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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Vestby 
kommunes forvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder muntlige innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann, 
skriftlige innspill fra gruppeledere i kommunestyret, skriftlige innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer samt gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan 
følges opp/undersøkes i forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser 
dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret ønsker dette. 
 

1.2 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av kommuneloven § 23-3 første ledd: 
 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak.» 

 
Forvaltningsrevisjon er todelt:  
For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning. 
For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner. 
 

1.3 Forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning, herunder kommunens 
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon, vil blant annet bli vurdert ut i fra følgende 
fokusområder:  

• Regelverksetterlevelse 

• Måloppnåelse 

• Produktivitet  

• Kvalitet. 

 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning vil også omfatte eventuelle 
kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
Dette skyldes at dette er organisasjonsformer som ikke er selvstendige rettssubjekt, 
men regnes som en del av kommunen. 
 

1.4 Forvaltningsrevisjon i selskap 
Fokuset i en forvaltningsrevisjon av selskap vil være på selve selskapet, og vil for 
eksempel handle om selskapet drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, og om det drives i samsvar med lover, regler, vedtektsfestet formål 
og/eller på en økonomisk forsvarlig måte. 
Forvaltningsrevisjon av selskap vil omfatte selskap som er egne rettssubjekt og som 
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er heleid av en eller flere kommuner eller fylkeskommuner. 
For Vestby kommune vil dette omfatte følgende selskap: 

▪ Næringstjenester AS 
▪ Sentrumskvartalet AS 
▪ Søndre Follo Renseanlegg IKS 
▪ Movar IKS 
▪ Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
▪ Øst 110-sentral IKS 

 
 

1.5 Metode og gjennomføring 
1.5.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har blant annet tatt utgangspunkt i handlingsprogrammet 2020-
2023, tidligere planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, tidligere 
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroller, SSB sin 
kommunefakta for Vestby kommune, gjennomførte eksterne tilsyn med kommunen, 
Folkehelseprofil 2019.  
 

2 Risiko og vesentlighet 
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen 
av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med tanke på risiko- og 
vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon. 
 
En ser her på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en 
effektiv drift, god kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som 
foregår i kommunen for å sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering 
av hvilke konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og 
sannsynligheten for at det vil skje. Når de ulike risikofaktorene, er identifisert og 
vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er 
iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i 
forhold til kommunens målsettinger. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 
 
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til 
avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
 
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av 
alvorsgraden i den trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til 
kommunens måloppnåelse. 
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form 
av et faktisk avvik – hvor ille er det? 
Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en 
vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor 
negativ betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere 
området som vesentlig. 
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Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra 
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser 
situasjonen ut fra. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og 
involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. 
Ulike aktører med ulike ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er 
vesentlig – for hvem er det ille? 
Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 
 

• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av 
vesentlighet trolig variere mellom de politiske grupperingene.)  

• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester 
anser som vesentligst.  

• Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne 
innenfor et tjenesteområde anser som vesentligst.  

• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 
Det er svært vanskelig å måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet 
opp mot hverandre. Vi måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, 
vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at kontrollutvalget kan 
prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså ikke 
nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en 
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 
 
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes 
ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor 
skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke 
områder de mener det er mest vesentlig å undersøke.  
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3 Oversikt over identifiserte risikoområder 
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 

 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 

 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 
risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 

 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 

3.1 Kommunal drift 
Nedenfor følger en oversikt over områder hvor det er vurdert risiko for blant annet 
manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller kvalitet. 
 

Risikoområde Risikofaktorer Vesentlighet Kommentar Vurdering 

Anskaffelser • Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for 
kostnadsineffektive 
kjøp 

• Risiko for 
økonomiske 
misligheter knyttet til 
innkjøp 

• Ikke optimale 
priser/innkjøp for 
kommunen 

• Økonomiske 
tap, herunder 
erstatningssøks
mål og bøter 
pga. feil i 
innkjøpsprosess
en og at 
kommunen 
kjøper inn til for 
høy pris 

• Negativt 
omdømme 

Ble sist fulgt opp som et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 
2011. Det er 
kommet en ny lov med forskrifter i 
2016. Fra 12.02.2020 er det 
fastsatt nye nasjonale 
og EØS-terskelverdier for 
anskaffelser. 
 
Det er opprettet et Felles 
innkjøpskontor (FIK), et 
innkjøpssamarbeid mellom Follo-
kommunene Vestby, Ås, 
Nesodden og Frogn. 
Vertskommune er Vestby 
kommune. Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 50 
avtaler og gjennomfører større 
anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

M 

GDPR / Personvern • Risiko for at 
personsensitiv 
informasjon kan 
komme på avveie 

• Risiko for regelbrudd 

• Erstatningssøks
mål 

• Negativt 
omdømme 

Nye personvernregler vedtatt i 
2018. 
Vestby kommune har ansvar for å 
sørge for at personopplysninger 
er tilstrekkelig sikret. 
Vestby kommune har et 
personvernombud som skal verne 
personverninteressene til både 
innbyggere og ansatte i 
kommunen. 

M 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

• Kommunens 
krisehåndtering, 
aktuelt i forbindelse 
med Covid-
19/corona-
pandemien 

• Ivaretakelsen 
av utsatte 
grupper, 
ansatte etc. 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

• Samfunnssikkerhet og 
beredskap (2015) 

M 
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Økonomisk  
internkontroll 

• systemer, rutiner og 
retningslinjer, og om 
disse er egnet til å 
sikre god 
økonomistyring og 
formuesforvaltning. 

• kommunen er 
sårbar i 
situasjoner der 
personell 
utskiftes som 
følge av 
kommunens 
avhengighet av 
den 
erfaringsbaserte 
kompetansen 
personell 
innehar  

• kan gå utover 
kvaliteten på 
tjenestene 
kommunen 
produserer, 
men også 
sikkerhet, 
kvalitet og 
konsistens 
vedrørende 
produksjon av 
regnskapsinfor
masjon 

Det er ikke gjennomført et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området. 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen økonomi-feltet: 

• Renovasjonsutgifter i 5 Follo-
kommuner (2005) 

• Store investeringer (2019) 

M 

Plan- og  
Byggesaksbehandling 

• aktuelt å se nærmere 
på status 

• hvordan saker har og 
blir prioritert 

• likebehandling mv. 

• Forskjellsbehan
dling 

• Svekket 
omdømme 

• Forsinkelse i 
prosjekt 

• Prosjekt blir 
ikke realisert 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Byggesaksbehandling (2011) 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

M 

Oppvekst • Risiko for dårlig 
læringsmiljø 

• Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for at meldte 
hendelser ikke blir 
fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

• Risiko for at det ikke 
jobbes tilstrekkelig 
systematisk med det 
psykososiale 
skolemiljøet 

• Risiko for manglende 
oppfølging av elever 
med særlige behov 

• Risiko for 
utilstrekkelig 
tilrettelegging av 
undervisningen 

• Vesentlig for 
den enkelte 
elev. 

Grunnskole er et stort og 
krevende tjenesteområde.  
 
Utfordringer relatert til elevenes 
psykososiale miljø, trivsel og 
psykiske helse er økende.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Barn i fosterhjem (2007) 

• Spesialundervisning i 
grunnskolen (2008) 

• Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet (2009) 

• Gjennomgang av PP-
tjenesten (2015) 

 
 

H 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Vestby 

• I hvilken grad makter 
kommunen å følge 
opp mottakere av 
økonomisk 
sosialhjelp, herunder 
søkere som gis 
avslag. 

• Hjelpes mottakerne 
tilbake til en trygg 
hverdag? 

• Risiko for mangelfull 
samhandling mellom 

• Mangler i 
tjenesten kan få 
store 
konsekvenser 
for de det 
gjelder. 
 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjon på området: 

• NAV Vestby og rusomsorg 
(2011) 

 
Det ble utført tilsyn med NAV 
Frogn i 2016 vedrørende lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre 
forsvarlig tildeling og 
gjennomføring av 

M 
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Vestby kommune og 
NAV 

kvalifiseringsprogram.  
Det ble ikke funnet avvik ved 
tilsynet, men bemerket følgende: 
 
«Vestby kommune har mulighet til 
forbedring med hensyn til at 
ledelsen ved Nav-kontoret følger 
med på at lovens krav er oppfylt, 
både ved tildeling og 
gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram.» 
 
Stor reform som har virket noen 
tid, og er derfor av interesse å 
undersøke. 
 
Fylkesmannen har planlagt tilsyn 
med økonomisk rådgivning 
høsten 2020. 

Rus og psykiatri • Det er i mange 
kommuner pekt på 
høy risiko for 
manglende samsvar 
mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og 
behov innenfor rus 
og psykiatri. Det kan 
derfor være ønskelig 
med en kartlegging 
av situasjonen i vår 
kommune. 

• Økt risiko for at 
enkelte blir 
langtidsbrukere 
av systemet 

• Ikke tilbud til 
alle som har rett 
på tjenester 

• Uheldige 
konsekvenser 
for 
enkeltmennesk
e 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• NAV Vestby og rusomsorg 
(2011) 

• Psykiatritilbudet (2006) 

M 

Eiendomsforvaltning • Risiko for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter 

• Risiko for etterslep 
på vedlikehold 

• Vedlikeholds-
etterslep som 
gir økte 
kostnader på 
lengre sikt 

• Økte 
investerings- og 
driftskostnader 

• HMS-krav ikke 
blir innfridd 

I handlingsprogrammet 2020-
2023 har kommunen følgende 
hovedmål: 
 
«Gi brukerne gode og 
funksjonelle bygg, og sørge for at 
eiendommene forvaltes, driftes og 
vedlikeholdes på en 
tilfredsstillende måte, innenfor 
gitte rammer.» 

M 

Kommunen som  
Barnehagemyndighet 

• Risiko for manglende 
regeletterlevelse 

• Risiko for manglende 
kvalitet i tjenesten 

• Risiko for manglende 
rapportering og 
oppfølging av avvik 

• Risiko for svikt i 
barnehagedriften og 
forskjellsbehandling 
av barnehager 
(kommunale og 
private).  

• Kvalitet i kommunale 
og private 
barnehager - følger 
barnehagemyndighet
en opp sitt ansvar? 

• Mangler i og 
klager på 
tilskudd til 
private 
barnehager 

• Varierende 
kvalitet på 
barnehagene i 
kommunen 

Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet og skal 
påse at barnehagene drives i 
samsvar med regelverket. 
Barnehagemyndigheten har tre 
virkemidler til disposisjon, 
veiledning, tilsyn og godkjenning.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjon på området: 

• Gjennomgang av Vestby 
kommune som 
barnehagemyndighet (2013) 

 
 

M 

Forvaltning og skjøtsel av 
elver og andre vassdrag 

• Risiko for avrenning 
av 
gjødsel/sprøytemidle
r til vannkilder 

• Ivaretakelse av 
brukerinteresser 
(fiske, bading etc.) 

• Verdiforringelse 
av 
naturmangfoldet 

• Tap av 
omdømme 

• Offentlige 
pålegg/økte 

I handlingsprogrammet for 2020-
2023 har kommunen følgende 
delmål: 
 
- Begrense forurensning i 

grunn- og overflatevann 
- Sikkert badevann i forhold til 

M 
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• Manglende rensing 
av avløpsvann / 
tømming av båtseptik 

• Manglende 
håndheving av 
naturmangfoldet (rød 
liste / sort liste)  

kostnader med 
rensing av elver 
og vassdrag 

forurensning 

Kommunale klimamål • Manglende/mangelfu
ll oppfølging og 
tiltak/måloppnåelse 
av vedtatte klimamål 

• Tap av 
omdømme 

• Offentlige 
pålegg/økte 
kostnader med 
å gjennomføre 
pålegg 

Kommuneplanens hovedmål for 
klima og energi er følgende:  
 
«Vestby kommune skal bidra til å 
nå nasjonale og regionale 
klimamål for å redusere 
klimagassutslipp og 
energiforbruk, i egen virksomhet 
og i kommunen som helhet, samt 
være forberedt på de 
utfordringene et endret klima vil 
medføre. I 2050 skal Vestby være 
et lavutslippssamfunn og innen 
2030 skal klimagassutslippene 
være redusert med minst 40 
prosent.» 

M 

Varsling • Varslingsrutiner og 
oppfølging av 
varslingssaker 

• Manglende 
ivaretakelse av 
ansatte 

• Svekket 
omdømme 

• Svikt i 
myndighetsutøv
else/tjenestepro
duksjon 

1.1.2020 kom det nye regler rundt 
varsling. Hensikten er å styrke 
vernet av varslere og gjøre 
reglene enklere å forstå. 
Arbeidsgiver får nå også en plikt 
til å følge opp og ivareta den som 
varsler. Alle virksomhetene må nå 
gjennomgå sine varslingsrutiner 
og sørge for at de er i tråd med 
de nye kravene. 

M 

Konsulentbruk • Unnlate å ansette i 
egen organisasjon 

• Mer sårbare fagmiljø 
i egen organisasjon 

• Mindre fokus på 
etter- og 
videreutdanning i 
egen organisasjon 

• Økte kostnader 
for kommunen i 
forbindelse med 
utføring og 
oppfølging av 
tjenester fra 
eksterne 
istedenfor med 
egne ansatte. 

• Mer tid til å 
følge opp 
avtaler med 
eksterne og 
mindre tid til 
utøvelse av 
myndighet/tjene
ste-produksjon 

Deloitte AS har i sitt 
revisjonsarbeid ikke observert 
utstrakt bruk av konsulent-
/rådgivningstjenester i Vestby 
kommune. 

M 
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3.2 Kommunalt eierskap  
Ved prioritering av hvilke selskap som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
kan blant annet følgende kriterier legges til grunn for risiko- og 
vesentlighetsanalysen: 
 

• Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 

• Selskap med bare offentlig eierskap 

• Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

• Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

• Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

• Selskap som er heleid av kommunen 

• Økonomisk gevinst/tapspotensial for kommunen 

 
 
Nedenfor følger en oversikt over Vestby kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
 
3.2.1 Selskap som del av kommunal forvaltning 
Oversikten omfatter organisasjonsformer som ikke er egne rettssubjekt. Frogn 
kommune kan alene eller sammen med andre deltakerkommuner gjennomføre 
forvaltningsrevisjon med disse. Det er kontrollutvalget i vertskommunen som fører 
kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i 
vertskommunesamarbeidet, jfr. kommuneloven § 20-9. 
 
3.2.1.1 Kommunal enhet 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Vestby havn 
https://www.sonhavn.no/  

Drift av havne- og kaianlegg Vestby 100 % 

 
3.2.1.2 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/vestby-
kommune  

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta skatteoppkrever-
funksjonen for deltaker-
kommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor Kommunal  Frogn, Nesodden, Ås 

https://www.sonhavn.no/
https://www.follofiks.no/
https://barnevernvakten.no/kommuner/vestby-kommune
https://barnevernvakten.no/kommuner/vestby-kommune
https://barnevernvakten.no/kommuner/vestby-kommune
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http://www.follolandbruk.no/  landbruksforvaltning Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

Kommunale Akutt Døgnplasser 
(KAD) 

Interkommunale akutte 
døgnplasser 

Moss, Rygge, 
Råde, Våler og 
Vestby. 

Moss 

Mosseregionens 
legevaktsentral 

Interkommunal 
legevaktordning  

Moss, Rygge, 
Råde, Våler og 
Vestby 

Moss 

 

3.2.1.4 Administrativt samarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Felles innkjøpskontor Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

Miljørettet helsevern Samarbeid om utredning og 
saksbehandling innen 
miljørettet helsevern 

Moss, Rygge, Råde, 
Våler, Vestby 

Moss 

 

3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 
Oversikten omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskap som er heleid av 
Vestby kommune eller eid sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommuner. 
Disse selskapene er egne rettssubjekt og Vestby kommune har full innsynsrett i og 
kan gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapene. 
 

3.2.2.1 Aksjeselskap (AS) 

Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Næringstjenester AS 
https://naringstjenester.no/  

Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape 
grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede.  

Vestby 100 % 

Sentrumskvartalet AS Erverv og drift av fast eiendom. Vestby 100 % 

 

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Mosseregionen Vann, Avløp og MOVAR IKS er opprettet for å Råde, Vestby, 20,00 % 

http://www.follolandbruk.no/
https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU/
https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU/
https://naringstjenester.no/
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Renovasjon IKS (MOVAR IKS) 
https://www.movar.no/  

ivareta produksjon og 
forsyning av drikkevann, 
rensing av avløpsvann, 
innsamling, gjenvinning 
og behandling av 
husholdningsavfall samt brann-
, rednings- og feiertjenester i 
henhold til eierkommunenes 
behov. 
Disse virksomhetsområdene 
avregnes til selvkost. 

Våler, Moss 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/  

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

20,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

11,00 % 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Selskapets formål er å eie, 
utbygge, drive og vedlikeholde 
et felles avløpssystem med 
renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til 
Emmerstad bukt. 
Avløpsvannet skal ikke omfatte 
avløpsvann. 

Vestby og Ås 
(Frogn og 
Nesodden har 
samarbeidsavtale) 

38,00 % 

Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i 
henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 
Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

Indirekte 
deltaker 
gjennom 

Movar IKS 

 
 

3.2.2.3 Regionråd 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/  

Regionalt  
samarbeidsorgan 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 
3.2.3 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 

Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Vestby kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i MOVAR IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

https://www.movar.no/
https://www.folloks.no/
https://kisif.no/
http://sfrens.no/
https://ost110.no/
http://www.follo.no/folloradet/
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Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås (Ås 
læringssenter). Ås er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 og erstatter IKT 
Follo. Deltakerkommuner er Frogn, Vestby og Ås. Frogn er 
vertskommune. 
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4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2006-2019 
følger som eget vedlegg. 
 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 
År Tema Anbefalinger 

2018 Søndre Follo Renseanlegg IKS 1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 
kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om 
dette til styret. 

2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for 
budsjettarbeidet. 

3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby 
kommune og SFR IKS når det gjelder administrative 
oppgaver. 

4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som 
bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov 
og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg. 

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i 
samsvar med gjeldende politiske vedtak og de 
anbefalinger som gjelder for god eierstyring av 
kommunalt eide selskaper. 

2015 Selskapskontrollen 2015 Ingen konkrete anbefalinger 

2013 Vestby Næringsselskap AS og 
Vestby Fjernvarme AS 

Seks læringspunkter: 
1. Organisering og selskapsstruktur 
2. Styresammensetning 
3. Rolleforståelse 
4. Habilitetsproblematikk og ansvarliggjøring 
5. Utstrakt rapporteringsbehov 
6. Kompetanse 

2011 Krisesenteret i Follo IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomgå behovet for en videreutvikling av 
sitt planverk, jf. Ønskene fra eierkommunene. 

4. Selskapet bør vedta en styreinstruks. 
5. Selskapet bør ta inn en konkretisering av rutinene for 

rapportering av HMS-arbeidet til styret i håndboken for 
dette arbeidet. 

6. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
7. Styremedlemmene i Krisesenteret i Follo IKS bør la seg 

registrere i styrevervregisteret. 

2011 Follo kvalifiseringssenter IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
4. Styremedlemmene i Follo kvalifiseringssenter IKS bør la 

seg registrere i styrevervregisteret. 
5. Selskapet bør vedta retningslinjer som sikrer at 

Offentleglova blir etterlevd. 
6. Selskapet bør starte en prosess for å utarbeide etiske 

retningslinjer for selskapet. 

2009 MOVAR IKS - Innkjøpsreglementet bør gjennomgås og tydeliggjøres 
med hensyn til påpekte forhold. 

- Det bør være samsvar mellom beløpsgrense for 
protokollføring i innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen. 
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- Det bør vurderes innført overordnede kontrolltiltak for å 
sikre at det interne kontrollsystemet for offentlige 
anskaffelser fungerer som forutsatt. 

- MOVAR bør vurdere å etablere en overordnet 
koordinering av innkjøpsfunksjonen som ivaretar lik 
praktisering og kompetanse mellom sektorene og med 
ansvar for oppdateringer på området. 

 
 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det 
identifisert enkelte områder som etter FIKS sin mening kan representere høy risiko, 
og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
Vestby kommune. 
 
Forslaget danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. 
Kontrollutvalget står fritt til å legge til å endre på prosjektene som er skissert under. 
 

Nr. Prosjekt Tema 

1 Tilpasset opplæring • Rutiner og praksis for tilrettelegging av undervisningen for 
den enkelte elev, samt rutiner og praksis for evaluering 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  

• Fagkompetanse, herunder rutiner og praksis for 
kompetanseutvikling  

• Ressursbruk 

2 Psykososialt skolemiljø • Rutiner og praksis for tiltak for avdekking og forebygging av 
mobbing elev-elev, elev-lærer/ansatt 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging 

• Rutiner og praksis for iverksetting av tiltak for den enkelte 
elev, samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  

• Rutiner og praksis for involvering av elever, foreldre, råd og 
utvalg i skolemiljøarbeidet 

3 Rus- og psykisk 
helsearbeid blant barn 
og unge 

• Rutiner og praksis for kartlegging og oppfølging av barn og 
unge  

• Rutiner og praksis for tiltak innen rus og psykisk helse, samt 
Rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder innen kommunen, med offentlige og private 
aktører, og frivillig sektor.  

• Rutiner og praksis for involvering av barn og unge i 
utarbeidelsen av tiltak 

4 Psykisk helsearbeid 
blant eldre 

• Rutiner og praksis for kartlegging og oppfølging av eldre med 
behov 

• Rutiner og praksis for tiltak innen psykisk helse, samt rutiner 
og praksis for evaluering av tiltak 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder, institusjon og hjem etc.  
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• Rutiner og praksis for involvering av eldre/pårørende i 
utarbeidelsen av tiltak samt tilrettelegging 

5 Inkluderende 
ungdomsarbeid 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov 

• Rutiner og praksis for tiltak i ungdomsarbeidet, samt rutiner 
og praksis for evaluering av tiltak 

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder, mellom kommune, møteplasser for ungdom 
og andre etc. 

• Rutiner og praksis for involvering av ungdom i 
aktiviteter/utvikling av tilbud 

• Lavterskeltilbud 

• Ressursbruk 

6 Plan- og 
byggesaksbehandling 

• Rutiner og praksis for dialog mellom administrasjon og 
folkevalgte, herunder rutiner og praksis for avklaring av 
uklare vedtak   

• Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling, 
herunder likebehandling 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging av byggetiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk 

7 Forvaltning og skjøtsel 
av elver og andre 
vassdrag 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov og vurdering av 
tiltak  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder, kommuner, andre offentlige instanser og 
private  

8 Konsulentbruk (bruk av 
eksterne konsulent- og 
rådgivningstjenester) 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov for kjøp av 
eksterne konsulent- og rådgivningstjenester i forhold til 
ansettelse i egen organisasjon, samarbeid med andre 
kommuner etc. 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering av 
avtaler om eksterne konsulent- og rådgivningstjenester 

• Rutiner og praksis for evaluering av kjøp av eksterne 
konsulent- og rådgivningstjenester 
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