunnet 

Det er gitt 12 avslag 
i 2007, 6 på 
langtidsopphold og 
6 på 
korttidsopphold. 
3 klager på avslag. 
4 søkere fra annen 
kommune. 

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

T2 Under fem avvik. Ingen avvik.  Grunnet at man ikke 
alltid kan skaffe 
vikarer kan det ha 
blitt gitt tilbud om 
vanlig stell og pleie i 
stedet for dusj. 

T3 Alle pasienter skal få 
et aktivitetstilbud. 

T3 Alle får tilbud om 
aktivitet. 

Ingen avvik. Det gis tilbud, både 
individuelt og i 
grupper, av 
sykehjemmets 
aktivitører. 
I tillegg gis det 
tilbud fra 
kommunens 
fysioterapeuter. 

 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007: 
2007 har vært preget av at en ny organisering av sykehjemsdriften skulle få mulighet til ”å 
sette” seg. Ny organisering av pasientene og personalet i små grupper har medført større 
kontinuitet og derved bedre oppfølging av pasientene. Ti nye årsverk fra 01.01.07 har bedret 
situasjonen, men man ser at mindre grupper medfører økt personalbehov spesielt på kveld. 
 
Søkningen til stillinger ved sykehjemmet er meget lav. Dette gjelder i størst grad for 
sykepleiere, men også i noen grad for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. 
Vestby kommune konkurrerer om arbeidskraften, særlig med nabokommunene.  
Konkurransefortrinnet kan være tilbud om bolig, barnehageplass, bedre lønnsvilkår, arbeid 
hver 4.helg og ”ønsketurnus”. 
Avdelingsledelsen har hatt meget store utfordringer med å skaffe vikarer til å dekke alle 
vakter. 
I forbindelse med ledige stillinger, sykefravær og svangerskapspermisjoner for sykepleiere 
har man måttet benytte vikarbyrå i vesentlig grad da sykepleiervikarer er vanskelig å skaffe. 
I lengden blir dette kostbart for kommunen.  
 
Av sykehjemmets egne ansatte så er fem personer under utdanning for å bli hjelpepleier, to tar 
eksamen våren 2008, mens de tre siste har eksamen 2009. 
To av de ansatte har startet videreutdanning i coaching. 
 
Sykehjemmet har gjennom hele året kunnet tilby ca. 10 plasser til korttidsopphold, 
rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold.  At slike tilbud kan gis når behovet er til stede 
medfører redusert press på hjemmetjenestene. 



 

Rehabiliteringsoppholdene kan tilbys fordi sykehjemmet og fysioterapeutene/ ergoterapeutene 
har et nært samarbeid. 
Tilsøkningen til plasser har økt, men i 2007 kunne man tilby plasser til de som har krav på 
plass. 
 



 

RESULTATOMRÅDE KULTUR 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 12 360 12 370 -10 11 666 

Andre driftsutgifter 10 158 11 359 -1 201 10 153 

Andre inntekter -13 727 -10 744 -2 983 -11 873 

Ref.sykelønn -176 -176 0 -254 

I alt 8 615 12 810 -4 194 9 692 

 
Kommentarer: 
Avviket i andre driftsutgifter og andre inntekter er i det alt vesentlige knyttet til bosetting av 
flyktninger. 
 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 23,97 23,97 22,1 Vakante 
stillinger. 

Sykefravær – totalt 5,3 % 3,0 % 4,3 % Positiv 
utvikling. 

Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,4 % 3 % 1,8 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,2 % 3 % 2,4 %  
Medarbeidertilfredshet: 62 % 75% 65,8 %  
Deltakelse : 58 %  77 %  
 
Kommentarer: 
Måltallet for samlet sykefravær er satt for lavt. Sykefraværet viser nedgang både i 
korttidsfravær og langtidsfravær, noe resultatområdet er godt fornøyd med. 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Utvide 
aktivitetstilbudet til 
ungdom i aldersgruppen 
13 – 17 år. 

T1 70% av ungdom i 
alderen 13 – 17 år 
har benyttet seg av 
igangsatte tiltak for 
målgruppen. 

Ikke gjennomført 
målinger av alle 
tiltak. Stor vekst i 
aktivitetstilbudet i 
lag og foreninger.  

Oppussing av Teten 
har redusert tilbudet 
for målgruppen. Ny 
ungdomsaktivitet i 
Vestbyhallen har 
vært populært.  

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

T2 Økt 
brukertilfredshet. 
Samme elevtall som 
for 2006. 

Innfridd  

T3 Synliggjøre biblioteket 
som opplevelses- og 
kunnskapsbase. 

T3 Øke besøkstallet 
til 40 tusen. Utlån pr 
innbygger: 4. 

54 tusen utlån. 3,8 
besøk pr innbygger. 

 

T4 Flyktninger som 
bosettes i Vestby skal 
integreres i 
lokalsamfunnet. 

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

Innfridd  

T5 Styrke innbyggernes 
muligheter til å drive 
fysisk aktivitet der de bor. 

T5 15% vekst i 
samlet medlemstall i 
gruppen 13 – 18 år. 

Medlemstallet øket 
med ca. 25 %. 

Idrettsanleggene i 
Grevlingen og 
opparbeidelse av 
turstier i 
nærområdene gir økt 
aktivitet.  

 
 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007. 
 
Generelt. 
Året har vært preget av høy aktivitet i alle avdelinger. Stor aktivitet på anleggsektoren har 
utløst mange søknader om tilskudd fra spillemidlene, både fra lag og foreninger og Vestby 
kommune. Det har også vært en kraftig økning i medlemstallet til barn og unge i idrettslagene. 
Dette sammen med nye anlegg gir økt aktivitet/større deltakelse. Arbeidet med turløyper har 
vært prioritert. Prosjekt ”Kulturminneåret 2007” har blitt gjennomført i samarbeid med 
Vestby Historielag og Seniorsenteret.  
Barn og unge 
I 2007 ble det gjennomført en stor undersøkelse om barn og ungdoms fritidsaktiviteter. Denne 
undersøkelsen gir et godt grunnlag for planlegging av aktiviteter. Fritidsklubbene har 
gjennomgående stor aktivitet. Unntaket var Teten, hvor fritidsklubbene måtte stenge rett etter 
ferien på grunn av rehabilitering. De ansatte i klubbene ble omfordelt til andre klubber, og til 
oppsøkende virksomhet. Nytt tiltak for ungdom på Risil fritidsklubb ble godt mottatt (åpen 
idrettshall på fredagskvelden). 
Flyktninger 
10 nye flyktninger ble bosatt i 2007. Kommunen har i gjennomsnitt 50 deltagere på 
norskopplæring ved Follo Kvalifiseringssenter, og 13 deltagere på introduksjonsprogrammet. 
Flyktningeguideprosjektet startet opp i 2007. Bare 2 guider ble rekruttert. Innvandrerkontoret 
arrangerte i mars seminar for lag og foreninger om inkludering av barn og unge med 
minoritetsbakgrunn. 



 

Kulturskolen.                                                                                                                 
Budsjettøkning på 300 tusen brukt til å øke undervisningskapasiteten/redusere ventelisten på 
følgende disipliner; piano, gitar, slagverk og teater. Medarbeiderundersøkelse avdekket at 
kulturskolen scoret lavt på fysisk arbeidsmiljø, noe som trolig skylders at 12 steder brukes til 
undervisning og lokalene på Prestegården er for små. Kulturskolen gjennomførte mange 
arrangementer gjennom året, spesielt verdt å merke seg er ”signal”-arrangementene 
”kulturskolens sommerfestival i juni” og ”luciakonsert” i desember, i tillegg til vellykket 
markering av skolens 10års jubileum i november.  

Biblioteket.                                                                                                                               
Stor aktivitet gjennom hele året. Antall besøkende viser stor økning. (Hovedbiblioteket har 
hatt en dobling!) Både på hovedbiblioteket og på filialen har man utradert en hel del gammelt 
og uaktuelt materiale, slik at det nye og aktuelle blir synlig. Publikum er stort sett fornøyd 
med biblioteket.  

 

 



 

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGG OG GEODATA 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 5 664 6 331 -667 5 444 

Andre driftsutgifter 4 990 2 983 2 007 3 505 

Andre inntekter -11 319 -9 389 -1 930 -10 198 

Ref.sykelønn -404 -403 -1 -142 

I alt -1 069 -479 -591 -1 391 

Viktige kommentarer: 
Resultatområdet har hatt en vesentlig høyere aktivitet og større inntekter enn budsjettert, noe 
som har ført til større driftsutgifter. I stilling med langtids sykefravær har det vært leid inn 
konsulent, og PBG har hatt utgifter til ekstern juridisk kompetanse og rettssaker. 
  
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 10,7 12 10,8 Vakante 
stillinger. 

Sykefravær – totalt 2,2 % <2,6 % 9,2 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,6 %  2,3 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 0,6 %  6,8 % 2 medarbeidere 

var sykemeldte 
etter 
opperasjon. 

Medarbeidertilfredshet: 67 % 75 % 70,6 %  
Deltakelse : 75 %  91 %  
 
 
TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Saksbehandlingstiden 
skal være innenfor 
tidsfrister i plan og 
bygningsloven. 

T1 3 uker. 
Meldesaker: 3 uker 
 
T1.2 
Søknadspliktige 
tiltak: 4 uker  

Ingen avvik 
 
 
Avvik 

 
 
 
Noe avvik i sommer 
pga av forsinket 
journalføring av 
post. 

T2 Omsøkte bygg bygges 
som godkjent. 

T2 15 tilsyn Ingen avvik Utført 30 tilsyn, 
dokumenttilsyn og 
inspeksjonstilsyn. 

 



 

KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
 
Overingeniør Hans Chr. Fæste i bygningsavdelingen ble ansatt som ny RO-leder fra 01.04.07.   
 
Resultatområdets saksbehandlingstid ligger i hovedsak innenfor handlingsprogrammets mål.  
Dette målet er vesentlig strengere enn plan- og bygningsloven legger opp til. Mange nye 
saksbehandlere som ble tilsatt i 2006 har nå i 2007 kommet godt inn i kommunes arbeid.  
 
I planavdelingen ble det ansatt ny kommuneplanlegger i september. 
 
Arealplanleggeren som ble ansatt i 2006 har krevet en del oppfølging fra plansjefens side slik 
at kapasiteten ikke har vært som ønsket. Vedkommende sa opp stillingen i oktober etter å ha 
mottatt tilbud om stilling i hjemkommunen til vilkår som Vestby kommune ikke kunne 
konkurrere med. Stillingen ble utlyst uten resultat i 2007. Dette har medført lengre 
saksbehandlingstid på plansaker. 
 
Fire reguleringsplaner er blitt vedtatt i 2007 i tillegg til en rekke mindre vesentlige endringer 
av planer. Arbeidet med innføring av nytt planarkiv for Follo er ferdig. 
 
I bygningsavdelingen har 2 av 3 stillinger som byggesaksbehandlere vært besatt. Dette har 
medført at saksbehandlingstiden for en periode ble noe lenger enn ønskelig. I tillegg har det 
vært problemer med for lang journalføring av post slik at lovpålagte frister i noen saker ble 
oversittet og gebyrer gikk tapt.  
 
I oppmålingsavdelingen er det et stort arbeidspress for å gjennomføre nødvendig utvikling 
innenfor kart og annen geografisk informasjon. Gjennom kartportalen på Internett er denne 
informasjonen blitt tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det er kjøpt inn skråbilder til 
hjelp i saksbehandlingen for deler av kommunen. Det har vært arbeidet med en heving av 
kvaliteten på kartbaser på grunn av en økt bruk på nettet av eksterne brukere. 
 
Avdelingen har startet jobben med å utarbeide turkart for kommunen. 
 
Overingeniør GIS i engasjementstillingen i 2 år kom tilbake fra permisjon i september og rakk 
å jobbe litt før hun fikk seg ny fast jobb utenfor kommunen og sa derfor opp sin stilling i 
oktober. Stillingen ble utlyst. 
 
Det er bestemt at Vestby sammen med de andre Follo kommunene skal konvertere data fra 
GAB (grunneiendom, adresse, bygningssystemet) og DEK (digitalt eiendomskartverk) over til 
ny matrikkel i mai 2008 og dette har ført til mye arbeid med retting av feil og mangler før 
overgangen slik at denne skal bli mest mulig problemfri. 
 
Tallet på gjennomførte kart- og delingsforretninger har økt fra 203 målebrev i 2006 til 207 
målebrev i 2007.  Kommunen er ikke à jour på dette området. Restanse økte i 2007. Det er 
kun en medarbeider innenfor dette området og vedkommende går fortsatt i 80 % stilling. 



 

RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK 
 
ØKONOMI 
 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 6 285 5 996 290 6 044 

Andre driftsutgifter 46 880 44 909 1 971 38 331 

Andre inntekter -41 333 -37 067 -4 266 -34 368 

Ref.sykelønn -78 -85 7 -142 

I alt 11 753 13 753 -1 999 9 865 

 
Kommentarer: 
Inntektene har øket mye utover det budsjetterte med bakgrunn i stor utbygging og store 
prosjekter. Det er økte inntekter både på tilkoblingsavgifter og årsgebyrer. I tillegg er det 
tilbakeført overskudd på ca 1 mill kroner fra Movar. 
 

Utgiftene har øket tilsvarende med bakgrunn i kjøp av vann og leveranse av avløp til 
renseanlegg. I tillegg er det et overforbruk innen vei. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
3112.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 15 15,7 15,2  
Sykefravær – totalt 5,1 % 2,1% 3,1 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 1,1 %  0,9 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 4,0 %  2,1 %  
Medarbeidertilfredshet: 65 % 75% 65%  
Deltakelse : 82 %  82%  
 
Kommentarer  
Sykefraværet skyldes et langtidsfravær som slår ut på totalnivået. 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning. 

T1 100 stk innen 
31.12.07 

Avvik. Oppstart i 2008. Ny 
forskrift vedtatt i 
kommunestyret i 
september. 

T2 Sikre en rimelig og 
effektiv avkloakkering. 

T2 5000 meter innen 
31.12.07. 

Ingen avvik.  

T3 Sikre en god 
brannberedskap i Vestby 
kommune. 

T3 Innen 01.07.07. Avvik Gjennomført fra 
1/1-08. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
Kommunalteknikk har mange vann- og avløpsprosjekter i gang. Det kan kort nevnes vann og 
avløp i Hvitsten, Kolås, Vestby skole, Næringsfeltet N2 og Søndre Brevik. Disse prosjektene 
er i rute, og det forventes ikke store avvik på ferdigstillelse. Utover investeringene har 
resultatområdet fokus på lekkasjesøk innen vann og avløp. En reduksjon av lekkasjene vil 
kunne spare abonnentene for penger på sikt, samt bedre miljøet. 
 
Innen veiområdet har resultatområdet overtatt private veier på Sole, Nordbyhagen og Son 
Havn Nord. Dette kommer i tillegg til planlegging av nytt vei og gangveisystem på de nye 
skolene og det nye næringsfeltet på N2. Kommunalteknikk har i 2006 og 2007 asfaltert 8,1 
km kommunale veier, i samsvar med kommunestyret vedtak om nærmiljøtiltak i forbindelse 
med budsjettbehandlingen for 2006 - 2010. Dette har ført til en vesentlig bedre standard på de 
veiene som hadde størst etterslep på vedlikehold. I tillegg er en rekke tiltak fra 
trafikksikkerhetsplanen gjennomført i form av fartshumper og lignende. 
I 2007 har det også blitt utarbeidet en støyrapport for de kommunale veiene, etter pålegg fra 
Statens Forurensningstilsyn. 
 
For park- og idrett har det vært et normalt driftsår, med fokus på renhold av strender og 
grøntområder. 
 



 

RESULTATOMRÅDE EIENDOM 
 
ØKONOMI 
 

 Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 
2007 

Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

 Lønnsutgifter og sos. 12 880 13 282 -402 11 481 

 Andre driftsutgifter 36 782 34 905 1 877 31 408 

 Andre inntekter -7 107 -6 953 -154 -7 258 

 Ref.sykelønn -752 -748 -5 -470 

 I alt 41 803 40 486 1 316 34 161 

 
Kommentarer: 
Kommunale avgifter er for lavt budsjettert. Justering bør foretas ved tertialrapport nr 1 i 2008.  
På vedlikeholdsbudsjettet er det et overforbruk på ca kr 450.000,-. Gjelder vedlikehold av 
kommunale eiendommer. 
 
MEDARBEIDERE 
Tekst 
 

Resultat 
31.12.06 

Mål  
31.12.07 

Resultat 
31.12.07 

Kommentarer 

Ant. Årsverk 33,72 35,4 35,3  
Sykefravær – totalt 8,4 % 7 % 12,1 %  
Sykefravær - kort 1 - 16 dg 3,2 %  3,2 %  
Sykefravær - lang  > 16 dg 5,2 %  8,9 %  
Medarbeidertilfredshet: 65 % 60 % 66%  
Deltakelse : 56 %  82%  
 
Kommentar: 
Sykefraværet er alt for høyt i forhold til målsettingen. Det er spesielt i renholdsavdelingen vi 
har de største avvikene. Kortidsfraværet er på samme nivå som året før. 
82% deltagelse i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen er bra. 
 



 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
 
Hovedmål Ambisjonsnivå Resultat 31.12.07 Kommentar 
T1 Levere kvalitetsmessig 
gode prosjekter til fastsatt 
tid uten budsjettmessig 
overskridelse. 

T1 Ingen avvik på 
fremdrift og budsjett. 

Målet er nådd.  

T2 Maksimere 
husleieinntektene 
innenfor gitte rammer. 

T2 Maks to måneder 
ledighet ved bytte av 
leilighet. 

Målet er nådd. Ca kr 200.000,- 
bedre enn budsjett. 

T3 Redusere 
energiforbruket. 

T3 Redusere 
energiforbruket i 
forhold til 2006 nivå 
med 200 000 kwh. 

Målsettingen er ikke 
nådd hva angår 
forbruket, men det 
er nedgang i 
kostnader som følge 
av endrede 
strømtariff hvor 
dette har vært 
mulig. 

Høy prioritet i 2007 
har vært 
utredning/tilretteleg
ging for bioenergi 
løsninger og 
installasjoner som 
gir mulighet for å 
endre strømtariffene 
som gir lavere kwh-
pris. 

 
 
KORT OPPSUMMERING ETTER 2007 
Driften av de kommunale byggene går greit, men de er krevende.  
Vi har et stort etterslep på brannsikkerhetstiltak, spesielt på Risil ungdomsskole og 
Vestbyhallen. Vi forsøker å lukke noen av avvikene i 2008 innenfor det ordinære 
driftsbudsjettet. 
For øvrig  bemerkes at en del av den totale bygningsmassen bærer preg av tidens elde og sterk 
slitasje.  
 
I 2007 er det innkommet klager på dårlig renhold i helgene. Dette gjelder spesielt på 
Grevlingen og Vestbyhallen fordi det ikke er avsatt midler til helgerenhold. Dette er det 
imidlertid tatt tak i for 2008. Dessuten har vi slitt mye med stort sykefravær. Dette jobbes det 
aktivt med. 
 
RO eiendom har fortiden et stort trykk på igangsetting og oppfølging av prosjekter som er 
vedtatt gjennomført. Prosjektene er meget ressurskrevende for eiendomsavdelingen, spesielt i 
perioden når produksjonen er i gang på alle prosjektene samtidig. Den samme situasjonen har 
vi nå i 2008 og vil også vedvare inn i 2009. 
 
Når det gjelder utleieboliger 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. Vi har nådd målsettingen med liten periode mellom ut og innflytting. Mangel 
på leiligheter er relativt stor, anslagsvis 10 -15 stk. 
 



 

Vi har ikke nådd målsettingen med å redusere energiforbruket. Forbruket er omtrent som i 
2006. Vi har hatt en økning på ca 1 mill kwh, men det skyldes i hovedsak nybyggene våre. Vi 
har imidlertid lykkes med å endre tarifferingen på de steder det ligger til rette for alternativ 
energi. Her er det spart  ca kr 233.000,-.Det er brukt mye ressurser på utredning av bioenergi 
spørsmålet. Dette har gått på bekostning av holdningsskapende arbeide for å redusere 
energiforbruket. 
 
Midlertidig engasjement for utredning av Sentral Driftsanlegg (SD-anlegg) 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. Denne ressursen er også 
benyttet til å kurse våre driftsoperatører. Stillingen er meget viktig for oss i den 
utbyggingsperioden vi nå er inne i. 
 
 
 
 
 



 

FELLESUTGIFTER 
 
ØKONOMI 

Beskrivelse 
Regnskap 
2007 

Rev. Budsjett 2007 Avvik i kr 
Regnskap 
2006 

Lønnsutgifter og sos. 1 109 1 348 -239 979 

Andre driftsutgifter 2 009 2 477 -468 7 643 

Andre inntekter -281 -445 164 -422 

Ref.sykelønn -1 0 -1 -10 

I alt 2 835 3 379 -544 8 189 

 
Under fellesutgifter ligger kantine, tillitsvalgte, arbeidspolitiske tiltak og reserveposter. 
Av reserveposten på 3 millioner kroner er det brukt ca. 2,5 millioner, dette er hovedårsaken til 
underforbruket. 
 
MEDARBEIDERE 
 
Nøkkeltall for medarbeidere er slått sammen med sentraladministrasjonen og ført under 
resultatområde sentraladministrasjonen. 
 
 
 


