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Utval: Kontrollutvalet  i  Vik kommune
Møtedato: 23.09.2019 kl. 14:00
Møtestad: Møterom Vikjao, kommunehuset

SAKLISTE

13/2019
14/2019
15/2019

Godkjenning av møtebok
Drøftingssaker, skriv og meldingar
Framlegg til budsjett for kontrollutvalet 2020

Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/ Andrea Opseth,  tlf:  41 50 45 11
eller e-post andrea.opseth@pwc.com

Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Vik, 13.09.2019

Leidulv Finden
Leiar (sign)

Andrea Opseth
Sekretariat

Kopi:
Ordførar
Rådmann
Oppdragsansvarlig revisor
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Kontrollutvalet i Vik kommune

Sak 13/2019 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar
Andrea O seth

Møtedato
23.09.2019

Saknr
13/2019

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Møteboka frå møtet 17.06.2019 vert godkjend.

VEDLEGG

Nr.
1

Dok. Dato Avsendar/Mottakar
17.06.2019

Tittel
Møtebok frå møtet 17.06.2019

1

2



Møtebok kontrollutvalet i Vik kommune

Kontrollutvalet  i  Vik kommune

Møtebok
Møtedato: 17.06.2019 Møtetid:

Møtestad: Møterom Vikjao, kommunehuset

Folgjande medlem møtte

Saksnr.:

Kl. 14.00- 16.00

10/19- 12/19

Parti

Oddvar T ti
Leidulv Finden
Marit Aafedt Fjærestad

A
H
s

Forfall meldt frå følgjande
medl.
Agnar Fosse
Odette Gurukwa o

Andre møtedeltakarar
Oddb ornEse

Uoilde

Moteleiar:
Frå sekretariatet møtte:
Fr2 revis onen motte:
Dokument utlevert  i  møtet:
Svnfarin  :
Merknader:

Parti Folgjande varamedlem møtte

Uavhengig G ·da Botun
Krf Signe Marie Orvedal

Parti

Venstre
Uavhengig

Rådmann

Sak Fol 'ande varamedlem møtte

Leidulv Finden
Andrea O seth
In«rid Kalsnes. Deloitte

Underskrifter:

Leidulv Finden Agnar Fosse Oddvar Tryti

Marit Aafedt Fjærestad Odette Gurukway
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Møtebok kontrollutvalet  i  Vik kommune

SAKLISTE

10/2019
11/2019
12/2019

Godkjenning av møtebok
Drøftingssaker, skriv og meldingar
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon

Møtebok kontrollutvalet  i  Vik kommune

Sak 10/2019 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar
Andrea O seth

Møtedato
17.06.2019

Saknr
10/2019

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Møteboka frå møtet 23.04.2019 vert godkjent.

17.06.2019 KONTROLLUTVALET

Sak 10/2019 VEDTAK:

Møteboka frå møtet 23.04.2019 vert godkjent.

Samrøystes.

2
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Møtebok kontrollutvalet i Vik kommune

Sak 11/2019 Drøftingssaker, skriv og meldingar

Sakshandsa mar
Andrea O seth

Møtedato
17.06.2019

Saknr
11/2019

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Kontrollutvalet tek orienteringar, skriv og meldingar til vitande.

VEDLEGG

Vedlegg Dok. Dato
Nr.

1 05.06.19

2 26.02.19

3 31.01.19

Avsendar Tittel

Rådmann

Simas IKS

Den interkommunale
arbeidsgjevarkontrollen i
Soun

Tertialrapport 1

Utfyllande informasjon rundt
investeringar og næringsrenovasjon i
Simas IKS

U nderskriven Årsmelding 2018
Interkommunale
arbeids • evarkontrollen i Soun

17.06.2019 KONTROLLUTVALET

Rådmann orienterte om:
• Tertialrapport 1, revidert budsjett pr. 1 tertial 2019.
• Revidert økonomiplan 2019-2022
• Status forvaltningsrevisjon Helse og Omsorg, ref. sak 13/2018.

Kontrollutvalet fekk høve til å stille spørsmål.

Kontrollutvalet drøfta saka knytt til om Simas IKS er drifta ihh til lover og forskrifter.

Sak 11/2019 VEDTAK:

Kontrollutvalet tek statusrapport i høve forvaltningsrevisjon på Helse og Omsorg til
orientering. Kontrollutvalet ser gjennom dokumentasjon vist til i møtet, og tar saka opp igjen
på neste møte.

Kontrollutvalet tek brev og tilleggsorientering frå Simas IKS til vitande. Det er kontrollutvalet
sitt synspunkt at SIMAS IKS har svart tilfredstillande på spørsmåla som Erling Sønnerheim
stiller. Simas IKS sitt svar saman med kontrollutvalet sitt vedtak sendast ut til Erling
Sønnerheim med kopi til rådmannen.

Kontrollutvalet tek orienteringar, skriv og meldingar til vitande.

Samrøystes.
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Møtebok kontrollutvalet i Vik kommune

Sak 12/2019 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon

Sakshandsamar
Andrea O seth

Møtedato
17.06.2019

Saknr
12/2019

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Saka vert lagt fram utan tilråding men for drøfting i kontrollutvalet.

VEDLEGG:

Nr.
1

Dok. Dato Avsendar/Mottakar
04. 06.2019 Forvaltningsrevisor

2 04.06.2019 Forvaltnin ·srevisor

Tittel
Utkast til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon

Vedlegg til ros'ekt lan

17.06.2019 KONTROLLUT VALET

Kontrollutvalet fekk prosjektplanen presentert av forvaltningsrevisor frå Deloitte, og
diskuterte prosjektplan.

Kontrollutvalet ber om at prosjektplanen i større grad setter fokus på gjennomføring av
spesialundervisning. Revisor reviderer prosjektplan etter innspel frå kontrollutvalet, og sender
prosjektplan til sekretariatet. Revidert prosjektplan vert distribuert til kontrollutvalet pr.
e-post, og bekrefta skriftleg.

Sak 12/2019 VEDTAK:

Prosjektplan vert vedteken, med mindre justeringar. Kontrollutvalet får oppdatering på
framdrift i forvaltningsrevisjonen på møte 4, 2019.

Samrøystes.
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Kontrollutvalet i Vik kommune

Sak 14/2019 Drøftingssaker, skriv og meldingar

Sakshandsamar
Andrea O seth

Møtedato
23.09.2019

Saknr
14/2019

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Kontrollutvalet tek orienteringar, skriv og meldingar til vitande.

VEDLEGG

Vedlegg Dok. Dato Avsendar Tittel
Nr.

1 27.08.19 SF Revisjon Revisorbrev 2
2 11.09.19 Deloitte Status i pågåande forvaltningsrevisjon i

Vik Kommune
3 14.06.19 Rådmann 3a) Konklusjon og tilrådingar

forvaltningsrevisjon Helse og Omsorg.
3b) Status tilrådingar i Deloitte sin
forvaltningsrevisjon, og vedtak i
kommunest ret.

4 Juli 2019 Kommunal Rapport Kommunebarometer

5 11.09.19 Sekriteriatet Referat kontaktmøte
kontrollutvalsleiarane i region Sogn

Orienteringssaker:

Rådmann orienterer om:
• Revidert budsjett (dokumentasjon ikkje klar, vert ettersendt til kontrollutvalet).
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Sak H Vealegg1

STesen Vår referanse
MV

Vårdato:
27. august 2019

Til Vik kommune
v/Kontrollutvalet

Kopi til:

Vik kommune vhradmann

6891 VIK I SOGN

Revisorbrev 02/2019

På bakgrnnn av gjennomført revisjon av Vik kommune sin rekneskap for 2018 inklusivearsoppgjersrevisjon, ser vi det som tenleg for kommunen og i samsvar med godrevisjonsskikk & kome med ei oppsummering av dei feil og manglar som revisjonen haravdekka. Vi vil og papeika at ein kommune er pliktig å ha gode interne kontrollrutinar påalle viktige område, og at ansvaret ligg hos den administrative leiinga i kommunen, jfr.Kommunelova (KL)§ 23, 2.ledd.

SF revisjon IKS har som Dykk kjenner til gjeve ei revisjonsmelding utan merknadar forrekneskapsåret 2018, der vi stadfestar at rekneskapen, slik den er lagt fram, er i samsvarmed lov og god kommunal rekneskapsskikk.

Feil og manglar vi kommenterer her er ikkje å sjå på som vesentlege, men er av ein slikkarakter/storleik at vi meiner det er viktig at leiinga i kommunen vert gjort kjent med dei.Vidare er det tenkt som eit utgangspunkt for administrasjonen i kommunen til å setje i verktiltak for å betl'e på rntinar og prosedyrar knytt til okonomi, lon og rekneskap. Forholdasom er omtalt nedanfor er tidlegar tekne opp munnleg med kommunen og kan alt vera rettaopp.

Test av mtinal" på lønsområdet.

Lonnskostnadane i ein kommune er ein av dei største utgiftspostane med eit omfattande og til delskomplisert regelverk. Det er viktig å ha gode rntinar på alle områder og at rutinane blir følgt.

a) Test av kontrollar på attestasjon og tilvising.
Vi har for rekneskapsåret 2018 sett nærnre på rutinane for at manuelle lonsutbetalingar blir attestertog tilvist av 2 forskjellige personar og at dei som attesterer og tilvisar utbetalingane har fullmakttil det.

Kontrollen avdekka flgjande avvik:
-utbetalingar som manglar attestasjon
-personar som har tilvist har ikkje fullmakt til det
-utbetalingar manglar både attestasjon og tilvising

Samstundes som kontroJlane blei gjennomført bad vi om å få tilgang til kommunens skriftlegerutinar på lønsområdet. Det viste seg då at kommunen ikkje har utarbeida skriftlege rutinar paområdet. Kommunen har i hovudsak ein person som har hovudansvar for alt som har med lønn å

Postadresse
Askedalen 2
6863 Leikanger

Tt'lefon
415 30 961

E-post:
post@sf-revisjon.no
»: ;  • «.,

Vir sakshandsanar
Marianne Vara

Furctaksummer:
987 803 223



2 av 2
MV 27. august 2019

gjere. Det er ingen tvil om at denne personen har utarbeida rutinar på område for lønn, men så lenge
dei ikkje er skriftlege er kommunen særs sårbar ved langvarige sjukemeldingar/anna fråvær.

Vi vil tilråd at kommunen gar gjennom avvika med vising til gjennomført Test av kontrollar for
rekneskapsåret 2018 for å sikre at kommunen for ettertid ikkje utbetaler lønn og anna godtgjersle
utan at det er attestert og tilvist av 2 forskjellige personar som har fullmakt til det.

I tillegg vil vi tilråd kommunenå få på plass skriftlege rutinar på lø1msområdet så snart som råd for
agjere kommunen mindre sårbar.

Marianne Vara
Ansvarleg revisor

q



So I vedkeg92
_A-

pwe Andrea Fardal Opseth (NO) <andrea.opseth@pwc.com>

Status i pagaande forvaltningsrevisjon i Vik kommune
1 e-post

Kalsnes, Ingrid  <ikalsnes@deloitte.no>
Til: "Andrea Fardal Opseth (NO)" <andrea.opseth@pwc.com>
Kopi: "Sollid, Maja Finnes" <msollid@deloitte.no>

11. september 2019 kl. 12:16

Hei,

Sender som avtalt ei løypemelding for forvaltningsrevisjon av tilpassa opplæring og spesialundervisning i Vikkommune:

Prosjektet er godt i gang, og vi er i rute til å kunne levere prosjektet innan avtalt frist (innan utgangen avdesember). Vi har mottatt og gjennomgått dokumentasjon frå kommunen, og det er gjort avtale omgjennomføring av intervju og stikkprøvekontroll i veke 38.  I  samråd med revisjonen sin kontaktperson ikommunen har vi valt ut Flatbygdi og Feios skule for intervju og stikkprøvekontroll (gjennomgang avenkeltvedtak om spesialundervisning).  I  samsvar med prosjektplanen vil vi både gjennomføre intervju medrektor og lærarar på desse to skulane.  I  gruppeintervjua med lærarane vil vi snakke med kontaktlærarar fråulike trinn.

Høyrer frå deg ang. deltaking i møtet.

Med venleg helsing,

Ingrid Kalsnes

Senior Consultant I Risk Advisory

Deloitte

Tel/Main: +47 55 21 81 00 I Mobile: +47 412 07 961

Deloitte

Linkedln I Facebook I Twitter I lnstagram I YouTube

Abonner på nyheter fra Deloitte

Disclaimer: This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specificindividual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this messageand are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based

70



on it, is strictly prohibited. Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and a member of DTTL. DTTL does
not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.
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6. Konklusjon og tilrådingar

Undersøkinga viser at Vik kommune har etablert system og rutinar for sakshandsaminga av søknader om
institusjonstenester eller tenester frå heimetenesta, og at det både ligg føre rutinar for å vurdere brukarane
sine behov, og er etablert system og rutinar som skal sikre lik handsaming av søknadar. Undersøkinga
viser likevel at forvaltningslova sine krav til sakshandsaming ikkje blir oppfylt fullt ut, særskilt når det gjeld
grunngjeving av enkeltvedtak, og at det på nokre område knytt til vurdering og revurdering av behov for
tenester er forbetringspotensiale. Revisjonen meiner det er positivt at kommunen også sjølv har identifisert
at dette er område som det må jobbast vidare med.

Undersøkinga gir ikkje indikasjonar på at kommunen i praksis manglar oversikt over kompetansebehov
eller dei tilsette sin kompetanse, sjølv om det ikkje er utarbeidd målretta kompetanseplanar for
omsorgstenesta. Revisjonen vurderer det som positivt at det i samband med vakante stillingar og  ved
evaluering av planar og tiltaksplanar for tenesta blir gjort vurderingar av kompetansebehov, men meiner
likevel at det er eit forbetringspotensiale på dette området. Revisjonen meiner at målretta
kompetanseplanar kan bidra til å synleggjere tenesta sitt behov for kompetanse og tilsette sin faktiske
kompetanse, og vere eit grunnlag for å gjere fortløpande og systematiske vurderingar av kva tiltak som
bor setjast i verk for å imøtekomme kompetansebehova til tenesta.

Ei større utfordring som det blir peikt på, er at omsorgstenesta  over  lengre tid har hatt helgevakansar.
Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har prøvd ut fleire tiltak for å redusere helgevakansen,
og meiner det er viktig at kommunen held fram med dette arbeidet.

Undersøkinga avdekker ikkje serskilte utfordringar når det gjeld opplæring av vikarar og nytilsette, og det
ligg føre planar om å få på plass ytterlegare system som vil sikre at naudsynt opplæring blir gjennomført
og dokumentert. Dette er etter revisjonen si vurdering positivt.

Undersøkinga viser at kommunen har vurdert fleire tiltak for å oppnå meir ressurseffektive tenester, og
det er positivt at kommunen er i ferd med å utarbeide ein plan for bruk av velferdsteknologi. I undersøkinga
blir det peikt på at kommunen ikkje enno har starta opp eit systematisk arbeid for å etablere
kvardagsrehabilitering, men revisjonen meiner det er positivt at kommunen ser at det er eit
forbetringspotensiale på dette området, særskilt med tanke på at det ligg føre planar om & vri meir av
ressursane over til heimetenesta.

Når det gjeld avvikssystem for institusjonstenesta og heimetenesta, meiner revisjonen at dette ikkje
fungerer tilfredsstillande. Undersøkinga viser at det er ei utfordring å få alle tilsette til & bruke det same
avvikssystemet, og det blir peikt på at det er underrapportering av avvik. Revisjonen meiner det er viktig
at kommunen prioriterer arbeidet med å sikre at alle tilsette melder avvik i Compilo, 0g vil også presisere
viktigheita av å arbeide vidare for %etablere ein god avvikskultur i pleie- og omsorgstenesta. Vidare meiner
revisjonen det er viktig at det blir etablert rutinar for systematisk gjennomgang av avvik for å førebygge
liknande forhold, samt sørge for korrigerande tiltak.

Basert på det som kjem fram i undersøkinga vil revisjonen tilrå at Vik kommune:

1. Sikrar at det som del av vurdering av tenestebehov blir gjennomfrt IPLOS-kartlegging, b&de for
nye søkarar og fortlopande i samband med revurdering av tenestebehovet til eksisterande
brukarar, i tråd med IPLOS-forskrifta og tilgjengeleg rettleiingsmateriell.

2. Gjer nærare undersøkingar av kva omfang av tenester som blir utført for brukara ne uta nom vedtak,
og sikrar at både IPLOS og vedtak blir oppdatert i tråd med brukarane sine behov og dei tenestene
som faktisk blir utført.

3. Går gjennom standardtekstar og malar og sikrar at desse blir oppdatert og fortlopande revidert for
å sikre at henvisning til lovar og reglar er i samsvar med gjeldande lov- og regelverk.

4. Sikrar at enkeltvedtak om pleie- og omsorgstenester blir tilstrekkeleg grunngjeve i tråd med krava
i forvaltningslova.

36
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5. Gjennomfører systematiske kartleggingar og vurderingar av kompetansebehov i tenesta, og basert
på slike vurderingar utarbeider målretta kompetanseplanar.

6. Gjer vurderingar av kor vidt og korleis kvardagsrehabilitering kan bidra til meir ressurseffektive og
betre tenester for brukarane.

7. Prioriterer arbeidet med å sikre at alle tilsette melder avvik i Compilo, for å få betre oversikt over
meldte avvik og dermed også over behov for tiltak på systemnivå.

8. Arbeider vidare for å etablere ein god avvikskultur i pleie- og omsorgstenesta, og i denne
samanheng arbeider vidare med å tydeleggjere for dei tilsette kva som er føremålet med å melde
avvik, korleis avvik skal meldast og følgjast opp, samt oppdatere rutinar på området.

9. Etablerer rutinar for systematisk gjennomgang av avvik for å førebygge liknande forhold, samt
sørge for korrigerande tiltak i tråd med §§ 8 og 9 i forskrift om leiing og kvalitetsforbetring av
helse- og omsorgstenesta.

37
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Tilrådingar i Deloite sin forvaltningsrevisjon, og vedtakk i kommunestyret.

Kommentarar frå tenesta i kursiv:

1. Sikrar at det som del av vurdering av tenestebehov blir gjennomført
IPLOS-kartlegging, bade for nye søkarar og fortløpande i samband med revurdering
av tenestebehovet til eksisterande brukarar, i tråd med IPLOS-forskrifta og
tilgjengeleg rettleiingsmateriell.

Vi har prosedyre i Compilo som skal sikre at dette vert gjort. Samtidig vert det
registrert i lp/os ved legebesøk, tannlegebesøk, og ein er i større grad
merksam på dette ved funksjonsendringar. Sakshandsamar minner
avdelingsleiarane på at lp/os skal gjennomførast ved endringar i
tenestebehov

2. Gjer nærare undersøkingar av kva omfang av tenester som blir utført for brukarane
utanom vedtak, og sikrar at både IPLOS og vedtak blir oppdatert i tråd med
brukara ne
sine behov og dei tenestene som faktisk blir utført.

Dette vert gjort på ein meir systematisk måte enn tidlegare. Det vert no teke ut
rapportar frå gerica for å sjå om vedtak på tenestetildeling samsvara, med
faktisk tid som vert nytta hjå brukaren. Dersom pasientar har behov for fleire
tenester frå kommunen, eksempel psykisk helse, ergo, 'fysio tilrår ein at
brukarane får ein koordinator om ynskjeleg som kan hjelpe med å samordne
tenester, og gjera samhandlinga om pasienten betre.

3. Går gjennom standardtekstar og ma lar og sikrar at desse blir oppdatert og fortlopanderevidert
for å sikre at henvisning til lovar og reglar er i samsvar med gjeldande lov- og

regelverk.
Dette er delvis gjennomført og vert arbeidd med kontinuerlig.

4. Sikrar at enkeltvedtak om pleie- og omsorgstenester blir tilstrekkeleg grunngjeve i
tråd
med krava i forvaltningslova.

Dette er gjennomført i større grad

5. Gjennomfører systematiske kartleggingar og vurderingar av kompetansebehov i
tenesta, og basert på slike vurderingar utarbeider målretta kompetanseplanar.

Dette vert implemetert i reform-arbeidet «Leve hele Livet» som startar med
kartlegging i 2019 og 2020

6. Gjer vurderingar av kor vidt og korleis kvardagsrehabilitering kan bidra til meir
ressurseffektive og betre tenester for brukarane.

Dette vert implemetert i reform-arbeidet «Leve hele Livet» som startar med
kartlegging i 2019 og 2020

7. Prioriterer arbeidet med å sikre at alle tilsette melder avvik i Compilo, for å få betre
oversikt over meldte avvik og dermed også over behov for tiltak på systemnivå.

Fleire avdelingar og tilsette er gitt tilgang og opplæring i bruk av Compilo
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8. Arbeider vidare for å etablere ein god avvikskultur i pleie- og omsorgstenesta, og i
denne samanheng arbeider vidare med a tydeleggjere for dei tilsette kva som er
føremålet med å melde avvik, korleis avvik skal meldast og følgjast opp, samt
oppdatere rutinar på området.

Kontinuer/eg arbeid med dette, jr punktet7

9. Etablerer rutinar for systematisk gjennomgang av avvik for å førebygge liknande
forhold, samt sørge for korrigerande tiltak i tråd med § 8 og 9 i forskrift om leiing og
kvalitetsforbetring av helse- og omsorgstenesta.

Rutinar for etablering av interne kvalitets  -  og kontroll  -  utva/ er under arveid.

14. juni 2019

Marit J. Andersen

Kommunalsjef helse og velferd

Is



Kom n Rapport

KOMMUNEBAROMETERET 2019
ENDELIG  UTGAVE Ijuli 2o19

Vik
44 % av nøkkeltallene er forbedret siste år
274. plass Justert for inntektsnivå  I  Fylke: nr. 19  I  Gruppe: nr. 12
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Plasseringer i Kommunebarometeret 210-2019
Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi
innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

8 O 0 4 I • o  t I •

Nøkkeltallene alene 129 152 233 127 262 155

Totaltabellen  -  justert for
243 199 163 265 274

økonomiske forutsetninger

!
Grunnskole 197

' 10s
Pleie og omsorg

Barnevern 167 186 239 3

Barnehage 148 234 250 167 237

Helse Esosial 192 191

Kultur 253 » FF'El» 114

Miljø og ressurser 237 g-=· 207 183 264

Saksbehandling 220 150 229 148

Vann og avlop 168 218 [nae'194 218 154

Økonomi 135 189 - 129 186 198

Kostnadsnivå 220 249 236 230 - 263

Nøkkeltall i bruk i barometeret 47 69 110 116 127 123 126 141 152 151

Antall kommuner rangert totalt 429 429 429 429 428 428 428 426 423 422

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012 Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019-
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det  i  et utgaven er det 14 nye nøkkeltall  i  forhold til 2018-
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år utgaven.
til år.
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Utviklin over tid (sammenliknbar serie)
• • 9 « • • .: • •

Nøkkeltallene alene

Totaltabellen  -  justert for

økonomiske forutsetninger

Grunnskole

Pleie og omsorg

Barnevern

Barnehage

Helse

sosial

Kultur

Miljø og ressurser

Saksbehandling

Vann og avlop

Økonomi

Kostnadsnivå

Nøkkeltall i bruk i barometeret

Antall kommuner rangert totalt

=I 84  ,  103

2a9 l so7 2ss

- a.a
-  286

-  97

225

126

114

99

169

289

136

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret.
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig
åfåden.

219

192

219

-
125

101

123

167

151 1 8s

169

161

239 264 155 274

194 201 105l·-295

258 220

'E 95
.

140 I 304

130

130

170 112 106 223 - 102

103 - 110 116 182

180 102 182

« »HE
» i

264

148

154

198

263

47 69 110 116 127 123 126 141 152 151

429 429 429 429 428 428 428 426 423 422

V ær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem
årene.
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Hovedanalyse - endelig utgave 2019
Vik haver pa en 274. plass i den endelige utgaven dagaktivitetstilbud. Det er omtrent p snittet for de
av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal kommunene vi har tall for.
Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn
til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er
litt svakere enn hva økonomiske forutsetninger
skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer
økonomiske forutsetninger, er kommunen på en
155. plass. Samlet sett er nokkeltallene til Vik orlite
bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste rene. 78 prosent av norsklererne, 69 prosent
av matematikklærerne og 57 prosent av
engelsklererne oppfylte i 2018 kompetansekravene.
En betydelig andel av lærerne i barneskolen som
underviser i norsk, engelsk og matte i kommunen,
oppfyller ikke de nye kompetansekravene, ifølge
statistikken. På ungdomsskolen oppfyller 61 prosent
av lærerne i matematikk, engelsk og norsk i Vik nye
krav til fordypning i fagene.

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til
2014, men har siden vært ganske stabil.

Av dem som bor pa sykehjem, har 81,6 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per
2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende
bistandsbehov. I Vik er det 66 prosent som er i
denne kategorien. Skal andelen enda høyere opp,
slik at ytterligere noen får tilbud i hjemmet i stedet?

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 ar på
sykehjem har en grad av demens. Antallet
skjermede plasser for demente på sykehjem
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette
nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent.
Kommunen har litt få skjermede plasser. I Vik
tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente
18,4 prosent av antallet over 80 som faktisk bor pa
sykehjem. Denne dekningsgraden er litt lavere nå
enn for ett år siden.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155
kommuner har rapportert tall for dette til
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har
vedtak om dagtilbud. 25 prosent av hjemmeboende
med demens i Vik har vedtak om

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen ilovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. Statistikken for
saksbehandling i Vik er svak. En stor andel av
sakene tar mer enn 3 måneder å behandle. Sett de
fire siste årene under ett, er statistikken helt i
norgestoppen med et snitt på 100 prosent. Snittet
ligger på 86 prosent.

Bemanningen i de kommunale barnehagene i Vik
er litt over middels. Som regel er bemanningen
lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra
Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -9,43
prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt eller
mer tilfeldige variasjoner?

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er
målt. I Vik gr 91 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det
er bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og
antall minoritetsspråklige barn er en marginal
feilkilde.

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
&rene. Vik slipper ut 8835 kilo klimagasser per
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens
utslipp er litt høyere enn de fleste i Kommune-
Norge.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet.
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn
hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Korrigert netto driftsresultat var pa 1,2 prosent i
fjor. Det er bra, i likhet med mange andre
kommuner. Målt over de siste fire årene har
driftsmarginen vært meget solid. Vik har en ganske
stor sum penger på 'bok' i form av disposisjonsfond
(8,6 prosent). Har kommunestyret et vedtatt mål
for hvor stort disposisjonsfondet bør være? Netto
renteeksponert gjeld i kommunen er litt høyere enn
landsgjennomsnittet, målt mot brutto
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driftsinntekter. Vik ligger på 47 prosent.
Investeringsnivået har vært tilnærmelsesvis
gjennomsnittlig i Vik de fire siste årene.

Komunebarometeret 2019 i et nøtteskall
En &rlig rangering av alle kommuner, foretatt av
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige
data fra offisielle kilder.

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste
kommune. Første rangering ble publisert i 2010.
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nokkeltall
innen 12 forskjellige kategorier.

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting,
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten
data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-
Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk
diskusjon.

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut

til at kommunen har noe å lære av andre - basert på
hvor nær kommunens målbare resultater er
kommunene med best resultat. Barometeret er heller
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til
tjenestene.

Det er viktig åhuske på at det kan finnes gode
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at
tilfeldigheter kan spille en rolle - spesielt i mindre
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt
nøkkeltallet har i barometeret.

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne
artikkelen:

!']'_ . ). . Der
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.
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Grunnskole
I • • o , I 111

KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB KB KB KB I KB I
KB

2019 2019 2019 2017 2018 2019
AVGANGSKARAKTERER: Snitt 40 40 41 235 41 44 3,1 lit 3
grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire
år
AVGANGSKARAKTERER: Snitt 40 41 42 137 42 44 2,9 3,2 3,8
grunnskolepoeng (10. trinn) siste år
FRAFALL: Andel elever fra 93 74 82 75 88 3,7 48r
kommunen som har fullført og  
bestått videregående innen fem år

- LL.,
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste 27 17,7 19,9 31 19,5 4,7
mestringsnivå, snitt siste fire år
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste 9,5 18,9 0 10,3 6,1 3,5
mestringsnivå, snitt siste fire år
NP 9. TRINN: Andel elever på laveste 7,4 10,6 0 5,9 3
mestringsnivå, snitt siste fire år
UTDANNING: Andel lærere med 60 61 60 73 97 2,8.
kompetanse til å undervise i norsk,
engelsk og matematikk, 1.-7. trinn
UTDANNING: Andel lærere med 50 61 61 73 100 3
kompetanse til å undervise i norsk,
engelsk og matematikk, 8.-10. trinn
UTDANNING: Andel lærere som 95 98 96 207 95 100 3,3 3,7
oppfyller kravene til undervisning, 1.-
7. trinn
UTDANNING: Andel lærere som 100 100 100 96 100
oppfyller kravene til undervisning, 8.-
10. trinn
TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år 93 94 97 91 95
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år 89 89 88 86 90 ' _.-1'.
FYSISK AKTIVITET: Elevtimer per år 86 110 103 99 150 4 3,7
5.-7. trinn
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever 5,7 5,5 4,8 133 5,2 2,3 3,2 3,3 3,8
med spesialundervisning 1.-4. trinn,
snitt siste fire år
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever 10,6 9,8 8,4 115 9,2 4,9 3,2 3,4 4
med spesialundervisning 5.-7. trinn,
snitt siste fire år
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever 11 11 10,6 211 10,1 5,5 3.4 3,3 3,3
med spesialundervisning 8.-10. trinn,
snitt siste fire år
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn 16,7 18,8 18,5 178 15,8 66 3,5 ' 3.,6 3,6'
som har leksehjelp ...-
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn 33 33 25 209 30 88 3,7 3.7 3,1
som har leksehjelp
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn 3,2 1 I 217 8,5 59
som har leksehjelp
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Grunnskole
Nasjonalt har karakterene på 10. trinn øktjevnt og
trutt de siste årene. At valgfag ble med i
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i
Vik har vært omtrent på gjennomsnittet de siste fire
årene.

Nasjonalt har andelen elever som har fullført
videregående med bestått innen fem år, økt de siste
årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra
kommunen som har fullført og bestått videregående i
lopet av fem &r, er na p& 82 prosent.

19,9 prosent av elevene pa 5. trinn de siste fire &rene
ligger på laveste mestringsnivå (av fem) på nasjonale
prøver. Det er en statistikk som er blant de beste i
landet.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste &rene. 78 prosent av norsklererne, 69 prosent av
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne
oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig
andel av lærerne i barneskolen som underviser i
norsk, engelsk og matte i kommunen, oppfyller ikke
de nye kompetansekravene, ifølge statistikken.

På ungdomsskolen oppfyller 61 prosent av lærerne i
matematikk, engelsk og norsk i Vik nye krav til
fordypning i fagene.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 97 prosent av elevene
p& 7. trinn at de trives godt. Det gir Vik en 1. plass p&
denne tabellen. Snittet er pa 91 prosent.

88 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives
godt. I Norge er snittet 86 prosent.

I mange år økte andelen elever som fikk
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent av elevene på
1. - 4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10.
trinn som på 1. trinn. Andelen elever i småskolen i Vik
som får spesialundervisning er på et ganske normalt
nivå, 4,8 prosent. Andelen er omtrent som for ett år
siden.

P& 5.-7. trinn far 8,4 prosent av elevene i Vik
spesialundervisning. Det er under
landsgjennomsnittet pa 9,2 prosent. De som ligger
lavest er på 4,9 prosent eller lavere.

På ungdomsskolen fr 10,6 prosent av elevene i Vik
spesialundervisning. Snittet for landet ligger på 10,1
prosent.

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen
leksehjelp. I Vik får 18,5 prosent av elevene i
småskolen leksehjelp. Landsgjennomsnittet ligger på
15,8 prosent, mens kommunene som tilbyr dette i
størst omfang, ligger på minst 66 prosent.

P2 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent nar vi ser
Skole-Norge under ett. På dette trinnet i Vik er det litt
færre som får leksehjelp enn snittet i Skole-Norge.

8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i Skole-
Norge får leksehjelp. I kommunen er det noen få
elever som får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge
statistikken.
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Pleieo omsor
' ' '

, . I I I I

KB 2017 KB2018 KB2019 KB KB KB KB KB KB
2019 2019 2019 2017 2018 2019

BEMANNING: Andel ansatte med 73 72 75 227 75 84 3,3 2.8 3,5
fagutdanning
SYKEHJEM: Andel av beboere i 64 63 66 82 97
institusjon totalt med omfattende
bistandsbehov
DEMENS: Andel plasser i skjermet 25 23 18,4 40 91 2,6 2,6  enhet, målt mot beboere på
sykehjem over 80 r
KORTTIDSPLASSER: Andel av 11 8,7 5,8 17 39
opphold på sykehjem som er
korttidsopphold
BEMANNING: Tid med lege på 13.2 12 14,4 34 63
sykehjem
BEMANNING: Tid med fysioterapeut 33 31 37 25 61 4,1 3,9 4,3
på sykehjem
ENEROM: Andel brukertilpasset 88 92 91 [M, 88 100 4,1 4,4 4,1
enerom på sykehjem med bad/wc
DAGTILBUD: Antall vedtak om 0 0 25 176 28 61 3,2
dagaktivitet til hjemmeboende med
demens. målt mot antall
hjemmeboende med demens
REHABILITERING: Plasser avsatt til 6,7 1,6 4,9 188 5,4 13,5 3,9 3,3
rehabilitering i institusjon per 1.000
innbyggere over 67 år
PROFIL: Gjennomsnittlig antall 4,8 3,8 4,3 184 4,8 10,7 3,5 2,6 3,1
tildelte timer i uken,
hjemmesykepleie
HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om 100 96 94 95 100 3,6 2,8
hjemmetjenester som iverksettes
innen 15 dager
SAMHANDLING: Antall døgn på 126 103 22 101 128 0 3,5 3,8
sykehus for utskrivningsklare
pasienter, per 10.000 innb.
TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, 38 33 39 298 46 72 3,4 3,1 3
målt som andel av hjemmeboende
eldre over 80 år
BEMANNING: Årsverk av 0 0 0 5,8 14,5
ergoterapeut per 1.000 innb. over 80
år
BEMANN ING: Årsverk av geriatrisk 5,7 5,5 4,8 283 11,8 28
sykepleier per 1.000 innb. over 80 år
HJEMMETJENESTE: Mottakere av 17,6 18,8 27 210 28 57 2,9 3 3,5
matombringing, gruppa over 80 år
som ikke bor på institusjon
BISTAND: Andel som fullt ut får 89 89 89 77 98 : &,
dekket opplevd behov for bistand til
å delta i arbeid og studier
BISTAND: Andel som fullt ut får 88 88 88 60 86
dekket opplevd behov for bistand til
å delta i fritidsaktiviteter
BISTAND: Mottakere av BPA, 6,3 5,5 7,1 .,11,4 23 2,6 PE]26
støttekontakt og omsorgslønn per
1.000 innbyggere -- I
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pleie og omsorg
Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til
2014, men har siden vært ganske stabil. I Vik har 75
prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste
kommunene er andelen minst 83,8 prosent. Andelen
er litt høyere nå enn for ett år siden.

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018.
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at
man må være mer pleietrengende enn før for å få
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I
Vik er det 66 prosent som er i denne kategorien. Skal
andelen enda høyere opp, slik at ytterligere noen får
tilbud i hjemmet i stedet?

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018
ligger på 39,7 prosent. Kommunen har litt få
skjermede plasser. I Vik tilsvarer antall plasser i
skjermet enhet for demente 18,4 prosent av antallet
over 80 som faktisk bor på sykehjem. Denne
dekningsgraden er litt lavere nå enn for ett år siden.

I gjennomsnitt er 17 prosent av oppholdene på
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært
ganske stabil de siste årene. Kommunen har svært
liten andel som regnes som korttidsopphold. Vik
ligger pa 5,8 prosent. Det gir en 407. plass pa denne
tabellen.

I snitt er det per 2018 34 minutter med lege per
beboer per uke i Kommune-Norge. I Vik  fikk
beboerne i snitt 14,4 minutter med lege i uka i fjor.
Det er litt mer enn året før.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på
sykehjem er n% p%25,2 minutter i uka. I Vik har
beboerne i snitt 37 minutter i uka med fysioterapeut.
De beste er oppe p& 61,3 minutter.

For landet sett under ett er 87,8 prosent av plassene
på sykehjem det som kan regnes som moderne
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 91
prosent av sykehjemsplassene i Vik er regnet som
moderne enerom.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I
disse kommunene er det i snitt hver fjerde
hjemmeboende med demens, som har vedtak om
dagtilbud. 25 prosent av hjemmeboende med demens
i Vik har vedtak om dagaktivitetstilbud. Det er
omtrent på snittet for de kommunene vi har tall for.

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95
prosent. Nesten alle vedtak om hjemmetjenester blir i
Vik satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra
Helsedirektoratet.

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på
landsbasis 46,4 prosent av alle over 80 &r som bor
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 @rsom bor
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i
kommunen midt på treet.

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11,8 årsverk
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Vik er det 4,8
årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000
innbyggere over 80 r.

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller
studier, er nasjonalt pa 76,5 prosent. Ifølge tall fra
Helsedirektoratet opplever 89 prosent av de
funksjonshemmede i Vik at de får den hjelpen de
trenger for å kunne delta i arbeid og studier. De beste
ligger pa 98,1 prosent.

88 prosent synes de får dekket sitt behov for bistand
til & delta i fritidsaktiviteter. Det gir kommunen en 19.
plass på denne tabellen.
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Barnevern
g' 4 , ' I 11

KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB KB KB KB KB KB
2019 2019 2019 2017 2018 2019

OMFANG: Andel barn i barnevernet, 6,2 7,3 8,5 5,6 2,7 3,1 2,5
korrigert for behovet
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel 75 95 69 88 100 2,7
undersøkelser m behandlingstid
under 3 mnd
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel 76 100 100 86 100 3
undersøkelser med behandlingstid
under 3 mnd, snitt siste fire år
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon 18,2 32 24 I 32 15,6 - 3,7 4,8
og fosterhjem
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon 0 0 0 34 22
og fosterhjem, snitt siste fire år
ÅRSVERK: Stillinger med 5,1 4,8 4,8 220 5,5 9,5 3,5 3,1 2.9
fagutdanning, per 1.000 mindreårige
ÅRSVERK: Barn med undersøkelse 14,1 26 17,3 163 18,7 10 -- 3,9
eller tiltak per rsverk, f244
PLAN: Andel barn under omsorg som 0 0 0 95 100
har omsorgsplan
PLAN: Andel barn under omsorg som 0 0 0 100 100
har omsorgsplan, siste fire år
PLAN: Andel barn med utarbeidet 0 0 83 286 87 100 3,1
plan
PLAN: Andel barn med utarbeidet 0 0 0 98 100
plan, snitt siste fire år
TIDLIG  INNSATS: Netto  utgifter til 11075 11446 11566 194 11905 21687 3.,6 3,6 3,3
forebygging, helsestasjon og
skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år
BRUKERPERSPEKTIV: 0 0 0 212 0,9 3
Brukerundersøkelser  siste  fire år

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
I barometeret er det positivt at andelen er lav, men
man kan også argumentere for at lav andel kan
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Llkevel
- i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er
omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn
som er i barnevernet for behovet, er andelen i Vik på
8,5 prosent.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. Statistikken for
saksbehandling i Vik er svak. En stor andel av sakene
tar mer enn 3 måneder å behandle.

Sett de fire siste årene under ett, er statistikken helt i
norgestoppen med et snitt på 100 prosent. Snittet
ligger på 86 prosent.

Av alle barn med barnevernstiltak, er  32  prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Vik er 24

prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er en
relativt lav andel målt mot mange andre kommuner. I
barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som
positivt.

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i
barnevernet økt med So prosent i Kommune-Norge
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Vik er
noe lavere enn i normalkommunen. I fjor var
bemanningen omtrent uendret.

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I Vik er
det 17,3 mot et landssnitt på 18,7 barnevernssaker per
årsverk.

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært
høyere. Under halvparten av barna i kommunen som
var omplassert ved nyttår, hadde en omsorgsplan. Det
er en svært dårlig statistikk. Hvorfor framstår Vik så
svak på dette punktet?

Målt over de siste fire årene er statistikken for
omsorgsplan i Vik svært dårlig.
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Andelen barn med barnevernstiltak som har en
tiltaksplan er omtrent som landsgjennomsnittet, som
er pa 87,2 prosent.

Kommunene bruker mer penger på forebyggende
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan
redusere behovet for barnevernstiltak senere.
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de
gjennomsnittlige utgiftene til nesten 12.000 kroner

per barn under 5 &r. I Vik er det regnskapsfrt 11566
kroner i netto utgifter i fjor.

Kommunen har oppgitt at den ikke har spurt
brukerne på minst fire år. Flere kommuner virker
tilsynelatende uinteressert i systematisk å få
brukernes respons på kvaliteten i tjenesten.
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BEMANNING: Antall barn per årsverk 5 5,3 4,8 5,7 4,1 4,5
i grunnbemanningen i kommunale
barnehager
BEMANNING: Antall barn per årsverk 0 0 0 5,7 4,8
i grunnbemanningen i private
barnehager
PEDAGOGNORMEN: Andel 100 80 100 53 100 3,8
kommunale barnehager som
oppfyller pedagognormen, uten
dispensasjoner
PEDAGOGNORMEN; Andel private 100 80 100 54 100 3,8
barnehager som oppfyller
pedagognormen, uten
dispensasjoner
FAGUTDANNING: Andel ansatte i 44 47 52 43 55 4,6 4,6
kommunale barnehager med
pedagogisk utdanning, kommunale
barnehager
FAGUTDANNING: Andel ansatte i 0 0 0 44 55
private barnehager med pedagogisk
utdanning, private barnehager
KJØNN: Andel ansatte som er menn, 3,4 3,8 1,9 - 11,8 16,7
alle barnehager
MINORITET: Andel av 82 90 91 p 83 100 3,8 '4,7 47
minoritetsspråklige barn som går i
barnehage siste år

'
I

MINORITET: Andel av 72 82 83 170 80 100 3 3,9 3.9
minoritetsspråklige barn som går i
barnehage, snitt siste fire år
STØRRELSE: Barn per barnehage 24 25 24 48 18
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal 6,5 6,3 6,7 199 6,1 12,1 3,8 3.7 3,8
per barn i kommunale barnehager
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal 0 0 0 5,4 8,6
per barn i private barnehager
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år 90 91 85 - 89 100 3,8 3,9 pamed barnehageplass I

Snittbemanningen i kommunale barnehager endret
seg fra 5,9 barn per voksen i2017 til 5,7 i fjor. For
private barnehager er endringen fra 6,2 barn per
voksne i 2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som
innebærer at barnehagene skal ha en
grunnbemanning som tilsvarer minimum en ansatt
per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn
over tre år, ble innført fra 1. august 2018. Siden
kommunene har det samlede ansvaret for å levere
barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også med
noen data for private barnehager, som egne
nøkkeltall. Bemanningen i de kommunale
barnehagene i Vik er litt over middels. Som regel er
bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge
tall fra Statistisk sentralbyrå ble bemanningen -9,43
prosent dårligere i fjor. Var det et planlagt kutt eller
mer tilfeldige variasjoner?

I 2018 innforte regjeringen nye utdanningskravtil
personalet i barnehager. Andelen kommunale
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten

dispensasjoner, var i fjor på 52,7 prosent. Dette var en
kraftig reduksjon fra fjoråret. 100 prosent av de
kommunale barnehagene i Vik oppfyller
pedagognormen (uten dispensasjon), ifølge tall fra
Utdanningsdirektoratet. Kommunen får en 1. på
denne tabellen.

52 prosent av de ansatte i de kommunale
barnehagene i Vik har pedagogisk utdanning. Det er
bra. Landsgjennomsnittet er 42,6 prosent.

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre
handlingsplaner, den siste i 2014. Nesten ingen menn
jobber i barnehagene i Vik (kommunale og private
samlet). Hvorfor er rekrutteringen så dårlig? De beste
ligger på 16,7 prosent menn.
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Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt.
I Vik gar 91 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er
bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og
antall minoritetsspråklige barn er en marginal
feilkilde.

Over tid er statistikken i Vik midt på treet, målt mot
resultatene ellers i Barnehage-Norge.

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent

de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store
enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål?
Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at
foreldre som har barn i små barnehager, er mer
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i
mellomstore og store barnehager. I snitt har en
barnehage na 48,1 barn. Barnehagene i Vik har i folge
statistikken 24 barn i snitt.

Nasjonalt har 88,8 prosent av barna plass i
barnehagen. 85 prosent av barna i kommunen har
barnehageplass.
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LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 14,3 18,3 16,8 11,2 24 4,3 4,6
10.000 innbyggere
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene 100 100 100 32 100
som er åpne
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene 0 0 0 2,1 0
som mangler lege
FASTLEGE: Andel ledige listeplasser 22 22 32 3,8 38
HELSESØSTER: Antall årsverk per 113 115 113 1a6 106 196 4 4 3,7
10.000 innbyggere under 5 år
PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av 2 0,8 0 5,1 13,2
psykiatriske sykepleiere, per 10.000
innbyggere
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 227 217 208 84 584 44 4,1 4,1
fødte
SYKEHUS: Antall opphold på sykehus 218 208 122 112 84 2,8
per 1.000 innbyggere
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført 100 67 100 85 100
undersøkelse innen utgangen av 1.
trinn
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, 100 96 100 88 100
nyfødte innen to uker etter
hjemkomst
VAKSINE: Andel 2-åringer som er 97 97 98 95 98
med i vaksinasjonsprogrammet
VAKSINE: Andel 9-ringer som er 97 97 98 95 98
vaksinert mot meslinger
MEDISINBRUK: Total medisinbruk, 6383 6236 6210 6778 5898 44
per 10.000 innbyggere
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter 63 60 58 223 620
forebygging, kr per innb - snitt fire år

Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11,2
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har
småkommunene langt høyere legedekning enn
storbyene. Legedekningen i Vik er på 16,8 leger per
10.000 innbyggere.

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå
pa 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Vik er
det ledig plass på 100 prosent av fastlegelistene.

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i Kommune-
Norge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen,
blir årsverkene ikke registrert riktig. Dekningen av
helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er
ganske gjennomsnittlig. De beste ligger pa 196,1
årsverk per 10.000 småbarn.

Vik har 208 jordmodre per 10.000 fodte barn. De
beste i Kommune-Norge ligger p%584 &rsverk.

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot
innbyggertallet. Statistikken kommer fra
Helsedirektoratet.

Nasjonalt er det et betydelig fall i andelen barn med
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skole#r.
Snittet i Norge har falt fra nesten 9o prosent til 84,6
prosent på bare ett år. 100 prosent av elevene i Vik
hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1.
skoletrinn. Andelen er høy målt mot resten av landet.

88,4 prosent av alle nyfødte i Norge i fjor hadde
hjemmebesøk innen 14 dager. Statistikken nasjonalt
har blitt stadig bedre de ti siste årene. Alle nyfødte i
kommunen i fjor hadde ifølge statistikken
hjemmebesøk innen to uker etter fødselen.

Nesten alle 9-&ringenei kommunen er vaksinert mot
meslinger, ifølge statistikken. Det er bra.
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SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde 5,6 0 5,3 - 3,9 2,2 - Ifor mottakere mellom 18 og 24 år
SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde 4,1 0 5,4 4,6 2,9 3,8
for mottakere mellom 25 og 66 år
SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 8,1 6,9 5 7,1 1.5 4 4,4 4,4
år som har mottatt økonomisk
sosialhjelp, korrigert for behovet
SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 6,3 0 4,3 177 4,5 2,1 2,9 3,7
år som har mottatt økonomisk
sosialhjelp, korrigert for behovet
SOSIALHJELP: Andel som går over 6 31 29 46 - 40 14,5 4 4,4 •måneder på stønad
SOSIALHJELP: Andel av mottakere 15,7 14,6 15,9 188 2I 5,4 3,9 4,4 4,3
med stønad i over IO måneder
ØKONOMI: Andel av mottakerne som 13,7 8,3 13,6 258 10,3 5,8 r# 4,4 2,9
har sosialhjelp som
hovedinntektskilde
AKTIVITET: Mottakere av 0 0 0 16.3 61
kvalifiseringsstønad, andel av dem
som går over 6 mnd på sosialhjelp
ØKONOMISK RÅDGIVNING: Årsverk  til 0 0 0 7,2 97
økonomisk rådgivning per 1.000
langtidsmottakere av stønad
BOLIG: Andel søknader om 50 7o 63 71 100 - 3,5 2,8
kommunal bolig som blir innvilget
INDIVIDUELL  PLAN:  Mottakere med 0 43 30 9,2 73 4,3
individuell plan, målt mot mottakere
som går mer enn 6 måneder på
stønad

Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt
opp nasjonalt i fjor, og er pa 3,9 mneder. Unge
mottakere i Vik går ganske lenge på sosialhjelp. I
barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må
være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning
på vei mot noe mer permanent. Stønadstiden for de
unge var omtrent uendret i fjor. Stønadstiden ble
betydelig lenger i fjor. Var det spesielle
omstendigheter som inntraff?

Blant mottakere over 25  &r  er stønadstiden nasjonalt
den lengste som er registrert de siste ti årene - 4,6
måneder. For de over 25 &r i kommunen er
stønadstiden litt lenger enn gjennomsnittet. Voksne
går omtrent like lenge på stønad nå som for ett år
siden. Stønadstiden for de voksne ble mye lenger i
fjor. Måtte det bare bli slik, eller er det mulig å få
bedre statistikk framover?

Når vi korrigerer for behovet, mottar 4,3 prosent av
de over 25 ar i Vik sosialhjelp. Snittet er 4,5 prosent.

39,5 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge,
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er
nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. Hele 46

prosent av dem som går på sosialstønad i Vik mottar
den i minst 6 måneder. Andelen er ganske høy målt
mot de fleste andre kommuner. De beste ligger på
14,5 prosent.

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 15,9 prosent av
dem som mottar støtte. Kommunen er på 188. plass
på denne tabellen.

Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp,
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i
kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt, er
litt over gjennomsnittet. I barometeret er det positivt
at få har sosialhjelp som hovedinntekt.

På landsbasis ble 71,1 prosent av søknadene om
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært
ganske stabil de siste ti årene. I Vik ble 63 prosent av
søknadene om kommunal bolig innvilget i fjor.

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 9,2 prosent som
har en slik plan. I Vik er dette verktøyet brukt i en del
tilfeller.
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BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per 9,4 9,2 9,5

PF
4,3 9,6

innbygger
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er 18,7 18,8 19 15 25 4,3 4,4 4,5
aktive lånere på biblioteket (fra Norsk
kulturindeks, Telemarksforsking) I

'

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra 5,3 5 4,1 5 ' 3,3 6,5 4,7 4,6 4,1
folkebibliotek per innbygger l - •"
BARNOG UNGE: Netto driftsutgifter 2264 2947 2826 - 1370 3876 4,6 'AGtil aktivitetstilbud for barn og unge
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett 685 687 670 202 792 1949 3,6 3,4 3,1
og idrettsanlegg per innbygger
KINO: Kinobesøk per innbygger 0 0 0 1,4 4,1
SYSSELSATTE: Ansatte 5,6 5,2 4 210 9,8 12,4
kulturarbeidere i kommunen (fra
Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per 1.00
innbyggere
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som 25 17,1 14,2 1,,.,:,,24 51 3,5 ,--går på kommunens musikk- og
kulturskole
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev 8,8 14,4 19,3 12.7 27 3,9 4,7
(fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking)
FRITIDSSENTER: Åpningstid, antall 148 129 155 262 511 3768
timer i året
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene 14,9 19 17,5 •i 14,5 26 3,6 4,4 42
som er overført til frivillige

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på
4,3 besøk per innbygger. Vik har bedre besøk på
biblioteket enn de fleste andre kommuner, og får en
22. plass på denne tabellen.

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks
fra Telemarksforsking. I Vik er 19 prosent av de
voksne registrert som aktive lånere.

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018.

Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i
snitt 791,5 kroner per innbygger av egne penger på
idrett og idrettsanlegg i fjor. Dette er en økning fra
året før. Netto utgifter til idrett og anlegg i Vik er på
670 kroner per innbygger.

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor
mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i

privat og offentlig regi. I Vik er sysselsettingen innen
kultur ganske lav målt mot folketallet.

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest
populært, er det over sju ganger så mange som går på
kulturskolen, som i de kommunene med færrest
elever. Ifølge statistikken er det 14,2 prosent av barna
i Vik som går på musikk- og kulturskole. De beste
kommunene ligger på 51,4 prosent.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I Vik
får elevene litt flere timer undervisning enn
landsgjennomsnittet.
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RESSURSER: Energikostnader per 140 146 138 226 127 80 -- 3,1
kvadratmeter bygg
RESSURSER: Samlet antall 6,6 6,5 6,6 224 6,8 3.6 3,7 3,8 3,7
kvadratmeter per innbygger
(formålsbygg)
RESSURSER: Energibruk per bruker 283 385 338 220 233 160 3,4 2,8 3
av kommunale bygg
AVFALL: Søppel per innbygger (kilo), 141 131 0 120 7,3 3.,6 3.7
korrigert for antall fritidsboliger
AVFALL: Andel husholdningsavfall 50 50 0 42 52
levert til gjenvinning og
biegassproduksjon
RESSURSER: Vannforbruk per 133 127 150 66 47
tilknyttet innbygger (m3)
REKREASJON: Netto driftsutgifter til 658 594 626 207 589
rekreasjon i tettsteder, per innb.
LANDBRUK: Jordbruksareal if 1,4 1,6 1,2 0 3,4 3,3h
omdisponert siste fire år, per 1.000
dekar
KLIMA: Utslipp av klimagasser per 7967 8826 8835 z66 12237 2091

I
4,6 4,4 4,3

innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle
utslipp
KLIMA: Utslipp av klimagasser per 84 79 83 173 160 48
innbygger, i C2-ekvivalenter -
oppvarming
KLIMA: utslipp av klimagasser per 117 107 102 207 241 9,5
innbygger, i CO2-ekvivalenter - avfall

Sektoren er en del endret i årets utgave av
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk
kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge
regnskapstallene. Vi må tilbake  til 2010 for å finne
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Vik er på
138 kroner per kvadratmeter, ifolge SSB.

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale
byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt
utgjør arealet i snitt 6,8 kvadratmeter per innbygger.
Arealet er omtrent uendret. Dette er typisk en
indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn
små. Vik er midt på treet hva gjelder arealeffektivitet,
altså kvadratmeter bygg målt mot innbyggertallet.
Legg merke  til  at gjennomsnittet er betydelig påvirket
av de største kommunene.

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere.
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til
statistikken.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall
personer per husstand. Dermed vil store
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor,
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene
er derfor ganske usikre.

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet
til gjenvinning eller biologisk behandling. Det er
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og
under 2o prosent. En liten andel av avfallet i
kommunen går til materialgjenvinning eller biologisk
behandling. Må det være slik i Vik eller kan
statistikken bedres?

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt
med nesten 20 prosent det siste året, selv etter at vi
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området.

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på
arealer i kommunen. I Vik er 1,6 promille av
jordbruksarealet omdisponert de siste årene, ifølge
statistikken.
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I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
&rene. Vik slipper ut 8835 kilo klimagasser per

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens
utslipp er litt høyere enn de fleste i Kommune-Norge.
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Saksbehandlin
, I ... 111

KB 2017 KB 2018 KB2019 KB KB KB KB I KB KB

2019 2019 2019 2017 2018 2019
FRISTBRUDD: Andel byggesaker med 0 0 0 7,9 0
overskredet frist
BYGGESAK: Behandlingstid saker 0 0 0 13 0
med 3 ukers frist
BYGGESAK: Behandlingstid saker 0 0 0 7,8 0
med 12 ukers frist
TILSYN: Andel av vedtatte 5,6 1,4 1,9 194 10,2 33 WRbyggesaker med faktisk tilsyn
GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for 10400 11100 11100 188 14105 0 3,9 4 4
enebolig
PLAN: Andel av byggesøknader 59 10 0 0 0 2,8
innvilget ved dispensasjon fra plan
PLAN: Andel av byggesøknader i 100 100 0 0 0
områder med restriksjoner som er
innvilget
PLAN: Gebyr for privat forslag til 26500 18800 0 70479 10422
reguleringsplan

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for Kommune-
Norge. De nyeste dataene som er brukt i
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt
fristene i o prosent av sakene.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de
tidligere talJene i Kommunebarometeret ikke
sammenlignbare. Bare i noen få tilfeller fører
kommunen faktisk tilsyn med byggesakene, ifølge
statistikken.

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018

advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet.
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene
mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for
enebolig er omtrent middels i Vik på 11100 kroner,
ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.

SSB har ikke oppdaterte tall for dette for 2018.

Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. Vi
har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i 2018.

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de
rimeligste og de dyreste kommunene øker.
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KB 2017 KB 2018 KB2019 KB KB KB KB KB KB
2019 2019 2019 2017 2018 2019

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, 8042 10660 11122 222 11206 7497 3.4 3.,6
renovasjon og feiing
VANNKVALITET: Andel innbyggere 100 100 100 98 100
tilknyttet vannverk med god kvalitet
E-coli
VANNKVALITET: Andel innbyggere 100 100 100 99 100
tilknyttet vannverk med god kvalitet
IE
VANNKVALITET: Andel innbyggere 100 100 100 99 100
tilknyttet vannverk med god kvalitet
farge
VANNKVALITET: Andel innbyggere 78 100 7,2 98 100
tilknyttet vannverk med god kvalitet
pH
LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, o,1 0,2 0,5 0.8 0 45
snitt timer per år per innbygger
VANNLEKKASJE: Andel av vannet 8,9 8,9 8,5 30 6,1
som går tapt på grunn av lekkasjer
ALDER: Andel fornyet 0,2 0,6 0,7 134 0,6 2,3 3.,3 3,6
vannledningsnett siste tre år(%)
ALDER: Alder på vannledningsnettet 41 41 41 - 33 18
(år)
ALDER: Andel fornyet spillvannsnett 0.2 0,3 0,3 155 0,6 1,6
siste tre år, avlip (%)
ALDER: Alder på spillvannsnettet (år} 38 39 39 30 16
RENSEKRAV: Andel innbyggere som 100 97 98 60 100
er tilknyttet anlegg som overholder
alle rensekrav
ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 0 2,8 2,8 141 5,1 0 4,7 4,7
1OO km spillvannsnett
OVERSVØMMELSER: Antall 0 0 0 0,9 0
oversvømte kjellere hvor kommunen
har erkjent ansvar. per 10.000
innbyggere

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten.
Det sentrale er om det er sammenheng mellom
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp,
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert
for den generelle lønns- og prisveksten i
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp,
renovasjon og feiing i Vik er midt på treet. Lave
gebyrer er positivt i barometeret. Men det skal helst
ikke bety at anleggene er utdaterte og dårlig
vedlikeholdt.

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som
er et problem i en del kommuner.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og

slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene,
og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det lite fra
ledningsnettet i Vik sammenlignet med resten av
Kommune-Norge.

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært midt på treet, men på et punkt Kommune-
Norge samlet sett ikke er spesielt gode på.

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett,
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt.
I Vik er snittet 41 r. Det gir kommunen en 347. plass
på denne tabellen.

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er
fornyet siste tre år er nå o,6 prosent. Utskifting av
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spillvannsnettet i Vik har vært ganske lavt prioritet de
tre siste årene, ifølge statistikken.

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en
kjent alder, på 39 år. Snittet for Kommune-Norge er
30 @r.
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Økonomi
I • • , . I

'''

KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB KB KB KB KB KB
2019 2019 2019 2017 2018 2019

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto 1,3 -0,6 1,2 165 1,6 4,4 3,3
driftsresultat siste år, i prosent av
brutto driftsinntekter
DRIFTSMARGIN: Korrigert netto 0 7,1 5,5 3 5,8
driftsresultat siste fire år, i prosent av
brutto driftsinntekter
DRIFTSMARGIN: Brutto driftsresultat -1,6 -1,2 -2,1 2 10,1
siste år i prosent av brutto
driftsinntekter
DISPOSISJONSFOND: I prosent av 7,9 6,6 8,6 262 12,1 28 3 I 2.7
brutto driftsinntekter
DISPOSISJONSFOND: Endring i 0,9 -I,4 2.1 122 0,7 10,1 2.7 3,9
disposisjonsfond siste år
GJELD: Netto renteeksponert gjeld i 39 47 47 244 39 -9,2 3,4 3 3,1
prosent av brutto driftsinntekter
GJELD: Endring i renteeksponert gjeld 16,6 7,5 0,2 172 3,2 -16,6 - 3,9
siste år
NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent 1,4 1,4 1,3  0,4 -1,8 FR[HEav brutto driftsinntekter, eksklusive
avdrag
INVESTERINGER: Snitt siste fire år, 13 15,7 17,1 Js 15 5,7 3,8 3,3 3,1
som andel av brutto driftsinntekter -, I

LÅN: Andel av investeringene som 72 75 75 200 69 43 3 2,9 3,1
finansieres med lån, siste fire år
PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i 5 4,8 5,7 295 5.9 0,8 4 3,9 3,6
balansen, i prosent av brutto
driftsinntekter

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del
kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne
utbetalingen er trukket fra, for gi et bedre bilde av
den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt
ble korrigert netto driftsresultat pa 1,6 prosent i 2018.
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer
seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat
var på 1,2 prosent i fjor. Det er bra, i likhet med
mange andre kommuner. Resultatet var en del bedre
enn for ett år siden. Det er positivt, siden de fleste
kommuner har levert svakere resultat.

Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært
meget solid.

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger
fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på
12,1 prosent av brutto driftsinntekter. Vik har en
ganske stor sum penger på 'bok' i form av
disposisjonsfond (8,6 prosent). Har kommunestyret

et vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør
være?

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn
penger kommunen selv har utestående hos andre,
gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger
og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I
snitt er renteeksponert gjeld p 39,1 prosent av brutto
driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. Netto
renteeksponert gjeld i kommunen er litt høyere enn
landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter.
Vik ligger på 47 prosent.

Det siste året har gjeldsgraden i Vik vært omtrent
uendret.

Kommune-Norge samlet bruker o,4 prosent av brutto
inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar
hensyn til avdrag. Vik bruker 1,3prosent av
inntektene på å betjene gjelda, før avdrag.

Investeringsnivået har vært tilnærmelsesvis
gjennomsnittlig i Vik de fire siste årene.
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Hva er korrigert netto driftsresultat?

Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er,
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer
bildet.

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk
beregningsutvalgs generelle anbefaling for
kommunesektoren (1,75%).

Nytt i2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig
grad, med mindre kommunen bruker den over flere
ar.Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av niv&et i 2018,
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.

Åse på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk
av driftsøkonomien enn det som er realiteten.

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene.
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til
bundne fond.

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle,
men generelt  vil  korrigert netto resultat være lavere
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat.

I enkeltkommuner  vil  det for enkelte år være
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og
korrigert resultat.

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for
momskompensasjon for investeringer, som tidligere
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.

Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år:

I I ' I I I 4 I . I :

Brutto driftsinntekter 244 239 245 256 265 269 285 301 319 320

- utbetaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Havbruksfondet

Brutto driftsinntekter 244 239 245 256 265 269 285 301 319 320

korrigert

Netto driftsresultat 24,6 19 13,2 15,4 16,9 12,3 60,5 5,1 -3,3 7,5

- utbetaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Havbruksfondet

- mva på investeringer 0,7 1,5 1,2 2,6 3 3,3 0 0 0 0

+ bruk av bundne fond 5,8 8,9 6,5 8,5 8,8 9 10,9 9 11,1 8,1

- avsetning til bundne fond 9,4 8 8,5 8,1 10 12,7 13,3 9,7 9,5 8,8

+nettoutgifter f 170 -2,4 0,4 -2,6 -0,7 -6,5 -0,2 1,2 -2,6 -2,8 -5,8

+ netto utgifter f 171 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 2,7 2,9

Korrigert netto 18 18,7 7,4 12,6 6,2 5,1 61,7 4 -1,9 3,9

driftsresultat

Tabellen viser korreksjonen i kommunen, målt i millioner kroner.
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Kostnadsnivå

, 8 8

KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB KB KB KB KB KB
2019 2019 2019 2017 2018 2019

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til 16562 15459 15270 239 14947 12566 ·2,8 3,3
grunnskole per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet
PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til 0 0 0 0 16634 0 0 0
pleie og omsorg per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet
BARNEHAGE: Netto utgifter til 8190 9573 8517 I 127 9069 7421 it 4,3
barnehage per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet
BARNEVERN: Netto utgifter til 1800 6368 6857 2478 881 I 4,6
barnevern per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet
SOSIALTJENESTE: Netto  utgifter til 2888 3100 2568 206 2703 825 3,7 3,5 3,7
sosialtjeneste per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet
KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til 4151 3732 ry 2937 1971.34

kommunehelse per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet
ADMINISTRASJON: Netto utgifter til 4978 5222 5541 4739 3183 2 f
administrasjon per innbygger.
korrigert for utgiftsbehovet

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse,
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for
utgiftsbehovet) i Vik ligger omtrent på gjennomsnittet
for Kommune-Norge. Kostnadene var omtrent
uendret i kommunen i fjor, justert for lønns- og
prisveksten.

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest,
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Justert for lønns- og
prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg omtrent
uendret i fjor, ifølge statistikkene.

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst.
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015.
Barnehagekostnadene i kommunen er litt under
landsgjennomsnittet. Kostnadene i barnehagene ble
redusert med -11,03 prosent i fjor, justert for lønns-
og prisveksten.

Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønns-
og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy.
Kostnadene innen barnevernet i Vik ligger veldig høyt
målt mot resten av landet. Må det bli slik, eller kan
kommunen gjøre noe for å få ned utgiftene? Det siste
året harutgiftene i barnevernet gått opp med 7,7
prosent, etter at vi har tatt hensyn til prisveksten.

Innen administrasjon ligger utgiftene litt høyere enn
landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for hele
Kommune-Norge er pa 4738,5 kroner per innbygger.
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Slik kommer kommunene i fylket ut på totaltabellen
t : I II h 9. 9

• I

I I '

Hornindal
Stryn
Gloppen
Sogndal
Førde
Eid
Leikanger
Gaular
Askvoll
Selje
Vågsøy
Gulen

Fjaler
Flora
Jølster
Solund
Balestrand
Luster

241
273
235
268

130

'595.
275
141-254

284
238

100
110
134
135
159

184
195
217
224
246
269

129
160

262
228

- 263
132 181
134 nag@e

- 

126
236

259 99
194 151 277
163 153

124 132

-%,L.
s ET
94 i91 139

27o f's8!f 'a»
2n7 a'

ii
240 -284
235

134
270

206
222
184

150
182

129
109
ftB

246
242

179
158

100

226
156
166
164

9
209

292
I 286

230 225r :
149 233

?88 1111
139

Tabellen viser maksimalt 20 kommuner for fylker med mer enn 20 kommuner.

De beste kommunene i kommunegruppa

• I •

' .
'9f  '
114
115
125
144
146
150
171
208
274
282
283
295.
298

i so7
i#a.=

Rendalen
Lom
Meråker
Skjåk
Hitra
Sauda
Ål
Hvaler
Tokke
Samnanger
Fitjar
Vik
Vaksdal
Sømna
Snåsa
Vinje
Skjervøy
Austevoll
Frøya
Høyanger

101 133
178

245

171
L.3e i

110 ,5a #;
199
105

190

93

231

153
105
215

126 102

±; E
 lilMll----
LE& 13e
zi Ia»lx

-- 

138175

186

,  at&_ '

197
108
,O_
191

174
237
285

2@9
113

Ia#

191

'ii
228

130

100
124
169

135
130
134
224
218
101

-·

185
234
277

251
296
ti:
2

123
93 '  zl88

142 104
198 263

aø1111[!11--:r
173 252• e

247
125
132
102-Figgs, 292

211
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Slik gikk det med de kommunen likner mest på
t I•• I '

Lesja
103 Grane
108 Jondal
112 Etnedal
150 Tokke
161 Rennebu
183 sør-Fron
223 Rollag
225 Vang
256 Vestre Slidre
274 Vik
284 Nesset

i 2&.:' Rindal
- - ·1

Norddal
Lærdal

I I •

152 z9
1o3 121

- 106
gj 198
171 153

142
215 110 119 113
188 '  8p9 I 122
186 - 227 201
231 269 158
105

la 203 ' BE""
225

168
123
96
160 is

226
189 141

j __iR_:::; 255

244

'I

183 217--96 268
111 J% iii

232 266
176 '284
150
231

142
198 263

254 275
240 'jt 221

Hemnes 274 201 200
Hjartdal B A  , ••
Bremanger lilZ
Grong · 281
Meley a6 15s 192

Utvalget er basert på indikatorer innen økonomi, demografi og geografi. Utvalget er gjort av Kommunal Rapport,
basert i hovedsak på data fra statsbudsjettet.

147
159
115
111

110
86;

268
273

207- 236
z8:

225 185
195

271
190
121
235

Målt mot egne naboer
I•• I I I

I .
I I •

Sogndal 268 259 99 270 156
Leikanger 238 124 132 222 • Ill: 99

136 Modalen
If?as

172 VOSS 219 212 248 163 203 184 201
246 Balestrand 126 284 246 288
274 Vik l-05 l ---- . 198 263
282 Vaksdal 126 102 EBE ii9 247 d- Aurland &if l 262- Lærdal 240 'g 221 290 110 268 2Bp- Høyanger _&; I 175 130 6Si •
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Endringer i Kommunebarometeret fra tidligere &#r
Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer, Barnehage: Andel kommunale barnehager som
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk. private barnehager som oppfyller pedagognormen,

uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB).Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen

er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere
års barometer indikerer at det har liten praktisk
betydning for de aller fleste kommunene, men at det
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil
endringen ha stor effekt på karakterene.

Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer pa 5.-7. trinn.

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens.

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.00o
innbyggere (erstatter antall innleggelser).

Sosialhjelp: 0konomisk r&dgiving, &rsverk til
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av
stønad.

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp,
oppvarming og avfall.

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for
privat forslag til reguleringsplan.

Slik blir karakterene fordelt mellom kommunene
De 5 %beste verdiene innen ett nøkkeltall får
karakteren 6 - som er toppkarakteren.

Ved å sette grensen på ca. den 2o. beste kommunen
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om
det bare var en kommune som kunne få toppkarakter.

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall
som er lik landsgjennomsnittet.

Det er disse kommunene vi ofte betegner som
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er
levert.

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til
barometer@kommunal-rapport.no.
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Møtereferat kontaktmøte kontrollutvalsleiarane i region Sogn

Møtedato:

Deltaka rar:

Forfall
Tema:

11.09.19 Tid: 14:00-16:00 Møtestad: Lægreid Hotell

Anders Bolstad (Luster), Atle Førde (Høyanger), Eirik H Hamre
(Leikanger), Marit Aafedt Fjærestad (medlem Vik), Erik Skogli (medlem
Årdal), Arnt Hovland Munthe (Sogndal), Sigrun Dale (nestleiar Balestrand),
Guri Olsen (medlem Lærdal)

Richard Nesheim, Harald Mo & Andrea O seth PwC
Olav Ellin sen Aurland
Kontaktmøte kontrollutvalsleiarar

Område
Presentasjonsrunde

Sak 1
Orientering om
forvaltningsrevisjonar satt i
gang 2018/2019

Sak2
Erfaringsoverføring til nye
kontrollutval

Sak 3
Felles selskapskontroll av
SIMAS

I Til drøftin
PwC innleia møte med å ønske velkommen. Det var ein kort

presentasjonsrunde av leiarane og sekretariatet.

Det var ein gjennomgang av forvaltningsrevisjonsprosjekt
som er gjennomført i 2018/2019, og
forvaltningsrevisjonsprosjekt som er satt i gang i 2019. Ein
oversikt over status i den enkelte kommune vart delt ut.
Denne ligg ved som eige dokument.

Det vart informert om møte mellom PwC, Marianne Vara (SF
Revisjon) og Terje Førde (Kryss revisjon). For kommunar
som i dag nyttar SF Revisjon vil forvaltningsrevisjon i
framtida bli levert gjennom den nye revisjonseininga. Den
nye kommunelova gjev ikkje lengre retningslinjer for årleg
forvaltningsrevisjon, men ut frå forarbeida er det ikkje lagt
opp til nokon realitetsendring som fylgje av ny lov og
forskriftstekst.

Det var drøfta korleis ein kan sikre erfaringsoverføring til nye
konstituerte kontrollutval.

Alternativ som vart diskutert var felles overleveringsmøte
mellom dei to kontrollutvala, og ei mentorordning opp mot
nytt kontrollutval.

lnnspel til å bruke numerisk vara, for å sikre stabilitet.

Ein må etterstrebe at nye kontrollutvalsmedlemmar deltar på:
• Folkevaldopplæringen
• Opplæringsdag for kontrollutval på Skei
• NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen

, Det vart vist til Sak 11/2019 i kontrollutvalet i rdal, med
forslag til gjennomføring av felles forvaltningsrevisjon av
sjølvkostområdet i SIMAS IKS.

Saka vart drøfta, og refleksjonar frå dei ulike kommunane
vart delt. Samtlege kommunar tilstade stilte seg bak
gjennomføring av ein felles selskapskontroll av SIMAS IKS.
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Sak4
Erfaringsutveksling

Sak5
Tilbakemeldingar til
sekretariatet

Øvrig

-

Sekretariatet legg opp til at det vert sett av budsjettmidlar på
kr 50.000,- i kvar kommune, til gjennomføring av ein felles
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll.

Praksis knytt til fast møteverksemd og deltaking i møte vart
løfta. Ulikheitar opplevd i forhold til deltaking av politisk og
administrativ leiing i dei ulike kommune.

Balestrand har opplevd det som positiv med sterk deltaking
frå politisk og administrativt nivå, og ynskjer dette vidareført
til ny kommune.

Kontrollutvalet i dei tre kommunane som skal slåast saman til
Nye Sogndal kommune, fungerer fram til 01.01 .20.

Det var ingen andre spesielle punkt som vart teke opp.

Sekretariatet bad om tilbakemeldingar på arbeidet som vert 
1

utført frå sekretariatet si side. Det vart gitt positive
tilbakemeldingar i høve til dette frå deltakarane i møtet.
Nokre av tilbakemeldingane:

Har vært ein fornøyelse!
I God opplæring og informasjon i starten ved nytt utval.

Presise og tydelege - gode sakslister.
God service og oppfølging.
Positivt med kontinuiteten.
Lærerikt med årlege samlingar som bør vidareførast.
Godt  ivaretatt  frå sekretariatet.

Departementet er positive til å lage ein ny versjon av
«Kontrollutvalsboka», men det kjem ikkje nokon ny versjon
før tidlegast til neste år.

Endringar i sekretariatet: Linn Terese Nyhamn Engvik går inn
i kontrollutvalet i Høyanger og Luster. Harald Mo tar  over  i
Vik.

Vedlegg
- Oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekt utført/planlagt 2018/2019.
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Kontrollutvalet  i  Vik kommune

Sak 15/2019 Framlegg til budsjett for kontrollutvalet 2020

Sakshandsamar
Andrea O seth

Møtedato
23.09.2019

Saknr
15/2019

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Kontrollutvalet gir følgjande framlegg om budsjett for 2020 for kontrollutvalet i Vik kommune:

Område
Kontrollutvalet
Sekretariatet
Finansiell revision
Kio av forvaltningsrevis'on
Plan for forvaltningsrevisjon og
ei arska skontroll
Ko  av selska skontroll
TOTALT

2020
118 815
181 512
Avventar vedtak i ny revis onsenin'
250.000
80.000

50.000
680 327 + midlar til finansiell revisjon jf
vedtak i nv revis  'onseinin

Framlegget vert å sende administrasjonen for innarbeiding i kommunen sitt budsjett.

BAKGRUNN

Aktuelle lover/forskrifter og avtalar.

Kommunelova
Forskrift om kontrollutval
Forskrift om revisjon
Selskapsavtalen med SF Revisjon
Avtale om sekretariat med PricewaterhouseCoopers AS.

Budsjettet for 2019:
Vedlagte tabell viser framlegget frå kontrollutvalet for 2019, samt det vedtekne budsjett for 2019.
I budsjettet som er vedteke av kommunestyret er det sett av totalt kr 985.274 til kontrollutval og
revisjon, og tildelt beløp er i tråd med budsjettframlegget frå kontrollutvalet.
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Buds'ett 2019
Område
Kontrollutvalet
Sekretariatet
Finansiell revision
Kia av forvaltninsrevis on
K'o av selska skontroll
Totalt kontrollo tilsyvn

Framle o fr& kontrollutvalet
98.200

177.400
460.000
250.000

0
985.600

Vedtak  i  kommunestret
97.874

177.400
460.000
250.000

0
985.274

SAKS UTGREIING

Etter forskrift om kontrollutval § 18 skal kontrollutvalet utarbeide forslag til budsjett for kontroll-
og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette budsjettforslaget skal følgje formannskapet si innstilling av
kommunen sitt budsjett til kommunestyret.

Budsjettet er delt i 5 delar:

1. Kontrollutvalet
2. Sekretariatet
3. Finansiell revisjon
4. Kjøp av forvaltningsrevisjon
5. Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll
6. Kjøp av selskapskontroll

1. Kontrollutval

Denne posten er budsjettert til kr 118.815, jamfør oppsettet under.

I tråd med reglement for godtgjersle til folkevalde (godkjent av kommunestyret 28.04.16) er
godtgjersla til kontrollutvalsleiar utrekna som ein faktor av løn til ordforar (2,5%). Som ei
tilnærming er det teke utgangspunkt i ordførarløn for 2019, kr. 839 798, med ei justering for
forventa lønsvekst på 2%. Godtgjersla til kontrollutvalsleiaren er difor estimert til kr. 21 415.

Godtgjersle tilmedlemmarer lagt inn med sats for halvdagsmøte (inntil 4 timar) kr 750 per møte.
Det er lagt opp til 5 møter i 2020. Dette tilsvarar ei samla godtgjersle på kr. 15.000. Tapt
arbeidsforteneste er estimert til kr 30.000 (5 halvdagsmøter for 5 medlemmar med sats kr. 300
per time).

Det vert i budsjettet lagt opp til at medlemmene skal ha mogelegheit til fagleg oppdatering i form
av kurs eller deltaking på konferansar. Dette er viktig å prioritere dette for å sikre god opplæring
og kompetanse for medlemane i kontrollutvalet, spesielt ved eit nytt konstituert kontrollutval som
er tilfelle i 2020. Det vert føreslege ein sum på kr 40.000 til dette formålet.

Øvrige budsjettpostar er lik som for 2019.
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Kontrollutvalet
Fast codtr ersle leiar i kontrollutvalet
Fast godt r ersle medlemer i kontrollutvalet
Ta t arbeidsforteneste
Kilometergodt ersle/diett  (o lerin etc)
Arbeids revaravgift avrunda
Kontingentar
Faolitteratur, forbruksmateriell m.m
Kurs/konferansar/andre kostnader
Sum kontrollutval

2020
21415
15.000
30.000

1.700
7.000
1.300
2.400

40.000
118.815

2. Sekretariat

Kommunestyret vedtok avtale som gjaldt frå 1.6.17 fram til 1.6.19, med opsjon på 2 + 2 år etter
Det er avtale om fast pris vedkomande sekretariatsfunksjonen med PricewaterhouseCoopers AS.
dette. Rådmann, i samråd med kontrollutvalet, valgte abenytte seg av denne opsjonen. Etter
avtalen var prisen i 2019 på kr 176 225. Frå og med 1.1.20 skal prisenjusterast med endring i
konsumprisindeksen for 2019. I budsjettframlegget vert det lagt til grunn at ein får ei endring i
konsumprisindeksen i denne perioden på om lag 3%.

Budsjettposten for sekretariatet vert då sett til kr 181 512.

3. Finansiell revisjon

Selskapsavtale for SF Revisjon IKS vert vidareført via ei ny revisjonseining samla for Sogn og
Fjordane. Kostnaden for finansiell revisjon vert budsjettert av ny revisjonseining. I2019 har
kommunen budsjettert ein kostnad på kr 433 646. Budsjettposten for finansiell revisjon er per
dato ikkje fastsett for 2020. Framlegget til budsjett vil vere klart i løpet av hausten.

Kontrollutvalet vil tilrå at kommunen arbeider inn i sitt budsjett den budsjettposten som blir
vedteken av styret og representantskapet i den nye revisjonseninga.

4. Kjop av forvaltningsrevisjon

Kommunestyret vedtok hausten 2016 plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019.
Denne planen er gjeldande fram til nye planar er utarbeidd, seinast innan utgangen av 2020. I
følgje merknaden til § 9 i forskrift for kontrollutval har kommunestyret ansvar for å stille dei
nødvendige budsjettmidlar til rådvelde, slik at kontrollutvalet kan gjennomføre
forvaltningsrevisjon.
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Sekretariatet rår utvalet til å budsjettere med kjøp av forvaltningsrevisjon for 2020 med totalt kr
250.000.

5. Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

For neste valperiode må det utarbeidast ny plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.
Denne planen må utarbeidast i løpet av 2020, jamfor § 23-3 og 23-4 i ny kommunelov.

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger utfra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret

eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser pd hvilke omrader det skal gjennomfores

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller

fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper Hensikten

med risiko- og vesentlighetsvurderingen er åfinne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og.fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

8 23-4.Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og

anerkjente prinsipper for eierstyring.

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret

eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en planfor hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og.fylkeskommunens eierskap.

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er afinne ut hvor det er størst behovfor

eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret og.fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til

kontrollutvalget d gjore endringer iplanen.

Sekretariatet rår utvalet til å budsjettere med kr 80.000 til bistand til å utarbeide planar for
forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll som er basert på risiko- og vesentlegheitsvurdering i
2020.

Under føresetnad av at planane kan ferdigstillast i løpet av første halvår, vil ein kunne
gjennomføre prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekt i andre halvår.
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6. Kjøp av selskapskontroll

Kommunestyret vedtok hausten 2016 plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden
2016-2019. Denne planen er gjeldande fram til nye planar er utarbeidd, seinast innan utgangen av
2020.

Det er korne framlegg frå kontrollutvalet i Årdal kommune om å setje i gang ein selskapskontroll
av SIMAS IKS, som eit samarbeidsprosjekt mellom kontrollutvala i eigarkommunane. Samtlege
kommunar tilstade i kontaktmøte for kontrollutvalsleirane i region Sogn, avholdt 11.september,
stilte seg bak dette framlegget. For å kunne delta i eit slikt samarbeid vert det tilrådd å setje av kr
50 000 + mva til selskapskontroll for 2020.

Oppsummering
Budsjettforslaget for kontrollutvalet for 2020 vert på bakgrunn av saksutgreiinga
kr 680 327 + midlar til finansiell revisjon jf vedtak i ny revisjonseining.
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