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Rådmannens kommentar 
Rådmannen vil innledningsvis rette en stor takk til kommunens medarbeidere for god innsats i 
2018. God innsats gjennom året fra alle medarbeiderne er hovedgrunnen til at kommunen 
leverer gode tjenester til innbyggerne.  
 
Digitalisering er satt på dagsordenen i 2018. Gode digitale løsninger skal kobles sammen med 
kommunale tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Nyskapning skal 
gi oss fremtidsrettede og bærekraftige løsninger og tjenesteleveranser. Det er innført nye 
elektroniske løsninger og ny digital kommunikasjon innenfor flere områder og flere er på 
trappene i årene som kommer.  
 
Enebakk kommune hadde driftsinntekter på om lag 763 mill. kroner i 2018. Regnskapet legges 
fram med et negativt regnskapsmessig resultat på ca. 0,46 mill. kroner.  Driftsområdene har hatt 
et krevende år. Ser man bort fra finansområdet, har driftsområdene et underskudd på ca. kr. 
16,6 mill. Det er spesielt helse- og omsorgsavdelingen og avdeling for teknikk og samfunn som 
har utfordringer med å holde budsjettrammen, samt barnevern på avdeling for kultur, oppvekst 
og skole.  

At det negative resultatet ikke er større skyldes merinntekter på finansområdet på totalt kr. 16,1 
mill. Merinntektene kommer hovedsakelig som følge av høyere inntektsutjevning (5,8 mill.) 
enn budsjettert og positivt premieavvik på pensjon (8,4 mill.). Dette er ikke varige merinntekter 
for kommunen, men det bidrar til å redusere kommunens negative resultat i 2018.   
 
Å løse framtidens utfordringer vil kreve godt samarbeid mellom politikere og administrasjon 
og vilje til å prioritere. Det vil være krevende å dimensjonere tjenestene til en økende befolkning 
og endret befolkningssammensetning, samtidig som kostnadene må reduseres. Enebakk 
kommune må endre tjenestetilbudet for å holde seg innenfor rammene i årene som kommer. 
 
Året 2018 har vært preget av høy aktivitet i alle kommunalavdelingene. Ytre Enebakk skole ble 
åpnet til skolestart og er i full drift. For kommunen er dette det største byggeprosjektet vi har 
gjennomført, og det er med stolthet vi i 2018 overtok et bygg med en sterk miljøprofil der det 
er brukt massiv tre og en byggemetode som er fremtidsrettet. Dette blir et solid skolebygg for 
elevene våre i flere generasjoner framover. 
 
Befolkningsveksten i 2018 var på 0,74 %. Dette er lavere enn det som er vedtatt i 
kommuneplanen (1,5%). Flere reguleringsplaner er ferdig, noe som er et viktig grunnlag for 
utviklingen av kommunen framover. 
 
Avslutningsvis ønsker rådmannen og hennes ledergruppe å rette en takk til kommunens 
politikere for et godt samarbeid i 2018. Vi håper dere får den informasjonen dere søker i dette 
dokumentet. Hvis ikke – gå inn på våre nettsider www.enebakk.kommune.no eller ta kontakt 
med servicetorget på telefon 64 99 20 00. 

God lesing! 
 

Enebakk, 29. mars 2019 

 
Kjersti Øiseth 

Rådmann 
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Kommunefakta og befolkningsutvikling 
 

 
Befolkningsstruktur (pr. 1.1.2019) Enebakk Fylket Landet 
0-19 år 26,2 % 25,7 % 23,6 % 
20-44 år 31,5 % 31,5 % 33,4 % 
45-66 år 29,1 % 28,9 % 27,9 % 
67+ 13,2 % 13,9 % 15,1 % 

 
Befolkningsutvikling 
Fra 1.1.2018 til 1.1.2019 økte kommunens befolkning med 81 personer.  
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Folkemengde pr. 1.1 10 560 10 626 10 760 10 870 10 927 10 945 11 026 
Vekst, antall personer 73 66 134 110 57 18 81 
Vekst i prosent 0,70 % 0,63 % 1,26 % 1,02 % 0,52 % 0,16 % 0,74 % 

 
I kommuneplanen er det lagt til grunn en ønsket befolkningsvekst på 1,5 % pr. år.  
 
Vekst i kommuneplanperioden 2015-2019 Samlet vekst i perioden Årlig vekst (gj.snt) 

Vekst, antall personer 266 53,2 

Vekst i prosent 2,42 % 0,74 % 

 
 

 

Antall innbyggere  
 (pr. 1.1.19) 

11 026 

Areal totalt ca. 233 km2 
- skogsareal ca. 150 km2 
- vannareal ca. 38 km2 
- jordbruksareal ca. 30 km2 

Høyeste punkt Vardåsen, 374 m.o.h. 
Største innsjø Øyeren 
Lengste elv Børterelva/Igna 
Bosetting Enebakk Fylket Landet 
Befolkningstetthet  
(innb. pr. km2, pr. 1.1.19) 

47,3 126,9 13,8 

Andel bosatt i 
tettbygde strøk (pr. 
1.1.18) 

78 % 90 % 82 % 
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Politisk virksomhet 
 
 

Kommunens verdigrunnlag: 
x Serviceinnstilling og brukerorientering 
x Målrettet styring og krav til kvalitet 
x Lojalitet til politisk system og medarbeidere 
x Gjensidig respekt, åpenhet og fleksibilitet 
x Kreative løsninger, humør og rom for feil 
x Gjensidig omsorg, og medansvar for alle 
x Er bevisst eksempelets makt 
 

 
Ordfører: Øystein Slette 
 

Organer Antall medlemmer 

Kommunestyret 27 

Kontrollutvalget 5 

Formannskapet 9 

Klagenemda 7 

Administrasjonsutvalget 7 

Utvalg for helse- og omsorg 9 

Utvalg for teknikk- og utvikling 9 

Utvalg for kultur- og oppvekst 9 

Utvalg for klima og miljø 9 

Prosjekt- og byggekomiteen 5 

Valgstyret 9 

Valgkomiteen 12 

Eldrerådet (3 fra eldre/pensjonister 2 politikere) 5 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4 
representanter fra brukergruppene og 3 politikere 

7 

 
Hovedoppgaver: 
Kommunestyret (2015-2019) er kommunens øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne 
av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyrets 
avgjørelsesmyndighet reguleres av en rekke lover, først og fremst kommuneloven, 
forvaltningsloven og offentlighetsloven, samt en del særlover. Også ikke lovfestede saker som 
ut fra sakens prinsipielle innhold og/eller omfang skal behandles av kommunestyret. 
Kommunestyrets myndighet i økonomiske saker fremgår av kommuneloven og kommunens 
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økonomi- og finansreglement. Det er kommunestyret som vedtar personalpolitiske mål og 
retningslinjer. 

Kommunestyrets sammensetning: 

Parti Medlemmer Menn Kvinner 

Arbeiderpartiet 8 5 3 

Senterpartiet 4 3 1 

Sosialistisk Venstreparti 1 1  

Kristelig folkeparti 1 1  

Venstre 1 1  

Miljøpartiet de grønne 1  1 

Høyre 6 4 2 

Fremskrittspartiet 5 2 3 

 

Formannskapet (2015-2019) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 
slik kommunelovens § 8 fastsetter. I tillegg skal formannskapet behandle forslag til alle 
overordnede planer, samt alle planer på kommuneplannivå. Formannskapet er 
kommuneplanutvalg og sektorutvalg for sentraladministrasjonen. 
 
Formannskapets sammensetning: 
 
Parti Medlemmer Menn Kvinner 

Arbeiderpartiet 2 1 1 

Senterpartiet 1 1  

Kristelig folkeparti 1 1  

Miljøpartiet de grønne 1  1 

Høyre 2 1 1 

Fremskrittspartiet 2 1 1 

 
Politisk aktivitet fra 2012 - 2018:  
 

Antall saker pr utvalg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunestyret 115 119 107 101 141 151 169 
Formannskapet 85 99 100 87 81 106 107 
Utvalg for helse og omsorg 34 30 33 22 36 50 37 
Utvalg for kultur, oppvekst og skole 47 36 45 36 54 51 66 
Utvalg for teknikk og utvikling 88 96 98 79 99 96 124 
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Det har i 2018 vært økning i antall politiske saker til behandling i flere av kommunens utvalg. 
 
Fra 2018 fikk kommunen overført ansvaret for å gjennomføre Vigsler. Kommunestyret i sin 
helhet samt HR-sjef og kommunalsjef kultur, oppvekst og skole har vigselsrett. I 2018 ble det 
gjennomført 21 vigsler i regi av Enebakk kommune. 
 

 
  

Prosjekt- og byggekomiteen 16 21 23 15 25 18 31 
Kommuneplanutvalget (slått sammen med 
FSK fra september 2015) 15 22 9 16 0 0 0 

Valgkomiteen 7 1 11 0 7 15 10 
Valgstyret 0 7 2 9 2 9 0 
Administrasjonsutvalget 3 4 2 4 7 13 19 
AMU 19 13 16 19 19 24 26 
Klagenemnda 0 10 9 11 4 11 10 
ELD (slått sammen med FUN etter valget) 
Opprettet på nytt 01.01.2017 

26 18 10 13 0 35 45 

FUN (slått sammen med ELD etter valget 
Opprettet på nytt 01.01.2017 

19 23 11 11 0 21 46 

EMF – Råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (tidl. ELD og FUN) 
Nedlagt 01.01.2017 nytt ELD og FUN 

- - - 3 33 0 0 

KMU – utvalg for klima og miljø 
(opprettet i 2016) - - - - 27 39 52 

Barn og unges kommunestyret (BUK) 6 - 5 5 5 4 4 
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ÅRSBERETNING 2018 
 

 

 
ENEBAKK KOMMUNE 
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Resultat 2018 
 
Oppsummering 
Enebakk kommune er inne i en krevende økonomisk periode. Netto driftstesultet viser i 2018 
tilnærmert 0 kroner, noe som er langt under anbefalt minimumsnivå. 

Avdelingene viser et merforbruk på 16,6 mill. kroner. Dette betyr at Enebakk ikke har klart å 
snu den negative trenden fra 2017, da resultatet for avdelingene viste negative 8 mill. kroner. 
Helse- og omsorgsavdelingen rapporterte tidlig at de også i 2018 forventet et negativt 
årsresultat. Avdelingen endte med et merforbruk på 10,2 mill. kroner ved årets slutt. Årsaken 
skyldes primært stor aktivitet ved hjemmetjenesten og Enebakk sykehjem. Tilrettelagte 
tjenester har også høy aktivitet grunnet blant annet økt avlastning. Merforbruket ved helse- og 
omsorg har hatt stort fokus gjennom hele året, og det har vært iverksatt tiltak for begrense 
merforbruket der det har vært mulig. Likevel har aktiviteten i lovpålagte tjenester vært så stor 
at merforbruk har vært uunngåelig.  

Kommunen har også hatt høyere strømkostnader enn budsjettert på grunn av blant annet økte 
strømpriser. Dette er en av faktorene som medfører at avdeling for teknikk og samfunn har et 
merforbruk. Avdelingen har også gjennomført en del påkrevd vedlikehold som har medført 
merforbruk. Kultur- og oppvekstavdeling viser tilnærmet balanse. Det er likevel et stort 
merforbruk ved barnevernstjenesten. Dette skyldes kjøp av konsulenttjenester og akutte tiltak 
(beredskapshjem og institusjonsplasseringer). 

 

Finansområdet viser et positivt resultat og har gått bedre enn forventet. Merinntektene skyldes 
primært høyere innteksutjevning enn forventet og et stort posistivt premieavvik på pensjon. 
Merinntektene er imidlertid ikke store nok til å dekke merkostnadene som har påløpt på 
avdelingene. Rådmannen har derfor ikke satt av budsjettert avsetningen til disposisjonsfond 
driftsmidler, som utgjør 1,125 mill. kroner. Totalt viser finansområdet en merinntekt på 16,1 
mill. kroner. Fordi merforbruket på avdelingene utgjør 16,5 mill. kroner, har det også vært 
nødvendig å bruke 0,46 mill. kroner fra disposisjonsfond driftsmidler. Etter bruk av fond går 
kommunen i regnskapsmessige balanse. 

Enebakk kommune har de siste årene arbeidet med å tilpasse driften til en strammere økonomisk 
situasjon. En stor kostnadsdriver for kommunen er investeringsprosjektene som hovedsakelig 
finansieres med låneopptak. Gjeldsgraden har derfor økt kraftig og dette setter et stort press på 
driften i kommunen.  

Det har også i 2018 blitt gjort store investeringer. Den nye skolen i Ytre Enebakk ble åpnet 
høsten 2018 og utgjør store deler av kommunens investeringskostnader, totalt 87 mill. kroner. 
Det er også gjort investeringer på andre områder i kommunen. Blant annet utleieboliger, 

RSK 2018 BUD 2018 Avvik
 Sentraladm.                       40 839 633           40 358 000                   481 633 
 Kultur- og skole-avd.                     263 430 642        262 824 000                   606 642 
 Helse- og omsorg-avd.                     181 716 276        171 471 000             10 245 276 
 Teknisk avdeling inkl. selvkostområdene                       68 549 806           63 156 000               5 393 806 
 Kirkelig fellesråd                          5 741 004             5 774 000                    -32 996 
 Sum avd. inkl. selvkostområdene 560 277 361             543 583 000              16 694 361 
 Selvkost (Avløp,feiing og renovasjon)                      -13 732 479         -13 622 000                 -110 479 
 Sum avd. ekskl. selvkostområdene 546 544 882             529 961 000              16 583 882 
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oppgradering av veier og avløp. Totalt er det investert for over 165 mill. kroner inkl. mva i 
2018.  

 
 

Resultatutvikling 2015-2018 
 
Enebakk kommune er avhengig av et økonomisk handlingsrom for å videreutvikle og tilpasse 
tjenestetilbudet i kommunen. Dette øker mulighetene for lokale prioriteringer innenfor de 
økonomiske rammene. Enebakk kommune har tre indikatorer som utgangspunkt for å si noe 
om det økonomiske handlingsrommet til kommunen. Disse er forankret i kommunens målekort. 
Disse tre kritiske faktorene er: 
 

x Netto lånegjeld av driftsinntektene 
x Netto driftsresultat av driftsinntektene 
x Disposisjonsfond av driftsinntektene.  

I tabellen under er resultatene for 2018 for de nevnte 3 indikatorene illustrert. 

  

 
 

RSK  2018  REV. BUD 2018  Avvik  2017 RSK  2017

     1  Driftsinntekter          -763 197 030           -716 963 304            -46 233 726       -740 510 730 

     2  Driftsutgifter (inkl. avskrivninger)           759 769 781             710 765 230              49 004 551        725 928 796 

   3  Brutto driftsresultat (1+2) -3  427 250       -6  198 074        2  770 824            -14  581 934 

     4 
 Finansinntekter (renteinntekter, 
mottatte avdrag på utlån)               -6 435 493                -6 109 251                  -326 242            -7 457 576 

     5 
 Finansutgifter (rente og avdrag på lån, 
utlån)              50 490 816               47 970 990                2 519 826           40 729 017 

     6  Motpost avskrivninger            -40 448 806              -35 000 000               -5 448 806         -33 510 653 

   7  Netto driftsresultat (3+4+5+6) 179 267            663  665             -484  398          -14  821 147   
 Disponert slik: 
 Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk               -9 272 236                -9 272 236                               -0         -25 521 948 

 Bruk av disposisjonsfond               -4 871 434                -4 411 400                  -460 034            -2 117 263 

 Bruk av bundne fond               -7 382 660                -2 657 000               -4 725 660            -3 884 492 

   8  Sum bruk av avsetninger -21  526 331     -16  340 636      -5  185 695       -31  523 703   
 Overført til investeringsregnskapet                   974 735                     974 735                               -                  318 622 
 Dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk                               -                                  -                                 -                              -   

 Avsatt til disposisjonsfond                8 975 366               10 097 236               -1 121 870           29 588 823 

 Avsatt til bundne fond              11 396 963                 4 605 000                6 791 963             7 165 168 

   9  Sum avsetninger 21 347 064       15  676 971        5  670 093         37  072 613    

 10  Regnskapsmessige merforbruk/  mindreforbruk (7+8+9)-                   -                    -                      -25  521 947 

Mål Måleindikator Forklar ing Mål
Resultat 

2018
Resultat 

2017
Resultat 

2016
Resultat 

2015

God økonomistyring�� Ø3.1. Netto lånegjeld 
av driftsinntekten

Lavere enn 50 % 126,6 % 122,9 % 107,8 % 103,4 %

Ø3. Godt økonomisk 
handlingsrom

Ø3.2. Netto 
driftsresultat av 

Høyere enn 3 % 0,0 % 2,3 % 4,7 % 2,7 %

Ø3.3. Disposisjonsfond 
av driftsinntekten

Høyere enn 8 % 14,2 % 14,1 % 10,8 % 11 %
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Det er viktig å poengtere at dette kun gir en indikasjon på handlingsfriheten i kommunen. Det 
vil også være andre indikatorer som påvirker hvordan den økonomiske situasjonen er, og som 
ikke kommer fram her. 

Netto driftsresultat av driftsinntektene 
Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes 
ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner. Dette 
måltallet sier dermed noe om andelen som kan benyttes til avsetninger og finansiering av 
investeringer. I følge fylkesmannens anbefaling bør netto driftsresultat være minimum 3 % av 
driftsinntekten over tid. Enebakk har som ambisjon å klare dette.  

Netto driftsresultat blir ofte brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Netto 
driftsresultat er overskuddet, evt. underskuddet, knyttet til driften av kommunen og gir med det 
et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Netto driftsresultat må være positivt for at 
kommunen på sikt skal ha handlefrihet for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud, evt. sette 
i gang nye tiltak eller utvide tjenestetilbudet.  

I 2018 ble netto driftsresultatet ca. 0 % av driftsinntektene. I den siste fireårsperioden har 
imidlertid netto resultatgrad i hovedsak ligget under det anbefalte nivå fra fylkesmannen på 3 
%. Sett i forhold til sammenlikningskommunene, vist i tabellen nedenfor, har Enebakk et netto 
driftsresultat i 2018 som er dårligere enn alle sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppe 
7, med unntak av Fet.  

 

 

Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har til disposisjon av driftsinntekter etter at 
ordinære driftsutgifter er dekket. Brutto driftsresultat skal i utgangspunktet dekke netto rente- 
og avdragsutgifter, samt netto avsetninger og bruk av fond. Forventet utvikling framover 
signaliserer en usikker trend hvor det stadig blir mer krevende å opprettholde dagens 
tjenestenivå. En stram økonomistyring og ikke minst harde politiske prioriteringer innenfor 
investeringsområdet er helt nødvendig framover dersom tjenestene til innbyggerne skal kunne 
holdes på et akseptabelt nivå.  
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I 2018 hadde Enebakk kommune et positivt brutto driftsresultat på ca. 3,5 mill. kroner. Sett i 
forhold til sammenlikningskommunene ligger Enebakk i det nedre sjiktet sammen med Fet og 
Frogn.  
 

 
 
 
Netto lånegjeld av driftsinntekter 
For å si noe om gjeldssituasjonen i Enebakk tas det utgangspunkt i netto lånegjeld. Netto 
lånegjeld defineres som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte 
lånemidler. Det er ingen bestemt grense som definerer hva som er høyt eller lavt gjeldsnivå, 
men kommunen har satt som mål å ha en gjeldsgrad lavere enn 50 %, som er anbefalingen fra 
fylkesmannen.  

Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør 31.12.2018 ca. 126,6 % av driftsinntektene. En gjeldsgrad 
på dette nivået betyr at kommunen vil ha liten handlefrihet i årene som kommer og at 
kommunen er svært utsatt ved renteøkninger. Ingen av sammenlikningskommunene har høyere 
gjeldsgrad enn Enebakk. Gjelden har også økt mye fra 2017 til 2018 sammenliknet med de 
andre kommunene.  
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Gjeldsgraden må reduseres om Enebakk skal få en økonomisk bærekraftig økonomi i tiden som 
kommer. Slik situasjonen er nå går en uforholdsmessig stor andel av kommunens inntekter til 
å betjene gjeldskostnader.    

Høy andel av investeringsprosjektene finansieres med lånopptak, noe som har vært med på å 
øke gjeldsveksten de siste årene. De lave rentene har ført til at den økte gjelden har vært mulig 
å bære til nå.  

Disposisjonsfond av driftsinntektene 
Indikatoren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er 
oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, 
og indikatoren forteller noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. 
Oppsparte reserver er viktig for å kunne håndtere uforutsette kostnader og for å kunne håndtere 
svingninger i rentenivået på kort sikt. Enebakk har som ambisjonsnivå at disposisjonsfondet 
skal være høyere enn 8 %. 
 
Størrelsen på fondet pr. dags dato er stort nok til å kunne håndtere plutselige økonomiske 
utfordringer i en kortere periode. I 2018 utgjør disposisjonsfondet 14,2 % av brutto 
driftsinntekter. Totalt utgjør disposisjonsfondet ca. 110  mill. kroner. Hvor ca. 72,6  mill. kroner 
er driftsfond og  31,6 mill. kroner er kommunens premieavviksfond.  
 
Holdes premieavviksfond utenfor og kun ser på disposisjonsfond driftsmidler, utgjør dette 9,5 
% av brutto driftsinntekter. 
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Overføring til og fra disposisjonsfondet styres gjennom politiske vedtak. I 2018 ble 
disposisjonsfond driftsmidler redusert med 3,5 mill. kroner. Noe av reduksjonen skyldes at 
regnskapet ble avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk. 0,46 mill. kroner ble brukt for å 
dekke merforbruket.  
 

 
 

Driftsinntekter  
Kommunens inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd fra staten, 
egenbetalinger, kommunale avgifter, refusjoner med mer. Oversikten nedenfor viser inntektene 
i kroner. Mottatte avdrag på sosiale utlån er holdt utenfor. 

 
Kommunens frie disponible inntekter i 2018 ble 570 mill. kroner. Fra 2017 er de frie inntektene 
økt med 14,6 mill. kroner. De frie inntektene har økt hvert år de siste 5 årene. 

             2  015 2016 2017 2018
 Rammetilskudd      -255 734 127           -259 828 947              -266 929 462            -276 649 854 
 Andre statlige oveføringer        -21 967 249             -29 386 854                 -33 323 700              -33  534 551 
 Andre overføringer                -27 713                   -310 000                   -1 640 000                   -657 760 

 Inntekts- og formueskatt      -253 577 203           -279 336 960              -287 943 050            -292 838 987 

 Eiendomsskatt                           -                                  -                                     -                                -    
 Andre direkte- og indirekte skatter                -90 110                     -90 110                         -90 110                     -90  110 
 Brukerbetalinger        -28 166 709             -28 849 555                 -28 432 898              -31  016 945 
 Andre salgs- og leieinntekter        -50 684 111             -56 496 089                 -61 212 726              -62  592 660 
 Overføringer med krav til 
motytelse 

       -58 156 295             -59 456 351                 -60 938 784              -65  816 164 

 Mottatte avdrag på utlån (sosial) 
 Sum inntekter      -668 403 517 -713 754 867      -740 510 730         -763 197 030            
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Kommunens klart største inntektskilder er skatter og rammetilskudd. Dette utgjør til sammen 
75 % av kommunens driftsinntekter. Økningen i kommunens frie inntekter de siste årene har 
stort sett vært begrenset til å dekke beregnet lønns- og prisvekst. Til sammenligning utgjør 
kommunens egne inntekter ca. 25 %.  

 

Skatteinntekter 
Fra 2017 til 2018 økte skatteinntektene i Enebakk med 1,7 %. For kommunesektoren som helhet 
har det vært vekst i skatteinntektene på 3,8 %.  

Skatteinngangen i Enebakk kommune ble kr. 0,8 mill. høyere enn forventet ved budsjettering. 
Totalt fikk Enebakk kommune skatteinntekter på 292,8 mill. kroner i 2018. Skatt pr. innbygger 
i Enebakk er nå 26 756 kroner. 

 
 
Inntektsutjevning 
Det inntektsutjevnende tilskuddet skal bidra til å jevne ut inntektsforskjellene mellom 
skattesvake og skattesterke kommuner. Kommuner som har skatteinntekter under 
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landsgjennomsnittet, mottar en beregnet andel av differansen gjennom inntektsutjevningen, 
mens for skattesterke kommuner trekkes en bestemt andel av differansen. Inntektsutjevningen 
fungerer som en ren omfordelingsordning.  
 

 
Kilde: KS,2019 

Tabellen over viser skatt og inntekstutjevningen for Oslo og Akershus i 2018. 100 % tilsvarer 
gjennomsnittlige  skatteinntekter for hele landet. I 2018 hadde Enebakk en skatteinntekt på 
87,2% av landsgjennomsnittet. Når skatteinntektene er høyere/lavere enn landsgjennomsnittet 
innebærer dette reduksjon/økning av rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen. Dette har 
medførert at Enebakk kommune har fått om lag 25 mill. kroner i inntektsutjevning i 2018.  

Rammeoverføringer fra staten 
Det ble mottatt ca. 248 mill. kroner i rammeoverføringer i 2018. Dette var en økning på ca. 3,4 
mill. kroner fra 2017.  
 

Driftsutgifter  
Tabellene nedenfor viser den innbyrdes fordelingen av de enkelte kostnadsgruppene og hvor 
mye disse utgjør av totale driftsutgifter.  

 
Den største utgiften for kommunen er lønn- og sosiale utgifter. De totale lønnsutgiftene i drift 
var i 2018 på 452,7 mill. kroner.  

  RSK 2018 BUD 2018  Avvik i kr  
Brutto Lønn og sosiale utgifter  452 773 199 432 481 786 20 291 413 

Sykelønns-/svangerskapsrefusjon  -20 362 124 -250 000 -20 112 124 

Netto lønnsutgifter på avdelingene ekskl. 
premieavvik 

432 411 075 432 231 786 179 289 

 

             2  015                 2  016 2017 2018
 Lønnsutgifter       315 622 010            325 469 330                339 504 696             354 264 016 
 Sosiale utgifter          83 870 716              86 945 517                  91 258 076               93  456 149 
 Kjøp av varer og tjenst som inngår 
i prodk. 

         71 029 261              74 693 617                  80 051 722               88  641 028 

 Kjøp av tjenst som erstatter 
egenprodk. 

         71 206 005            126 366 552                143 132 415             145 315 274 

 Overføringer          86 951 471              36 971 378                  39 918 351               38  527 856 
 Fordelte utgifter              -548 025                   -668 529                   -1 447 117                   -883 349 
 Utlån (sosial)               355 584                 3 835 400                          43 000                      12  586 
 Sum       628 487 024            653 613 266 692 461 143           719 333 561             
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Vesentlige avvik i driftsregnskapet  
(mer enn ±10 % ift. budsjett eller vesentlige store beløp): 

I avsnittet nedenfor vil de viktigste avvikene fra budsjett forklares. Se enhetenes spesifikke 
årsrapporter for ytterligere detaljer. 
 
Vedlegg I viser den økonomiske oversikten over driften. Postene er kommentert nedenfor: 
 
Driftsinntekter: 

- «Andre salgs- og leieinntekter» er totalt sett tilnærmet i balanse. Kommunen har 
imidlertid mottatt noe mer i utleieinntekter enn budsjettert og det har også blitt mindre 
overføringer mellom investering og drift enn planlagt. 

- «Overføringer med krav til motytelse» viser en merinntekt på ca. 35,6 mill. kroner i 
forhold til justert budsjett. Ca. 19,2 mill. kroner av dette skyldes sykelønnsrefusjoner. 
Enebakk kommune budsjetterer ikke sykefravær. Unntaket er ved kjent fravær som for 
eksempel ved svangerskap. Resterende merinntekter skyldes ikke-budsjetterte tilskudd 
fra staten og andre kommuner til grunnskoleopplæring. Merinntekten skal dekke økte 
lønnskostnader ved skolene. Det er også mottatt kompetanstilskudd ved helse- og 
omsorgsavdelingen for å øke kompetansenivået i avdelingen. Enebakk har også i år 
mottatt tilskudd til konfliktdempende tiltak i forbindelse med yngling av ulv på 1,4 mill. 
kroner. Disse pengene har blitt satt av på fond. 

- «Rammetilskudd» viser en merinntekt på 6,3 mill. kroner. Merinntekten skyldes 
primært høyere inntektsutjevning enn forventet, totalt 5,8 mill. kroner. Det er også 
mottatt 0,4 mill. kroner mer i skjønnstilskudd. Dette er i hovedsak ekstra skjønn fra 
fylkesmannen. 

- «Andre statlige overføringer» viser en merinntekt på ca. 2,3 mill. kroner. Dette er i all 
hovedsak knyttet til integreringstilskudd og tilskudd for ressurskrevende brukere. 

Driftsutgifter: 
- Totale lønnsutgifter ble høyere enn budsjettert. Merforbruket er i hovedsak knyttet til 

merutgifter til vikarer og ekstrahjelp. Disse kostnadene må ses i sammenheng med 
mottatte sykelønnsrefusjoner. Noe av merforbruket skyldes også stort aktivitetsnivå ved 
helse- og omsorgsavdelingen, og spesielt Enebakk sykehjem, hjemmetjenesten og 
tilrettelagte tjenester. Medvirkende årsaker til aktivitetsøkningen ved avdelingen er 
samhandlingsreformen og demografiske endringer. Kultur- og oppvekstavdelingen 
viser også noe merutgifter. Merutgiftene er knyttet mot vikarer for lærere i 
etter/videreutdanning. Disse merutgiftene dekkes delvis av tilskudd til 
grunnskoleopplæring. 

- «Sosiale utgifter» har et mindreforbruk på 9,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i 
hovedsak positivt premieavvik og lavere pensjonsinnbetalinger enn budsjettert. Årsaken 
til lavere pensjonsinnbetaling skyldes flere forhold blant annet lavere årslønnsvekst enn 
forventet da KLP/SPK beregnet pensjonssatsene for 2018. 

- «Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon» har et merforbruk på til 
sammen ca. 21 mill. kroner. Det er merforbruk innenfor områdene skoleskyss, 
hjemmetjeneste, sykehjem, barnevern, strøm og vedlikehold. 

- «Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon» viser et merforbruk. Merforbruket 
ligger primært innenfor barnevern, kjøp av sykehjemsplasser og avlastningsplasser 
utenfor kommunen.  

- «Overføringer» viser et merforbruk. Dette er primært overføringer til private barnehager 
for styrket tilbud til enkelt barn, tilskudd til rovdyrgjerder og ytelse til livsopphold. 
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Finansinntekter: 
- Kommunen har hatt en lavere avkastning på plasseringene enn forventet. Det har 

imidlertid blitt noe høyere renteinntekter på innskudd i hovedbankforbindelsen. Totalt 
viser området tilnærmet balanse.  

Finansutgifter: 
- Kommunen har hatt høyere rentekostnader enn anslått. Dette har blant annet 

sammenheng med at gjennomsnittsrenten på låneporteføljen har vært høyere enn 
budsjettert. Dette har sammenheng med økt rentebindingstid for å redusere 
renterisikoen.  

Interne finanstransaksjoner: 
- Det ble brukt ca. 4,7 mill. mer enn budsjettert fra bundet fond. 3,3 mill. kroner er ført 

på kultur- og oppvekstavdelingen og er eldre fond hvor bruksformålet ikke lenger er 
gjeldende. Avviket må også ses i sammenheng med at kommunen i 2017 fikk mer i 
tilskudd enn budsjettert, og at en del tilskudd mottas sent på året. Midlene blir dermed 
ikke benyttet i inneværende år, og benyttes året etter. Dette igjen fører til økte 
avsetninger til bundne fond. 

- Bruk av disposisjonsfond skal primært vedtas politisk. I 2018 avsluttet årsregnskapet 
med et merforbruk på 0,46 mill. kroner. For å dekke det regnskapsmessige merforbruket 
er det brukt av disposisjonsfond driftsmidler. Myndighet til å dekke merforbruket er 
delegert til rådmannen via økonomisjef i økonomireglementet, punkt 5.5.1.  

Sum avsetninger: 
- Rådmannen har valgt å ikke sette av den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond 

driftsmidler, som utgjør 1,125 mill. kroner. Årsaken er at det i 2018 ikke er rom til dette 
på grunn av stort merforbruk på avdelingene. Som nevnt i avsnittet over mottar 
kommunen en del øremerkede tilskudd. Tilskuddene som ikke benyttes settes av på 
bundne fond.  
 

Investeringer 
Tabellene nedenfor viser kommunens finansieringsbehov til investeringer i perioden 2015 – 
2018. De siste årene har det vært et stort investeringsbehov i kommunen. I 2017 var det totale 
investeringsbehovet 339 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak utbyggingen av den nye skolen 
i Ytre Enebakk. I 2018 ble investeringsbehovet redusert noe, og det er i 2018 investert for 181 
mill. kroner. Av dette utgjør 87 mill. kroner investeringer på skolen i Ytre Enebakk, ca. 20 mill. 
kroner på tiltak som ligger under hovedplan vei, ca. 14 mill. kroner på Tangenveien og ca. 13,5 
mill. kroner på utleieboliger. 

 

Diagrammet nedenfor viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. 
Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som finansieres ved hjelp av 
lån (netto). Andelen av fremmedkapital (lån) som finansieringskilde, er relativt høy i perioden. 
I 2015 til 2018 økte egenfinansieringsgraden noe da kommunen har brukt midler fra bundet og 
ubundet fond, MVA-kompensasjon og salg av eiendom. I 2018 ble det brukt 2 mill. kroner fra 
bundne og ubundne investeringsfond til finansiering av investeringsprosjekter.  

             2  015 2016 2017 2018
 Brutto investeringsutgifter       141 932 610            144 450 438                260 741 927             167 392 414 
 Utlån, aksjekjøp          12 686 240              15 294 000                  35 160 740               10  130 949 
 Diverse utgifter            1 148 474                 1 310 096                    1 428 912                 1  552 386 
 Avsetninger          16 971 717              23 185 656                  41 595 113                 2  570 370 
 Sum finansieringsbehov       172 739 041 184 240 190       338 926 692           181 646 119             
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Vesentlige avvik i investeringsregnskapet 
Se Vedlegg IV for detaljer. 
Inntekter: 
Salgsinntekter: 
I 2018 er det budsjetterte inntekter som ikke har blitt realisert som forventet. Det har i 2018 
vært en gjennomgang av disse inntektene i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019. På 
bakgrunn av dette ble det i HP 2019-2022 vedtatt å reversere enkelte prosjekter. Følgende 
prosjekter er korrigert i HP 2019-2022 og er ikke rebudsjettert til 2019: 

x Gran N5 og NY2 
Områdene har ikke blitt solgt da det må påregnes betydelige kostnader til infrastruktur, 
og/eller samarbeidsavtaler, for å gjøre området salgbart.  

x Haukås 
I politisk sak 2/18 ble det vedtatt å selge seks tomter på Haukås til kr. 10 000 ved at 
kjøper opparbeider infrastruktur. Inntekten, samt kostnadene til infrastruktur, på 
henholdsvis 8,6 mill. kroner og 7,6 mill. kroner bortfaller fra 2019. 

x BY 20/21,  
Det er i 2018 budsjettert med en salgsinntekt på 24 mill. kroner. For å komme videre 
med salg av BY 20/21 har kommunen foreslått for den private deleieren av området at 
Gaupeveien omprosjekteres og reguleres for en billigere utførelse, muliggjort av 
forslaget til ny veinorm.  
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x Gangveien Skøyen – Stranden skole 
Kommunen skal få tilbakebetalt midler for utbygging av gangvei mellom Skøyen og 
Stranden skole. Midlene er ikke forventet mottatt før i 2022, og ble derfor i HP 2019-
2022 korrigert slik at inntekten blir budsjettert i slutten av planperioden. 

x Nye omsorgsboliger 
Prosjektet ble stanset av kommunestyret i 2018 da investeringskostnaden for løsningen 
presentert ble for høy. Det arbeides nå med andre alternativer. Fordi prosjektet er stoppet 
ble det ikke mottatt budsjetterte refusjoner fra Husbanken i 2018, som skulle dekke deler 
av kostnadene. Inntil en alternativ løsning er klar er tilskuddsmidlene fra Husbanken og 
kostnadsrammen fjernet fra investeringsbudsjettet i 2019. Det står nå kun igjen midler 
til videre utredning. 

 
Andre prosjekter med avvik i forhold til budsjett som vil bli rebudsjettert er følgende: 

x Gran N6 
Deler av området (tomt 91/872)  er overdratt i 2018. Kommunen har mottatt oppgjør for 
den overdratte tomten. Resterende område overdras i 2019. Betalingen for denne delen 
mottas i 2019. 

x Flytting av hjulmakerverkstedet 
Hjulmakerverkstedet har ikke blitt flyttet i 2018. Tomten har derfor ikke blitt solgt. 

x Utleieboliger 
Kommunen mottar også boligtilskudd fra Husbanken til utleieboliger. Mottatt tilskudd 
ble lavere enn forventet i 2018. Det er imidlertid solgt en bolig som dekker opp for 
mindreinntekten. 

x Haugdammen 
Det er forsinkelser på prosjektet. Prosjektet fortsetter i 2019. 
    

Utgifter: 
I forhold til investeringsutgifter knyttes avvikene i hovedsak til forsinkelsene av prosjektene i 
forhold til opprinnelig plan.  

x Den nye skolene i Ytre Enebakk har vært under bygging deler av 2018 og sto klar til 
skolestart høsten 2018. Totalt ble det regnskapsført 87,8 mill. kroner på prosjektet i 
2018. De påløpte kostnadene i 2018 ble mindre enn forventet slik at det totalt sett er et 
mindreforbruk på 64 mill. kroner per 31.12.2018.  

x Kommunen skal bygge nye omsorgsboliger i kommunen. Det var i 2018 satt av 54 mill. 
kroner. Kommunestyret stanset imidlertid prosjektet i 2018 da løsningen som ble 
presentert ikke var innenfor ønsket budsjettramme. Prosjektet viser derfor et 
mindreforbruk på 48,5 mill. kroner ved årets slutt. Det meste av midlene er fjernet fra 
budsjettet i 2019 inntil man har klarlagt kostnader for den nye løsningen. 

x Utvidelse Flateby renseanlegg er foreløpig satt på vent siden utbyggingen er forsinket i 
forhold til opprinnelige planer. Totalt står det 25,5 mill. kroner igjen på prosjektet 
31.12.2018 som rebudsjetteres til 2019. 

x Vågliveien 43 – Utleieboliger er forsinket i forhold til oppstart. Det står igjen 10 mill. 
kroner på prosjektet. Det forventes at prosjektet startes opp i løpet av våren 2019. 

 
Det er lagd en detaljert investeringsoversikt som beskriver avvik fra budsjett per prosjekt. 
Denne ligger under kapittelet som heter prosjekter. 
 
I løpet av 2018 ble det vedtatt å ta opp 22 mill. kroner i Husbanklån for videreformidling. Det 
ble i 2018 tatt opp 22 mill. kroner og 5,8 mill. kroner er videreformidlet. I 2019 vil resterende 



 
 

 

20 
 

beløp bli gitt i formidlingslån. Det er satt av mer til bundne fond enn budsjettert. Dette skyldes 
at det er mottatt anleggsbidrag som er satt av på fond. Det er også satt av avdrag til startlån. 
 
Finansiering:    

- Bruk av lån er lavere enn budsjettert ettersom prosjektene ikke har hatt like rask 
fremgang som forventet ved budsjettering.  

Renter og avdrag 
I følge Fylkesmannens anbefalinger bør ikke netto renter og avdrag overstige 7 av 
driftsinntektene. Kapitalutgiftene for Enebakk kommune ligger foreløpig under anbefalt nivå.  
Dersom Enebakk kommune bruker 7 % eller mer av driftsinntektene til renter og avdrag vil 
mindre midler kunne brukes til tjenester til innbyggerne. Grensen for en lavinntektskommune 
vil imidlertid ligge lavere enn for en kommune med høye frie inntekter dersom tjenestenivået 
for landets innbyggere skal holdes på et tilnærmet likt nivå uavhengig av hvor man bor. Som 
det fremgår i grafen nedenfor har netto kapitalutgiftene i prosent av driftsinntekter økt hvert år 
siden 2015. Kapitalkostnadene steg med ca. 10  mill. kroner fra 2017 til 2018. Stigningen i 
driftsinntektene er ikke tilsvarende stort, noe som antyder en negativ trend som gjør at 
kommunen må bruke mer av sine inntekter på kapitalutgifter.  

Den økende kapitalkostnaden har sammenheng med at det tidligere har vært manglende 
fremgang på investeringsprosjekter, men at prosjektene nå gradvis realiseres. På en annen side 
er rentenivået fortsatt på et lavt nivå. Dette holder kapitalkostnaden på et relativt lavt nivå, sett 
i forhold til økningen i netto langsiktig gjeld.  
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             2  015 2016 2017 2018
 Brutto renter og avdrag          32 990 725              36 386 896                  40 686 017               50 478 230 
 Netto renter og avdrag          23 929 636              28 249 923                  33 271 440               44 055 323 
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Gjeld- og finansforvaltning 
Langsiktig gjeld 
 I 2018 økte brutto langsiktig gjeld med 61 mill. kroner. Brutto langsiktig gjeld er pr 31.12.2018 
956 mill. kroner. Dette beløpet er ekskl. formidlingslån og ubrukte lånemidler. Brutto langsiktig 
gjeld i prosent av driftsinntektene utgjør nå hele 125 %.  

Kommunens låneportefølje: 
Enebakk kommunes låneportefølje pr. 31.12.18 er på ca. 1 127 mill. kroner hvorav startlån 
(formidlingslån) utgjør ca. 91 mill. Hele låneporteføljen, med unntak av startlån, blir forvaltet 
av Bergen Capital Management AS (BCM). Dette beløpet er på 1 036 mill. kroner.  
 
Nøkkeltall fra BCM 31.12.2018 01.01.2018 Forklaring 

Lånegjeld ekskl. formidlingslån Kr. 
1 036 205 600 

Kr. 
895 240 600 

Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. 
Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten. 

Rentebindingstid                              
(inkl. rentebytteavtaler med 
fremtidig oppstart dersom det 
finnes slike i porteføljen). 

2,96 ÅR 1,13 ÅR 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån 
og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle 
kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). 
Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger 
har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i 
gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. 
Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og 
benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.  

Vektet gjennomsnittsrente 1,83 % 1,43 % 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning 
mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og 
rentesikringsstrategi. 

Kapitalbinding 15,90 ÅR - 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige 
kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar 
før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til 
betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko 
har porteføljen alt annet like. 

 
I løpet av året har kommunens vektet gjennomsnittsrente økt fra 1,43 til 1,83 %. Kommunens 
langsiktige lån er hovedsakelig tatt opp i Kommunalbanken.  

Økonomiavdelingen arbeider aktivt for å oppnå en god fordeling mellom premie og renterisiko 
på kommunens lån. Ettersom kommunen har høy gjeldsgrad og generelt stram økonomi, er vi 
avhengige av å redusere risikoen ved renteøkninger på kort og mellomlang sikt. 
Økonomikontoret har i løpet av 2018 refinansiert og tatt opp lån med lengre rentebindingstid. 
Dette er et viktig grep for å redusere renterisikoen i kommende økonomiplanperiode.  

Husbankens lån- og tilskuddsordninger  
 (Tall i 1000 kr)  2014   2 015   2016  2017  2018  
 Utlån (kr)     5 165       7 016       7 872    24 635   5877  
  Antall bevilgede lån               11               5           13   2  
 Aktive forhåndsgodkjenninger            9 750              -   8700  
 Antall forhåndsgodkjenninger                    4              -   4  
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 Boligtilskudd                
 Utbedring/tilpassing (kr)        330             10          102              -   140  
  Antall tilskudd             3               1               3              -   2  
 Etablering (kr)              -          600          100         200   200  
  Antall tilskudd              -               2               1             1   1  
 Aktive forhåndsgodkj. tilskudd               300         300   200  
 Antall forhåndsgodkj. tilskudd                    2             2   2  
 
Innvilgede startlån og tilskudd til etablering er fordelt på 2 økonomisk vanskeligstilte 
barnefamilier som har fått kjøpe bolig som full finansiering. Tilskudd til tilpasning ble gitt til 1 
voksen med nedsatt funksjonsevne og 1 familie med barn med nedsatt funksjonsevne.   
  
Kommunen har pr. 31.12.2018 ca. 91 mill. kroner i formidlings lån.  
 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Kommunen har pr. 31.12.2018 plassert totalt 76,3 mill. kroner i forskjellige papirer oppgitt i 
markedsverdi. Oversikten nedenfor viser verdien av kommunens ledige driftslikvider og 
overskuddslikvider. 
  31.12.2017 31.12.2018 
   Mill NOK   %   Mill NOK   %  

 Innskudd hos hovedbankforbindelse.                  94,4  100 %              165,5  100 % 
 Samlet driftslikviditet            94,4  100 %         165,5  100 % 
 Aksjer          

 First aktiv rente                  39,1  52 %                 39,6  52 % 
 Holberg likviditet                  36,3  48 %                 36,7  48 % 

 Samlet overskuddslikviditet            75,4  100 %           76,3  100 % 
     

 Samlet likviditet          169,8            241,8    

 
Enebakk kommune hadde en avkastning på overskuddslikviditeten på kr. 0,9 mill. i 2018.  

Kommunens likviditet har vært god gjennom hele 2018.  
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Organisasjon og personale 
Enebakk kommune er organisert slik at enhetslederne har ansvar for fag, folk og penger. 
Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef.  

 

Tabellen under viser antall faste årsverk for 2017 og 2018. Endringer i antall årsverk er nærmere 
beskrevet under hver avdeling/enhet.  

  
Avdeling 31.12.2017 31.12.2018 
Sentraladministrasjonen (SA) 22,55 20,00 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) 267,62 280,11 
Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 215,71 202,12 
Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES) 71,57 73,82 
Sum 577,45 576,05 

Tabell: Tallene i årsmeldingen for 2018 avviker fra note i regnskapet ettersom det kun rapporteres på faste årsverk i 
årsmeldingen. I regnskapet er tallene inkludert blant annet lærlinger og tillitsvalgtes frikjøp. 
 
Antall årsverk fra 2017 til 2018 er tilnærmet uendret. Endringene i antall årsverk skyldes i 
hovedsak dette: 
- SA ikke har inkludert tillitsvalgte i beregningen av antall årsverk. 
- KOS har en økning i antall årsverk  som skyldes at barnevernstjenesten er overført fra HOS 

til KOS i 2018.  
- HOS har i perioden hatt en nedgang i antall årsverk, sett bort i fra overføringen av 

barneverntjenesten. Nedgang i antall årsverk skyldes at flere ansatte har sluttet for å følge 
en bruker over i privat BPA-ordning. 
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- Antall årsverk ved TES har økt. Økningen gjelder blant annet en ny stilling som 
arealplanlegger og nye vaktmester tilknyttet nye YES. 

 
Forvaltningsrevisjon  
Det er gjennomført to forvaltningsrevisjoner i 2018. Den ene forvaltningsrevisjonen omhandler 
Kirkebygda sentralrenseanlegg. Revisjonen har i forvaltningsrevisjonen belyst årsaker til at 
rapporteringen til blant annet prosjekt- og byggekomitéen ikke har reflektert de faktisk 
regnskapsførte kostnadene. På bakgrunn av undersøkelsen har Follo distriktrevisjon kommet 
med fire anbefalinger for å bedre den økonomiske kontrollen på investeringsprosjektene. 
Rådmannen har tatt anbefalingene til etterretning, og i 2018 er det blant annet dannet en 
prosjektreglementsgruppe som reviderer prosjektreglementet til kommunen. I henhold til 
kommunestyrevedtak 4. mars vedtok kommunestyret at rådmann skal gi en tilbakemelding til 
kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene fra revisjonen innen seks måneder. 
 
Det er også gjennomført revisjon omhandlende samhandlingsreformen i Enebakk kommune. 
Rapporten beskriver i hvilken grad Enebakk kommune har klart å implementere 
samhandlingsreformen. Formålet var å undersøke Enebakk kommunes styring og kontroll med 
samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten. Områdene som ble belyst: i 
hvilken grad kommunen har klart å implementere samhandlingsreformen, samarbeid og flyt 
med Ahus og andre helseforetak, samarbeid med Follo lokalmedisinske senter, kapasitet og 
kompetanse i kommunen som følge av reformen, håndtering og oppfølging av utskrivningsklare 
pasienter, rutiner og systemer og system for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen 
og til sist oppfølging av folkehelsearbeidet. Forvaltningsrevisjonen ga grønt lys på alle områder, 
men kom allikevel med tre anbefalinger. Kommunen må sørge for oppdaterte 
innleggelsesrapporter, ha økt fokus på Ahus’ avvikssystem og fokus på å beholde og rekruttere 
personell med nødvendig kompetanse. Det arbeides fortløpende med disse områdene. 

Internkontroll 
Kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet Compilo. Systemet 
holder kontinuerlig oversikt over hvilke dokumenter som trenger revidering. Kommunen 
arbeider aktivt med informasjon og opplæring for at kunnskap om kvalitets- og avvikssystemet 
skal høynes blant de ansatte. Økning i antall avvik de siste årene er et resultat av dette arbeidet. 
Registrering av avvik er medvirkende til at det settes fokus på det løpende og kontinuerlige 
forbedringsarbeidet i kommunen.  

Gjennom det elektroniske kvalitetssystemet Kvalitetslosen (Compilo) jobber Enebakk 
kommune kontinuerlig med kvalitet innenfor alle kommunens tjenesteområder. Her finnes blant 
annet styringsdokumenter, prosedyrer samt et avvikshåndteringssystem. Dokumentene i 
kvalitetssystemet dekker det daglige behovet for tilgang til blant annet tjenesteprosedyrer, 
rutiner og reglementer. Det er etablert superbrukere for hver avdeling og det avholdes 
superbrukermøter hvor det er fokus på rutiner, funksjonalitet og informasjon til 
enhetene/ansatte. Utviklingen i registrering av avvik fra 2015 til 2018: 
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Økningen i antall avvik i perioden skyldes at Enebakk kommune har blitt mer bevisste på 
avviksrapportering de siste årene. Et økt fokus rundt avviksrapportering og internkontroll er 
svært positiv og er med på å sikre at arbeidsoppgavene i kommunen blir utført i henhold til 
ønsket nivå, metode, standard og kvalitet.  

Varslingsrutiner 
Enebakk kommune er opptatt av å ha gode varslingsrutiner slik at alle som ønsker å varsle om 
kritikkverdige forhold, skal føle trygghet for at dette er noe ledelsen ønsker. Ny og oppdatert 
«Prosedyre for internvarsling om kritikkverdige forhold i Enebakk kommune» ble vedtatt av 
kommunestyret 29.10.18. Varsling skal i hovedsak rapporteres i kvalitetssystemet 
«Kvalitetslosen/Compilo». I 2018 kom det inn 4 varsler som alle er håndtert i samsvar med 
kommunens varslingsrutiner. 

Likestilling 
Ulikheter og mangfold i alder, kjønn, utdanning, kultur og tenkemåter er en forutsetning for å 
opprettholde god kvalitet over tid. Det er også en viktig forutsetning for nyskapning og 
innovasjon. Å sikre mangfold på alle nivåer i kommunen er viktig for kvalitet på tjenesten til 
innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Alle 
ansatte har et medansvar for å forebygge og forhindre at diskriminerende holdninger og praksis 
får utvikle seg på den enkelte arbeidsplass. 

Enebakk kommune arbeider aktivt for likeverd og likestilling på alle nivåer i kommunen. Dette 
er en del av rekrutteringspolitikken, og det tilstrebes blant annet å rekruttere menn i de 
tradisjonelle kvinneyrkene under ellers like forhold. Enebakk kommune tilstreber lik lønn 
mellom kvinner og menn, der hvor arbeidet er av lik karakter. Tabellen nedenfor viser 
kommunes kjønnsbalanse. Alle faste og midlertidige ansatte uavhengig av stillingsprosent er 
med. 



 
 

 

26 
 

Ansatte 
Kjønnsbalanse Menn Kvinner Totalt 
Totalt 167 601 768 
Rådmannens ledergruppe 5 1 6 
Rådmannens utvidede ledergruppe 12 16 28 

 
Kommunen ønsker at bygg for publikum og ansatte skal være universelt utformet for å gjøre 
dem tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.  

Enebakk kommune opprettet i 2017 igjen ett Råd for eldre og ett Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i stedet for fellesrådet som ble vedtatt lagt ned i kommunestyresak 115/16 den 
05.12.2016. Rådenes hovedoppgaver i 2018 var å være rådgivende og konsultativt organ for 
kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i spørsmål som gjelder eldre og mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Rådene har også mulighet til å selv ta opp saker som gjelder eldre 
eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Etikk 
I Enebakk kommune skal det være en kultur som gjenspeiler etiske kjerneverdier. Folkevalgte 
og ledere skal gå foran som et godt eksempel og motivere til etisk refleksjon og gode valg. 
Kommunen har felles reglement for ansatte og folkevalgte over etiske retningslinjer. De etiske 
retningslinjene ble revidert i 2017, og det ble utarbeidet en etikkplakat som skal danne grunnlag 
for diskusjoner og bevisstgjøring rundt etiske problemstillinger i enhetene. Reglementet var til 
behandling i AMU, AU, HTV-møte, ADU og KST.  

Enebakk kommune er medlem i Transparency International (TI). TI er den globale 
sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom kunnskap 
om skadevirkningene av korrupsjon, ønsker Enebakk kommune å øke bevisstheten i forhold til 
å bekjempe korrupsjon, bl.a. gjennom foredrag fra Transparency International i Kommunestyret 
i 2018. 

Kompetanse 
Arbeidet med fagrettet kompetanseutvikling foregår avdelingsvis og tilpasses de ressursene det 
enkelte tjenesteområdet har. Personalkontoret har ansvar for kompetansehevende kurs som er 
sektorovergripende, som arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen, nærværskurs, 
osv. Helse og omsorgsavdelingen påbegynte i 2017 dialog med de tillitsvalgte mht. 
kompetansehevende tiltak for ansatte i deltidsstillinger som utgangspunkt for å øke antall 
heltidsstillinger. Dette arbeidet ble videreført i 2018. 

Enebakk kommune ønsker å ta samfunnsansvar ved å ta imot lærlinger. Lærlinger gir nye 
impulser og bidrar med ny kunnskap og kompetanse. Ved å ta imot lærlinger kan kommunen 
markedsføre seg i et presset arbeidsmarked og øker mulighetene for at lærlingene vender tilbake 
etter endt utdanning. Enebakk kommune har som mål å ha 1 lærling pr 1000 innbygger i henhold 
til nasjonale føringer. Kommunestyret vedtok i 2016 å øke antall lærlinger til 20 innen 2020. 
Pr. 31.12.2018 var det 15 lærlinger i Enebakk kommune, fordelt på 13 lærlinger og 2 
lærekandidater. 

Rekruttering 
Arbeidsmarkedet er stramt og innenfor noen yrkesgrupper kan det være vanskelig å rekruttere 
medarbeidere med formell kompetanse. Kommunen opplever at det er utfordringer i forbindelse 
med rekruttering innenfor enkelte yrkesgrupper. Dette gjelder spesielt stillinger tilknyttet skole, 
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barnehage og omsorgssektoren. Vi merker også en stadig økende tendens til at det er krevende 
å rekruttere ledere samt høyere utdannede fagpersoner innenfor teknisk sektor. I 
barnehagesektoren må vi innvilge flere dispensasjoner fra utdanningskravet enn vi hadde 
tidligere. Med disse utfordringene vil det være viktig og riktig å jobbe godt for å beholde 
medarbeidere i organisasjonen. I denne sammenheng satses det på utvikling av egne ansatte for 
på sikt å ha den kompetansen vi trenger for å møte morgendagens utfordringer.  

Lønnspolitikk 
Det ble i 2018 gjennomført lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5. Lønnspolitikken skal sikre 
lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn i kommunen, sett i forhold til arbeidets utførelse. 
Kommunen tilstreber å benytte andre virkemidler enn kun lønn, for å rekruttere og beholde 
medarbeidere. I denne forbindelse benyttes metodikken i medarbeiderskap for utvikling av 
medarbeiderne. Målet er å skape mer entusiasme, ansvarlighet og samarbeid hos alle 
medarbeidere uavhengig av nivå, samt at Enebakk kommune skal være en attraktiv 
arbeidsplass. Det tar erfaringsmessig 1,5 – 2 år å få etablert medarbeiderskap og godt samarbeid 
i praksis i en så stor organisasjon. Resultatet viser seg i form av bedre samarbeid mellom ledere 
og medarbeidere, redusert konfliktnivå og styrket profesjonalitet i forhold til arbeidsoppgaven. 
Redusert sykefravær er erfaringsmessig ofte en ‘bieffekt’. 

Lønnsoppgjør 
I 2018 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5. For kapittel 5 utgjorde 
lønnsoppgjøret 3,11%, mens det for kapittel 3 utgjorde 2,73%. 

Deltid 
Deltid er mest utbredt blant kvinner. I samsvar med målsettingen til KS om å redusere bruk av 
deltid, er det et mål for Enebakk kommune at de som ønsker større stillingsprosent skal få det 
der dette er mulig i forhold til driften. Enebakk kommune vil med flere heltidsstillinger ha større 
mulighet for å rekruttere flere menn inn i omsorgsyrkene. Ansatte med uønsket deltid jobber i 
hovedsak på sykehjem/boligene/hjemmetjenesten og skole/SFO. Det ble i 2018, i samarbeide 
med de tillitsvalgte, igangsatt et prosjekt med fokus heltidskultur. Helse og omsorgsavdelingen 
påbegynte i 2017 dialog med de tillitsvalgte mht. kompetansehevende tiltak for ansatte i 
deltidsstillinger som utgangspunkt for å øke antall heltidsstillinger, jf. pkt. kompetanse ovenfor.  

Seniorpolitikk 
Kommunen arbeider for å legge til rette for at seniorer kan stå lenger i arbeid. Leder skal 
gjennomføre en samtale med alle som fyller 62 år. Det blir da opprettet en senioravtale, hvor 
den ansatte får redusert sin arbeidstid med 10 %. Seniordagen skal fortrinnsvis tas ut som en 
fast fridag én dag annenhver uke. 
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Sykefravær 2012-2018 

 
Målet for 2018 var å redusere fraværet til 7,5%. Resultatet for 2018 viser et fravær på 9% som 
er en økning fra 2017 på 1,2 %. Noe som tilsier behov for ytterligere fokus på 
sykefraværsoppfølging.  
 
Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den 
enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet 
og færre jobbrelaterte helseplager.  
  
Det er fokus på nærværsarbeid, og samarbeidet er godt med partene på den enkelte enhet. 
Bedriftshelsetjenesten har blitt benyttet som rådgiver i enhetene ved forespørsel.   
  
Enebakk kommune har god og tett oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere. 
Oppfølgingsplaner blir utarbeidet, og dialogmøter avholdes en gang per måned. 
Bedriftshelsetjenesten er med på alle dialogmøter. Den ansattes lege blir også invitert til 
dialogmøtene når det ønskes av en av partene. Det har i 2018 blitt invitert til ekstra 
dialogmøter etter forespørsel fra enhetsledere.   
  
Av fremlagt fraværsstatistikk kan en se at det fortsatt er langtidsfraværet som har høyest 
fraværsprosent. Korttidsfraværet har vært stabilt i perioden.  
  
3 partsmøtene er en viktig arena for forebygging av sykefravær. Dette er en godt innarbeidet 
arena for lederne og ansatt representantene til å utveksle erfaringer, planlegge lokale mål og 
involvering av ansattrepresentanter. Målet er at alle skal ha eierskap til planer og mål for å få 
dette implementer i enheten.   
  
Langtidsfraværet har vært tema i AMU møtene i 2018. Det har i 2018 også vært egne saker i 
AMU og ADU med fokus på langtidsfravær. Noen enheter i kommunen har få ansatte, slik at 
langtidsfraværet trekker opp den totale fraværsprosenten når en ansatt er langtidssyk. I tillegg 
ble det innsendt flere tiltak som er iverksatt, og som er planlagt for å redusere fraværet.  
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Flere ansatte som har søkt og fått innvilget uførestønad i løpet av 2018, og flere ansatte med 
langtidsfravær som har kommet tilbake til arbeidsplassen, trekker statistisk sett også opp 
langtidsfraværet for 2018. I enheter med få ansatte blir fraværsprosenten veldig høy. 
Kommunen vil imidlertid fortsatt jobbe med helsefremmede arbeidsplasser med fokus på å 
redusere langtidsfraværet. 

Inkluderende Arbeidsliv  
Enebakk kommune er en IA-bedrift. Arbeidet med oppfølging av medarbeidere er lagt til 
enhetslederne med bistand fra personalavdelingen. Dialogmøter blir gjennomført i samsvar med 
IA-avtalen med et samarbeid mellom enhetsleder, bedriftshelsetjenesten, lege, NAV og den 
sykmeldte. Iht ny IA-avtale (fra desember 2018) vil kommunen anpasse aktivitetsnivå og mål 
for 2019 ift virkemidler som blir sentralt avklart ila 1. tertial 2019.  

Medbestemmelse 
Det har vært avholdt jevnlige møter mellom rådmannen, HR-sjef og hovedtillitsvalgte. Her 
orienteres det om aktuelle saker som berører økonomi, organisering og arbeidstakernes 
arbeidssituasjon samt at det gjennomføres lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene. 3-
partmøtene mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud er en annen viktig arene for 
medbestemmelse. Hovedtillitsvalgte får tilsendt referater fra møter mellom rådmannen og 
lederne (ALF og ULF).  Rådmannen vil betegne forholdet mellom kommunens administrative 
ledelse og de tillitsvalgte som meget godt, og er ikke i tvil om at dette i stor grad bidrar til et 
godt og positivt arbeidsmiljø. 

Helse-, miljø og sikkerhet 
Kommunen omfattes av forskrifter gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven som stiller krav om 
særlig overvåking av arbeidsmiljøet, målinger, periodisk kontroll og/eller helsekontroll av 
arbeidstakerne. Det har i 2018 blant annet blitt gjennomført: 

- Medarbeidersamtaler 
- Arbeidsplassvurderinger 
- Krav og funksjonsvurderinger 
- Arbeidshelseundersøkelser 
- Medarbeiderskap 
- Dialogmøter 
- Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplasser 
- 3-parts møter 
- Psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling 

Enebakk kommune kjøper bedriftshelsetjenester gjennom samarbeidsavtale med Solheim 
HMS-senter. Dette innebar bl.a. følgende tjenester i 2018:  

- Deltagelse i arbeidsmiljøutvalget  
- Deltagelse i dialogmøter   
- Deltagelse på tilsyn fra Arbeidstilsynet på skolene i Enebakk  
- Ergonomi og arbeidsplassvurderinger  
- Krav og funksjonsvurderinger  
- Arbeidspsykologisk rådgivning  
- Veiledning i kartlegging - risikovurderinger og handlingsplaner  
- Psykologtjenester ansatte  
- Vaksinasjon nyansatte  
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Planlagte aktiviteter som ble utsatt:  
- Helsekontroller ansatte avløp/renseanlegg. Dette ble utsatt grunnet sykdom hos 

bedriftshelsetjenesten.  
- Kurs nattarbeid ble utsatt vår 2019 grunnet bytte av bedriftshelsetjeneste.   

Det ble i 2018 inngått rammeavtale med ny leverandør av bedriftshelsetjenester, Follo BHT 
(Fra 1.1.19: Frisk hms bedriftshelsetjeneste) 

Vernetjenesten 
Enebakk kommune har hovedverneombud som er frikjøpt i 25 % stilling.  
Det er 21 verneombud fordelt på 21 verneområder  
  
Det har i 2018 vært gjennomført vernerunder på de fleste verneområdene i kommunen. 
Det skal utarbeides overordnet handlingsplan basert på resultatet fra vernerunder. 
Enhetslederne har i samarbeid med verneombudene ansvar for at tiltak blir gjennomført i 
henhold til handlingsplanen.  
  
Hovedverneombudet har hatt flere samlinger for verneombudene hvor forskjellige temaer 
har blitt behandlet. Eksempler på temaer:  

- Opplæring i bruk av KvalitetsLosen  
- Avvik – Verneombudene må informere de ansatte om å benytte avviksmeldingen 

i KvalitetsLosen  
- Egen kartlegging av arbeidsmiljøet – nytt punkt i skjema – andre psykososiale 

faktorer  
- Informasjon fra HVO   
- saker behandlet og skal behandles i AMU  
- Heltidskultur  
- Trepartssamarbeid – husk å spørre ansatte om det er saker som de ønsker tatt opp 

i møte.  
- Permisjonsreglementet endret  
- Reglementer i Personalhåndbok  

 Arbeidsmiljøutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 5 arbeidsgiverrepresentanter og 5 arbeidstaker-
representanter, samt ordføreren og en representant fra Follo Bedriftshelsetjeneste. Alle 
verneombud og medlemmer i AMU får opplæring i HMS-arbeid. Det har vært gjennomført 7 
møter i 2018 og saker som blant annet ble behandlet i 2018:  

• IA- Handlingsplan og fremdriftsplan/tiltak for 2018  
• Årsrapport HMS 2017  
• Sykefravær 2012 – 2017  
• Ny skolestruktur i Kirkebygden  
• Aktivitetskalender – bedriftshelsetjenesten - 2018  
• Årshjul HMS arbeidet - 2018  
• Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten 2017  
• Nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uttalelse til 

Arbeidstilsynet.  
• Verneombud og hovedverneombudets roller og oppgaver  
• Verneområder i Enebakk kommune  
• Prosedyre for internvarsling av kritikkverdige forhold i Enebakk kommune  
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• Sykefravær 1. kv. 2016-2018  
• Ny avtale med bedriftshelsetjeneste i Enebakk kommune  
• Permisjonsreglement  
• Aktivitetsplan bedriftshelsetjenesten siste halvår 2018  
• Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet – skolene i Enebakk  
• Revidert HMS – håndbok for Enebakk kommune  
• Sykefravær perioden januar – juli 2015 – 2018  
• 3 partsmøter   
• Organisering av HMS arbeidet – ansvar i enhetene  
• Utarbeidelse av plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten  
• Ny kontorpaviljong til rådhuset  
• Egenkartleggingsskjema HMS  
• Oppfølgning av vedtak fra AMU – sykefravær  
• Avvik meldt i KvalitetsLosen 2015-2018.   

Velferd 
Bedriftsidrettslaget 
Enebakk kommune har treningsrom i den nye delen på Ignagard som ansatte kan benytte. Nytt 
tilbud til de ansatte er at treningsrommet i Enebakkhallen kan benyttes, og her har 
tirsdagstrimdamene igangsatt treningstid tirsdag kveld. I tillegg er det ballgruppe, skiturer og 
aktiviteter i svømmehallen på Enebakk ungdomsskole. Det har vært en økning i antall 
svømmende på onsdagene. 

Beredskap 
Det er etablert et nært samarbeid med Follo-kommunene og målsettingen er å møtes 6 ganger i 
året. Det er i 2018 også blitt avholdt møter med politiet i regi av politiet. 

Kommunen hadde i 2018 fokus og overvåkning ift flomsituasjonen på våren og den påfølgende 
tørkeperioden på sommeren. Kommunen ble ikke berørt mht flom, og hadde ifm tørkeperioden 
fokus på informasjon og bistand til innbyggere på hjemmesidene og facebook. Ordfører satte 
krisestab sommeren 2018 for å håndtere situasjonen som oppsto som følge av langvarig tørke. 

Kommunen jobber målrettet med kontinuerlig revidere beredskapsplanen. 
IKT  
Enebakk har et interkommunalt IKT-samarbeid med Rælingen og Fet kommune, hvor 
Rælingen er vertskommunen. Dette samarbeidet drifter infrastruktur, servere, applikasjoner, 
tjenester og står for brukerstøtte. Fordelen med stordriften er bl.a. reduserte kostnader og bedre 
kompetanse. 

Innenfor helsetjenesten er det stort fokus på digital velferdsteknologi. I 2018 ble alle analoge 
trygghetsalarmer erstattet med digitale. Det vektlegges å finne gode digitale løsninger som kan 
gi bedre kvalitet på de velferdstjenester vi tilbyr. Kommunen deltar i et felles 
velferdsteknologiprosjekt i Follo. Dette er et samarbeid om innføring av varsling/ lokaliserings-
løsninger og digitalt tilsyn. Prosjektet får økonomisk tilskudd gjennom nasjonalt program for 
velferdsteknologi fase 2. 

Oppvekstsektoren har fokus på å videreutvikle den digitale læringsplattformen. Skytjenesten 
for elever og lærere hvor læring, oppgaver og innleveringer skjer videreutvikles. 

Den digitale satsingen skjer både på skolene og i de kommunale barnehagene. Det satses på 
lesebrett for 1. - 4. klasse og bærbare maskiner for 5. - 10. klasse. 
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De interne tjenestene er også gjenstand for digitalisering. Her er det jobbet med å implementere 
elektronisk saksgang på flere områder, både eksternt og internt. Fordelen det gir er bl.a. redusert 
behandlingstid, riktigere data til rett tid og bedre flyt. Det er fokus på elektronisk forsendelse 
til våre innbyggere og fagsystemene blir fortløpende oppgradert til å bruke disse tjenestene. 
Digitalt førstevalg vil være satsingsområdet innenfor alle avdelinger. 

Innkjøp 
Enebakk kommune hadde totalt 171 aktive rammeavtaler i 2018. 41 avtaler er lokale som 
gjelder kun for Enebakk kommune, mens 130 er interkommunale gjennom felles 
innkjøpssamarbeid «Nedre Romerike innkjøpssamarbeid, NRI» 

Oversikten som fremgår av tabellen nedenfor gjelder driftsanskaffelser som naturlig går under 
reglement for offentlige anskaffelser. Kjøp over rammeavtaler som er en del av større prosjekter 
er også inkludert. Anskaffelsesforskriften gjelder fra NOK 100.000 eks. mva. som også er lagt 
inn som grenseverdi for det som er rapportert i tabellen nedenfor. 
 

  
 

 

Samlet ble det kjøpt for NOK 81,99 mill. over gjeldende rammeavtaler og det fordelte seg slik: 
- Lokale rammeavtaler står for 37,48 % av avtalekjøp med en omsetning på NOK 30,7 mill. 
- Interkommunale avtaler står for 62,50 % av avtalekjøp med en omsetning på NOK 51,2 

mill.  
 
I 2019 vil flere av dagens rammeavtaler utløpe. Disse vil bli rullert fortløpende gjennom nye 
konkurranser. 
 
Nåværende innkjøpssamarbeid vil opphøre 31.12.2019 som følge av kommunesammenslåing. 
Det ble igangsatt arbeid for å opprette et nytt samarbeid med kommmunene som ikke inngår i 
kommunesammenslåingen i 2018.  
 
  

Omsetning  2018 (NOK)
Ant leverandører Omsetning Ant leverandører Omsetning Ant leverandører Omsetning Ant leverandører Omsetning Tot leverandører Total omsetning

15 2 442 036 4 2 457 637 9 13 900 970 2 11 919 487 30 30 720 130
50 8 402 055 12 7 797 311 12 21 509 336 3 13 570 588 77 51 279 290
65 10 844 091 16 10 254 948 21 35 410 306 5 25 490 075 81 999 420Sum

100 000 - 500 000 500 000 - 1 000 000 1 000 000 - 3 000 000 over 3 000 000

Lokale rammeavtaler
Interkommunal rammeavtaler
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ÅRSRAPPORT 2018 
 
 

AVDELINGER OG ENHETER 
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Sentraladministrasjonen (SA) 
 
Generelt 
Sentrale oppgaver er ledelse av kommunens administrasjon, overordnet lønns- og 
personalpolitikk, bistand til enhetene i personal- og økonomisaker, lønnsfunksjon, innfordring, 
innkjøp, lån, saksbehandling og sekretærfunksjoner for politiske organer, publikumsservice og 
informasjon. Rådmann Kjersti Øiseth er overordnet leder for hele kommunens organisasjon. 
Økonomisjef Lars André Kløvstad er leder for økonomiavdelingen og HR-sjef Dag Møkleby 
er leder for kommunikasjon, dokumentasjon og personal (KDP). 
 
Bemanning 
Enhet 2017 2018 
Rådmannskontoret inkl. politikk og 
IKT 2 2 

Kommunikasjon, dokumentasjon og 
personal (KDP) 11,55 9* 

Økonomikontoret 9 9 
Sum 22,55 20,00 

*10,55 inkludert tillitsvalgtes frikjøp med 1,55 årsverk. 
 
Sykefravær 
Totalt var sykefraværet i 2018 i sentraladministrasjonen var på 7,4 %. Dette er en oppgang fra 
2017 på 3,6 %.  Korttidssykefraværet (1-16 dager) var på 2,2 % og langtidssykefraværet (Over 
17 dager) var på 5,2 %. Økningen fra 2017 til 2018 skyldes hovedsakelig økt 
langtidssykefravær.  
 
Økonomi 
  Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 Avvik (i 1000 kr.) 
Brutto lønn 23 551 23 975 -424 
Refusjoner -719                 -  -719 
Netto lønn 22 832 23 975 -1 143 
Driftskostnader 20 542 18 613 1 929 
Driftsinntekter -2 534 -2 230 -304 
Regnskapsmessig(merforb.) 40 840 40 358 482 

 
Som det framgår av tabellen gikk sentraladministrasjonen med et merforbruk på ca. kr. 0,5 mill. 
i 2018. Netto lønn endte med et mindreforbruk på ca. kr. 1,1 mill. Dette skyldes hovedsakelig 
vakanse i stillingen som innkjøpsansvarlig, refusjoner og lavere utgifter til lærlinger enn 
budsjettert. Avdelingen jobber med å øke antall lærlinger i kommunen som en del av 
opptrappingsplanen mot 20 lærlinger innen 2020. Lærlingebudsjettet ble flyttet fra avdelingene 
til sentraladministrasjonen i 2018. Driftskostnadene gikk med et merforbruk på ca. kr. 1,9 mill. 
De største enkeltpostene med merforbruk var forsikring, avgifter/gebyrer/lisenser og 
konsulenttjenester. Innkjøp og implementering av Office 365 kostet også mer enn budsjettert.  
Driftsinntektene ble noe høyere enn budsjettert.  
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Aktiviteter 
2018 har som i 2017 vært et år med stort fokus på digitalisering og effektivisering. Stadig 
strammere budsjetter legger premisser for at avdelingen må jobbe smartere og mer effektivt for 
å kunne levere samme kvalitet på tjenestene. 

Økonomiavdelingen har igangsatte arbeidet med å implementere Framsikt. Flere moduler skal 
implementeres i 2019. Målet med implementeringen av Framsikt er å få et helhetlig system 
hvor alle prosessene i kommunens økonomiske årshjul gjøres i én integrert løsning. Dette skal 
effektivisere flere arbeidsprosesser og legge til rette for bedre internkontroll.    

Målet for 2018 var å få implementert modul for elektronisk håndtering av personalmeldinger, 
men det vil først komme på plass i 2019. Digitalisering av slike tidligere manuelle prosesser gir 
store positive effekter både når det gjelder effektiv tidsbruk, kvalitet og kontroll.  

Det har også vært et klart mål å redusere utgifter og tidsbruk gjennom digitalisert postgang. 
Målet som ble satt om reduserte utgifter knyttet til dette ble ikke nådd fullt ut i 2018, men det 
er forventet å bli realisert i løpet av 2019. 

Office 365 (O365) ble innført i hele kommunen i 2018 i samarbeid med Rælingen, Fet og ØIKT.  

Løsningen ble rullet ut våren 2018, og gradvis tatt i bruk av de ansatte. Det ble etablert 
ambassadør-nettverk i kommunen med representanter fra alle kommunalområdene. Dette 
nettverket fikk i løpet av våren og høsten ekstra opplæring for å bistå i utrullingen av O365. 
Klasseroms-opplæring for ansatte ble gjennomført i september og oktober.  
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Rådmannskontor inkl. politikk og IKT  
 
Generelt 
Rådmannskontoret består av ordfører Øystein Slette, rådmann Kjersti Øiseth og IKT/beredskap.  
 
Bemanning 

 
 
 
 
 

Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannskontoret (med IKT og folkevalgte organer) gikk med et merforbruk på kr. 0,8 mill. i 
2018. Folkevalgte organer hadde et merforbruk på kr. 0,24 mill. og IKT hadde et merforbruk 
på nærmere 0,5 mill. Store deler av merforbruket innen IKT skyldes anskaffelse og 
implementeringskostnader til Office 365.  
 
Aktivitet 
Rådmannen har ansvar for den strategiske ledelsen av kommunen sammen med sine 3 
kommunalsjefer. Rådmannskontoret har i tillegg ansvar for saksproduksjon til politisk nivå. I 
tillegg utføres det et betydelig arbeid med personalfaglige spørsmål og lederstøtte til 
kommunens øvrige ledere og medarbeidere. Beredskap og IKT er et annet viktig område som 
er tillagt rådmannskontoret. Ansvaret for drift av infrastruktur, serverpark m.m, service og 
driftsavtaler for IKT er tillagt Øyeren IKT. 

I 2018 ble det anskaffet nytt mobilt telefonisystem og kommunen oppgraderte Office-løsningen 
til Office 365. Dette har vært et viktig ledd i arbeidet med effektivisering av arbeidsprosesser 
og i arbeidet med å arbeide smartere.  

Interkommunale samarbeid: 

I 2018 har det vært lagt ned et betydelig arbeid knyttet til endringer i kommunens IKS`er som 
følge av kommunereformen som pågår i kommunene rundt oss. Dette arbeidet fortsetter inn i 
2019 med mål om at alle IKS`er som skal fortsette som et samarbeid er i funksjon med virkning 
fra 01.01.20.  

Øvrige oppgaver for rådmannen: 

I 2018 har rådmannen sittet som representant for Follo i ASU (samarbeidsorganet) mellom 
kommunene i regionen og Akershus universitetssykehus, medlem av det sentrale 
rådmannsutvalget i Akershus, styremedlem i Follo Futura og medlem av styringsgruppen for et 
regionalt samarbeid om kompetanse i Akershus. 

Ansvar Enhet 2017 2018 
1120 Rådmannskontor 1 1 
1121 IKT/beredskap 1 1 

Sum  2  2 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              5 935 6 020 -85 
Refusjoner               -388                 -  -388 
Netto lønn 5 547 6 020 -472 
Driftskostnader 16 243 14 956 1 287 
Driftsinntekter -83 -75 -8 
Regnskapsmessig (merforb.) 21 707 20 901 806 
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Kommunikasjon, dokumentasjon og personal 
 
Generelt 
Enheten har 9 ansatte, ledes av HR-sjef Dag Møkleby og har oppgaver fordelt innenfor tre 
områder: Personal (personalforvaltning og organisasjonsutvikling), dokumentasjon (tidligere: 
IFT) og kommunikasjon (tidligere: Servicetorget). 
 
Bemanning 

Antall årsverk er 
uendret fra 2017. Det 
ble rapportert 10 
årsverk ved KDP i 
2017, men antall 

årsverk er 9.  
 
Sykefravær 
Personal og tjenester hadde i 2018 et totalt sykefravær på 5,7 %. Dette er en oppgang fra 2017 
på 2,3 %.  Korttidssykefraværet var på 3,1 % og langtidssykefraværet var på 2,6 %. Fokus på 
kontroll med sykefravær generelt, rettes i utgangspunktet mot korttids sykefraværet i form av 
tett oppfølging og dialog. Dette gjøres preventivt for å redusere både sykefraværet totalt og 
langtidssykefraværet.  
 
Økonomi 

Personal og tjenester 
gikk med et 
mindreforbruk på ca. kr. 
0,3 mill. i 2018. Netto 
lønn gikk med et 

mindreforbruk 
hovedsakelig knyttet til 
lavere utgifter til 
lærlinger enn budsjettert. 

Driftskostnadene gikk med et merforbruk på ca. kr. 0,5 mill. Dette skyldes hovedsakelig 
merutgifter til porto/fraktutgifter, forsikring og avgifter/gebyrer/lisenser. I tillegg fikk enheten 
større inntekter på post for refusjon fra andre/private enn budsjettert.  
 
Aktivitet 
Personalområdet har hatt stort fokus på konsolidering av løpende oppgaver og driftsfunksjoner. 
Utviklingsoppgaver, eksempelvis implementering av den siste modulen knyttet til 
personalmeldinger er utsatt grunnet manglende kapasitet, og vil bli igangsatt og implementert i 
2019. I arbeidet med å utvikle og endre fra servicetorg til kommunikasjonsenhet har denne 
enheten dreid kompetansen med tilføring av kommunikasjons- og informasjonskompetanse fra 
januar 2018.  
 
I 2018 var det fokus på utviklingsoppgaver der alle avdelingens enheter, kommunikasjon, 
dokumentasjon og personal, samt IKT var involvert: 
x Innføring av Office O365, samt initierende bruk av Junglemap som opplæringsverktøy 
x Rydding og digitalisering av personalarkiv samt rydding og bortsetting av gamle arkiv 
x Nytt design og rydding av kommunens hjemmesider 

Ansvar Enhet 2017 2018 
1121 KDP 10* 9 
1121 Tillitsvalgte/Hovedverneombudet 1,55 1,55 

Sum 11,55 10,55 

  Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 Avvik (i 1000 kr.) 

Brutto lønn 10 823 10 920 -97 
Refusjoner -173                 -  -173 
Netto lønn 10 650 10 920 -270 
Driftskostnader 3 366 2 887 478 
Driftsinntekter -1 682 -1 165 -517 
Regnskapsmessig(mindrefor.) 12 334 12 643 -309 
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x Etablering av arbeidsgruppe på tvers i kommunen for innføring av O365, samt 
innholdsleverandører til kommunens hjemmesider 

x Oppstart og valg av plattform for kommunens Intranett (O365/SharePoint-plattform) 
x Digitalisering; Større fokus, opplæring og bruk av SvarInn/Ut. 
x Innføring av elektronisk arkiv for helsestasjonen. 
x Innføring av ny telefoni i kommunen 
x Innføring og gjennomføring av elektroniske sykmeldinger.  
x Oppdaterte rutiner og reglementer, herunder personal-håndbok, HMS-bok.  
x Etablering av funksjon som personvernrådgiver iht GDPR-direktiv 
x Bostøtteordning – overføring av oppgaver fra NAV til kommunikasjon 
x Vigsler, etablering av rutiner, organisering og gjennomføring i kommunen 
x Tilsyn skoler (Arbeidstilsynet). Etablering av opplegg for vold og trusler, ROS-analyser, 

samt organisatorisk ansvarsfordeling. Oppdaterte retningslinjer i HMS-håndbok. 
Strukturering av vernetjeneste og 3 part arbeidet i kommunen.   

  
Generelt er planverket ift. HMS-relaterte oppgaver videreført i nært samarbeid med 
hovedverneombud, og tillitsvalgte. Enheten har et godt samarbeid med tillitsvalgte og 
verneombud og har jevnlige AMU og HTV-møter, samt AU-møter i tillegg til periodiske 
samarbeidsmøter med hovedverneombudet. Innenfor OU-området har personal igangsatt flere 
medarbeiderskapsprosesser med enhetene. 
Dokumentasjon har i 2018 gjennomført arbeid med registrering av bortsettingsarkiv. Arbeidet 
startet opp i 2014 med å digitalisere og registrere papir-arkiv, og sette gammelt arkiv i depot. 
Det er til sammen ryddet i 226 arkivserier, som er satt i 2508 arkivstykker (bokser og 
protokoller). Totalt er det registrert 23004 mapper (enkeltsaker/klienter). Fra kjelleren på 
rådhuset gjenstår pr dags dato noe arkivmateriale. Denne delen anses i praksis å være ferdigstilt. 
Framtidig ryddearbeid i papirarkiver vil i hovedsak være på arkivmateriale fra enheter utenfor 
rådhuset. 
 
TES-NAB har i 2018 digitalisert 2364 saker, 6025 journalposter og 9934 dokument i eldre 
byggesaksarkiv. 
 
Nåværende arkivdanning i ephorte: 
I 2018 er det registrert 2481 nye saker, 22230 journalposter og 33216 dokument. 
 
Videre ble det i 2018 registrert 1397 utvalgssaker. 
 
Arbeidet med elektronisk arkiv videreføres med planer og prosjekter for 2019: 
- I forbindelse med nytt system for skoleadministrasjon, innføres integrasjon mot ephorte. 
- Deltagelse i innføring av nytt system og elektronisk arkiv for PPT  
- Deltagelse i innføring av DigiSos. 
- Ferdigstillelse og avslutning rydding av arkivlokalene i kjelleren på rådhuset. Alt 

arkivverdig materielle vil være registrert og overført til arkivlokalet på Ignagard. 
- Det vil tas imot en del eldre arkiv fra barneverntjenesten, PPT og helsestasjonen for 

registrering og overføring til arkivlokalet på Ignagard. 
- Det igangsettes forprosjekt for rydding og registrering av arkivmateriale fra enheter 

utenfor rådhuset. 
- Det igangsettes forprosjekt for å sjekke bytte av sak/arkivsystem. 
- Deltagelse i øvrige digitaliseringsprosjekt i kommunen 
 



 
 

 

39 
 

Økonomikontoret 
 
Generelt 
Økonomisjef Lars André Kløvstad er leder for økonomiavdelingen. Stian Grimsrud er 
regnskapssjef. Enheten omfatter blant annet regnskap, innkjøp, økonomi, lønn og innfordring. 
 
Bemanning 

 
 
 
 

Sykefravær 
Sykefraværet i 2018 var på gjennomsnittlig 4,5 %.  Korttidssykefraværet var på 1 % og langtids 
sykefraværet var på 3,5 %. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging gjennom 
samtaler/dialogmøter, tilrettelegging av arbeidsoppgaver / arbeidsplasser og fokus på nærvær. 
En ergoterapeut fra bedriftshelsetjenesten har hjulpet alle ansatte på økonomiavdelingen med å 
tilrettelegge for gode arbeidsforhold på kontorene. Dette har vært et godt tiltak for å motvirke 
slitasjeskader som ofte kan bli en utfordring på stillesittende arbeidsplasser.     

Økonomi 

Økonomikontoret gikk i 
tilnærmet balanse i 2018. 
Merinntekt på netto lønn 
skyldes hovedsakelig 
vakant stilling som 
innkjøpsrådgiver og 
sykelønnsrefusjoner. I 

perioden uten innkjøpsrådgiver og i perioder med sykdom har det ikke blitt satt inn vikar. I 
tillegg ble kostnadene til pensjon noe lavere enn budsjettert. 
 
Mål- og resultatstyring 
Fokusområdet kvalitet og produksjon 
Nedenfor vises målekortet med resultater for økonomikontoret innenfor fokusområdet kvalitet 
og produksjon.   
 

 
 
I 2018 er det ikke registrert noen brudd på finansreglementet. Eventuelle brudd på 
finansreglementet skal rapporteres til kommunestyret.  

Aktivitet 
Økonomikontoret jobber aktivt med å opprettholde god økonomistyring i avdelingene og 
enhetene.  Det har gjennom hele året vært fokus på oppfølgning av regnskap, budsjett og 
prognoser. Det har månedlig blitt rapportert regnskapsresultater og prognoser til rådmannen og 
formannskapet på bakgrunn av rapporter fra avdelingene.  
 

Ansvar Enhet 2017 2018 
1130 Økonomiavdelingen 9 9 

Sum 9 9 

  Regnskap 
2018 Budsjett 2018 Avvik (i 1000 kr.) 

Brutto lønn 6 792 7 035 -243 
Refusjoner -158                 -  -158 
Netto lønn 6 634 7 035 -401 
Driftskostnader 933 769 164 
Driftsinntekter -768 -990 222 
Regnskapsmessig mindrefor. 6 799 6 814 -16 
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Aktiviteten de senere årene har økt mye og dette har bidratt til økt aktivitet hos 
støttefunksjonene. I tillegg har økonomiavdelingen fått tilført flere oppgaver uten tilsvarende 
økning av bemanning.  
 
Implementeringen av Framsikt begynte høsten 2018. I 2019 forventer vi at alle prosesser i 
kommunens økonomiske årshjul vil foregå i Framsikt. Noen av prosessene er måneds- og 
tertialrapportering, rapportering på investeringsprosjekter, årsbudsjett, handlingsprogram og 
årsberetning. Dette skal bidra til at økonomikontoret arbeider mer effektivt.  
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Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS)  
 
Generelt 
Kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) ledes kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng. Avdelingen 
omfatter enhetene administrasjon og fellestjenester, enhet for kultur integrering og forebygging, 
PPT, grunnskoler, kommunale barnehager og barneverntjenesten.  
 
Bemanning  
Enhet 2017 2018 
200 KOS-adm. og fellestjenester 12,75         10,75  
212 PP-tjenesten 8,65           7,65  
210 Enhet for kultur, integrering og 
forebygging 11,87         15,96  

221 Ytre Enebakk skole 60,19         63,57  
222 Kirkebygden barne og ungdomsskole 52,43         49,99  
223 Hauglia skole 31,45         31,24  
224 Stranden skole 18,65         17,85  
231Mjær ungdomsskole 23,43         23,38  
241Ytre Enebakk barnehage 18,10         19,92  
242 Kirkebygden barnehage 12,10         11,00  
243 Flateby barnehage 18,00         17,20  
302 Barneverntjenesten -         11,60  

Sum 267,62 280,11 
Bemanningsendringen knytter seg til overføring av barneverntjenesten fra HOS-avd til KOS-
avd.  
 
Sykefravær 
Avdelingen har et totalt sykefravær 7,1 % mot 6,5 % i 2018. Det rapporteres ikke om sykefravær 
som følge av arbeidsplasser eller arbeidsmiljøer. Alle enhetene jobber aktivt med 
fraværsoppfølging gjennom dialogmøter og tilrettelegging av arbeidsplasser og 
arbeidsoppgaver. 
 
Økonomi 

Merforbruk lønn er knyttet 
mot vikarer for lærere i 
etter/videreutdanning og må 
ses i sammenheng med økt 
inntekt.  
 
Merforbruk drift skyldes  
store kostnadsøkninger ved 

barneverntjenesten som følge av et meget høyt antall mottatte bekymringsmeldinger med høy 
alvorlighetsgrad. Barneverntjenesten hadde ved årets slutt et merforbruk i driftsutgifter på 6,4 
mill. kroner. Aktiviteten ved barneverntjenesten førte også til at flere barn ble 
fosterhjemsplassert i andre kommuner, og avdelingen mottok derfor økte refusjonskrav fra 
andre kommuner for skole/barnehageplasser, totalt 1,2 mill. kroner. I tillegg har avdelingen hatt 
økte kostnader til skoleskyss som følge av elever med rett til spesialskyss 1,4 mill. kroner. 
Spesialskyss er betydelig dyrere enn ordinær skoleskyss. Avdelingen har gjort fondsavsetning 
av øremerkede tilskuddsmidler til forskjellige tiltak innenfor tjenesteområdene for 3 mill. 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              203 191 194 889 8 302 
Refusjoner               -7 299 0 -7 299 
Netto lønn 195 892 194 889 1 002 
Driftskostnader 117 748 105 048 12 700 
Driftsinntekter -50 209 -37 113 -13 096 
Regnskapsmessig (merforbr.) 263 431 262 824 607 
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kroner. Øvrig merforbruk er knyttet til innkjøp av utstyr i skoler og barnehager, samt overføring 
av tilskuddsmidler til eksterne. 
 
Avdelingens betydelige merinntekt er knyttet til statlige tilskudd til økt lærertetthet og lærere i 
etter/videreutdanning, økte refusjonsinntekter fra andre kommuner for skole/barnehageplasser 
i Enebakk, forskjellige statlige tilskudd tilknyttet barnehagedrift (kommunal og privat), mottok 
øremerket tilskudd til bestemte flyktninger med hjelpebehov. Total merinntekt som følge av 
tilskudd og refusjoner beløper seg til 9,5 mill. I tillegg er det tatt ut 3,8 mill. kroner fra fond for 
å finansiere voksenopplæring i norsk/samfunnsfag for fremmedspråklige og forskjellige 
prosjekter hvor det har vært mottatt tilskudd tidligere år. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål grunnskole generelt: 
x Redusere kostnader knyttet til spesialundervisning og styrke ordinær, tilpasset opplæring 
x Beholde, videreutdanne og rekruttere kvalifiserte lærere i forhold til krav om godkjent 

undervisningskompetanse i fag og på trinn 
x Videreføre skolebaserte kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i samarbeid 

med eksterne kompetansemiljøer 
Resultat:   
x Prosentandel elever som får spesialundervisning har ved enkelte skoler gått noe opp i 2018 

som følge av elever med større og sammensatte behov. Generelt sett er behovet for 
spesialundervisning omtrent lik 2017.  

x Det har vært gjennomført skolebaserte kompetanseutviklingstiltak på samtlige skoler 
knyttet opp mot de kommunale satsningsområdene 

x 13 lærere deltar i videreutdanningsprogrammet. 
 
Mål barnehage generelt: 
x Barnehagene har forsvarlige og hensiktsmessige lokaler 
x De ansatte i barnehagene har nødvendig kompetanse 
x Kommunen har et kvalitativt godt barnehagetilbud i samsvar med brukernes behov 
 
Resultat:   
x Enebakk kommune kunne i 2018 tilby alle med lovfestet rett til barnehageplass en plass i 

hovedopptaket 
x Det er gjennomført kompetanseutviklingstiltak for alle ansattgrupper i barnehagene, både 

de kommunale og de private. Det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere til alle stillinger 
med krav om denne kompetansen. 

x Resultatet av brukerundersøkelsen viser at det drives et godt barnehagetilbud i Enebakk. 
 
Mål kultur, integrering og forebygging: 
x Enheten bidrar til å skape gode og forutsigbare vilkår for enhetens samlede tjenesteområde 

gjennom samarbeid og tilrettelegging for alle brukere og samarbeidspartnere.  
 
Resultat: 
x Enheten har et utstrakt samarbeid med forskjellige aktører og gir veiledning til brukere på 

flere nivåer.  
 
Aktivitet 
Grunnskole generelt: 
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x Barneskolene har videreført arbeidet med vurdering for læring.  
x Arbeidet med organisering av baser og utvikling av ressursteam er videreført 
x Kompetanseutvikling for skolelederne gjennom lærende ledernettverk er videreført.  
x Det arbeides med innføring av ny læreplan i samarbeid med fylkeskommunen. 
 
Barnehage generelt: 
x Kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager er 

videreført. 
x Beregning og arbeid med tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
x Planlagte stedlige tilsyn er gjennomført. 
x Gjennomført veiledning for pedagoger med dispensasjon. 
 
Prosjekthuset: 
x 25 elevplasser dette skoleåret. 
x Ventelister frem til desember 2018. 
x Forebyggende tiltak rettet mot ungdomskriminalitet. En del av den tverrfaglige innsatsen 

for å forebygge. 
x Hospiteringsplasser for disse ungdommene. Alle (7 stk.) har vært- eller er inne i 

Prosjekthuset i dag. Fokus på skolemestring, sosial kompetanse og samtale 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Grunnskole generelt: 
x Gjennomgå skolestrukturen og utarbeide forslag til ny skole- og ledelsesstruktur. 
x Rekrutering av lærere med godkjent undervisningskompetanse etter ny forskrift. 
x Tilby nødvendig videreutdanning til ansatte lærere uten godkjent 

undervisningskompetanse. 
x Med den totalrammen som er lagt inn til grunnskole i 2018 vil skolene i hovedsak kunne 

videreføre driften fra 2017. Dette forutsetter at det gis full lønnskompensasjon.  
x Videreføre reduksjon av spesialundervisningen når det ikke er rom for å styrke ordinær 

opplæring. 
 
Barnehage generelt: 
x Det er en utfordring å ha riktig kapasitet på antall barnehageplasser. Kommunen har 

overkapasitet i antall barnehageplasser. 
x Rekrutteringen av barnehagelærere fra fast ansatte gjennom ABLU-studiet 

(Arbeidsplassbasert BarnehageLærer Utdanning) videreføres. 
x Øke andelen kvalifiserte søkere til barnehagelærerstillinger, jmfr ny pedagognorm. 
x Videreføre kompetansehevende tiltak for ansatte i både kommunale og private barnehager.  
x Videreføre arbeidet med felles strategiplan for kommunale barnehager. 
x Kontinuerlig behov for vedlikehold på de kommunale barnehagene 
 
Kultur, integrering og forebygging: 
x Enhet for kultur, integrering og forebygging skal jobbe aktivt med fokus på aktivitet, 

integrering og inkludering. Den skal se på hvilke muligheter den nye organiseringen gir, og 
hvordan hvert tjenesteområde kan bidra til tverrfaglig utvikling. Enheten skal utvikle flere 
redskaper for å få folk ut i aktivitet, være deltakende, inkluderende og skape trygge rammer 
med spesielt fokus på barn og unge. 
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PPT: 
x PP-tjenesten skal legge vekt på nær samhandling med barnehager og skoler, samt et 

helhetlig tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Ved siden av å være kommunens 
sakkyndige instans skal tjenesten legge stor vekt på systemisk arbeid slik at det kan settes 
inn tiltak tidlig. Foruten dette skal PP-tjenesten hjelpe barnehager og skoler med 
organisasjonsutvikling og kompetanseheving. 

 
Barneverntjenesten: 
x Det vil hyppigere komme slike svært aktive år som barneverntjenesten har hatt i 2018 og i 

2015. Antallet bekymringsmeldinger øker for hvert år som går, og kravene fra 
myndighetene og Fylkesmannen til hva barneverntjenesten skal utføre og håndtere øker 
parallelt. 
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Administrasjon og fellestjenester 
 
Generelt 
Administrasjon og fellestjenester ledes av kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng. Enheten 
omfatter administrasjon, prosjekthuset og voksenopplæring. SLT og flyktningetjeneste ble 
overført til enhet kultur, integrering og forebygging f.o.m. 1.april 2018. 
 
Bemanning 
 

Endring i antall årsverk knytter seg mot 
intern omorganisering av IKT-
medarbeider og overføring av 
miljølæringsveileder fra ansvarsområde 
2220 til ansvarsområde 2100.  
 
 
 

Sykefravær 
Prosentuelt har enheten et sykefravær med henholdsvis 8,1 %. Korttidsfravær er på 4,1% og 4 
% langtidsfravær. Tjenesteområdene har få ansatte og den prosentuelle utregningen påvirkes av 
dette. Fraværet var høyest på høsten hvor flere ansatte var langtidssykemeldte. Sykefraværet 
oppgis ikke til å være relatert til arbeidsplass eller arbeidsmiljø. Enheten jobber aktivt med 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplasser for å få ansatte raskest mulig tilbake på 
jobb.  

Økonomi  
Tallene inneholder 
budsjett og regnskap for 
SFO som er økonomisk 
administrert i enheten, 
samt tallene for SLT og 
flyktningetjenesten som er 
blitt internt omorganisert i 
2018. 

 
Merforbruk lønn skyldes overføring av stipender tilknyttet etter/videreutdanning samt bruk av 
vikar i SFO. Økte driftskostnader skyldes økte kostnader til skoleskyss som følge av flere elever 
med rett til spesialskyss, 1,3 mill. I tillegg førte den høye aktiviteten ved barnevernet til at flere 
elever ble flyttet i fosterhjem utenfor kommunen. Dette ga en kostnadsøkning i refusjon til 
andre kommuner for skoleplasser på 1,1 mill. Enheten hadde en betydelig merinntekt knyttet 
til refusjon fra andre kommuner for skoleplasser i Enebakk, statlige overføringer knyttet mot 
barnehage drift (kommunal og privat), uttak fra fond til dekning av undervisning 
norsk/samfunnsfag for fremmedspråklig og forskjellige kompetansehevingstiltak i avdelingen. 
I tillegg er det mottatt statlig tilskudd til dekning av kostnader i skolene knyttet mot lærere i 
etter/videreutdanning. 
 
 
 
Mål- og resultatstyring 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2100 Administrasjon 5,75 7,75 
2105 SLT 2 0 
2233 Prosjekthuset 2,8 2,8 
2235 Voksenopplæring 0,2 0,2 
3053 Flyktningetjenesten 2 0 

Sum 12,75 10,75 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              19 719 18 075 1 644 
Refusjoner               -940 0 -940 
Netto lønn 18 779 18 075 704 
Driftskostnader 81 402 78 938 2 463 
Driftsinntekter -19 771 -13 385 -6 386 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 80 410 83 628 -3 219 
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Mål: 
x Administrasjon og fellestjenester vil ha høyt fokus på saksbehandling for sluttføring av 

politiske bestillinger, oppfølging av vedtak gjort av utvalg og kommunestyret, oppfølging 
av enhetene, planarbeid og økonomiarbeid. 

x Prosjekthuset og voksenopplæringen skal gi et best mulig tilbud, tilpasset behovet hos den 
enkelte elev.  

 
Resultat:   
x Administrasjon og fellestjenester har fremmet saker for politisk behandling, levert rapporter 

og gjennomført prosesser innenfor gitte frister. 
x Prosjekthuset har gode varierte prosjekter og læringsarenaer med dyktige og engasjerte 

lærere. Det jobbes forebyggende i forhold til skolevegring, samt med mestring, læring og 
gode skoleopplevelser.  

x Voksenopplæringen gir et godt tilbud til sine brukere ut i fra deres forutsetninger og behov. 
 
Aktivitet 
Administrasjon: 
x Det ble i 2018 fremmet 43 politiske saker for behandling. Flere av disse ble saksbehandlet 

med bakgrunn i tidligere politiske vedtak. 
x Det har vært tett oppfølging av enhetene som følge av innført bemanningsnorm og 

pedagognorm i barnehagene, samt lærernorm i skolene. 
x Etableringen av ny sammenslått skole hadde høyt fokus. 
x Det ble gjennomført samarbeidsprosjekter om kompetanseheving i barnehager med de 

private barnehagene.  
 
Prosjekthuset: 
x Aktivitet har vært som planlagt og i tråd med læreplaner tilpasset de enkelte trinn. 
x Samarbeid med to Inn på tunet gårder i kommunen. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Administrasjon: 
x Store deler av 2019 vil handle om å finne gode løsninger på tjeneste yting tilpasset 

kommunens økonomi. I tillegg skal det opprettholdes høyt fokus på saksbehandling, 
oppfølging av vedtak og utvikling av planverk.  

 
Prosjekthuset: 
x Videreutvikle samarbeid med skolene. Elevene oppleves å ha stadig større utfordringer i 

forhold til psykisk helse, angst og depresjoner. 
x Å nå flere elever gjennom å se på hvilke elevtyper som gis tilbud. 
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PP-tjenesten  
 
Generelt 
Enheten ble ledet av enhetsleder Eija Karjalainen t.o.m. 31.05.18.  Kst.enhetsleder Kari 
Svarstad overtok funksjonen fra 1.juni. Enheten utfører pedagogisk-psykologisk arbeid i 
barnehager og skoler, logopedi og effektuerer spesialpedagogiske vedtak i barnehagene. 
 
Bemanning 

Reduksjon i antall årsverk skyldes at 
læringsmiljøveileder er overført fra PP-
tjenesten til KOS-adm. Årsverkstallet 
inkluderer leder og sekretær. 
 

Sykefravær 
Sykefraværet ligger høyt og er på 10,7 %, mot 7,4 % i fjor. Dette skyldes flere korte 
sykemeldinger urelaterte til arbeidsmiljø, og en langtidssykemelding forårsaket av skade.  
Sykefraværet har vært fulgt opp regelmessig med samtaler og besøk. Det settes inn 
tilretteleggingstiltak slik at medarbeidere får mulighet til å utnytte restarbeidsevne. Målet er 
alltid; raskt tilbake i arbeid. 
 
Økonomi 

Mindreforbruket på lønn 
skyldes vakanse i stillinger 
og refusjonsinntekter. 
Merforbruket på drift 
skyldes bruk av konsulent 
til utredningstjenester.  
Det er ikke gjort uttak fra 
fond i perioden noe som 

medfører en mindreinntekt. Dette skyldes at planlagte tiltak ikke har blitt gjennomført pga. 
sykefravær og vakanser. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
x Enheten skal gi et faglig forankret, likeverdig tilbud til barn, unge og voksne i henhold til 

PP-tjenestens mandat; bidra til å hjelpe innbyggerne med særlige behov eller som strever 
med utviklingen på individ- og systemnivå. 

x Økt systemisk arbeid med faste samarbeidsmøter med barnehager og skoler. 
x Overholde frist om 3 måneders behandlingstid om sakkyndig vurdering. 
 
Resultat:  
x PPT arbeider i team ute i enhetene med veiledning, drøfting, kompetanseheving. 

Regelmessigheten er redusert til ca. hver annen uke i 2 kretser, mens det i den 3. er 
regelmessigheten brutt p.g.a. bemanningssituasjonen. Barnehagene er kun blitt tilbudt hjelp 
og støtte ved direkte kontakt med oss. Pga en vakant stilling og langtidssykemelding har 
ikke enheten hatt kapasitet til å innfri vårt mål med økt systemisk arbeid i barnehager og 
skoler. 

x Fristen for ferdigstillelse av sakkyndige vurderinger er kun overholdt i 40 % av sakene.   
 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2212 PP-tjenesten     7,25 6,3 
2212 PPT. Spes.ped. b.hg.    1,4 1,35 

Sum 8,65 7,65 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              5 903 6 097 -194 
Refusjoner               -600 0 -600 
Netto lønn 5 303 6 097 -794 
Driftskostnader 657 307 350 
Driftsinntekter 0 -109 109 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 5 960 6 295 -335 
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Aktivitet 
PP-tjenesten har 239 aktive saker. Flere av disse krever tett oppfølging. PPT mottok 102 
henvisninger i 2018, mot 83 i 2017. 
Årsaken til den store økningen viser at langt flere barn og unge har samhandlingsvansker, 
atferdsvansker og psykiske vansker.  
 
Spesialpedagogene i barnehagene har arbeidet med 15 aktive saker, mot 12 saker i 2017. I 
tillegg har de veiledet i 21 saker som ikke formelt er henvist til PPT. 
 
Logopedi for barn og unge har arbeidet med 34 saker i 2018. I tillegg er det avholdt 
kurs/veiledning i grupper, gitt til barnegrupper, foresatte og ansatte. 
 
PP-tjenestens egen statistikk viser at 40 % av henvist saker ferdigstilles innenfor 3 måneders 
fristen. 60 % av sakene har en behandlingstid fra 4-8 måneder. PP-tjenesten har engasjert 
ekstern konsulent i to perioder for å utrede saker. 
 
PP-rådgiverne er et team på 3,9 årsverk. Fra 1.juni var det vakanse i 1 årsverk. I tillegg hadde 
denne gruppen et årsverk i sykefravær hele siste kvartal. PP-tjenestens målsetning om å holde 
seg innenfor mandatet er derved ikke oppnådd. PP-tjenesten skal arbeide ut fra 
forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid. Dette innebærer at saker skal behandles innen 
rimelig tid.  
Framtidige mål er å få arbeidsro til å møte utfordringene økt hjelp/styrking til barn og unge med 
særlige behov. Den anstrengte bemanning som PP-tjenesten som enhet har, vil være tjent med 
en økning på 1 årsverk. På denne måten vil tjenesten ha større mulighet for å holde mandatet. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
PP-tjenesten skal legge vekt på nær samhandling med barnehager og skoler, samt et helhetlig 
tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Ved siden av å være kommunens sakkyndige instans 
skal tjenesten legge stor vekt på systemisk arbeid slik at det kan settes inn tiltak tidlig. Foruten 
dette skal PP-tjenesten hjelpe barnehager og skoler med organisasjonsutvikling og 
kompetanseheving. 
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Enhet for kultur, integrering og forebygging 
 
Generelt 
Enheten ble ledet av konstituert enhetsleder Espen Rønneberg-Giertsen ut mars måned. 1. april 
tiltrådde ny enhetsleder Sonja Røhne. Fra. 1.april ble enhet for kultur omorganisert til også å 
omfatte flyktningetjenesten og SLT. Enheten fikk samtidig nytt navn. Enheten omfatter: 
administrasjon, flyktningetjeneste, SLT, bibliotek, kulturskole, kulturminnevern, 
kunstsamlinger, museer, Den Kulturelle Skolesekken (DKS), Den Kulturelle SpaserStokken 
(DKSS), drift av Kultursalen og fritidsklubber. 
 
Bemanning 

Endret antall årsverk er knyttet til 
utvidelse av stilling og overføring av 
SLT/flyktningetjenesten fra 
administrasjonsenheten. 
 
 

 
Sykefravær 
Korttidsfravær: 1,1% og langtidsfravær: 2,8%. Fraværet er noen lavere enn i fjor. Det jobbes 
med sykefraværsoppfølging gjennom samtaler, tilrettelegging av arbeidsoppgaver ved behov 
og fokus på nærvær.  
 
Økonomi 

Netto lønn viser lavere 
kostnad til 
introduksjonsstønad enn 
forventet og vakanser. 
Driftskostnadene viser et 
merforbruk grunnet 
omdisponerte lønns-midler 
brukt til innkjøp og 

overføring av merinntekt til fond. Driftsinntekt; høyere statsoverføring til flyktningetjeneste 
enn forventet. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
Kulturskolen tilbyr plass i tråd med nasjonal målsetting til alle elever i grunnskolen som ønsker 
det. Kulturskolen er et lokalt ressurssenter.  
 
Enebakk bibliotek fremmer opplysning og utdanning gjennom formidling ved å stille bøker 
og andre medier til disposisjon for alle. Biblioteket skal være et møtested og en arena for 
samtale og debatt.  
 
SLT skal jobbe kunnskapsbasert. Skal ligge i forkant av utviklingen og gi helhetlige, 
koordinerte og gode tjenester der det er behov. 
 
Fritidssektoren gir et tilbud som er i tråd med brukernes ønsker og behov.  
 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2105 SLT 0 2 

 
Kulturområdene 
2110,2140,2150,2160, 2162 11,87 11,96 

3053 Flyktningetjenesten 0 2 
Sum 11,87 15,96 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              15 612  

 
16 551 

 
-939 

 Refusjoner               -238 
 

0 -238 
  Netto lønn 15 373 

 
16 551 -1 177 

 Driftskostnader 11 325 8 994 2 331 
Driftsinntekter -14 747 -13 413 -1 334 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 11 951 12 132 -180 
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Kulturtjenesten utvikler tilbudet i Enebakk kultursal gjennom økt aktivitet.  
 
Flyktningetjenesten skal etablere et tverrfaglig flyktningeteam. Øke kompetansen innen 
fagfeltet og få på plass en arena for et godt samarbeide med frivilligheten og næringslivet.  

 
Resultat:   
Kulturskolen har ved utgangen av året 350 elevplasser og ønsker å være et ressurs- og 
kompetansesenter for kulturaktivitet i kommunen. 
 
Biblioteket har et stabilt utlån gjennom året. Utlånet til barn og unge steg med rundt 2000 utlån. 
Biblioteket har ca 30 arrangementer som skaper samtale og debatt.   
 
SLT har god kunnskap om ungdom, miljøer og tilbud. Fokus 2018 har vært «beefing» 
(planlagte slåsskamper mellom lokale og regionale ungdommer), forebygging av 
utenforskap/barnefattigdom, Ansvarliggjøring av foreldre/voksne – foreldrenettverk og 
tilstedeværelse der ungdommen er.   
 
Ungdomsklubbene har opprettholdt sitt tilbud og benyttes av mellom 105 -150 barn og unge 
hver uke. 
 
Kulturtjenesten gjennomfører kulturdager i august og september. Rundt et 20 talls 
arrangementer og anslagsvis 2500 besøkende. 
 
Flyktningetjenesten har revidert handlingsplan og fått på plass Flyktningeteamet. Jamfør 
IMDI er 61 % av flyktningene i aktivitet i form av utdanning, jobb eller praksis. 

  
Aktivitet: 
SLT m/klubbene har videreført tiltaket Se meg Bry deg. Over 80 personer er ambassadører for 
tiltaket. Gjennomført 30+ foredrag om nettvett/sosiale medier/bildedeling på nett og Se meg 
Bry deg for elever, konfirmanter, ansatte og foreldre. Gjennomført tiltak for forebygging av 
barnefattigdom – ferier og utdeling av utstyr til fysisk aktivitet. Hatt oppfølging av ca. 30 
ungdommer og «unge voksne» i risikosonen. Gjort en omfattende innsats for å forebygge- og 
hindre effekten av gjengkriminalitet og «beefing». Arrangert høst- og vinterLAN i kultursalen. 
 
Flyktningetjenesten har gjennomført møte med frivillige organisasjoner og forlenget avtalen 
med Røde Kors. Gjennomført egne kurs med temaer som bl.a. psykisk helse og brannvern som 
et ledd i introduksjonsprogrammet. Forlenget avtalen med Norasonde og samarbeider med dem 
om praksisplasser og arbeid som har gitt resultater. Det ble ikke bosatt nye flyktninger i 2018. 
 
Biblioteket har videreutviklet «Sommerles» som ble gjennomført med ny rekord i deltakere. 
De har et godt og nært samarbeid med skoler og barnehager. Arrangert «Vinterles» for voksne, 
verksteder for barn i forbindelse med påske/sommer/ jul, dukketeater og flere forfatterbesøk. 
Gjennomført et stort prosjekt, barnebokbad, på 6.trinn ved Ytre Enebakk skole. Med avslutning 
der tre elever intervjuet Lars Joachim Grimstad foran 280 publikum. 
 
Kulturskolen har deltatt i ulike prosjekter med Follopiloten. Den var partnerskole og hadde tre 
praksisstudenter fra Norges Musikkhøgskole. Gjennomførte huskonserter, skolekonserter, 
innslag på kommunestyremøter, vårfestival og tradisjonell Luciakonsert. Gjennomførte en stor 
markering av sitt 20-årsjubileum i Kultursalen i november.  
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Kultur og idrett har fordelt årlige tilskudd og tilskudd til ulike idrett- og kulturarrangementer, 
hatt utstilling med Vebjørn Sand og videreført DKSS konserter i samarbeid med eksterne og 
lokale aktører. Gjennomført samarbeidsmøter med frivilligheten, kulturdager og revidert 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
 
SLT m/ fritidsklubber skal videreutvikle eksisterende tiltak og utvikle nye, kunnskapsbaserte 
tiltak. Innføre større fokus på forebygging og tverrfaglig innsats på ungdomsklubbene. 
 
Flyktningetjenesten skal ha tett oppfølging av deltakerne med fokus på utdanning og jobb. Det 
skal videre arbeides for et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. 
 
Biblioteket skal jobbe med fokus på barn, unge og unge voksne. Biblioteket skal jobbe aktivt 
med publikumsutvikling gjennom prosjekt støttet fra Akershus Fylkeskommune.  
 
Kulturskolen skal jobbe for å nå flere barn gjennom SFO-samarbeid i breddeprogrammet. 
Kulturskolen ønsker å bidra som en ressurs for flyktninger og barn/unge i tilknytning til SLT. 
 
Kultur og idrett skal jobbe for å øke bruken av Kultursalen. Videre skal det jobbes for å kunne 
tilby flere kunst - og kulturopplevelser i samarbeid med frivillige, lag og foreninger. 
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Ytre Enebakk skole og SFO 
 
Generelt 
På Ytre Enebakk skole er Ingelinn Gramstad rektor. I tillegg ledes YES av to 
undervisningsinspektører, til sammen 3 årsverk, SFO-leder 1 årsverk, og to merkantilt ansatte 
i administrasjonen i til sammen 1,64 årsverk. Skolen hadde ved årsskiftet 546 elever og 25 
klasser, en økning på 24 elever fra forrige år. Skolen har en avdeling for multihandikappede 
hvor det ved årsskiftet var 5 elever, en ny elev skoleåret 18/19. 
 
Bemanning 

Bemanningen i skolen er økt etter statlig 
lærernorm. Forsterket enhet har økt 
årsverk på spesialpedagog. SFO har noe 
redusert bemanning grunnet færre elever. 

Sykefravær 
Skolens sykefravær var i 2018 på 6,0 prosent, noe som er omtrent som i 2017. SFO’s fravær er 
8,9%, som er en stor nedgang fra 2017, trolig fordi det var færre langtidssykemeldte. 
Sykefraværet tas opp med den enkelte ansatte og er gjenstand for drøftinger i personalmøter og 
trepartsmøter. Enheten har også kontakt med NAVs arbeidslivssenter som ønsker å bidra. 
Ansatte melder tilbake om stress med økte utfordrende arbeidsoppgaver, og det jobbes med å 
øke kompetansen for å møte utfordringene på en god måte. Enheten har også god dialog med 
Bedriftshelsetjenesten for støtte og strategivalg ved stress. 
 
Økonomi 

Avvik på netto lønn 
skyldes vikarer for 
lærere i 
etter/videreutdanning 
og ansatte til økt 
lærertetthet. 
Drift tilnærmet balanse. 
 

Det er en merinntekt ved enheten. Dette er statstilskudd til dekning av vikarkostnader for 
lærere i etter/videreutdanning og økt lærertetthet. Regnskapsmessig mindreforbruk skyldes 
lavere pensjonskostnader ved årets slutt. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål 
x At flere av de ansatte ved skolen skal ha godkjent utdanning i det de underviser i. 
x Beholde og rekruttere ansatte med formell kompetanse i alle stillinger. 
 
Resultat: 
Enheten har fått økt antall lærere med god kompetanse. Flere assistenter deltok også i fjor på 
kommunalt initiert fagbrevopplæring, med gjennomført og bestått eksamen. Det gleder oss når 
de melder tilbake stor tilfredshet over økt trygghet i jobben pga økt kompetanse. 
 
Aktivitet 
Enheten var i 2018 i stor grad opptatt av planlegging og innflytting på ny skole. Rektor hadde 
ukentlig dialog med ulike aktører, og utover våren handlet mye om inventar; spørsmål om 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2020 Skole 60,19 63,57 

Sum 60,19 63,57 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              38 609 36 121 2 488 
Refusjoner               -859 0 -859 
Netto lønn 37 750 36 121 1 630 
Driftskostnader 
 

2 232 2 184 48 
Driftsinntekter -3 095 -500 -2 595 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 36 887 37 805 -918 



 
 

 

53 
 

gjenbruk eller nyinnkjøp, hva skulle være skolens nye visuelle uttrykk og hvordan skulle de 
ansatte arbeide godt med nye lokaler og nytt inventar. Videre var FAU opptatt av skolegård og 
hvilke muligheter elevene skulle få for lek.  
 
Høsten 2018 har fra ledelsesperspektiv vært preget av innkjøring av ny skole. Skolen var knapt 
ferdig da SFO fikk starte opp i nye lokaler en uke før skolestart for elevene. SFO har brukt tid 
på å finne gode organiseringsmuligheter i nye lokaler. Å få gjennomført gode aktiviteter har 
vært målsetningen, i nye rom med nye muligheter. Det har vært stor glede over varme, lyse og 
gode lokaler for alle. Forsterket avdeling Lykkeliten åpnet sine nye lokaler» med mange 
muligheter for å gjøre opplæringen for den elevgruppa tettere opp til behovet hos den enkelte 
elev. Ansatte fikk hele 2018 veiledning og oppfølging av Statped, for å utvikle avdelingen godt 
med mulighet for ny start og ny giv.  
 
Vår utfordring var å gjøre innkjøringen på ny skole trygg for elevene. Det er en stor skole, med 
labyrintfølelse for flere av de yngste. Etter at alle elevene deltok i egenprodusert åpningsshow, 
med omtrent 3000 publikummere tilstede, følte eleven seg mer hjemme i lokalene. Men ny 
skole har ikke løst utfordringene vi har med utrygge elever. Som i fjor bruker ledelsen og 
lærerne mye tid på å finne gode tiltak for å gjøre enkeltelever tryggere på skolen. Vi så utover 
året at for mange av de ansatte er det behov for økt kompetanse på relasjonell klasseledelse, og 
særlig hvordan vi møter elever med traumebevisst omsorg. Det vil være fokusområde for neste 
års arbeid.  
 
I løpet av året var skolen gjennom et tilsyn fra Arbeidstilsynet, og vi opplevde stort engasjement 
hos de ansatte når temaet var Vold og trusler. Etter pålegg gjennomførte vi kartlegging og 
iverksatte tiltak som opplevdes uvante for de ansatte. Som en lærer uttalte; «Kan vi virkelig 
tenke at vi ikke skal behøve å tåle trusler fra elever?» Vår videre arbeid handler om å gjøre gode 
kartlegginger for å bedre vite om forebyggingen og tiltakene treffer riktig. Voksne på skolen 
må nok fortsatt tåle mye, men vi vil arbeide for nulltoleranse i den forstand at vi ønsker tidlig 
innsats og gode tiltak raskt på plass, samt gode forebyggingsrutiner blant alle de ansatte. 
 
Framtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Fortsatt er arbeid knyttet til elevers trygt og godt skolemiljø utfordrende. Ressursmessig brukes 
forholdsmessig mye av ledertid til konkret elev- og foresatteoppfølging. Skolen ville hatt 
enormt god bruk for sosiallærer med kompetanse til slikt arbeid.  
 
Digitaliseringen i skolen krever mye av de ansatte, og vi har brukt mye tid på oppfølging av 
ulike enheter og verktøy. Vi fortsetter med erfaringsdeling slik at alle lærer av hverandre smart 
bruk opp mot elevene. I 2019 forventer vi at alle elever vil ha 1:1 på digital enhet, og vi 
forbereder opplæring av ansatte for hvilke metoder og hvordan de kan legge opp opplæringen 
mer fengende og med økt aktivitet for den enkelte elev.  
Likeså vil arbeidet med læreplanfornyelsen få stor plass videre. Vi er spente på i hvor stor grad 
de nye planene vil påvirke den normale lærerinnsatsen, og gleder oss til å bli kjent med de nye 
tankene og ideene som skal prege skolen videre. 
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Målkort 
Fokusområder Overordnet 

mål 
Resultatmål Målt 

med 
Resultat 
2017 

Ambisjonsnivå resultatmål 
2018 

Resultat 
2018 
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Optimalt Akseptabelt Negativt 

Mobbing på 
skolen (skala 1 -
5, 1 er best) 

El
ev
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de
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øk
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se

n 
7.

 tr
in

n 

4,7 0 0 1  

Andelen elever 
som føler seg 
mobbet (oppgis i 
%)  

7,4 0  0 1 12 

Trivsel (skala 1 
-5, 5 er best) 

4,4 5 4,3 4,0 4,3 

Felles regler 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,2 5 4,5 4,0 4,2 

Positiv 
læringskultur 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,3 5 4,4 4,0 4 

Støtte fra 
lærerne (skala 1 
-5, 5 er best) 

4,4 5 4,6 4,2 4,3 

Vurdering for 
læring (skala 1 -
5, 5 er best) 

4 5 4,3 3,8 3,9 

Mestring (skala 
1 -5, 5 er best) 

4,2 5 4,2 4,0 4,1 
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Elever under 
kritisk grense 
lesing 1. trinn 
(%) 

K
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.-3
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30 0 15 20 38,78 

Elever under 
kritisk grense 
regning 1. trinn 
(%) 

19 0 10 15 30,56 

Elever under 
kritisk grense 
lesing 2. trinn 
(%) 

19 0 10 15 17,78 

Elever under 
kritisk grense 
regning 2. trinn 
(%) 

13 0 10 15 25.37 

Elever under 
kritisk grense 
lesing 3. trinn 
(%) 

19 0 10 15 17,91 

Elever under 
kritisk grense 
regning 3. trinn 
(%) 

13 0 10 15 12,5 

Andel elever på 
laveste nivå, 
nasjonale prøver 
i lesing 5. trinn 
(%) 

N
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. t

rin
n 

 

34 0 30 34 37,6 

Andel elever på 
høyeste nivå, 
nasjonale prøver 
lesing 5. trinn 
(%) 

21 0 25 15 7,5 

Andel elever på 
laveste nivå, 
nasjonale prøver 
i regning 5. trinn 
(%) 

39 0 30 39 36,8 

Andel elever på 
høyeste nivå, 
nasjonale prøver 
regning 5. trinn 
(%) 

13 0 25 10 10,5 
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12 0 7 9 6 

Andel timer 
gjennomført av 
lærere med 
godkjent 
kompetanse i det 
faget de 
underviser i 
(oppgis i %) 

96,4 100 96,4 90 92,2 

Deltakere på 
videreutdanning  
 

4 4 4 6 4 
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Forbruk 
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99,375 100 +/- 5 Over 5 97,6 
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Kirkebygden barne og ungdomsskole 
 
Generelt 
Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole ble 01.08.18 slått sammen til Kirkebygden 
Barne og ungdomsskole. Enheten ledes av rektor Turid Ramberg, som ble tilsatt fra samme 
dato. Mie Breyer ble konstituert som assisterende rektor med ansvar for barnetrinnet og SFO-
leder. Merete J Thorsen ble ansatt som undervisningsinspektør med ansvar for 
ungdomstrinnet. Tonje Rustad ble fra 01.01.19 konstituert som baseleder på SFO. Enheten har 
to elevråd, ett for barnetrinn og ett for ungdomstrinn. FAU-leder er Emil Moberg. Han er også 
SU og SMU-leder. 
 
Bemanning  

Endret bemanning forholder seg til 
behov for ansatte i forhold til elever og 
lærernorm. 
 

Sykefravær. 
Enheten har relativt lite korttidsfravær (henholdsvis 2,2 for barnetrinn, 1,1 for ungdomstrinn og 
1,9 for SFO), men langtidsfraværet på SFO er høyt (15,2%). Det var flere langtidssykemeldte 
gjennom året. Det har tatt litt tid å få på plass en god struktur på SFO etter sammenslåing og 
utskifting i ledelsen, men dette ser nå ut til å falle på plass. I skolen jobbes det med gode 
strukturer og arbeidsfordeling som forhåpentligvis skal bidra til å holde sykefraværet på et så 
lavt nivå som mulig.  
 
Økonomi 

Avvik på netto lønn 
skyldes vikar for lærere i 
etter/videreutdanning. 
Avvik på drift skyldes 
utgifter til veiledning av 
ansatte i forbindelse med 
krevende elevgrupper. 
Merinntekten er refusjon 

for kostnader til lærere i etter/videreutdanning og tilskudd til økt lærertetthet.  
 
Mål- og resultatstyring 
Aktivitet 
Det siste halve året har det vært fokus på sammenslåing av skolene og arbeid med felles kultur 
og oppbygging av strukturer og samarbeid. Arbeidet med lokal skolemiljøplan var ikke 
påbegynt ved skolestart, og har tatt litt tid. Det har også vært jobbet med relasjoner, motivasjon 
og mestring, felles visjon/ ønsket læringssituasjon for elevene og videreutvikling av digitale 
ressurser. Daglig drift går som normalt, men målsettinger for 2018 har ikke vært veldig 
fokusert. Kartleggingsresultater fra nasjonale prøver analyseres. Det samme gjelder 
elevundersøkelsen. Det vil pekes ut mål som det skal jobbes med i 2019.  
 
Det har vært mye arbeid knyttet til elevutfordringer, både ved barnetrinn og ungdomstrinn. 
Dette arbeidet er inne i en positiv utvikling, og særlig for ungdomstrinnets del er det et tett 
samarbeid med både SLT i kommunen og forebyggende enhet i politiet. På barnetrinnet bidrar 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2222 KIBUS barnetrinn 52,43 49,99 

Sum 52,43 49,99 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              33 953 33 024 929 
Refusjoner               -714 0 -714 
Netto lønn 33 239 33 024 215 
Driftskostnader 1 762 1 411 351 
Driftsinntekter -684 0 -684 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 34 318 34 435 -118 
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miljøarbeiderne i veldig stor grad med elevutfordringer. Det jobbes for å få til gode rammer og 
planer for elevene. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det vil fortsatt være en del utfordringer knyttet til elevenes skolemiljø, og gode tiltak her er 
fortsatt viktig. Samarbeid med helse, SLT, barnevern og politi vil være viktig i denne 
sammenhengen.  
Ledergruppa og Plangruppa jobber med å binde disse enhetene sammen ved å jobbe med felles 
utviklingsområder og en del felles aktiviteter. På sikt vil det også være naturlig å utnytte felles 
ressurser, både fysiske og menneskelige. Det blir naturlig å jobbe med et helhetlig skoleløp for 
elevene. Det er også ønskelig å få opp foresattes engasjement gjennom FAU. 
Det er helt nødvendig å løfte begynneropplæringa og ser fram til å starte med 
begynneropplæring på Ipad fra høsten. Ipad gir også nye muligheter for videre opplæring på 
hele småtrinnet.  
 
Målekort barnetrinn 

Fokusområde
r 
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l 

Mål
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med 
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Mobbing på 
skolen (skala 1 
-5, 1 er best) 
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Andelen elever 
som føler seg 
mobbet (oppgis 
i %)  

1,7 0,7   1,3 3 * 

Trivsel (skala 1 
-5, 5 er best) 

4,5 4,5  4,4 4 4,2 

Felles regler 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,2 4,3  4,3 4 4,1 

Positiv 
læringskultur 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

4,0 4,1  4,1 4 3,6 

Støtte fra 
lærerne (skala 
1 -5, 5 er best) 

4,4 4.3  4,4 4 4,0 

Vurdering for 
læring (skala 1 
-5, 5 er best) 

4,2 4,1  3,9 3.5 3,8 

Mestring (skala 
1 -5, 5 er best) 

4,0 4,1  4,1 3,5 3,9 
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Elever under 
kritisk grense 
lesing 1. trinn 
(%) 
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28,70 15,3* 18.86*** 20 26,09 

Elever under 
kritisk grense 
regning 1. trinn 
(%) 
 

27,78 18,33** 23,98*** 20 34,78 

Elever under 
kritisk grense 
lesing 2. trinn 
(%) 
 

19.23 15,0 18,26*** 20 63,16 
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Elever under 
kritisk grense 
regning 2. trinn 
(%) 
 

23,08 12,67** 22,15*** 20 35,29 

Elever under 
kritisk grense 
lesing 3. trinn 
(%) 
 

27.20 15,62 18,94*** 22 17,86 

Elever under 
kritisk grense 
regning 3. trinn 
(%) 
 

22,86 16,53** 19,87*** 22 32,14 

Andel elever 
på laveste nivå, 
nasjonale 
prøver i lesing 
5. trinn (%) 
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18,8 20,2 23,8 31,58***
* 

24,2 

Andel elever 
på høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver lesing 5. 
trinn (%) 
 

6,3 27,5 23,2 10 21,2 

Andel elever 
på laveste nivå, 
nasjonale 
prøver i 
regning 5. trinn 
(%) 
 

25,0 22,0 23,0 42,11***
* 

20,0 

Andel elever 
på høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver regning 
5. trinn (%) 
 

25,0 26,6 25,6 20 37,1 
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Hauglia skole og SFO 
 
Generelt 
Hauglia skole er ledet av rektor Bård Ålovsrud. 
Ledelsesressursen er på 1.8 årsverk fordelt på rektor og to undervisningsinspektører. 
Administrasjonen av SFO utgjør 0,8 årsverk.  
Sekretærfunksjonen er på 1 årsverk. 
Antall elever i skolen per 31.12.2018 var 219. 
Antall elever i SFO per 31.12.2017 var 116. 
Antall dager hvor helsesøster er tilstede pr. uke; 2,5 dager. 
 
Bemanning 

Årsaken til nedgangen beløper seg 
primært til redusert årsverk 
skoleassistenter. 
 
 

Sykefravær 
Korttidssykefraværet ved skolen var 2,3%, og langtidssykefraværet var på 5,2%, noe som totalt 
sett gir et samlet fravær på 7,5%. 
Fraværet skyldes i hovedsak kroniske og/eller plutselig sykdom.  
Korttidssykefraværet ved SFO er på 2,8%, og langtidssykefraværet er på 12,4%, totalt 15,2%. 
Dette er en nedgang på ca 7% fra 2017. Fraværet skyldes primært kroniske sykdommer og 
plutselig sykdom. Dette følges opp etter gjeldende regler for oppfølging av sykefravær. 
 
Økonomi 

Merforbruk lønn skyldes 
vikarer for lærere i 
etter/videreutdanning og 
bemanning tilknyttet økt 
lærertetthet. Årsaken til 
merforbruk drift skyldes 
bla. innkjøp av IKT-
midler. Merinntekten 

skyldes statlig overføring til dekning av vikarkostnader for lærere i etter/videreutdanning og 
økt lærertetthet. Regnskapsmessig mindreforbruk skyldes lavere pensjonskostnad ved årets 
slutt. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål 
x At flere av de ansatte ved skolen skal ha godkjent utdanning i det de underviser i. 
x Beholde og rekruttere ansatte med godkjent utdanning. 
x Redusere sykefraværet til 4 %. 
x Oppnå balanse i budsjett. 
 
  

Ansvar Enhet 2017 2018 
2223 Hauglia skole 31,45 31,24 

Sum 31,45 31,24 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              16 475 14 890 1 585 
Refusjoner               -424 0 -424 
Netto lønn 16 051 14 890 1 161 
Driftskostnader 1 042 970 72 
Driftsinntekter -1 614 0 -1 614 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 15 479 15 860 -380 
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Resultat: 
x Skolen har samme antall faglærte som tidligere. Målet har vært vanskelig å oppnå grunnet 

svært lav tilgang på lærere med godkjent utdanning. En av lærerne har tatt videreutdanning 
for å oppnå godkjent utdanning. 

x Det har vært vanskelig å rekruttere ansatte med godkjent utdanning. Vi har klart å beholde 
de vi har med godkjent utdanning, derfor delvis måloppnåelse. 

x Enheten har et synkende sykefravær. 
x Enheten har god økonomistyring. 
 
Aktivitet 
Tett samarbeid med Stranden skole, i bl.a. nasjonale prøver og vurdering, har resultert i mer lik 
praksis og forståelse.  
 
Skolen samarbeider godt med helsesøster.  
 
Skolens ulike elevaktiviteter er FN-dag, karneval, skidag, 17. mai, felles skoleavslutning, 
førjulskos og den kulturelle skolesekken.  I tillegg hadde skolen i 2017 et skoleløp til innsamling 
for «Mitandi», en norskdrevet organisasjon i Uganda som jobber for å tilby innbyggerne 
skolegang og tilgang til helsestasjon. 
FAU og SU har faste møtetider. FAU har møter en gang i måneden og SU/ SMU en gang i 
halvåret. 
 
Skolen er fortsatt en iPadskole hvor alle elever bruker iPad i undervisningen. Lærerne på 
trinnene er også godt kurset gjennom RIKT for å kunne utnytte programvaren på best mulig 
måte.   
 
Skolen har høyt fokus på tilpasset undervisning og tidlig innsats. Dette gjennom å bruke det 
statlige tilskuddet til økt lærertetthet som skolen får tildelt til de elevene som viser lav 
måloppnåelse og lav progresjon. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Utfordringer; rekruttere kvalifisert undervisningspersonell.  
Hauglia skole har ansatte i midlertidige undervisningsstillinger grunnet manglende 
kvalifikasjoner. Enheten har også få som er godkjent for å undervise i mer enn 1.klasse av de 
som er fast ansatt. Grunnen er at skolen ikke får kvalifiserte søkere ved utlysning av ledige 
stillinger, og at noen av dem ble ansatt for en del år tilbake. 
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Målekort 
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Stranden skole 
 
Generelt 
Fra 01018 til 310718 ble skolen ledet av Turid Ramberg. F.o.m 010818 har Stranden skole vært 
ledet av May Britt Glenge. Skolen hadde i 2018 en ledelsesressurs på 1,5 årsverk fordelt på 
rektor og undervisningsinspektør. Mariann Klink Johansen har vært undervisningsinspektør fra 
010818. Sekretærressursen har vært på 0,66 årsverk. 
Helsesøster har kontordag på skolen 2 dager per uke.  
Skolen har pedagoger med redusert undervisningstid for å ivareta oppgaver innenfor IKT, 
leseveiledning, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk/ samarbeid med PPT. 
 
Antall elever pr 311218: 194 elever 
Leder SU 2018/19: Marianne Bakken Tollefsen 
Leder SMU 2018/19: Marianne Bakken Tollefsen 
Leder FAU 2018/19: Marianne Bakken Tollefsen 
Leder Elevråd 2018/19: Martin G. Hagen 
 
Bemanning 

Reduksjon skyldes arbeidstakere som 
har permisjon/ går på arbeidsavklaring 
og ikke er erstattet fullt ut. Skolen har 
overtallighet av assistenter.   
 

Sykefravær 
Enheten hadde et sykefravær på totalt 3,9 % i 2018. Dette er en reduksjon fra tidligere år. Det 
meste (2,9%) skyldes to deltidsansatte som har vært sykemeldt hele året. Korttidsfraværet er på 
1,0%. Motiverte medarbeider og høy grad av trivsel på arbeidsplassen, til tross for stort 
arbeidspress, anses som årsak til det lave sykefraværet. Skolen vil ha fokus på 
mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og arbeidsmiljøet generelt for å 
opprettholde det lave sykefraværet.  
 
Økonomi 

Mindreforbruk på lønn 
skyldes lavere 
pensjonskostnad enn 
forventet. Kostnader for 
øvrig er i tilnærmet 
balanse. 
 
 

 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
Fra august 2018 har skolen arbeidet med utvikling av visjon og mål for skolen. Skolens visjon 
er å skape mestringsmuligheter og trivsel gjennom kreativ utvikling og læring. Skolen skal 
øke elevenes læringsutbytte med gode vurderinger. Gode vurderinger underveis i opplæringen 
legger grunnlaget for tilpasset opplæring, mestring og trivsel.  
 
 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2224 Stranden skole 18,65 17,85 

Sum 18,65 17,85 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              11 815 11 743 72 
Refusjoner                    -211 0 -211  
Netto lønn 11 604 11 743 -139 
Driftskostnader 630 668 -38 
Driftsinntekter -1 0 -1 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 12 233 12 411 -178 
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Resultat:   
En sammenligning av resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn 2017/ 2018 og 2018/ 2019 
viser en negativ utvikling i forhold til indikatorene trivsel, vurdering for læring og mestring. 
Samtidig har indikatorene felles regler, positiv læringskultur og mobbing hatt en positiv 
utvikling. Indikatoren støtte fra lærerne er på samme nivå som i 2017/ 2018. Det må fremheves 
at Stranden skole har 0% under samtlige indikatorer for andelen elever på 7. trinn som opplever 
mobbing i 2018/ 2019.  
 
Elevresultater fra Nasjonale prøver på 8. trinn viser at elevene fra Stranden skole scorer lavere 
enn det nasjonale gjennomsnittet på 8.trinn.  
Fordelingen på de ulike nivå fordeler seg omtrentlig slik de gjorde da de hadde Nasjonale prøver 
på 5.trinn. Det vil si at elevene har hatt en normal utvikling fra 5. trinn. Det vil imidlertid være 
et mål å redusere andelen elever på de laveste nivåene og øke andelen elever på de høyeste 
nivåene.  
 
Resultatmålene under «økt læringsutbytte for elevene» har et negativt resultat, bortsett fra 
indikatoren andelen elever som føler seg mobbet. Denne indikatoren har et optimalt resultat.  
Resultatmålene under «kompetente og motiverte medarbeidere» og «god økonomistyring» har 
et akseptabelt resultat, bortsett fra indikatoren knyttet til antall deltakere på videreutdanning. 
Denne indikatoren har et optimalt resultat.    
 
Aktivitet 
Forskning viser at de fleste elever får de beste læringsmuligheter når de deltar i den ordinære 
opplæringen. Skolen har derfor fra høsten 2018 gjennomført noe av spesialundervisningen i 
den ordinære undervisningen ved hjelp av økt lærertetthet i en klasse. Den ekstra lærerressursen 
har blitt benyttet til å variere nivå og arbeidsmetoder, og dette har bidratt til mer tilpasset 
undervisning og økt læringsutbytte for samtlige elever i denne klassen. Med flere lærertimer og 
økt lærertetthet i 2019 vil skolen få en større mulighet til alternativ organisering av 
spesialundervisning og tilpasset opplæring i kombinasjon med ulike arbeidsmetoder i klassene 
hvor man også sikrer gode underveisvurderinger.  
God klasseledelse er avgjørende i arbeidet med utvikling av et godt læringsmiljø, og skolens 
ledelse følger opp lærere med klasseromsobservasjoner og veiledning for å utvikle gode 
klasseledere. Skolens ledelse fungerer videre som beredskap og skal tilkalles når det oppstår 
situasjoner som blir utfordrende.  
Oppfølging av enkelte elever med utstrakt samarbeid med foresatte og aktuelle 
samarbeidspartnere som PPT, helsesøster, sosiallærer er også en viktig del av arbeidet med 
klassenes og den enkelte elevs læringsmiljø.  
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Fra høsten 2018 har det vært en betydelig økning av antall elever som har vedtak om 
spesialundervisning. Samtidig har det vært en generell negativ utvikling av indikatorene trivsel, 
vurdering for læring og mestring. God vurdering for læring legger grunnlaget for tilpasset 
opplæring, mestring og trivsel. Videre har elevrepresentantene i SMU/ SU uttrykt et ønske om 
mer praktisk undervisning, og en mer variert undervisning vil bidra til mer tilpasset 
undervisning for samtlige elever, som igjen vil redusere behovet for spesialundervisning.   
Skolen skal bli presis i sin vurderingspraksis for å øke elevenes læringsutbytte. Skolen skal 
benytte ressurser, arbeidsmetoder, læremidler og organiseringsmetoder som sikrer en god 
oppfølging av den enkelte elev. Mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling i 
form av modellering, praksisdeling og veiledning vil være viktige virkemidler. 



 
 

 

64 
 

Skolen skal jobbe systematisk og systemisk med undervisning i sosiale ferdigheter. Skolen skal 
ha en lokal plan for kvalitetssikring av elevenes skolemiljø som skal bidra til dette.  
 
Målekort 
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Mjær Ungdomsskole 
 
Generelt 
Mjær ungdomsskole ledes av Henning Hagen. Ulff Brøndelsbo er undervisningsinspektør.  
Skolen har sosiallærer, Sidsel Snellingen og rådgiver Espen Dahl.  
Deler av dette skoleåret (Mars-Des) var Ulff Brøndelsbo konstituert rektor, og Merete 
Thorsen (Mars -Juni) konstituert undervisningsinspektør.  
Leder av samarbeidsutvalget:  May Ellen Borge 
Leder av FAU:   May Ellen Borge  
Leder av elevråd:   Jonas Gran 
 
Bemanning  

Det har vært tilnærmet samme 
bemanning i 2018 som i 2017.  
 
 
 

Sykefravær 
Sykefraværet i 2018 har i gjennomsnitt ligget på 5,3 %. Sykefraværet har ikke vært relatert til 
arbeidsmiljøet på skolen. Enheten har noe høyt i korttidsfravær som blant annet skyldes flere 
ansatte som har rettigheter knyttet til pass og stell av egne barn når disse er syke. Sykefraværet 
følges opp i henhold til IA-reglement. 
 
Økonomi 

Mindreutgifter på  netto 
lønn skyldes 
sykelønnsrefusjon og 
lavere pensjonskostnad 
enn forventet. 
Driftskostnadene viser et 
merforbruk som skyldes 
innkjøp av IKT-utstyr. 

Merinntekten ved enheten skyldes tilskudd til økt lærertetthet og refusjon for kostnader 
knyttet til etter/videreutdanning. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
x Gi et likeverdig skoletilbud innenfor den tildelte budsjettramme.  
x Gjennomføre de aktiviteter som er satt opp i sentrale og lokale planer  
x Jobbe med Vurdering For Læring i henhold til prinsipper om god vurdering for læring. 
x Gi elevene et godt undervisningstilbud som treffer godt i forhold til elevens forutsetninger 

og nivå, tilpasset opplæring (TPO) 
x Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene 

 
Resultat:  
x Eksamen 2018 viser at vi lå 0,5 over nasjonalt snitt i matematikk, I engelsk lå vi 0,1 over 

nasjonalt snitt. I Norsk hovedmål og sidemål lå vi henholdsvis 0,1 og 0,2 under nasjonalt 
snitt.  

x I standpunkt lå vi godt over nasjonalt snitt. Våre grunnskolepoeng lå 2,2 over nasjonalt snitt. 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2231 Mjær ungdomsskole 23,43 23,38 

Sum 23,43 23,38 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018  Avvik 
Brutto lønn                              16 478 16 134  344 
Refusjoner               -651 0  -651 
Netto lønn 15 827 16 134  -306 
Driftskostnader 1 299 966  332 
Driftsinntekter -558 -98  -460 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) 16 568 17 002  -434 



 
 

 

66 
 

x Nasjonale prøver 8. trinn: Våre elever ligger likt med landsgjennomsnitt i lesing og regning. 
I engelsk ligger vi 0,1 under nasjonalt snitt. 

x Nasjonale prøver 9. trinn: Våre elever ligger 0,1 under landsgjennomsnitt i lesing. I regning 
ligger vi 0,3 under nasjonalt snitt.  

x Enheten ligger over landsgjennomsnittet på de fleste hovedområder som ble målt i 
Elevundersøkelsen 2018.  

  
Aktivitet 
Vi har fortsatt vårt arbeid med klasseledelse, forberede implementering av ny læreplan 
(Overordnet del) og VFL som vårt utviklingsområde også i 2018, samt at vi har implementert 
bruk av OneNote. All aktivitet har vært planlagt og gjennomført innenfor tildelt ramme for 
2018. Skolen har også vært gjennom en del endringer i forhold til omorganisering av team og 
økt frekvensen på fagseksjonsmøter for å styrke erfaringsdeling mellom lærere og fokus på 
metodikk i undervisningen. Dette arbeidet har vært både nyttig og utfordrende for både lærere, 
elever og skolens ledelse. 
Aktiviteter som har vært gjennomført i 2018 i tillegg til ordinær undervisning er: 
x Sceneprosjekter på alle trinn 
x Trivselsuka. 
x Idrettsturneringer (fotball, innebandy og volleyball). 
x Aktivitetsdager (ski/friidrett). 
x ”Mjærstock” (konsert med elevband). 
x Trivselsundersøkelse, et meget nyttig miljøskapende tiltak. (klassetrivsel.no) 
x Brukerundersøkelser/Ungdata. 
x Deltakelse i ”TV aksjonen” 
x Fokus på bevisstgjøring av skolens ”Tiltaksplan mot mobbing og krenkende adferd”  
x Fem besøk av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
x Ekskursjoner 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
x Fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering. 
x God kvalitet på utviklingssamtaler (fokus i forhold til elevenes psykososiale situasjon på 

skolen) og elevsamtaler med fokus på klare og tydelige mål for den enkelte elev. 
x Bedre læringsutbytte i matematikkfaget hvor det er et utviklingspotensial sett i lys av 

resultater gjennom avgangseksamen og nasjonale prøver de siste årene.  
x Videreutvikle basen og ressursteam ved skolen 
x Rekruttere og beholde kvalifisert personale 
x Bli flinkere til erfaringsdeling mellom fag og på tvers av fag og team, samt 

nettverksbygging i første rekke mellom ungdomsskolene i kommunen. 
x Fokus på utvikling av planer som fungerer som et godt verktøy for både elever og lærere. 
x Gjennomføre skolens strategiplan 
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Målkort 
Fokusområde
r 

Overordne
t mål 

Resultatmål Målt 
med 

Resulta
t 2017 

Ambisjonsnivå resultatmål 
2018 

Resulta
t 2018 
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Optimal
t 

Akseptabel
t 

Negativ
t 

Mobbing på 
skolen (skala 1 -
5, 1 er best) 

El
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1,4   X 1,1 

Andelen elever 
som føler seg 
mobbet (oppgis i 
%)  

8,5   X 0 

Trivsel (skala 1 -
5, 5 er best) 

4,2   X 4,6 

Felles regler 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

3,9   X 4,4 

Positiv 
læringskultur 
(skala 1 -5, 5 er 
best) 

3,7   X 4,3 

Støtte fra 
lærerne (skala 1 
-5, 5 er best) 

3,9   X 4,4 

Vurdering for 
læring (skala 1 -
5, 5 er best) 

3,3   X 3,8 

Mestring (skala 
1 -5, 5 er best) 

4,0   X 4,1 
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Andel elever på 
de to laveste 
nivå, nasjonale 
prøver i lesing 8. 
trinn 
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22,9  X  17,5 

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver lesing 8. 
trinn 

34,4  X  36,5 

Andel elever på 
de to laveste 
nivå, nasjonale 
prøver i regning 
8. trinn 

32,3   X 29,7 

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver regning 
8. trinn 

27,4   X 37,5 

Andel elever på 
de to laveste 
nivå, nasjonale 
prøver i lesing 9. 
trinn 

6,3  X  15,6 

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver lesing 9. 
trinn 

60,3  X  37,5 

Andel elever på 
de to laveste 
nivå, nasjonale 
prøver i regning 
9. trinn 

14,3  X  23,1 

Andel elever på 
de to høyeste 
nivå, nasjonale 
prøver regning 
9. trinn 

60,3  X  38,5 
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Snitt 
grunnskolepoen
g alle elever 

40,3   X 43,9 

Snitt 
grunnskolepoen
g gutter 

37,1   X 42,2 

Snitt 
grunnskolepoen
g jenter 

43,9  X  44,9 
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Andel timer 
gjennomført av 
lærere med 
godkjent 
kompetanse i det 
faget de 
underviser i 
(oppgis i %) 
 

98,2  X  96,81 

Deltakere på 
videreutdanning  

2 X    
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101,4  X  97,44 
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Ytre Enebakk barnehage 
 
Generelt 
Avdelingen har vært ledet av enhetsleder Gry Thorsteinsen. Barnehagen har 83 hele plasser 
fordelt på barn i alderen 1 – 6 år. Hver avdeling blir ledet av en pedagogisk leder med godkjent 
barnehagelærerkompetanse. Avdelingene har to avdelinger for barn 1 – 3 år, 1 utvidet avdeling 
for barn 3 – 6 år, og 2 ordinære avdelinger for barn 3 -6 år. Ny bemanningsnorm og 
pedagognorm er iverksatt. Det har vært en utfordring å rekruttere nok barnehagelærere i forhold 
til ny pedagognorm. 
Barnehagen er fordelt på to hus. Dette fungerer bra i forhold til felles samarbeid og en felles 
pedagogisk plattform. Det jobbes aktivt med å oppleve barnehagen som en enhet tross to bygg. 
Ytre Enebakk barnehage scorer høyt på arbeidsmiljø. Det er gjennomført et nærværsprosjekt. 
Resultatet var positivt, og bekrefter et godt arbeidsmiljø. Det jobbes aktivt for å opprettholde 
dette også fremover. 
 
Bemanning 

Pedagognorm og 
bemanningsnorm er 
iverksatt 01.08.18. 
 
 

Sykefravær 
Sykefraværet var 5,5 %. Det er et generelt lavt sykefravær i Ytre Enebakk barnehage for 
2018. 
1-3 dager: 1,1 %, 4-16 dager: 0,6 %, 17-56 dager:1,7 %, over 56 dager:2,1 %. 
Rutiner ved sykefravær blir fulgt, og det jobbes tett ved sykefravær generelt. Barnehagen er 
gode på å tilrettelegge for å opprettholde et lavt sykefravær. 

Økonomi 
Avviket skyldes bruk av 
vikar ved korttidsfravær, 
noe som ikke dekkes av 
sykelønnsrefusjoner. 
Øvrige poster er i tilnærmet 
balanse. 
 
  

Mål og resultatstyring:  
Mål:  
x Barnehagen skal ha et barnehagetilbud av god kvalitet i samsvar med lover og retningslinjer, 

samt har brukernes behov i fokus. 
x Barnehagen gir et godt pedagogisk tilbud til de barn som har plass der.  
x Barnehagen skal videreføre kompetanseutviklingen med fokus på å rekruttere 

barnehagelærere og ha fokus på å utdanne assistenter til barne- og ungdomsarbeidere.  
x Barnehagen skal jobbe aktivt med å holde sykefraværet på under 10 %. 
 
Resultat 
x Barnehagen har fokus på å holde en pedagogisk rød tråd gjennom planer, det daglige 

arbeidet i barnehagen. 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2241 Ytre Enebakk barnehage 18,1 19,92 

Sum 18,1 19,92 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              11 881 11 201 679 
Refusjoner               -469 0 -469 
Netto lønn 11 412 11 201 211 
Driftskostnader 469 517 -48 
Driftsinntekter -2 658 -2 631 -27 
Regnskapsmessig (merforbruk) 9 223 9 087 135 
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x Det er ansatt utdannete barnehagelærere i de pedagogiske stillingene som har 
personalansvar. Det er ansatt barnehagelærere på disp i de stillinger som ikke har 
personalansvar.  

x Sykefraværet ligger godt under målsettingen om lavere sykefravær enn 10 %. 
 
Aktivitet 
Barnehagen har gjennomført planlagte aktiviteter i forhold til planen. Det er gjort noen 
endringer i forhold til sammensetningen av personalet på de ulike avdelingene på grunn av 
endrede barnegrupper for å imøtekomme kommunens behov for barnehageplasser. Ny 
pedagognorm og bemanningsnorm har barnehagen også måtte ta hensyn til. 
Det har i 2018 blitt gjennomført kompetanseheving med STYD og fokus på lekemiljøer og 
voksenrollen med svært gode resultater. Barnehagen har også jobbet bevisst med fokus på «den 
røde tråden» i forhold til det pedagogiske arbeidet. 
Det har i 2018 vært mer fokus på planskriving for å presentere gode planer og gode 
evalueringer.  
Tydeliggjøre og styrke Lederrollen har vært fremtredende i arbeidet med personalgruppen. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Barnehagen skal jobbe videre med implementering av ny rammeplan og videreutvikle gode 
lekemiljøer i barnehage som bidrar til utvikling av god psykisk helse (STYD – Stolt og Ydmyk 
– kompetanseheving i forhold til ny rammeplan). Det vil være fokus på å styrke og tydeliggjøre 
lederrollen i barnehagen og være gode pedagogiske voksne uansett rolle i barnehagen. 
Ytre Enebakk barnehage har som mål i 2019 å ha høy brukertilfredshet, mange søkere og et 
stabilt personalet med lavt sykefravær.  
Det kan bli en utfordring å få nok utdannede barnehagelærere til barnehagen. Det vil fortsatt 
være fokus på å implementere den nye rammeplanen samt få gode rutiner på å iverksette den 
nye pedagognormen. 
 
Målkort: 

Fokusområder Overordnet 
mål 

Resultatmål Målt 
med 

Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 
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Svarprosent brukerundersøkelsen 

Br
uk

er
un

de
rs

øk
el

se
n 

be
sv

ar
t m

ed
 

va
lg

  
 5

 e
lle

r 6
 

78% 95 % 87% 

Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5,2  5,5 4,6 (5 er 
høyest mulig 
score) 

Prosentandel som er fornøyd med 
sitt barns sosiale utvikling 

5,5 5,7 4,8 (5 er 
høyest mulig 
score) 
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Antall SU- møter per år 

   

2 2 3 

Antall foreldremøter per år 3 3 3 

Antall foreldresamtaler per barn 2-4 2-4 2-4 

Antall barnesamtaler per barn, per år 1 2 2 

Antall måltider med frukt og grønt 
per dag 

2 2 2 
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5,6 5,0 5,5 

Andel ansatte med godkjent 
utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

87,5 100 67,5 

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1-2 1-2 1-2 
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Kirkebygden barnehage 
 
Generelt 
Barnehagen er ledet av enhetsleder Veronika Repstad. Barnehagen har tre avdelinger. Høsten 
2018 hadde barnehagen 42 barn fordelt på tre avdelinger. På avdelingene jobber det 1-2 
pedagogisk ledere og 1-2 fagarbeidere/ assistenter, avhengig av pedagognormen. Barnehagen 
har en støtteassistent. 
 
Bemanning 

Endring i bemanning skyldes nedgang i 
antall barn i barnehagen og lavere 
behov for ansatte. Samtidig har en 
barnehagelærer i 40% stilling blitt 
pensjonert. Det har blitt innført ny 

pedagognorm i barnehagene og barnehagen har 120% vakant stilling som barnehagelærere. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for 2018 er 11,1% totalt, 4% korttidsfravær og 7,1% langtidsfravær. Sykefraværet 
er noe lavere enn 2017. Det høye sykefraværet skyldes for det meste utenforliggende årsaker. 
De ansatte trives godt på jobb og gjør en god innsats. Det har vært jobbet med tiltak for å 
forebygge sykefravær gjennom IA-avtalen, og det har vært laget oppfølgingsplan med 
arbeidstager tidlig i sykdomsforløpet der arbeidstager har hatt et forhøyet sykefravær. Dette 
arbeidet vil barnehagen fortsette med. De kommunale barnehagene er i gang med et prosjekt 
med bedriftshelsetjenesten, personalavdelingen, NAV og IA- kontakten for å øke nærværet i 
barnehagene. Det jobbes også mot å få gjeninnført vikar fra første dag når det er behov siden 
lav vikarbruk fører til slitasje på de som er igjen på jobb.   
 
Økonomi 

Avvik lønn skyldes bruk av 
korttidsvikar og vikar i 
arbeidsgiverperioden ved 
sykemeldinger. Økte 
driftskostnader skyldes bruk 
av konsulettjeneste ved 
vikarbehov. 
 

Mål- og resultatstyring 
Mål:  
x Barnehagen skal videreføre kompetanseutvikling med fokus på å rekruttere og beholde 

barnehagelærere.  
x Kommunen har et barnehagetilbud av god kvalitet i samsvar med lover og retningslinjer 

samt brukernes behov. 
 
Resultat 
x Som et ledd i implementering av ny Rammeplan for barnehagene har personalet hatt 

kompetanseheving med STYD med svært gode resultater. I barnehagen gjennomføres det 
systematiske, ukentlige refleksjonssamtaler samt månedlige tema- ped leder møter. Dette er 
også en del av kompetanseutviklingen til barnehagelærerne. 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2242 Kirkebygden bhg 12,1 11 

Sum 12,1 11 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              7 679 7 201 478 
Refusjoner               -358 0 -358 
Netto lønn 7 321 7 201 120 
Driftskostnader 569 431 138 
Driftsinntekter -1 737 -1 500 -237 
Regnskapsmessig (merforbr.) 6 153 6 132 21 
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x Barnehagen har høy barnehagelærerdekning som er et kjennetegn for god kvalitet. Det var 
høy deltagelse på brukerundersøkelsen som viste til høy gjennomsnittlig tilfredshet, 4.3 der 
5.0 er best. 

 
Aktivitet 
Det har i flere år vært nedgang i fødselstall og søkermasse i Kirkebygda- kretsen, men det har 
nå flatet ut og barnehagen beholder tre avdelinger neste barnehageår. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det har kommet ny pedagognorm og bemanningsnorm. Det vil være utfordringer knyttet til å 
rekruttere barnehagelærere. Noen av tiltakene blir to utlysninger og lokal ped leder stige.  
Det vil fortsatt være fokus på implementering av rammeplan. 
Barnehagen vil fra neste barnehageår ha en overtallighet på 3.85 årsverk som følge av: 

x Færre antall barn som følge av lave fødselstall og redusert bemanningsbehov. 
x Generelt er det utfordrende å rekruttere barnehagelærere. Dette fører til langvarige 

vikariater over år som utløser 4- års regelen. 
x En støtteassistentstilling blir overtallig da barnet starter i skolen. 

Barnehagen mangler 1 pedagog- stilling. Overtallighetssituasjonen jobbes det med. 
 
Målkort 

Fokusområder Overordnet 
mål 

Resultatmål Målt 
med 

Resultat 
2017 

Mål 
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Resultat 
2018 
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88% 90% 95% 
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

5.3 5.4 4.8(ny mal, 
høyest er 5.0) 

Prosentandel som er fornøyd med 
sitt barns sosiale utvikling 

5.3 5.4 4.9 
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Antall SU- møter per år 

   

2 2 2 

Antall foreldremøter per år 3 3 2 

Antall foreldresamtaler per barn 2 2 2 

Antall barnesamtaler per barn, per 
år 

0 1 1 

Antall måltider med frukt og grønt 
per dag 

2 2 2 
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Kort:6.5% 
Lang:4.2% 

6% 
4% 

Kort: 4% 
Lang: 7.1% 

Andel ansatte med godkjent 
utdanning der det er krav om dette 
(oppgis i %) 
 

83% 100% 76% 

Antall medarbeidersamtaler per år 
 

1 1 1 
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99,27 % 100 % 100,34 % 

 

Flateby barnehage 
 
Generelt 
Flateby barnehage er en 5 avd. barnehage med plass til 76 barn, 2 småbarns avd. med barn i 
alderen 1-3 år og 3 storebarns -avd. med plass til barn i alderen 3-5 år.  
Det er 7 pedagogiske ledere i barnehagen.  Det er 2,2 % pedagogstilling med dispensasjon fra 
utdanningskravet. Barnehagen er fordelt på to hus.   
Laila Skøyum er barnehagens enhetsleder.  
 
Bemanning  

Barnehagen nedbemannet med en 100% 
fagarbeiderstilling høsten 2018 på 
grunn av lavt søkertall i forhold til 
ledige plasser. I tillegg ble 

pedagognorm og bemanningsnorm iverksatt fra august 2018. Dette har økt 
pedagogbemanningen med 2 pedagoger.  Det har vært en utfordring å rekruttere 
barnehagelærere til disse stillingene. Barnehagen har 2 ABLU -studenter (arbeidsplass basert 
barnehagelærer utdanning) som har fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet til disse 
stillingene.  
 
Sykefravær 
Barnehagen hadde 0,9% fravær under 16 dager og 13,9 på sykefravær over 16 dager. Totalt sett 
har sykefraværet gått opp fra 11,4 til 14,8 fra 2017-2018. De 3 kommunale barnehagene har i 
samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret startet opp et prosjekt for å øke nærværsprosenten 
i barnehagene. Dette viser gode resultater i.f.t. korttidsfraværet, men dessverre ikke i.f.t. 
langtidsfraværet. Flateby barnehage har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder, noe som evt. 
kan forklare det høye langtidsfravær.  Det jobbes kontinuerlig med nærværsprosenten og 
arbeidsmiljøet i barnehagen.  
 
Økonomi  

Mindreforbruk på netto lønn 
skyldes refusjoner. 
Merforbruk på drift skyldes 
utgifter til vikarer fra 
Personalhuset. 
Det er en mindreinntekt som 
skyldes mindre barnegrupper. 
 

Mål- og resultatstyring 
Mål: 
x Barnehagen skal ha et barnehagetilbud av god kvalitet i samsvar med lover og retningslinjer, 

samt har brukernes behov i fokus. 

Ansvar Enhet 2017 2018 
2243 Flateby barnehage 18 17,2 

Sum 18 17,2 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              11 645 11 089 557 
Refusjoner               -779 0 -779 
Netto lønn 10 866 11 088 -223 
Driftskostnader 795 537 258 
Driftsinntekter -2 426 -2 515 89 
Regnskapsmessig (merforbr.) 9 235 9 110 124 
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x Barnehagen gir et godt pedagogisk tilbud til de barna som har plass der.  
x Barnehagen skal ha fokus på rekruttering av faglært arbeidskraft. 
Resultat 
x Barnehagen har fokus på å holde en pedagogisk rød tråd gjennom planer, det daglige 

arbeidet i barnehagen. 
x Det er ansatt barnehagelærere i 6 av 7 pedagogiske leder stillinger. 
 
Aktiviter   
Flateby barnehage jobber kontinuerlig for at barn og foreldre skal være fornøyd med 
barnehagen. 
Barnehagen har dette året valgt å inndele barna i aldersinndelte grupper.  
Det ble gjennomført 3 foreldremøter, et for nye foreldre i august og 2 møter avdelingsvis.  
Barnehagen gjennomfører minst 2 foreldresamtaler i året, men foresatte kan alltid få en ekstra 
samtale hvis de ønsker dette.  
Det ble gjennomført en brukerundersøkelse november 2018. (gjennomsnitt 4,3 – hvor 5 er 
høyest), nærværsprosjekt undersøkelse i oktober 2018 og ståstedsanalyse i nov 2018.   
Barnehagen gjennomfører kontinuerlig observasjoner av barnas trivsel og utvikling. Både 
formelle observasjoner, spesielt i forkant av foreldresamtalene, og uformelle observasjoner i 
løpet av barnehagedagen.  
Barnehagen har dette året valgt å ha hovedfokus på barns psykiske helse, respekt og identitet 
og i tillegg har barnehagen videreført arbeidet med relasjoner og relasjonsbygging. Både 
relasjon barn-barn, barn-voksne og voksen-voksen.. Barnehagen har videreført temaet «Tellus» 
som hoved tema.    
I ledergruppen har det blitt jobbet videre med utvikling av lederrollen med fokus på pedagogisk 
didaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering.   
Det har blitt gjennomført 5 personalmøter, hvor et av møtene ble brukt til førstehjelpskurs. 
Tema på de andre møtene har vært relasjonskompetansen, aldersinndelte grupper, videre arbeid 
med brukerundersøkelse, nærværs undersøkelse og ståstedsanalyse.  
Det gjennomføres hms kartlegging hvert år og resultatene jobbes med gjennom året, både på 
personalmøter og 3-partsmøter . 
I tillegg gjennomføres minst 2 medarbeidersamtaler/trivselssamtaler i året.  
Enhetsleder har medarbeidersamtale med ped.ledere vår og høst.    
Pedagogisk leder har samtale med sine fagarbeidere/assistenter vår og høst 
Det har i 2018 blitt gjennomført kompetanseheving på tvers av både de private og kommunale 
barnehagene i Enebakk kommune. Disse kompetansedagene er blitt planlagt og gjennomført av 
de kommunale og private barnehagestyrerne i kommunen.  
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Barnehagen skal jobbe videre med implementering av ny rammeplan og videreutvikle gode 
lekemiljøer i barnehage som bidrar til utvikling av god psykisk helse. 
Tellus vil fortsatt være hoved temaet dette året og de voksne skal reflektere over hva det betyr 
å være tilstedeværende og engasjert i møtet med barna.  
Utfordringen fremover vil være å implementere pedagognormen og bemanningsnormen i 
praksis, og sikre gode rutiner for å sikre nok voksne, til enhver tid, i barnehagen. Det er en 
utfordring å få gjennomført plantiden for pedagogene i barnehagen uten at det settes inn annet 
personale i denne tiden.  
Det er fortsatt en utfordring å rekruttere barnehagelærere. 
Det er en utfordring å få nok søkere til ledige plasser og det jobbes aktivt med markedsføring 
av barnehagens arbeid og verdier. 
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Målkort 
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63% 75% 71,64% 
Prosentandel som er fornøyd med 
barnehagens bidrag til sitt barns 
språkutvikling 

4,7 5,0 4,5 ( 5 
høyest) 

Prosentandel som er fornøyd med sitt barns 
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5,3 5,5 4,7 ( 5 
høyest) 
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Antall SU- møter per år 

   

2 2 2 
Antall foreldremøter per år 3 3 3 
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Barneverntjenesten  
 
Generelt 
Barneverntjenesten ledes av Linda Merete Skarnes. Tjenesten hadde i 2018 til sammen 11,8 
stillinger, hvorav 1 enhetsleder, 9 barnevernkonsulenter, 1 familieterapeut og 0,8 kontorfaglig. 
Barneverntjenesten saksbehandler jfr. Lov om barneverntjenester.  

Bemanning 
Bemanningen er den samme i 2018 som 
den var i 2017. På slutten av 2018 ble 
det vedtatt at barneverntjenesten blir 
forsterket med en ny stilling fra og med 

01.03.19.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i barneverntjenesten har de to siste årene vært relativt høyt. I 2018 endte det på 
10,3 %, noe lavere enn året før. Fraværet skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger. Enheten 
hadde lite korttidsfravær. Det har vært omstendigheter utenfor barneverntjenestens kontroll som 
har ført til langtidsfraværet. Utviklingen er i bedring i det vi går over til 2019. De tre årene forut 
for 2017 var sykefraværet i barneverntjenesten svært lavt.  

2018 har vært det mest aktive året til barneverntjenesten i Enebakk noen sinne. Antall mottatte 
bekymringsmeldinger har aldri før vært så høyt, og det har vært mye alvorlig problematikk i 
sakene. Bevisst jobbing med godt arbeidsmiljø, tilstedeværelse og struktur, samt innleie av to 
konsulenter, som har hjulpet til med saksbehandlingen, har bidratt til at barneverntjenesten 
likevel har greid å gjennomføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende og forsvarlig måte.   

 
Økonomi 

Den uvanlig store 
aktiviteten i 2018 har 
medført et betydelig 
overforbruk. Det var særlig 
fire områder som ble 
påvirket av den økte 
aktiviteten og førte til 
overforbruket;  

1) konsulentbistand til saksbehandling, 2) sakkyndige psykologfaglige utredninger, 3) 
familieterapeutiske hjemmebaserte tiltak og 4) midlertidige plasseringer (opphold i 
institusjon, beredskapshjem og familiesentre). Barneverntjenesten er ikke budsjettert for slike 
tiltak. Behovet for slike tiltak varierer stort fra år til år.   
 
Mål- og resultatstyring 
Slagord, visjon og mål: VI TROR PÅ BARN – OG JOBBER FOR EN GOD BARNDOM 
Delmål 1:  Vi har gode relasjoner til barn, foreldre, samarbeidspartnere og hverandre.  
Delmål 2: Vi finner ut hva som er primærvansken til barnet 
 
Barneverntjenesten har kontinuerlig fokus på å holde frister og yte de lovpålagte tjenestene 
barna har rett på jfr. Lov om barneverntjenester. Dette viktige fokuset har bidratt til at 
barneverntjenesten i Enebakk kommune økte mange plasser på kommunebarometeret. I 2018 

Ansvar Enhet 2017 2018 
 3020 Barneverntjenesten 11,6 11,6 

Sum 11,6 11,6 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              13 422 12 764 658 
Refusjoner               -1 075 0  -1 075 
Netto lønn 12 347 12 764 -417 
Driftskostnader 15 565 9 124 6 441 
Driftsinntekter         -2 898 -2 962 64 
Regnskapsmessig (merforbr.) 25 014 18 926 6 088 
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var vi rangert blant de 50 beste barneverntjenestene i Norge. Det må vi tillate oss å være stolte 
av! 
 
Aktivitet 
Barneverntjenesten mottok 179 bekymringsmeldinger i 2018. Dette er det høyeste antallet 
bekymringsmeldinger som er målt. Antallet bekymringsmeldinger i 2017 var 146 og i 2016 var 
antallet 149. Barneverntjenesten i Enebakk er ikke dimensjonert for et slikt antall 
bekymringsmeldinger. Tjenesten innehar den nødvendige kompetansen til å håndtere de 
alvorlige og komplekse sakene, men det store antallet greier vi ikke å få unna uten private 
konsulenter til å hjelpe oss. Dette er uheldig. Målet er å greie oppgavene selv. Myndighetene 
har i tråd med dette målet skjerpet inn muligheten for bruk av private aktører.    

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det vil hyppigere komme slike svært aktive år som barneverntjenesten har hatt i 2018 og i 2015. 
Antallet bekymringsmeldinger øker for hvert år som går, og kravene fra myndighetene og 
Fylkesmannen til hva barneverntjenesten skal utføre og håndtere øker parallelt. Den eneste 
måten å møte denne utviklingen på er å øke bemanningen. Slik situasjonen er i dag bruker 
Enebakk kommune store summer på å kjøpe private tjenester til barnevernsformål, fordi 
kommunen ikke har nok egne ansatte til å utføre sentrale oppgaver som saksbehandling jfr. 
barnevernloven, familieterapi og andre metodebaserte tiltak til barn og familier.  
 

 
 
Målekortet viser at 2018 var et krevende år. Tjenesten har tidligere hatt flere resultater innenfor 
ønsket ambisjonsnivå grønt. 
 
  

Resultat i 

2018

Barneverntjenesten yter 
forsvarlige tjenester

Alle barn med aktive tiltak 
har tiltaksplaner 95 % 90-95%

Mindre enn 
90 %

93,40 %

95 % 80-95%
Mindre enn 
80%

73,30 %

100 % 90-100%
Mindre enn 
90%

93,80 %

100 % 98 %
Mindre enn 
98%

98,80 %

100 % 80-100%
Mindre enn 
80%

81,50 %

Produksjon/ 
kvaltitet Alle bekymrings- 

meldinger konkluderes 
innen en uke

Barneverntjenesten har gode 
relasjoner til barn, 
ungdommer, foreldre og 
samarbeidspartnere

Alle fosterhjem får 
oppfølgings- besøk av 
barnevern- tjenesten fire 
ganger per år

Alle barn med tiltaksplan 
skal ha evaluert planen fire 
gange per år

Barneverntjenesten holder 
lovpålagte frister

Undersøkelses-fristene 
holdes i alle saker

Fokusområder Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Ambisjonsnivå/resultatmål
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) 
 
Generelt  
Helse- og omsorgsavdelingen ble ledet av kommunalsjef Kenneth André Johannessen i 2018. 
Avdelingen er delt inn i 9 resultatenheter hvor enhetsledere har ansvar for personell, økonomi, 
fag og tjenesteproduksjon. Alle enhetslederne har i varierende grad oppgaver knyttet til direkte 
tjenesteutøving i tillegg til oppgaven som leder. HOS-adm. og fellestjenester rapporterer direkte 
til kommunalsjef.  

Bemanning 
Barneverntjenesten ble overført til KOS-
avdelingen fra 01.01.2018.  
Reell reduksjon i antall faste årsverk i helse- 
og omsorgsavdelingen i 2018 var 2,5 
årsverk. Ved mulighet for bruk av privat 
tilbud om BPA sluttet ansatte tilsvarende 
3,85 årsverk for å følge bruker til ny ordning. 
Reduksjonen i antall årsverk reduseres ved 
økning ved følgende områder:  
Hjemmetjenesten ca. 0,26 årsverk, friskliv 
og ReHabilitering ca. 0,4 årsverk, Psykisk 
helsearbeid og rus ca. 0,8 årsverk. 
Beskrivelse av endringene finnes i 

rapportene for de enkelte resultatenhetene.  

Sykefravær 
Sykefraværet for HOS-avdelingen var 10,7 % i 2018. Av dette utgjorde egenmeldt 
korttidsfravær ca. 0,9 %.  Hovedvekten av fraværet skyldes følgelig langtidsfravær. I henhold 
til intensjonene og forpliktelsene i IA avtalen, arbeides det systematisk og målrettet med å 
redusere fravær og legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne.  
Detaljert oversikt over sykefraværet finnes i årsrapportene for de enkelte resultatenhetene. 

Økonomi 
Merkostnader på lønn er knyttet til økt 
aktivitet ved hjemmetjenesten, tilrettelagte 
tjenester og periodevis ved Enebakk 
sykehjem. Merkostnadene på 
driftskostnader er hovedsakelig knyttet til 
kjøp av sykehjemsplasser og leie av 
sykepleiere fra privat leverandør. I tillegg 
kommer avsetning av ubenyttede tilskudd 
til bundne fond. 
Merinntektene består hovedsakelig av 

tilskudd fra fylkeskommunen, høyere refusjon for ressurskrevende tjenester enn forventet og 
økt brukerbetaling ved Enebakk sykehjem. Merinntektene skal dekke merkostnader på 
hovedpostene lønn og driftskostnader.  
Detaljer rundt årsregnskapet finnes i årsmeldinger fra de ulike resultatenhetene. 

 

Enhet 2017 2018 
300 HOS-adm og fellestjenester 10,13 10,53 
310 Helse barn og unge 13,9 13,90 
320 Barneverntjenesten 11,6 �  
341 Psykisk helsearbeid og rus 11,8 12,60 
342 Friskliv og ReHabilitering 8,8 9,20 
350 NAV 8 8,00 
360 Enebakk sykehjem 61,76 61,76 
371 Hjemmetjenesten 26,4 26,66 
372 Tilrettelagte tjenester 57,39 53,54 
380 Forpleiningstjenesten 5,93 5,93 
Sum 215,71 202,12 

(I 1000 KR.) Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2018 Avvik 

Brutto lønn      172 402 161 210 11 192 
Refusjoner       -8 858 0 -8 858 
Netto lønn 163 544 161 210 2 334 
Driftskostnader 64 249 51 348 12 901 
Driftsinntekter -46 077 -41 087 -4 990 
Regnskapsmessig  
merforbruk 181 716 171 471 10 245 
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Mål- og resultatstyring 
Helse og omsorgsavdelingen i Enebakk kommune har som overordnet målsetning å yte trygge, 
virkningsfulle og forsvarlige helse og omsorgstjenester til innbyggerne i Enebakk. Tjenestene 
skal innvilges og ytes i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med faglige standarder og 
retningslinjer for tjenestene. Tjenestene skal utvikles i tråd med politiske føringer som er lagt 
for avdelingen.  

Aktivitet  
Samhandlingsreformen legger et vedvarende og økende press på kapasitet, økonomi og 
kompetanse både ved sykehjem, hjemmetjeneste, rehabilitering og psykisk helse. Pasienter 
skrives stadig tidligere ut fra sykehus. Kommunene må ofte videreføre igangsatt behandling 
rundt stadig mer komplekse tilstander.  

Reformen «Leve hele livet» ble introdusert i 2018 og trer i kraft fra 01.01.2019. Reformen gir 
føringer for tilrettelegging av tilbud innen helse og omsorgstjenestene. Ledelsen i HOS har 
deltatt på konferanse om oppstart av "Leve hele livet", samt deltatt på seminar i regi av 
Kompetansehjulet i Follo om temaet. Det arbeides med å lage en felles plan sett i forhold til 
behov, samle felles prosjekter, samt se på muligheter for å søke Helsedirektoratet om 
prosjektmidler. Enebakk kommune har følgende tiltak som imøtekommer føringene i «Leve 
hele livet»: Dagsenter for mennesker med demenssykdom, forebyggende hjemmebesøk for 
eldre, 2 ansatte tar videreutdanning i ernæring, mange deltar på Velferdsteknologiens ABC i 
regi av Helsedirektoratet og KS og 2 ansatte tar videreutdanning innen dette området. Tidspunkt 
for servering av middag i sykehjemmene er endret. Åpne treningsgrupper for eldre, "Sterk og 
stødig" og "Sprek senior" er igangsatt. 
 
Sykehjemmet har gjennom hele året hatt fullt belegg med overbelegg på 166 døgn i løpet av 
året. Kommunen har i tillegg kjøpt 326 døgn på sykehjem og 45 overliggerdøgn på AHus. Kjøp 
av sykehjemsplasser og overbelegg i sykehjemmet er vesentlig redusert fra 2017. Innstramming 
på bruk av sykehjem har gitt større belastning på hjemmetjenesten.  

Hjemmetjenesten har hatt vesentlig økning i aktiviteten. Mange utskrivelser fra AHus er 
komplekse og krever tett oppfølging og videre vurdering av pasientene når de kommer hjem. 
Mange pasienter må ha omfattende hjemmesykepleie og omsorg flere timer pr døgn. Strengere 
vurdering ved tildeling av sykehjemsplasser og flere pasienter som ønsker å være hjemme gir 
ekstra belastning på hjemmetjenesten.  

Tilrettelagte tjenester har hatt høy aktivitet. Behovet for avlastning for barn er økende. Det 
satses på å heve kompetansenivået ved Tilrettelagte tjenester. 2 ansatte ble ferdig utdannet 
helsefagarbeidere i 2018, 4 nye har startet på samme utdanning og 4 ansatte deltar i 
Velferdsteknologiens ABC. Dette er veldig positivt for å sikre godt faglig innhold i utøvelsen 
av tjenestene til beboerne. Det er også avholdt kortere kurs innen utviklingshemmede og 
selvbestemmelse, utviklingshemming og psykiske lidelser, kurs for kommunale brukerstyrte 
personlige assistenter (BPA) og oppdragstakere (støttekontakter og avlastere), samt kurs i bruk 
av tvang og makt.  

HOS-administrasjon og fellestjenester har i 2018 jobbet med avvikling av legevakten ved 
Enebakk Legesenter. Legevakt tilbys fra 01.01.2019 ved legevaktene i Ski og Lillestrøm. IKT-
rådgiver har hatt ansvar for planlegging og implementering av plattform for velferdsteknologi, 
med digitale trygghetsalarmer som første steg. Det er utarbeidet et notat som beskriver den 
demografiske utviklingen i Enebakk kommune og hvilke konsekvenser utviklingen får for 
behov for tjenester, tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Forvaltningen hadde økt 
arbeidsbelastning som følge av økt behov for tjenester. Både antall søknader og kompleksiteten 
i mange søknader øker.  
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Forpleining produserer stadig flere middagsporsjoner. Økningen av beboere med behov for 
forskjellige typer spesialkost øker som følge av samhandlingsreformen. Det er fokus på å lage 
mest mulig mat fra bunnen og å servere ferske grønsaker. Alle disse forholdene gir økte 
kostnader for enheten. Økt antall porsjoner, mat fra laget fra bunnen og særlig økning av 
spesialkost gjør at personalressursene ikke lenger strekker til ved Forpleiningsenheten. 

Helse, barn og unge har høy aktivitet innenfor skolehelsetjenesten. Det er en stadig økende 
pågang av elever med psykiske problemer, atferdsvansker og skolevegringsproblematikk. 
Behovet for oppfølging i form av ruskontrakter til ungdom som viser bekymringsfullt atferd i 
forhold til rusmidler er stort. Hjemreise helt ned i 6 timer etter fødsel stiller store krav til 
tilgjengelige ressurser og tilpasset oppfølging utover den ordinære svangerskapsomsorgen  

NAV 2018 viser en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere totalt sett fra 2017, mens det var 
økning i stønadsperiode og antall brukere som mottar sosialhjelp som hovedinntekt. Vi ser også 
en svak økning i antall brukere i aldersgruppen 18-24 år. Samtlige er i aktive tiltak både i statlig 
og kommunal regi. Dette gjelder alle under 30 år. Samarbeidet med teknisk avdeling i forhold 
til aktivitetsplikten og ungdomsprosjektet fungerer godt. Videre opplever enheten at behovet 
for økonomisk rådgivning er økende og at sakene blir mer krevende. Hensynet til barnas 
situasjon er viktig i alle sakene som behandles hos NAV. Den generelle aktiviteten i enheten 
har vært høy i 2018. Totalt antall saker var 1122.  

Psykisk helsearbeid og rus har i 2018 hatt en målsetting om å tilpasse tjenesteutøvelsen på en 
måte som gjør den rustet til stadig flere og nye oppgaver. Alle tjenesteområdene er beskrevet. 
Det er gjennomført en omorganisering på bakgrunn av dette, slik at tjenestene nå gis i tråd med 
Helsedirektoratets veileder om hva de kommunale psykisk helse- og rustjenestene bør 
inneholde. Målet er å organisere tjenesteutøvelsen slik at antall årsverkstimer til disposisjon er 
forenelig med antall timer tjenesteutøvelse enheten er satt til å utøve. Kriseteamet har vært 
aktivert en gang i forbindelse med trafikkulykke i 2018. 1. januar 2019 trer forskrift om 
kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i kraft også for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette kan gi spesielle utfordringer i og med at kommunen 
ikke har etablert spesielle boliger til mennesker i denne målgruppen.  

Re-/Habilitering og friskliv har gradvis økt tilbud om forebyggende tiltak i 2017, spesielt for 
gruppen eldre over 70 år. Enheten har hatt god måloppnåelse i 2018. Ventetid for 
pasient/brukere i førsteprioritet gruppa er maks 1 uker før tilbud igangsettes, for andre grupper 
varier det noe, men gjennomsnittlig ventetid før tiltak er igangsatt er 2-6 uker. Enheten vil har 
et ekstra fokus rettet mot eldre for å påvirke evnen til å kunne bo i egen bolig lengst mulig. 
Forebyggende hjemmebesøk hos eldre planlegges implementert som fast tilbud fra 2019. 
Folkehelseplan er utarbeidet i 2018. Planen kommer opp til politisk behandling i 2019. 
ReHabilitering og Friskliv ble tildelt midler til opptrappingsplan for rehabilitering i 2018. 
Midlene benyttes til å revidere helhetlig rehabiliteringsplan for Enebakk kommune.  

Det satses på etter- og videreutdanning av personell i alle enheter. Frikjøp med lønn dekkes 
delvis av kompetansetilskudd fra fylkeskommunen. I 2018 har 7 ansatte deltatt på kurs for å bli 
fagarbeidere, 2 ansatte har tatt fagskoleutdanning, 19 personer har tatt etter- og videreutdanning 
på høyskole- og mastergradsnivå, 19 ansatte har deltatt i ABC-utdanning. I tillegg kommer 
kortere kurs som legemiddelhåndtering, medikamentkurs og turnusplanlegging, samt kurs i 
egen regi for assistenter i BPA-ordningen. 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver  
Hovedutfordringen i årene framover vil være håndtering av et stadig økende antall pasienter 
innenfor både somatikk og psykisk helse/rus. Demografiske endringer, pasienter som skrives 
tidligere ut fra sykehus med behov for komplisert og sammensatt behandling, 
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oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelse samt økte rekrutteringsutfordringer, 
representerer de aller største utfordringen for helse og omsorgstjenestene framover. 

En rapport som beskriver behovet for tjenester fram mot 2035 ble lagt fram for politisk 
behandling høsten 2018. Demografiske endringer vil gi vesentlig behov for økte 
personalressurser innen pleie- og omsorgstjenestene i tillegg til økt kapasitet innenfor sykehjem 
og omsorgsboliger. Det vil også kreves stor grad av samhandling mellom enhetene, innføring 
av forskjellige former for velferdsteknologi, omlegging av arbeidsformer og økt fagkunnskap i 
forhold til stor variasjon i alvorlige sykdommer som skal håndteres av ansatte både innen 
hjemmesykepleie og i sykehjem.  
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HOS- administrasjon og fellestjenester 
 
Generelt  
Enheten har i 2018 bestått av Kommunalsjef for HOS-avdelingen, støttefunksjoner mot 
enhetene (PLO-felles), forvaltningstjenesten, Enebakk legesenter, samt lege og helsetjenester 
fra andre kommuner, staten og private aktører. 

Leder for enheten har vært kommunalsjef Kenneth André Johannessen. 
Bemanning 

Reduksjon i antall årsverk skyldes at 
behovet for veiledning av nyutdannet 
fastlege bortfalt i løpet av 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sykefravær 
Sykefraværet ved enheten var 9,91 % i 2018. Korttidsfravær inntil 16 dager utgjør 2,24 % av 
det totale fraværet. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging av arbeidsforholdene for den 
enkelte arbeidstaker. 
Økonomi 

Ubenyttede midler som tilhører 
andre enheter er budsjettert her.  
Reelt resultat for enheten når man 
ser bort fra disse midlene er en 
besparelse på ca. kr 385’. 
Besparelsen er en følge av 
midlertidig vakante stillinger og 
sykelønnsrefusjoner. Det tas ikke 
inn vikarer ved sykdom i enheten. 

 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
x Enheten skal utarbeide og følge opp overordnede rapporter, planer og prosjekter innen de 

fristene som til enhver tid gjelder.  
x Saksbehandling av søknader om tjenester i forvaltningstjenesten skal være i tråd med 

gjeldende lover og retningslinjer, gi vedtak om tjenester som er tilpasset den enkelte bruker 
og sikre likebehandling ved vurdering av hjelpebehov.  

x Legetjenester til innbyggerne skal være tilpasset behovet både med hensyn til fastlege og 
legevakt. Behovene vurderes etter hvert som befolkningen endres. 

 
Aktivitet 
I løpet av 2018 har Ski legevakt lagt til rette for heldøgns legevakt for befolkningen i Ytre 
Enebakk og i Kirkebygda, mens innbyggerne på Flateby får tilbud om legevakt hele døgnet i 

Ansvar Enhet 2017 2018 

3000 Helse- og omsorg 
administrasjon 1,00 1,00 

3001 PLO-felles 3,00 3,00 
3002 Legetjenester 2,13 2,08 
3003 Legesenter 0,00 0,00 
3040 Forvaltning 4,50 4,50 

Sum HOS-administrasjon og 
fellestjenester 10,63 10,58 

(I 1000 KR.) Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2018 Avvik 

Brutto lønn  8 809 10 143 -1 334 
Refusjoner  -335 0 -335 
Netto lønn 8 473 10 143 -1 669 
Driftskostnader 15 259 15 727 -468 
Driftsinntekter -907 -1 343 436 
Regnskapsmessig  
mindreforbruk 22 825 24 527 -1 701 
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Lillestrøm. Endringen trer i kraft fra 01.01.2019. Enebakk legesenter legger da ned sitt tilbud 
om legevakt på dagtid. 

Innen IT er digitale trygghetsalarmer prosjektert og implementert i løpet av 2018. Plattformen 
for de digitale trygghetsalarmene kan benyttes til andre elektroniske varslingssystemer innenfor 
velferdsteknologi. En prosjektgruppe er i arbeid for å utrede videre bruk av velferdsteknologi, 
bl.a. gjelder dette medisindispenser til hjemmeboende.  

Det er gitt støtte i bruk av fagprogrammet for pleie og omsorgstjenester, «Profil», bruk av 
elektronisk pasientjournal (EPJ) og individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS), samt 
kvalitetssikring av tilganger og autorisasjon i Profil og opplæring i Profil for alle nyansatte. I 
samarbeid med kommunene i Øyeren IKT jobbes det med å utarbeide strategier og planer for 
de mest hensiktsmessige tjenesteområdene for innføring av velferdsteknologi.  

Søknader om startlån og tilskudd utgjorde 170 søknader Av disse ble 2 innvilgede og medførte 
et utlån på 5,877 millioner og 4 forhåndstilsagn som utgjør ca. 8,700 millioner. Det er gitt kr 
200 000,- i tilskudd til etablering og kr 140 000,- i tilskudd til utbedring av boliger. 
Vanskeligstilte barnefamilier har vært høyt prioritert ved tildeling av lån og tilskudd i tråd med 
statlige føringer. 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger, samt serveringsbevillinger utgjorde 17 søknader i 
2018. Alle søknadene ble avgjort ved administrativt vedtak. Det ble gjennomført 50 kontroller 
av salgs- og skjenkesteder. Dette resulterte i 14 avvik fra lov og forskrift. Ingen bevillingshaver 
har fått inndratt salgs- eller skjenkebevillingen i 2018.  

Fra 2018 har kommunene fått tilsynsansvar for utsalgssteder for tobakk. 19 kontroller har 
resultert i 13 avvik i 2018. De fleste avvikene gjelder internkontrollrutiner, men det ble også 
avdekket alvorlige avvik fra lov mot tobakkskader i enkelte salgslokaler. 

Det gjøres et systematisk arbeid i forhold til behov for endringer i kompetanse for HOS-
avdelingen. Arbeidet resulterer i en målrettet kompetanseplan, som både gir en helhetlig 
oversikt over kompetansebehovet i HOS-avdelingen og et godt grunnlag for tilskudd til 
kompetansehevende kurs fra fylkesmannen.  

Søknader om tjenester om hjemmesykepleie, renhold, sykehjemsplasser, tjenester innen 
psykisk helse og rus, pårørendestøtte (tidligere omsorgslønn og avlastning), støttekontakt og 
BPA, samt søknader om parkeringsbevis saksbehandles av Forvaltningstjenesten. Antall 
søknader i 2018 var 1071. En søknad inneholder ofte søknad om flere tjenester. Noen søknader 
er enkle å avgjøre, mens andre tar lang tid med omfattende behov for innhenting av 
opplysninger og samtaler med bruker og pårørende.  
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
I årene fremover vil antall eldre med behov for hjelp øke som følge av demografiske endringer. 
Behovet for tjenester til alle aldersgrupper vil også øke som følge av planlagt høy boligbygging 
i Enebakk. Dette vil legge ytterligere press på Forvaltningstjenesten. 

Fastlegenes kapasitet må utvides for at alle innbyggere skal ha muligheten til å få fastlege i egen 
kommune. Legesenteret i Kirkebygda er et stort legesenter med 9 leger inkl turnuslege. Både 
på grunn av kompleksiteten ved å drifte et så stort legesenter og begrenset plass i lokalene, vil 
legesenteret splittes i 2019. Tre leger vil etablere et legesenter i Ytre Enebakk. I tillegg vil det 
utlyses en ny fastlegehjemmel med tilhørighet i de nye lokalene.  
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Helse barn og unge 
 
Generelt 
Enheten ledes av enhetsleder Angelika Johnsen. Helsestasjon, svangerskapsomsorgen, 
psykologtilbudet, ruskontrakter og helsestasjon for ungdom er lokalisert i Familiens hus i 
Kirkebygda. Skolehelsetjenesten har kontorer på alle skolene i kommunen. 
 
Bemanning 

Tjenesten har 8,0 årsverk for 
helsesøstre, hvorav 5,8 av disse tilhører 
i skolehelsetjenesten og 2,2 årsverk for 
barn 0-5 år. Enheten har 0,8 årsverk for 

jordmor, 1,0 årsverk for psykolog, 1,0 årsverk enhetsleder inkl.0,2 årsverk helsestasjon for 
ungdom, 1,7 årsverk for ruskontrakt med foreldreveiledning og 1,4 årsverk for 
helsesekretærer 
 
Sykefravær.  
Sykefraværet er på 5,3 % og skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Det har også dette året vært 
utfordringer med å rekruttere helsesøstre både i vikariater og i faste stillinger. Alle faste 
stillinger er besatt. 
 
Økonomi 

Det positive avviket på lønn skyldes 
ubenyttede lønnsmidler grunnet 
rekrutteringsvansker av fagpersoner. 
Avvik på driftskostnader skyldes at 
det er overført 410’ mer til bundet 
fond enn budsjettert. I tillegg øker 
driftskostnader til datalisenser, 
tolketjenester, IKT utstyr og utskifting 
av gammelt utstyr på helsestasjonen. 
Merinntekter skyldes høyere refusjon 

fra fylkesmannen enn forventet. Disse midlene er satt av til bundet fond. 
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
Enheten skal gi et faglig forankret, likeverdig tilbud til brukerne i henhold til den lovgivning 
og de sentrale retningslinjer som ligger til grunn for det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet til barn og unge. 
 
Hovedmål og delmål: 
Fremme psykisk og fysisk helse. Fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Forebygge 
sykdom og skade. Yte god service til brukere. Opprettholde god tilgjengelighet og lav terskel. 
Sørge for faglig oppdatering og videreutdanning av ansatte. Arbeide for å beholde og rekruttere 
ansatte. 
 
  

Ansvar Enhet 2017 2018 
3010 Helse barn og unge 13,9 13,9 

Sum 13,9 13,9 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn  10 190 9 605 586 
Refusjoner   -706 0 -706 
Netto lønn 9 485 9 605 -120 
Driftskostnader 1 871 1 032 839 
Driftsinntekter -2 856 -2 542 -314 
Regnskapsmessig  
merforbr. 8 499 8 094 405 



 
 

 

86 
 

Resultat:  
I praksis innebærer dette helseundersøkelser med lege, helsesøster og jordmor, vaksinasjon, råd, 
veiledning og helseopplysning individuelt og i grupper til foresatte, barn/ ungdom og gravide. 
Aktiv deltagelse i tverrfaglig samarbeid. Resultatene er beskrevet under årets aktivitet nedenfor. 
 

Fokus- 
Kritiske 
suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/resultatmål 

Result
at 

områd
er 

-Hva må vår enhet 
i hvert fall lykkes 
med innenfor dette 
fokusområdet? 

-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi? 

Grønt Oransje Rødt 

  

Pr
od

uk
sj

on
/k

va
lit

et
 

K-HBU 1. 
Forebygge sykdom 

K-HBU 1.1. Antall 
barn som er 
vaksineres 

Antall % som er 
vaksinert, tall fra FHI 98 % 97 - 95% < 95% 98 % 

K-HBU 2. Drive 
helsefremmende og 

forebyggende 
arbeid rettet mot 
foreldre, barn og 

unge 0- 24 år 

Svangerskapsomsor
gen      K- HBU 
2.1.1. Tilbud om  
hjemmebesøk av 
jordmor til alle 
kvinner og nyfødte 
innen 3 virkedager 
etter hjemreise fra 
sykehuset i henhold 
til nasjonale 
retningslinjer for 
barselomsorgen. 

Hspro, 2g/ år, juni- des 3 dager- 
75 % 

4- 5 
dager- 20 

% 

> 5 
dager- 5 

% 

3 
dager 
- 65 
%, 

 

Helsestasjon                       
K-HBU 2.1.2. Alle 
familier med et nyfødt 
barn skal få tilbud om 
hjemmebesøk innen 
10 dager fra 
utskriving fra 
barselavdelingen 

Hspro, 2g/ år, juni- des 10 dager- 
90 % 

2 uker- 
10 % 

> 3 
uker- 0 

% 

10 
dager 
- 90%, 

 

Psykologitilbud                          
K-HBU 2.1.4. Etter 
mottatt henvisning  
samt oppnådd kontakt 
skal brukeren få 
tilbud om 
førstesamtale innen 2 
uker  

Hspro, 2g/ år, juni- des 0-2 uker- 
75 % 

3-4 uker- 
20 % 

> 5 
uker- 5 

% 

2 uker 
- 70 % 

 
Aktivitet: 
Svangerskapsomsorgen: Antall nyregistrerte gravide: i 2017- 103 og i 2018- 88. Jordmor 
tilbyr hjemmebesøk til barselkvinner i løpet av de første 3 virkedagene etter hjemkomst. 
Fra 2017 startet Ahus med tilbud om tidlig hjemreise, 6 timer etter fødsel. Dette stiller krav om 
tilgjengelige ressurser til tilpasset oppfølging utover den ordinære svangerskapsomsorgen. 
Jordmor tilbyr nå gratis langtidsvirkende prevensjon til sårbare kvinner, samt 6 ukers kontroll 
med celleprøvetaking. Dette for å tilby likeverdige helsetjenester og forebygge uønsket 
graviditet. Jordmor gir tilbud om deltagelse i foreldreforberedende gruppe i samarbeid med 
psykolog. 
Helsestasjon: Antall barn fra 0-6 år i 2017 var 771, i 2018 var det 777 barn i samme alder. Det 
var 103 nyfødte i 2017. I 2018 var det 112 nyfødte. I Enebakk, som på landsbasis, har det de 
siste 3 årene vært en nedgang av fødsler. Det gis tilbud om hjemmebesøk innen 10 dager til alle 
nyfødte. Behovet for tidlig oppfølging øker i takt med at antall liggedøgn på barsel reduseres. 
Helsestasjonen arbeider med økt fokus på tilknytning og samspill, hvor det blant annet tilbys 
foreldreveiledningskurs (COS kurs) flere ganger per år. 



 
 

 

87 
 

Skolehelsetjenesten: Det var 1539 barn i barne- og ungdomsskolen i 2017. I 2018 var tallet 
1580 barn. Aktiviteten er høy og det faglige tilbudet til elevene er utvidet. Tjenesten opplever 
økende pågang av elever med psykiske plager, atferdsvansker og skolevegringsproblematikk. 
Dette gjenspeiles i Ungdata 2018 for Enebakk. Samtaler mellom disse elevene og helsesøster 
øker. Mange henvises videre til psykolog eller BUP. Helsesøstre deltar i tverrfaglig 
samarbeidsprosjekt «Helt sjef» for å styrke elevenes mestringskompetanse. Skolene melder om 
økt omfang av elever som prøver ut narkotika og ser behov for økt rusforebyggende arbeid og 
tiltak på skolene. 
 
Helsestasjon for ungdom: HFU er et ukentlig tilbud til ungdom mellom 13 og 24 år. Antall 
kontakter i 2017 var 157. I 2018 var antallet 299. Økningen skyldes et nyopprettet tilbud om 
HFU på Mjær ungdomsskole for å øke tilgjengeligheten for ungdom i Ytre Enebakk. Tilbudet 
er kjent i kommunen og flere ungdommer oppsøker tjenesten for veiledning i seksuell helse og 
konflikter i hjemmet. HFU gjennomfører helseopplysning i grupper på 8. trinn. Tilbud om HPV 
vaksine for unge kvinner er underlagt HFU.  
 
Ruskontrakt for ungdom og rusforebyggende arbeid: Tilbudet er opprettet som fast ordning 
fra 2017. Tilbud om ruskontrakter er et viktig virkemiddel for ungdom som viser 
bekymringsfullt atferd ifht rusmidler. Det er stor pågang for å få inngå ruskontrakt. Oppfølging 
på ruskontrakt innebærer samtaler og urintesting i 8- 12 måneder. Ruskontrakter brukes som 
tiltak i barnevernet og forebygger videre utvikling av rusavhengighet.  
 
Psykolog: Psykologtilbudet er godt etablert. I 2017 var det 87 saker. I 2018 var antallet 41 
saker. Nedgang i 2018 skyldes fravær av psykologtilbud grunnet rekrutteringsvansker. 
Hovedårsak til henvisning: angstproblematikk, skolevegring, symptomer på depresjon, 
suicidale tanker, atferdsvansker og belastende livssituasjon. Jenter i alder 13-16 år er 
overrepresentert.  
 
Flyktninghelsetjeneste og folkehelsearbeid: Arbeidet med flyktningbarn og deres familier er 
ressurskrevende da utfordringene er sammensatte. Vi har opprettet flere tiltak med fokus på 
fysisk og psykisk helse, bl.a. helsekurs og foreldreveiledning. Tjenesten er en viktig aktør i 
folkehelsearbeidet i Enebakk kommune, da barn og unge er en sentral målgruppe i dette 
arbeidet. Mye av grunnlaget for helse og helsevanene dannes tidlig i livet. Tjenesten har en 
koordinerende rolle i utarbeidelse av folkehelseplan i kommunen.  
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver:  
Tjenesten har fått nye nasjonale faglige retningslinjer i 2017. Sammen med 
samhandlingsreformen pålegger dette tjenesten flere arbeidsoppgaver. Styrking av tjenesten har 
vært nødvendig for å ivareta dette på en forsvarlig måte. Vi ser en markant økning av barn og 
ungdom som viser tegn på psykiske vansker og tendensen er økende. Det er behov for å styrke 
tilbudet innen psykisk helse og sette i gang tiltak på et tidlig tidspunkt. Fokus videre er å utvikle 
flere gruppetilbud til barn og unge som viser tidlig tegn på psykiske vansker for å forebygge 
psykiske plager, samt redusere antall individuelle konsultasjoner hos psykolog. Flere familier i 
Enebakk har sammensatte vansker som krever ekstra ressurser fra tjenesten i form av 
foreldreveiledning og oppfølging av foreldrenes psykiske helse. 
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Enhet for psykisk helsearbeid og rus  
 
Generelt 
Psykisk helse- og rusarbeid i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske 
lidelser og/eller rusavhengighet og konsekvensene av lidelsen hos den enkelte, deres familier 
og nettverk. Enheten utøver psykisk helse- og rustjenester til personer i kommunen over 18 år. 
De kommunale tjenestene omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, 
rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon.  
Enhet for psykisk helsearbeid og rus har organisert sin tjenesteutøvelse ut fra Helsedirektoratets 
veileder «Sammen om mestring». Enheten tilbyr samtale – og gruppebehandling, samt 
undervisning til mennesker med milde og moderate problemer, og ambulant oppfølging til 
mennesker med mer alvorlige og langvarige psykisk helse- og/eller rusproblemer. I tillegg gis 
enkelte brukere et aktivitetstilbud. 
Enheten inngår i Familiens hus. Enhetsleder er Helen Bakken Baadsvik. 
 
Bemanning 
Enheten er satt sammen som et tverrfaglig team bestående av tverrfaglig spesialist, vernepleiere, 
psykiatriske sykepleiere, velferdsviter, sosionom, aktivitør/helse- og omsorgsarbeider, samt 
psykologer. 
 

Enheten ble på slutten av 2017 tilført 
0,8 årsverk på grunn av særlig økning i 
behovet for tjenester. 

 
Sykefravær 
Enhetens sykefravær i 2018 var totalt på 7% hvorav 4,8 % er langtidsfravær og 2,2 % er fravær 
mindre enn 16 dager. I 2017 hadde enheten en fraværsprosent på 5,3 %, mens tallet for 2016 
var 8,5 % 
 
Økonomi 

Enheten hadde i deler av 2018 
enkelte langtidssykemeldinger, 
samt en ansatt i 
nedkomstpermisjon. På grunn av 
trang økonomi har det i svært 
liten grad vært benyttet 
sykevikar.  
 
 
 

Mål- og resultatstyring 
Enheten har i 2018, som i 2017, hatt en målsetting om å tilpasse tjenesteutøvelsen på en måte 
som gjør den rustet til stadig flere og nye oppgaver. Det har vært jobbet mye med målretting og 
avgrensing av tjenestetilbudet. Enheten har beskrevet sine tjenesteområder, samt foretatt en 
intern omorganisering slik at tjenestene gis i tråd med Helsedirektoratets veileder om hva de 
kommunale psykisk helse- og rustjenestene bør inneholde. Organiseringen vil bli evaluert i 
første halvår 2019. 
Målet er å organisere tjenesteutøvelsen slik at antall årsverkstimer til disposisjon er forenelig 
med antall timer tjenesteutøvelse enheten er satt til å utøve. 

Ansvar Enhet 2017 2018 

3041 
Enhet for psykisk 
helsearbeid og rus 11,8 12,6 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn      8 599 8 465 135 
Refusjoner      -559 - -559 
Netto lønn 8 040 8 465 -425 
Driftskostnader 856 166 689 
Driftsinntekter -2131 1830 -301 

Regnskapsmessig  
mindreforbr. 6 765 6 801 -36 
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Aktivitet 
I 2018 har enheten gitt tjenester til totalt 194 brukere. Av disse har 94 hatt vedtak om ambulant 
oppfølging, 16 om ROP-oppfølging og 22 om rusoppfølging. I tillegg har 50 brukere gått til 
samtalebehandling og 12 har hatt et aktivitetstilbud. 
Enheten har også ansvar for hjemmesykepleie, som utgjør ca. 36 timer pr. uke. 
 
Psykososialt kriseteam 
Enhetsleder har koordineringsansvar for kommunens psykososiale kriseteam. Teamet har i 
2018 vært aktivert en gang. Det i forbindelse med trafikkulykke. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
I tråd med Samhandlingsreformen overføres stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten 
til kommunehelsetjenesten. 1. januar 2019 trer forskrift om kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter i kraft også for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 
Dette kan gi ekstra utfordringer i og med at kommunen ikke har etablert spesielle boliger til 
mennesker i denne målgruppen. 
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Enhet for ReHabilitering og FriskLiv 
 
Generelt 
Enhet yter kurative og forebyggende tjenester til kommunens innbygger innenfor 
tjenesteområdene ergoterapi, fysioterapi, rehabilitering og friskliv. Enhet er tillagt ansvar som 
koordinerende enhet for Rehabilitering. Enheten drifter kommunalt hjelpemiddel-lager, består 
av oppgaver som utlevering/ innlevering/ vedlikehold og noe teknisk service av kommunale 
hjelpemidler, samt utstyr fra NAV hjelpemiddelsentral og trygghetsalarmer. Det administrative 
ansvar for fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen er også tillagt enhetsleders 
ansvar.  
Enhetsleder for ReHabilitering og Friskliv er Kristin Wik. 
 
Bemanning  

Fast bemanning i enheten var uendret 
de siste 4 årene før 2018. Fra 2018 er 
det en liten økning til fysioterapeut. 
Denne skal øke videre i 2019. Hatt 
midlertidige endringer i bemanning/ 
vikar pga langtidsfravær sykdom og 

svangerskap. Samt lønn på prosjektmidler. Stillingsøkning for hjelpemiddelteknikker ble ikke 
lyst ut i 2018.  

Sykefravær 
Enheten hadde i 2018 et samlet sykefravær på 9,8 % Det egenmeldte korttidsfraværet var kun 
på 1,3%. Det høye fraværet er primært på grunn av langtidssykemeldinger gir prosentvis stor 
effekt i en enhet med få ansatte. Godt arbeidsmiljø og stor grad av mulighet til å påvirke egen 
arbeidssituasjon er en vesentlig faktor som vi legger vekt på for å opprettholde det lave 
sykefraværet. 
 
Økonomi 

 
Enheten har et mindreforbruk på 542 
selv om aktiviteten og utgiftene har 
vært høyere enn budsjettert. Det 
positive resultatet skyldes 
sykelønnsrefusjoner og tilførte 
prosjektmidler som ikke er benyttet fult 
ut. 
 
 

 
Mål- og resultatstyring 
Målsetning for 2018 
-God kvalitet i tjenesteytelse av faglig dyktige ansatte. 
-God tilgjengelighet og kort ventetid 
-Styrke det forebyggende tjenestetilbudet i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen og 
loven om kommunale helse og omsorgstjenester.  
 

Ansvar Enhet 2017 2018 

3042 
Rehabilitering og 
friskliv 8,80 9,20 

3042 
Driftsavtaler med 
private fysioterapeuter 4,35 4,35 

Sum 13,15 13,55 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn     6 362 6 035 327 
Refusjoner     -545 0 -545 
Netto lønn 5 817 6 035 -218 
Driftskostnader  2 675 2 296 379 
Driftsinntekter -2 298 -1 595 -703 
Regnskapsmessig  
( mind.forb .) 6 194 6 736 -542 
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Fokus-

områder 

Kritiske 
suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/resultatmål 

 
-Hva må vår enhet i 
hvert fall lykkes med 
innenfor dette 
fokusområdet? 

-Hva skal vi måle? -Hvordan 
måler vi? Grønt Oransj Rødt Resultat 

2018 

B
ru

ke
re

 

K-FR.1.1 God 
tilgjengelighet, kort 
ventetid. Prio 
gruppe 1: Skal få 
tilbud om vurdering 
og igangsetting av 
tiltak innen 7 
virkedager. Alle 
nyhenviste blir 
kontaktet og vil få 
beskjed om prio-
kategori og antatt 
ventetid innen 3 uker 
fra henv er mottatt. 
Samme gjelder 
brukere på 
frisklivsresept. 

K-FR1.1.1Barn og 
unge Fysioterapeut har 
avtaledag i «familiens 
hus» minimum 1 dag 
pr uke. Barn i prio-
gruppe 1 skal få tilbud 
om vurdering i løpet av 
7 virkedager.  

avviksregistreri
ng om noen må 
vente lenger, 
hentes fra 
avviks 
registeriring, 
hver tertial. 

0-3 avvik 4-9 avvik 
10 eller 
flere 
avvik 

0 

K-FR.1.1.2 voksne 
over 18 år Tjeneste 
mottakere som blir 
vurdert til å være i prio 
gruppe 1, skal motta 
tilbud om tiltak senest 
7 virkedager etter 
mottat henvisning 

avviksregistreri
ng om noen må 
vente lenger, 
hentes fra 
avviks 
registeriring, 
hver tertial. 

0-3 avvik 4-9 avvik 
10 eller 
flere 
avvik 

0 

K-FR.1.1.3 Alle nye 
henviste blir kontaktet 
og får beskjed om prio-
kategori og antatt 
ventetid innen 3 uker 
fra henvisningen er 
mottatt. 

avviksregistreri
ng om noen må 
vente lenger, 
hentes fra 
avviks 
registeriring, 
hver tertial. 

      

0 

      

0-3 avvik 4-9 avvik 
10 eller 
flere 
avvik 

      
      

K-FR 1.2 Bruker 
medvirkning og 
bruker tilfredshet 

K-FR 1.2 Friskliv: 
Prosentandel som 
fullfører reseptperiode 
og som selvrapporter at 
de er fornøyd med 
resultatet/ 
endringsprosessen 

henter tall fra 
data journal 
ekstensor 

90 % 80 % 60 % 95 % 

K-FR 1.2 Ergoterapi 
og fysioterapi: Alle 
brukere som trenger 
langvarig oppfølging 
og tiltak, utover 4uker 
skal medvirke i å 
utarbeide egne 
målsetninger og evalue 
tiltak 

avviksregistrer 
om brukere 
med langvarige 
tiltak ikke er 
ivaretatt 
brukermedvirkn
ing. 

0-3 avvik 4-9 avvik 
10 eller 
flere 
avvik% 

6 

K
va

lit
et

/p
ro

du
ks

jo
n 

K-FR.2.1 
Forbyggende, 
friskliv 
Frisklivssentralen 
skal i samarbeid med 
frivillige, lag, 
foreninger og andre 
organisere lavterskel 
treningstilbud på 
dagtid. 

K-FR 2.1 Antall 
lavterskel tilbud 
gjennomført på dagtid i 
samarbeid med med 
frivillige, idrettslag og 
andre.                        

Antall tiltak, pr 
uke 

5 eller 
mer 4 2 5 

K-FR 2.2 
Forebyggende 
fysioterapi tilbud 
barn og unge. 
Utvikle og 
gjennomføre 
forebyggende tiltak i 
samrbeide med helse 
barn -ung I tråd med 

K.FR 2.2 Barn og 
unge Antall 
gjennomførte tiltak 
(undervisning og 
grupper) for hele 
aldersgrupper innenfor 
helsestasjon og 
skolehelsetjenesten pr 
skoleår 

antall 
gjennomførte 
tiltak 

5 eller 
mer 3 2 6 
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Fokus-

områder 

Kritiske 
suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/resultatmål 

planarbeid og 
prioiteringer 

K-FR 2.3 
Forebyggende fysio 
-og ergoterapi 
tilbud til eldre. I 
tråd med 
samhandling 
reformen intensjon 
skal flest mulig 
kunne bo selvstendig 
i egne bolig så lenge 
som mulig etter eget 
ønkse 

K-FR 2.3.1 
Treningstilbud i gruppe 
for eldre for å 
opprettholde funksjon , 
forebygge redusert 
funksjon 

antall 
gjennomførte 
tiltak, pr uke 

4 eller 
mer 2 1 5 

K-FR 2.3.2 
Forebyggende  
hjemmebesøk til eldre 
over 75 år med 
dokumentasjon  av 
status og oppfølgende 
tiltak og tilrettelegging 

antall som har 
takket ja og har 
mottatt tiltak 

20 10 5 13 

K- FR. 3 
Koordinerende 
funksjon er lagt til 
enhet, er god synlig 
og tilgjengelig. 
Veiledning og 
opplæring til 
koordinatorer  og 
brukere. 

K.FR 3.1Alle 
koordinatorer skal 
motta tilbud om 
opplæring/ oppfølging 
1 gg pr år. Aktiv super 
bruker gruppe med 1 
deltager fra alle HOS 
enheter,møtes 
minimum 1 gg pr 
halvår. 

måltall sjekkes 
hver tertial 95 % 80 % 60 % 0 % 

          
K-FR 3.2 Alle med rett 
til og ønske om det 
skal få oppfølging og 
hjelp til å få igangsatt 
arbeid med elektronisk 
individuell plan i 
sampro, innen 3 mnd. 

Avviksregistrer
ing, sjekkes 
hvert tertial 

0-5 mellom 
5-8 

flere enn 
8 0 

M
ed

ar
be

id
er

e 

K-FR 4 Høy faglig 
kompetanse og god 
trivsel blant alle 
ansatte i enheten 

K-FR 4.1 Faglig 
oppdatering Alle 
ansatte deltar på 
minimum 1 heldags 
fagkurs (alternativ 2 
halvdagskurs) ekstern i 
løpet av året og vi 
gjennomfører 
minumum 1 intern 
fagdag pr år. 

måltall sjekkes 
hvert tertial 100 % 90 % 75 % 100 % 

K-FR 4.2 
Personalmøter for alle 
minimum 8 gg pr år. 3 
partsmøter hvert 
kvartal.  

måltall sjekkes 
hvert tertial 

henholds-
vis 8/4 6 og 3  4 og 2 8 og 4 

K-FR 4.3 
Medarbeidersamtaler 
minimum 1 gg pr år og 
2 gg for de som ønsker 
det. 

måltall sjekkes 
hvert tertial 100 % 90 % 75 % 100 % 

  
 
Resultat: Enheten har hatt god måloppnåelse i 2018. 
Ventetid for pasient-brukere i «prio gruppe 1» er maks 1 uker før tilbud igangsettes, for andre 
grupper varier det noe, men gjennomsnittlig ventetid før tiltak er igangsatt er 2-6 uker. For 
tjenestemottakere ved Enebakk Fysioterapi (private driftsavtaler) så har ventetid variert en god 
del i løpet av året, gjennomsnittlig ventetid mellom 2- 10 uker før tilbud igangsettes for de som 



 
 

 

93 
 

ikke har akutte behov. Tall over driften i tjenesten viser at antall tjenestemottakere er ikke endret 
i stor grad. Utvidelse av kapasiteten innebærer blant annet at flere deltar på treningsgrupper 
som har fokus på å opprettholde funksjonsnivå og kunne mestre å bo i egen bolig med eller uten 
tilrettelegging. Enheten har hatt hovedansvaret for arbeidsgruppen som har utarbeidet en 
folkehelseplan i 2018. Planen ble ikke fullført politisk behandling høsten 2018 men blir 
behandlet i kommunestyret sitt første møte i 2019. Enheten mottok i juni 2018 midler fra 
opptrappingsplan for rehabilitering og har høsten 2018 hatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet 
en ny revidert helhetlig rehabiliteringsplan for Enebakk kommune, den ferdigstilles i løpet av 
mars 2019.  
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver  
Enheten vil i 2019 ha som målsetning å følge opp planarbeidet med folkehelseplan og 
rehabiliteringsplan. Det vil være nødvendig å jobbe videre med planarbeid knyttet til 
implementering av innsatsteam/ hverdagsrehabilitering. Enheten ser det som en vesentlig å få 
utviklet et slikt tilbud i fortsettelse av arbeidet knyttet til den statlige opptrappingsplan for 
rehabilitering. 
Samtidig må vi fortsatt ha et sterkt fokus på forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper, 
og et spesielt rettet mot eldre for å påvirke evnet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig. Det 
ble høst -17 startet opp et prosjekt med forebyggende hjemmebesøk for eldre, etter anbefalinger 
fra helsedirektoratet, det ble videreført som prosjekt i 2018. Plan å implementere som fast tilbud 
i løpet av 2019. Enheten vil etter statlige retningslinjer og føringer ha økt fokus på 
brukermedvirkning og ulike mestringstilbud. Vi mener at det er hensiktsmessig at enheten 
endrer sitt navn til «Enhet for rehabilitering, mestring og friskliv» i 2019 for å synliggjøre 
det brede fokuset.  
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NAV  
 
Generelt  
Jorun Roaldset er enhetsleder for NAV Enebakk med ansvar for både kommunal og statlig del 
av NAV. Det rapporteres direkte til kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen samt 
Fylkesdirektøren ved NAV Akershus fra og med 01.01.19 NAV Øst Viken. 
Fra 1. november 2017 ble tilgjengeligheten med drop in endret til å gjelde mandag, onsdag og 
fredag mellom kl 12.00 – 14.00 Kontoret er åpent for timeavtaler mandag til fredag fra klokken 
09.00 til 15.00.  
 
Bemanning 

Det er ingen endringer i årsverk fra 
2017 
Det har i 2018 vært 1 ansatt på 
prosjektmidler fra Fylkesmannen i 
tillegg til faste ansatte.  

Sykefravær 
Sykefraværet i 2018 har vært lavt, 3,6%. Det sykefraværet som har vært er langtidsfravær. Det 
er en positiv utvikling da korttidsfraværet også er redusert. Temaet arbeidsmiljø har også i 2018 
vært viet stort fokus. 
 
Økonomi 

Enheten ser en svak nedgang i 
utbetalinger av sosialhjelp i 2018 sett i 
forhold til 2017. Det har vært et økt 
fokus på oppfølging av langtidsledige. 
Det har også vært satt inn tiltak for å 
redusere utbetalinger i form av interne 
rutiner. Boutgifter har økt markant i 
2018. Dette skyldes hovedsakelig økte 
husleiepriser, økte strømpriser og 

markant økning som følge av bytte av strømmålere. Analyser tilsier at sosialhjelp vil øke de 
kommende 3 år, delvis som følge av nytt regelverk rundt arbeidsavklaringspenger.  
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
Hovedoppgaven for enheten i 2018 har vært «Arbeid først». Det har særlig vært fokus på unge 
under 30 år.  
 
Resultat:   

- Antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde: 70 
- Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 24: 25 
- Gjennomsnittlig stønadslengde på mottakere i alderen 25 – 66 år: 5,64 måneder 
- Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet: 3 
- Antall nye § 17 vedtak: 25 
- Antall avsluttede § 17 vedtak: 25 
- Antall § 17 vedtak gjeldsordningssaker – forberedende saker: 1 

 

Ansvar Enhet 2017 2018 
3050 Sosialtjenesten 7,00 7,00 

3054 
Kvalifiseringsprogram
met (KVP) 1,00 1,00 

Sum 8,00 8,00 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn    6923 6823 100 
Refusjoner   -561 0 -561 
Netto lønn 6 362 6823 -461 
Driftskostnader  11 872 10 626 1 246 
Driftsinntekter  -2368 -1860 -508 
Regnskapsmessig  
merforbr. 15 866 15589 278 
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For 2018 ser vi fortsatt en tendens til økning når det gjelder antall brukere som mottar 
sosialhjelp som hovedinntekt, samt stønadsperiode. Vi ser også en svak økning i antall brukere 
i aldersgruppen 18-24 år. Samtlige er i aktive tiltak både i statlige og kommunal regi. Dette 
gjelder alle under 30 år. 
 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
I 2018 har vi hatt 6 deltakere, hvorav 4 fikk vedtak om deltakelse i KVP i løpet av 2018. Alle 
under 30, bortsett fra 1. 
3 av de ble avsluttet i 2018. (1 fikk barn og fikk over på overgangsstønad, 1 flyttet fra 
kommunen og 1 begynte på skole). 
 
Det vi har lykkes med i 2018 er at flere har blitt opplyst om kvalifiseringsprogrammet og fått 
tilbud om vurderingssamtaler/kartleggingssamtaler. Unggutten som fant veien tilbake til 
skolebenken er jo den vi har lykkes best med. Vi er kjent med at det går veldig bra med han og 
at han fortsatt stortrives. 

Økonomisk rådgivning 
Gjennom 2018 har det vært 27 nye saker samt 32 avsluttede saker. Ved utgangen av 2018 var 
det 62 aktive saker. Enheten setter fokus på lovpålagte oppgaver. Det oppleves at behovet for 
gjeldsrådgivning er økende og at sakene blir mer og mer krevende. NAV er lovpålagt å ta inn 
barneperspektivet i de sakene vi har.  
 
Aktivitet 
I 2017 var det registrert 1091 saker. Totalt antall saker i 2018 var 1122.  
I 2018 hadde enheten 231 brukere. 52 brukere er under 25 år. Nye brukere i 2018 var i alt 49 
mot 84 nye brukere i 2017. 
Det har vært et godt samarbeid med teknisk avdeling. Dette samarbeidet har inngått som en del 
av aktivitetsplikten ved at flest mulig av de som mottar sosialhjelp er i aktivitet. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver  
Digitaliseringen i NAV har bidratt til at brukerne i langt større grad ikke fysisk trenger å møte 
opp på lokalkontoret. Oppfølging skjer i hovedsak via digital aktivitetsplan. Fra 2019 vil også 
de som søker sosialhjelp kunne benytte det elektronisk via DigiSos. Intensjonen er å benytte 
mindre tid på saksbehandling og mer tid på oppfølging. Ønsket effekt er at oppfølgingen da blir 
mer spisset i forhold til den enkelte bruker. 
 
Fortsatt stort fokus på unge under 30 år, disse skal prioriteres i forhold til aktivitetskravet. Økt 
bruk av oppfølgingsmetodikken hvor bruker skal sikres riktig innsatsbehov etter § 14 A. 
 
Overordnede strategier er inkluderingskompetanse og markedsarbeid. Sentrale føringer er at 
NAV lokalt skal ha mer ledelse og mindre styring. Her vil vi jobbe for å lage lokale 
samarbeidsavtaler som vi erfarer er det som skal til for å gi mennesker muligheter ut i jobb. 
 
Enheten må jobbe for å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn.  
Det må kontinuerlig jobbes med kompetansehevende tiltak for ansatte.  
 
Arbeidsmarkedet er bra, men vi ser at mange av våre brukere ikke kan nyttiggjøre seg det på 
grunn av manglende kompetanse.  
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Enebakk sykehjem 
 
Generelt 
Enebakk sykehjem består av 3 avdelinger fordelt på Ignagard og Kopås. Ved Ignagard er det 
korttidsavdeling og langtidsavdeling. På Kopås er det en skjermet enhet for mennesker med 
demenssykdom, Roligheta med avlastnings- og rulleringsplasser, samt dagsenter. Sykehjemmet 
har felles sykehjemslege for alle avdelinger og fagsykepleier på Ignagard. Demenskoordinator 
i Enebakk kommune er også tilsatt under enhet for sykehjem. 
Marit Brenna har funksjonen som enhetsleder. Avdelingsleder i Korttidsavdelingen er Johanna 
Vistnes Hektner, i Langtidsavdelingen avdelingsleder Trine Hagelin. Gry-Anita Konstad 
Hyggli er avdelingsleder for skjermet enhet, Roligheta og dagsentrene på Kopås.  

x Langtidsavdelingen har 28 sykehjemsplasser.  
x Korttidsavdelingen har 10 korttidsplasser, med mulighet for å utvide til 12 plasser. 

Avdelingen er vesentlig bemannet med sykepleiere og kan ta imot pasienter med behov 
for høy medisinsk kompetanse. I tillegg har avdelingen et lindrende/palliativt rom som 
benyttes til pasienter ved livets slutt.  

x Skjermet avdeling har 16 plasser fordelt på 2 små avdelinger. Disse plassene er for 
personer med langtkommen demenssykdom.  

x Roligheta har 6 plasser ment som avlastnings- og rulleringsplasser for de som ikke har 
behov for høy medisinsk kompetanse.  

x Dagsenteret på Kopås er delt i 2, med eget dagsenter for mennesker med 
demenssykdom. Dagsenteret er åpent 5 dager i uken og har til sammen ca. 40 brukere 
per uke. 

Hovedområde for tjenesten  
x Sykehjemmet skal ivareta den enkelte beboer og pasients grunnleggende behov etter 

alderdom, helsesvikt og sykdom, slik at vedkommende kan gjenvinne selvstendighet og 
integritet.  

x Bidra med pleie og omsorg ved livets slutt slik at beboer får en verdig død.  
x Ivareta og involvere pårørende på best mulig måte, slik at de møtes med åpenhet, 

vennlighet og respekt. Sørge for at de blir sett og hørt, og tatt på alvor.  
x Dagsenteret skal bidra til god omsorg og tilpassede aktiviteter for brukerne.  

Bemanning 
Sykehjemmet har totalt 61,76 i faste 
årsverk pr 31.12.2018 fordelt på ledere, 
demenskoordinator, aktivitører, 
sykepleiere, hjelpepleiere, sjåfør og 
assistenter. Det er ikke tilført årsverk i 
enheten for sykehjemmet i 2018  

 
Sykefravær 
Enebakk sykehjem har hatt en liten oppgang i sykefravær i 2018. Fra 13,7% i 2017 til 13,8% i 
2018 fordelt på korttidsfravær med 2,8% og langtidsfravær på11%. Enheten har ikke de siste 
fem årene hatt så lavt korttidsfravær. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging opp mot 
IA-avtalen. 
 

Ansvar Enhet 2017 2018 
3061  Langtidsavdelingen  22,73 22,73 
3062  Skjermet avdeling  21,74 21,74 

  3063 Korttidsavdeling 13,68 13,68 
  3064  Dagavdelingen  3,61 3,61 

Sum 61,76 61,76 



 
 

 

97 
 

Økonomi 
Merforbruk skyldes hovedsakelig kjøp av 
sykehjemsplasser og overliggerdøgn på 
Ahus. Behovet for sykehjemsplasser er i 
perioder høyere enn kapasiteten ved Enebakk 
sykehjem. Pasienter blir da liggende på 
sykehus dersom det dreier seg om kort tid. 
Ved behov for lengre opphold tilbys plass på 
sykehjem i annen kommune.  
 
 

Mål- og resultatstyring 

Fokus-
områder 

Kritiske 
suksessfaktor-
er 

Måle-
indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/ resultatmål Resultat  

-Hva må vår 
enhet i hvert 
fall lykkes med 
innenfor dette 
fokusområdet? 

-Hva skal vi 
måle? 

-Hvordan måler vi? 

Grønt Oransj
e Rødt 

 

Pr
od

uk
sj

on
/ 

kv
al

ite
t 

K-SHJ 1 
Beboere skal 
ikke være 
underernært på 
grunn av for 
lite mat 

Beboers 
vektutvikling 

Egen sjekkliste, alle 
pasienter/beboere veies en 
gang pr måned 95 - 100 

%  
80 - 94 

% 
Under 
80 % 95 % 

K-SHJ2 
Beboeres 
legemiddelinnt
ak skal gi rett 
virkning og få 
bivirkninger 

Legemiddelgjen
nomgang hos 
alle beboere, 
minst en gang 
pr år 

Antall beboere med 
legemiddelgjennomgang 
telles 95 - 100 

%  
80 - 94 

% 
Under 
80 % 100 % 

K-SHJ3 
Pasienter og 
beboere skal få 
tilpasset 
aktivitet i 
gjennom 
sykehjemmets 
aktivitetsplan 

Aktiviteter 
tilbudt 
sykehjemsbebo
erne i gjennom 
måneden 

Antall aktiviteter pr 
måned gjennomført i 
forhold til aktivitetsplanen 

95 - 100 
%  

80 - 94 
% 

Under 
80 % 74 % 

K-SHJ4 
Sørge for at 
sykehjemmet 
brukes så 
effektivt som 
mulig 

Sykehjemmets 
belegg i % 

Antall liggedøgn i forhold 
til antall tilgjengelige 
liggedøgn tas ut av Profil, 
samt KOSTRA pr år 98 - 100 

% 
93 – 

97 %  
Under 
93 % 101 % 

Brukere 

K-SHJ5 
Brukermedvirk
ning  

Beboer/pårøren
de inviteres til 
innkomstsamtal
e og deretter en 
strukturert 
samtale hvert år 

Egen sjekkliste - antall 
årssamtaler telles og 
måles i forhold til antall 
beboere 

95 - 100 
%  

90 - 94 
% 

Under 
90 % 78 % 

 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn    52 311 48 499 3 812 
Refusjoner    -2 962 0 -2 962 
Netto lønn 49 349 48 499 850 
Driftskostnader 7 467 3 881 3 659 
Driftsinntekter -12 172 -10 165 -2 007 
Regnskapsmessig  
(merforbr.) 44 645 42 143 2 502 
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M

ed
ar

be
id

er
e 

K-SHJ6 
Mer nærvær og 
redusert 
sykefravær 

K-SHJ6.1 
Sykefravær 

Fraværsrapport fra 
personalavdelingen under 

11% 11,1-13% over 13% 13,8 % 

K-SHJ7 
Enebakk 
sykehjem skal 
være en 
arbeidsplass 
med fornøyde 
og kompetente 
ansatte 

K-SHJ7-1 
Ansatte skal ha 
nødvendig 
opplæring 

Antall nyansatte i %, faste 
og vikarer som har 
gjennomgått enhetens 
opplæringsprogram/sjekkl
iste 95-100% 80-94% under 

80% 69 % 

  

K-SHJ7-2 
Alle ansatte 
over 50 % skal 
ha 
medarbeidersa
mtale hvert år, 
de under 50% 
stilling og 
vikarer tilbys 
samtale ved 
behov 

Antall 
medarbeidersamtaler for 
ansatte med stilling over 
50% telles 

30 % 20-29% under 
20% 64 % 

 

K-SHJ6-3 Alle 
ansatte tilbys to 
sosiale 
arrangment pr 
år og det er 
ønskelig at så 
mange som 
mulig deltar på 
arrangementene 

Det måles deltagelse i % 
av totalt antall ansatt både 
faste og vikarer 

50 % >30% >20% 30 % 

 
Aktivitet 
Det ble i 2018 kjøpt 326 døgn i sykehjem utenfor kommunen og 45 overligger døgn på Ahus. 
Overbelegget i sykehjemmet var 166 døgn. Overbelegg, mange terminale beboere i løpet av 
året og særlig komplekse diagnoser har medført behov for personell utover vanlig bemanning i 
sykehjemmet. 
 
 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Behovet for omfattende pleie og omsorg øker, mens antall sykehjemsplasser i Enebakk 
kommune er uendret. Dette fører til større belastning på Hjemmetjenesten, som må gi tjenester 
til flere svært syke mennesker. Det vil fortsatt være behov for et utstrakt samarbeid på tvers av 
enhetene i Helse- og omsorgsavdelingen for å gi brukerne av tjenester så riktig tilbud som 
mulig.  
Fokus på å rekruttere og beholde medarbeidere er en av suksessfaktorene for å kunne yte gode 
sykehjemstjenester, samt økt samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. 

Fokus-
områder 

Kritiske 
suksessfaktor-
er 

Måle-
indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/ resultatmål Resultat 
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Hjemmetjenesten 
 
Generelt 
Hjemmetjenesten ledes av enhetsleder Hege Steen Scott. 
 
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Praktisk bistand i 
hjemmet i form av rengjøring blir utført av kommunens renholdstjeneste som hører til teknisk 
avdeling. De ansatte i hjemmesykepleien er hovedsakelig sykepleiere, hjelpepleiere og 
assistenter. Sykepleierne i hjemmetjenesten har vakttjeneste på kveld, helg, natt og helligdag 
for enheten, samt rykker ut på trygghetsalarmer. Hjemmesykepleien har en fagleder som har 
ansvar for koordinering og oppfølging av tjenester som hjemmetjenesten utfører samt en 
koordinerende sykepleier som fordeler oppgaver, håndterer elektroniske meldinger til sykehus 
og lege og koordinerer øvrige brukerrelaterte saker. 

Tjenesten har en kreftsykepleier som følger opp kommunens innbyggere som har behov for 
tjenester relatert til kreft eller annen alvorlig sykdom. Tjenesten ytes også til beboere på 
kommunens sykehjem. Tjenesten er et lavterskeltilbud 

Hjemmesykepleien yter hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Det er 
forvaltningstjenesten som mottar søknadene om hjemmesykepleie og som videre vedtar 
omfanget av tjenesten. Hjemmesykepleien utfører den vedtatte tjenesten. 

Samhandlingsreformen har vært retningsgivende ved utøvelse av tjenesten. I den grad det er 
mulig tilstreber hjemmesykepleien å etterkomme tjenestemottakernes ønske om å få bo i eget 
hjem lengst mulig, samt komme raskt hjem fra sykehus. 

Hjemmesykepleien yter variert hjelp. Dette være seg pleie og stell til de som bor hjemme 
og/eller i omsorgsbolig, omsorg ved livets slutt, sårstell, medikamenthåndtering i form av 
multidose, samt øvrige avanserte sykepleieoppgaver. Alle aldre er representert i tjenesten.  

Hjemmetjenesten administrerer også handling og levering av varm mat til de som har fått 
innvilget dette. Tjenesten har et godt samarbeid med Frivillighetssentralen som kjører ut den 
varme maten.  

Bemanning 
Det er høy faglig standard i tjenesten 
med tilfredsstillende dekning av 
sykepleie- og fagarbeider kompetanse. 

Det er i liten grad ufaglært arbeidskraft. Behov for økt bemanning på kvelds-, helge- og 
dagvakter har medført et stort antall vakante vakter på grunn av vanskelig rekruttering. Det har 
også vært mye sykefravær blant sykepleierne i store deler av 2018. Rekrutteringsvansker og lav 
tilgang til vikarer har gjort det nødvendig å benytte vikarbyrå, i hovedsak til å dekke behovet 
for sykepleiere.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i 2018 var på 11 %. En økning fra 2017 og det høyest sykefraværet i løpet av de 
siste fem år. Enheten har hatt høyt langtidsfravær i store deler av 2018 men med nedgang mot 
slutten av året. Noe fravær er relatert til jobbsituasjon grunnet høyt press i tjenesten. Det 
jobbes aktivt med HMS- situasjoner der det er aktuelt, samt tilrettelegging i brukernes hjem 
for å forebygge tungt arbeid. Sykefraværet har vært fulgt opp etter IA-kriteriene. 

 
 

Ansvar Enhet 2017 2018 
3071 Hjemmetjenesten 26,40 26,66 

Sum 26,40 26,66 
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Økonomi 
Merforbruket skyldes utstrakt 
bruk av overtid og vikarbyrå 
som følge av økt aktivitet i 
hjemmetjenesten. Både antall 
brukere og kompleksiteten i 
behovet for hjelp hos den 
enkelte er økende. 
Arbeidsmengden, i tillegg til at 
sykepleiere må erstattes med 

tilsvarende kompetanse ved sykefravær og ledige stillinger, medfører overtid og bruk av 
vikarbyrå for å opprettholde nødvendig kompetanse. 
 
Mål- og resultatstyring 

 
Aktivitet 
Omfanget av tjenesten har økt betraktelig det siste 1 ½ året. Det er mange utskrivelser fra AHus 
som er komplekse og som krever tett oppfølging og videre vurdering av pasientene når de 
kommer hjem. Mange pasienter har sammensatte behov som krever omfattende 
hjemmesykepleie og omsorg flere timer pr døgn. Flere pasienter har hatt ønske om å være 

Fokus- Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Resultatet i
områder -Hva må vår enhet i hvert fall  lykkes 

med innenfor dette fokusområdet?
-Hva skal vi måle? -Hvordan måler vi?

Grønt Oransje Rødt
2018

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter 
ressursene best mulig slik at direkte 
brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i 
hjemmetjenesten Sammenligning av fordelt tid 

med vedtaktstid 45 % 40 % 38 % 0

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt 
omfattende bistandsbehov, skal ved 
utskrivning fra sykehus eller sykehjem 
få en særskilt vurdering av sine 
grunnleggende behov, slik at mangler 
her blir fulgt opp K-HT.2.1  Utfylte HPH skjema % antall av nye brukere 70 % 50 % 30 % 0 %

K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor 
områdene: Palliasjon, Sårbehandling 
og psykisk helse/demensomsorg. 

Ansatte som er i faggruppene 
har vært på kurs innenfor sitt 
fagområde. Faggruppene 
representerer palliasjon, sår og 
psykisk helse/sår

Antall gjennomførte kurs per 
år per enkelt faggruppe 2 1 0 1,5

K-HT. 3.2. Kompetanseheving innenfor 
klinisk sykepleie, herunder faglige 
prosedyrer samt refleksjoner

Interne kurs gjennom 
samarbeidende organer samt 
interne refleksjoner en dag hver 
annen uke. (minimum en halv time)

Antall ganger i månden 
gjennomført kurs/refleksjon 2 1 0 2

K-HT.4.1 Avviksmeldinger, som er 
lukket, skal i den løpende drift brukes 
til forbedringer, endringer eller 
avklaringer

K-HT.4.1 Lukkede avvik og 
tilhørende tiltak bidrar til 
nødvendig praksisendring.

Rapporter genereseres på 
lukkede avvik og det 
evalueres hvorvidt tiltak er 
iverksatt og om de har ført til 
forbedring. Det måles i antall 
ganger i løpet av et år dette 
tas opp på personalmøter 4 2 1 3

K-HT.5.1 Nyansatte skal sikres adekvat 
og tilsrekkelig opplæring.  

K-HT.5.1 At nyansatte har 
gjennomført nødvendig 
opplæring

Antall av nyansatte i % som 
har gjennomført enhetens 
opplæringsprogram. 90 % 80-89% 0-79% 0

K-HT.6.1 Tidelig kontakt med 
kreftsykepleier for ivaretakelse av 
helhetlig pasientforløp for henviste 
pasienter med en kreftdiagnose. 

Kontakt opprettet mellom 
kreftsykepleier og pasient 
og/eller pårørende 

Hvor mange  dager etter 
diagnosetidspunket  er det 
opprettet kontakt med 
kreftsykepleier. 

30 dager 
eller under 31-50 dager 

51 dager og 
over 40

K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging 
av omsorg ved livets slutt i hjemmene 
gjennom konstruktiv vurdering av 
tilbakemeldinger fra de etterlatte. 

At etterlatte har fått tilbud om 
en etterlattsamtale

Gjennomgang av jorunal over 
hvor mange etterlatte som 
har hatt samtale med 
kreftsykepleier eller palliativ 
sykepleier 90 % 70-89% Under 70 % 0 %

K-HT.6.3 Sikre kvaliteten på oppfølging 
av de etterlatte. De etterlatte skal få 
mulighet til å samtale med 
kreftsykepleier for å stille spørsmål og 
reflektrere omkring sykeleiet og 
dødsfallet de har opplevd. Når er etterlattsamtalen holdt

Hvor mange uker etter 
dødsfallet er etterlatt 
samtalen holdt

4 uker eller 
under 5-6 uker 6-10 uker 0

Pr
od

uk
sj

on
/k

va
lit

et

Ambisjonsnivå/resultatmål

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn    23 730 20 770 2 960 
Refusjoner   -1 064 0 -1 064 
Netto lønn 22 666 20 770 1 896 
Driftskostnader  5 200 1 600 3 600 
Driftsinntekter  -1 280 -866 -414 
Regnskapsmessig  
(merforbr.) 26 586 21 504  5 082 
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hjemme fremfor å være på sykehjem. Det har heller ikke alltid vært ledig sykehjemsplass i egen 
kommune og noen har derfor valgt å bli værende hjemme. Dette gir økt behov for ressurser i 
hjemmetjenesten. Vær- og føreforhold er også med på å påvirke effektiviteten i tjenesten og 
fremkommeligheten til brukerne. Tjenesten er også sårbar ved strømbrudd eller bortfall av 
GSM nettet da trygghetsalarmene er avhengig av dette for å virke. Det har i løpet av 2018 vært 
færre brukere som har kommet hjem for å avslutte livet der.  

Enheten har jobbet for å utvikle de etablerte faggruppene og en ny faggruppe er etablert. En 
sykepleier tar masterutdanning i klinisk avansert sykepleie og i 2019 starter en sykepleier på 
videreutdanning i ernæring. Hjemmetjenesten har blitt med i pasientsikkerhetsprogrammet hvor 
fokuset er tidlig oppdagelse av forverret tilstand. 3 ansatte har deltatt og disse holder fokuset 
videre på dette tema gjennom opplæring og veiledning. Disse tre ansatte har blitt veiledere 
gjennom Proackt kurs og skal holde kurs for alle ansatte innen utgangen av februar 2019.  

I november 2018 var arbeidet med digitale trygghetsalarmer implementert og 137 nye alarmer 
utplassert. Etablering av rutiner og opplæring var viktig underveis. Ansatte i hjemmetjenesten 
har vist god endringsvilje slik at dette kunne skje på best mulig måte.  

Enebakk kommune og representanter fra forvaltning og hjemmetjeneste er med i arbeidsgruppe 
relatert til Follo prosjektet. Det dreier seg om satsing på og implementering av velferdsteknologi 
i de 6 Follo kommunene som deltar. Prosjektet er en del av det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet og har fått midler til drift fra Helsedirektoratet. Prosjektet styres 
av Ski kommune. 

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
For å tilfredsstille lovbestemte vedtak hvor brukere trenger tilnærmet døgnkontinuerlig tilsyn 
uten å være i sykehjem, bør heldøgns omsorgsbolig planlegges i nær fremtid 

I relasjon til den utviklingen vi ser i tjenesten, må hjemmetjenesten imøtekomme behov for økt 
fagkunnskap og økt bemanning i enda større grad enn tidligere. Det må etableres rom for 
kunnskaps-utvikling og man bør etablere flere ansatte med særkunnskap og videreutdanning 
innenfor flere fagfelt som ernæring, diabetes, psykisk helse og fagutvikling. Vedtak må tidfestes 
og standardiseres i større grad og man må etter hvert se på andre muligheter å løse 
kapasitetsbehovene. 

Innovasjon, helse og velferd må sees på i sammenheng for å møte utfordringene 
hjemmetjenesten står overfor i årene som kommer. Velferdsteknologi må derfor implementeres 
i enda større grad. 

Hjemmetjenesten står overfor utfordringer relatert til mange vakante helgestillinger som er 
vanskelige å besette og vanskelige å sette inn vikar i. Man bør se på muligheter for alternative 
løsninger når det gjelder bemanning i helgene.  
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Tilrettelagte tjenester 
 
Generelt 
Enheten består av 3 tjenesteområder; Gaupeveien bokollektiv, Nylende og Sløssåsveien 
bokollektiv, og tiltak funksjonshemmede. Organisert under tiltak funksjonshemmede er 
Oppfølgingsteamet som har ansvar for tjenester til målgruppen mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som ikke bor i kommunens bokollektiver. Dette gjelder utøvende tjenester som 
støttekontakt, avlastning, praktisk bistand og opplæring, BPA, eksterne kjøpsplasser til 
målgruppen, og foreldreveiledning.  
Solgården dagsenter er også underlagt Gaupeveien bokollektiv i forhold til drifts utgifter og 
Nylende bokollektiv når det gjelder ansatte og lønnsutgifter. Dagsenteret gir tilbud til brukere 
ved bokollektivene i tillegg til 3 hjemmeboende brukere. 
Solgården brukes også til avlastning i gruppe hvor vi selger en plass til annen kommune. 
Enheten ledes av Astri Lippestad. 
 
Bemanning 

Ved mulighet for å velge privat aktør 
til BPA i 2018, sluttet ansatte 
tilsvarende 3,85 årsverk for å følge 
bruker over i privat BPA-ordning.  
 
 

Sykefravær 
Sykefraværet var 11,79 % totalt sett for enheten i 2018. Av dette var det 2,62 % på 
korttidsfravær under 16 dager og 9,17 % på langtidsfravær. 
Langtidsfraværet skyldes ansatte med kroniske lidelser som gir stort utslag. Vi er sikre på at 
fraværet ikke har noe med jobb å gjøre. Ellers så har vi fokus på sykefraværsoppfølgingen i 
henhold til IA-avtalen.  
 
Økonomi 

Enheten har et høyt merforbruk også i 
2018. Overgang fra kommunal BPA 
til privat leverandør har gitt stort 
utslag, selv om deler av kostnaden 
dekkes av tidligere lønnskostnader. I 
tillegg er det utfordringer med 
bemanning ved avlastningsopphold. 
Antall døgn med avlastning i 2018 
har hatt en vesentlig økning fra 2017. 

Det jobbes aktivt med økonomistyring for å begrense merkostnader fremover.  
 
Mål- og resultatstyring 
x Mål for bokollektivene: 
o Det gis et kvalitativt godt bolig- og avlastningstilbud til barn og voksne med nedsatt 

funksjonsevne, hvor både brukere og ansatte har det bra og de trives og utvikler seg 
o Enheten har en åpen og inkluderende dialog med pårørende hvor deres ønsker og behov 

er ivaretatt. 
x Mål for Tiltak funksjonshemmede: 
o God ivaretakelse av brukere, ansatte og oppdragstakere  

Ansvar Enhet 2017 2018 
3043 Tiltak funksjonshemmede 11,50 7,65 
3044 Sløssåsveien bokollektiv 4,90 4,90 
3072 Gaupeveien bokollektiv 18,82 18,82 
3073 Nylendeveien bokollektiv 22,17 22,17 

Sum 57,39 53,54 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn    51 525 47 219 4 307 
Refusjoner      -1 849 0 -1 849 
Netto lønn 49 676 47 219 2 458 
Driftskostnader 15 645 13 635 2 010 
Driftsinntekter -21 114 -19 901 -1 213 
Regnskapsmessig  
(merforbr.) 44 207 40 953 3 254 
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o Implementere tiltak i vedtatte planer og strategier 
Enheten har sikret å nå disse målene ved følgende tiltak 
x Personell som yter tjenester i bokollektivene: 
o Personal- og brukermøter minimum annenhver mnd, eller ved behov. Alle nyansatte 

følger fast opplæringsforløp og sjekklister for dette er utformet. Det er avholdt jevnlige 
kurs i aktuelle temaer. 

x Brukere som bor og mottar tjenester i bokollektivene: 
o Alle brukerne i bokollektivene har vedtak om praktisk bistand og opplæring. Hver enkelt 

beboer har individuell dagsplan og egen primærkontakt. 
o Det er primærkontakt som gir opplæring til nye ansatte. Dette for å kvalitetssikre 

opplæringen. 
o Det er faste møter mellom skolen og barna som mottar tjenester.  

x Pårørende til brukere som bor og mottar tjenester i bokollektivene: 
o Hver bruker har egen primærkontakt og basisgruppe som samarbeider med pårørende. 
o Åpen dør-filosofi. Pårørende er velkomne til å komme på besøk når det måtte passe og 

det inviteres til sosiale treff noen ganger i året. 
 
Aktivitet 
x Aktivitet i bofelleskapene 
Det er avholdt kurs i bruk av makt og tvang og i ulike typer utviklingshemming. Vi har også 6 
ansatte som startet opp utdanningsløp i høst for å bli helsefagarbeidere. De vil være ferdig i 
løpet av 2019. Dette er en stor kompetanseheving i vår enhet. Vi har også 4 ansatte som deltar 
på velferdsteknologiens ABC. To ansatte avsluttet sin helsefagutdannelse i 2018.  
Tre ansatte har deltatt på har kurs i utviklingshemming og psykiske lidelser. Vi har hatt 10 
ansatte som har deltatt på kurs om utviklingshemmede og selvbestemmelse som var et 
samarbeide mellom Fylkesmannen i Østfold og aldring og helse.  
Vi holder på med et prosjekt med HR avdelingen om medarbeiderskap som skal hjelpe oss å få 
et bedre arbeidsmiljø ved et av bokollektivene.  
 
x Aktivitet for Tiltak funksjonshemmede/ Oppfølgingsteamet 

x Det har vært effektuert enkeltvedtak fattet av forvaltningstjenesten. Dette gjelder 
støttekontakt, avlastning (privat- og gruppeavlastning), BPA, praktisk bistand og 
opplæring.  

x Det har vært avholdt foreldreveiledningskurs i gruppe. Veiledningen fikk svært god 
tilbakemelding fra deltakerne.  

x Det har vært avholdt kurs for kommunale brukerstyrte personlige assistenter (BPA) og 
oppdragstakere (støttekontakter og avlastere) 

 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Ny bolig for utviklingshemmede har stått sentralt i 2018. Nesten hele våren var en ansatt i 
Fredrikstad på felles planleggingsmøter med entreprenør. Dette arbeidet ble avsluttet høsten 
2018 da kommunestyret vedtok å sende saken tilbake for å utarbeide rimeligere forslag til nytt 
bygg.  
 
Bofelleskapet i Gaupeveien er fryktelig trangt da det er 5 barn som deler plass på avlastning. 
Disse barna har mange hjelpemidler som må lagres. Vi hadde i 2018 684 døgn med avlastning. 
Til sammenligning var det 502 døgn i 2017.  
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Forpleining 
 
Generelt 
Forpleiningsenheten skal levere god, allsidig og ernæringsmessig riktig kost til alle brukere av 
tjenesten. Enheten ledes av Christina Svendsen som har ansvaret for den daglige driften av 
produksjonskjøkkenet på Kopås, Ignagard kafeteria og postkjøkkenene på Ignagard Sykehjem. 
Fra juli 2017 til august 2018 ble enheten ledet av vikar, da enhetsleder var i permisjon.  
 
Bemanning 
Bemanningen er uendret. 

Bemanningen foruten enhetsleder er 2 
årsverk for kokk og 2,93 årsverk for 
assistenter.  Kokkene er lokalisert på 

hovedkjøkkenet på Kopås, assistentene fortrinnsvis på Ignagard.  

 
Sykefravær 
Sykefraværet var på 5 % i 2018. Det er en halvering fra 2017. Enheten har et lavt 
korttidsfravær på 1,3%. 
Langtidssykefraværet var på 3,7%.   
 
Økonomi 

Merforbruk på driftskostnader skyldes 
utskiftninger av mye 
produksjonsmateriell. Nytt kjølevannbad 
og nye konveksjonsovner, samt utgifter 
på service gjorde at avviket ble meget 
stort. I tillegg er det merforbruk på mat, 
da kostøret som enheten har ikke dekker 
hele behovet. Det er innført et ekstra 
måltid i sykehjemmene for å sikre 
fullverdig og helhetlig kost til brukerne, 

kostnaden til dette er ikke fullstendig dekket inn i rammeøkningen.  
 
Mål- og resultatstyring 
Mål: 
Kritiske 
suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/resultatmål 

Resultatet 
i 

-Hva må vår enhet 
i hvert fall lykkes 
med innenfor dette 
fokusområdet? 

-Hva skal vi måle? -Hvordan 
måler vi? Grønt Oransje Rødt 

2018 

K-FP 1. Redusere 
svinn for å kutte 
kostader 

K-FP 1.1. Antall 
middagsporsjoner 
som kastes 
ukentlig 

Telle antall 
porsjoner som 
blir kastet 
daglig 

5 porsjoner 8 porsjoner 10 porsjoner 3 porsoner 

Ansvar Enhet 2017 2018 
3080 Forpleining 5,93 5,93 

Sum 5,93 5,93 

(I 1000 KR.) Regnskap  
2018 

 Budsjett  
2018 Avvik 

Brutto lønn      3 951   3 648   304  
Refusjoner      -276   -    -276  
Netto lønn  3 675   3 648   28  
Driftskostnader  3 402   2 462   940  
Driftsinntekter -952  -985   33  
Regnskapsmessig  
(merforbr.) 6 125 5 125 1 001 
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Kritiske 
suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/resultatmål 

Resultatet 
i 

K-FP 2. Brukere 
som har behov for 
spesialkost / 
ønskekost skal få 
dette. Behovet skal 
imøtekommes 
raskest mulig. 

K-FP.2.1.   Antall 
dager før brukeren 
får spesialkosten. 
Tiden regnes fra 
kjøkkenet har fått 
melding. 

Telle antall 
dager 

1 dag 2 dager 3 dager 1 dag 

K-FP 3. 
Hjemmeboende 
som har behov for 
middag levert på 
døren skal tilbudet 
så fort som mulig. 
(Matombringing 
skjer hver torsdag. 
Dette må 
hensyntas) 

K-FP.3.1. Antall 
dager fra vi får 
liste med bestilling 
til bruker mottar 
mat.  

Telle antall 
dager 

4 dager% 6 dager 7 dager 2,5 dager 

 
1. Antall porsjoner med middag som kastes skal holdes på et minimum. Kontroll på svinn 

er en viktig del for å kostnadsredusere et budsjett. 
2. Brukere som har behov for spesialtilpasset kost skal få tilbud om dette så raskt som 

mulig. Dette er spesielt viktig da mange brukere kan være i faresonen for underernæring. 
God dialog med ansatte ved sykehjemmet er utslagsgivende.  

3. Hjemmeboende som får tilbud om hjemkjørt mat er en viktig del av det og kunne bo 
hjemme lengst mulig. Ved å kunne tilby middag levert raskt vil man kunne ivareta en 
viktig del av helsesituasjon til brukerne.   

 
Aktivitet 
Ved hovedkjøkkenet på Kopås har arbeidsmengden økt gjennom hele 2018. Kjøkkenet har 
produsert middag til ca 120 brukere daglig. Pr 31.12.18 leverer kjøkkenet middag til 19 
hjemmeboende. Ignagard kafeteria har god omsetning, både i kantina og på cateringvirksomhet.  
Enhetens egen assistent på postkjøkkenet Ignagard ivaretar pasientenes/brukernes behov og 
bidrar til god kommunikasjon mellom sykehjemmet og kjøkkenet. Assistenten har daglig 
ansvar for tilberedning av frokost og kveldsmat, samt bakst og servering av lunsjmåltid. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Enheten jobber kontinuerlig med utvikling av tilbud til brukere av tjenesten. Bruk av ferske, 
gode råvarer i produksjonen vil fortsatt ha et stort fokus fremover. Enheten jobber med å holde 
matsvinnet nede og dette vil også vektlegges i de kommende årene. Pasienter vil i årene 
fremover ha større behov for spesialkost, noe som vil føre til ekstra kostnader for enheten.  
Fremover vil enheten ha behov for en ny faglært kokk. Arbeidsmengden har økt som følge av 
ekstra måltider, samt at det er ønske å kunne produsere alt fra bunnen av, det er ikke mulig med 
dagens personalressurser.  
Enhetens årsverk har ikke økt, verken før eller etter at kommunen startet opp Ignagard 
Sykehjem i 2002. Da ble kjøkkenet på Kopås gjort om til et produksjonskjøkken. Kjøkkenet 
fikk da totalt færre årsverk, i og med at ansatte ble flyttet til kantina og postkjøkkenet på 
Ignagard.  
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Avdeling for teknikk og samfunn (TES) 
 
Generelt 
Avdelingen ledes av kommunalsjef Tore Hauger og har ca. 74 faste årsverk. Avdelingen består 
av følgende enheter:  

- Stab: Ledelse/administrasjon, prosjektledelse, arealplanlegging, kommuneplan 
- Eiendomsforvaltning og Kommunalteknikk: Avløp, renovasjon, feiing, 

eiendomsforvaltning, boligforvaltning, samferdsel, prosjektledelse. 
- Natur, Geodata og Byggesak: Bygge- og delesak, kart og oppmåling, landbruk, 

friluftsliv og miljø 
- Renhold: Renhold av alle kommunens bygg, samt hjemmehjelpstjeneste som 

utfører renhold i private hjem etter vedtak.  
- Driftsenheten: Drift og vedlikehold av kommunens bygg og veier 

 
Bemanning 

Tabellen viser antall faste 
årsverk. Det er vakanse i noen 
av disse, uten at det 
fremkommer i tabellen. 
Engasjementer fremgår ikke. 
Det vises til enhetenes egne 
rapporter for detaljer. 
 
Økningen i antall stillinger 

gjelder én arealplanlegger, én vaktmester tilknyttet nye YES samt økt antall renholdsstilling 
(25% stilling) som følge av økt areal på nye YES.  
 
Sykefravær 
Tall fra 2017 i parentes. Sykefraværet på avdelingen er på 13 % totalt (7,1%), hvorav 1,4% 
korttidsfravær (2,3%) og 11,7% langtidsfravær (4,8%). Det er særlig fravær innenfor 
renholdssektoren som trekker fraværsprosenten opp, med et samlet fravær på 23,5% (8,9%) og 
relativt mange årsverk. Det vises til enhetenes rapporter for detaljer og tiltak innenfor 
sykefraværs-/nærværsarbeidet.  
 
Økonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen viser avdelingens regnskapsresultat (ekskl. selvkostområdene som rapporteres for 
seg).  

Ansvar Enhet 2017 2018 
4000, 4210 Stab 8,25 9,25 
4100, 4110, 4150, 
4523 EKT / selvkost 11 12 

4200, 4410, 4411 NAB 13,2 13,2 
4521 Renhold 23,82 24,07 
4510, 4520 Driftsenheten 15,3 15,3 

Sum 71,57 73,82 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              47 452 46 051 1 401 
Refusjoner               -3 173 -250 -2 923 
Netto lønn 44 279 45 801 -1 522 
Driftskostnader 56 356 46 847 9 509 
Driftsinntekter -32 086 -29 492 -2 594 
Regnskapsmessig (merforbr.) 68 550 63 156 5 394 
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Avdelingen har vesentlige avvik fra budsjett både på inntekts- og kostnadssiden som har 
resultert i et merforbruk/mindreinntekt på 5,4 mill. (8,6% av budsjett). Det henvises til 
enhetenes rapporter for mer informasjon.  
 
Mål- og resultatstyring 
TES har innført målstyring i alle sine enheter og er den avdelingen som har benyttet målstyring 
lengst. Det henvises til enhetenes rapporter for informasjon om mål- og resultatstyring.  
 
Aktivitet 
Det henvises til enhetenes rapporter for informasjon om aktivitet.  
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Driftsbudsjettet er svært trangt i planperioden. Dette begrenser ytterligere avdelingens 
muligheter til å gjennomføre andre oppgaver enn de helt ordinære driftsoppgavene. For å 
begrense kostnadene/øke inntektene må det nedlegges et betydelig arbeid for å redusere noen 
kommunale tjenester og skaffe kommunen nye inntekter.   
 
I gjeldende Klima- og energiplan er det vedtatt mål om å redusere utslippene av klimagasser i 
tråd med de nasjonale målene. Dersom dette målet skal nås må blant annet bruk av biler som 
produserer klimagasser reduseres.  
 
Det er fokus på styring av prosjektene og å fremme saker dersom prognosen er negativ, slik at 
politikere kan ta stilling til videre framdrift før merforbruk oppstår.  
 
Alle administrative stillinger på avdelingen er nå besatt. Prosessen med ansettelse i disse har 
gitt store utfordring knyttet til at fagområdene på avdelingen konkurrerer med privat sektor om 
fagpersonell.  
 
For å styrke legitimiteten knyttet til avdelingens myndighetsforvaltning bør det brukes mer 
ressurser på ulovlighetsoppfølgning. Her er det mye å følge opp innenfor plan- og 
bygningsloven og forurensningsloven.  
 
Den utarbeidede vedlikeholdsplanen viser at det er for lavt budsjett til tilstrekkelig vedlikehold 
av kommunale bygg for å ivareta realverdien av disse. Dette innebærer at byggenes verdi 
reduseres. Det er også økte krav til inneklima i bygg som igjen medfører at det er behov for 
økte bevilgninger til vedlikehold. 
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Stabsenheten  
 
Generelt 
Stabsenheten omfatter fagområdene arealplanlegging, kommuneplanlegging og prosjektledelse 
for bygg- og anleggsprosjekter. Enheten ledes av kommunalsjef Tore Hauger. 
 
Bemanning 

Det ble opprettet en fast stilling innenfor 
arealplanlegging i løpet av 2018.  
I tillegg til de faste stillingene er det 
opprettet to 100% engasjementer på 3,5 
år hver innenfor arealplanlegging. 
Stillingene er opprettet som følge av 
politisk vedtak om regulering av egne 

arealer og arbeid med sentrumsplaner; samt gjennomgang av eldre reguleringsplaner.   
 
Sykefravær (tall i parentes gjelder 2017) 
Korttidsfraværet er på 1,1% (3,4%) mens langtidsfraværet er på 3,5% (2,3 %). Totalt fravær er 
dermed 4,6% (5,7 %). Korttidsfraværet har gått kraftig ned siden 2017, mens langtidsfraværet 
har økt siden 2017 (og 2016). Landtidsfraværet er knyttet til et fåtall ansatte og har vist seg 
delvis å være av forbigående art.  
 
Økonomi 

Budsjettert lønnsrefusjon 
gjelder fødselspermisjon.  
 
Merforbruket på 
driftskostnadene skyldes 
hovedsakelig at kostnader 
som var budsjettert i 
investeringsbudsjettet ble 
ført innenfor enhetens 
driftsramme. Dette gjelder 

planlegging av flytting av kontorpaviljongen, utredninger knyttet til helhetlig plan for 
Tangenelva og arbeid med reguleringsplan Nesset / gamle brannstasjonen. Videre gjelder 
merforbruket utredning av kontorbehov.   
 
Mindreinntekten er knyttet til at lønnskostnader som var budsjettert overført til 
investeringsregnskapet og slik gi en inntekt i driftsregnskapet likevel måtte belastes 
driftsregnskapet. Dette gjelder arealplanleggernes arbeid på egne reguleringsplaner. I løpet av 
2018 medførte en fornyet regnskapsmessig vurdering at disse lønnskostnadene måtte forbli i 
driftsregnskapet. I tillegg knytter deler av mindreinntekten seg til at inntekter fra behandling av 
reguleringsplaner ble lavere enn budsjettert.  
 
  

Ansvar Enhet 2017 2018 
4000 Administrasjon 2,25 2,25 
4000 Prosjektledelse 2,5 2,5 
4000 Arealplanlegging 2,5 3,5 
4210 Kommuneplan 1 1 

Sum 8,25 9,25 

(I 1000 KR.) Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2018 Avvik 

Brutto lønn                              8 791 8 512 279 
Refusjoner               -397 -250 -147 
Netto lønn 8 394 8 262 132 
Driftskostnader 4 493 4 199 294 
Driftsinntekter -7 618 -8 884 1 266 
Regnskapsmessig 
(merforbr.) 5 269 3 577 1 692 
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Mål- og resultatstyring 

 
 
Aktivitet 
Bygge- og anleggsprosjekter 
Ansvaret for flere av kommunes bygge- og anleggsprosjekter er lagt til stabsenheten. Se 
investeringsrapporten for informasjon om enkeltprosjekter. I tillegg til oppfølging av bygge- og 
anleggsprosjekter har det i 2018 vært arbeidet med diverse maler til bruk i prosjektstyringen og 
revidering av prosjektstyringsreglementet. Det siste skjer i en tverrfaglig arbeidsgruppe 
sammensatt av rådmannen. Resultatet vil bli presentert i sak til kommunestyret. 
 
Kommuneplanarbeid 
Kommuneplanens arealdel 2015-2027 – Mindre endring av bestemmelser: 
Det ble i mai 2018 fattet vedtak om at det skulle gjennomføres en endring av bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel, for å tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg på 
boligeiendommer i LNF-områder. Det ble deretter varslet oppstart av arbeid med endringer 
28.9.18. Kommunestyret fattet 3.12.18 vedtak om mindre endring av to bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene som ble endret var 2.17 - Byggegrense til vassdrag 
og 4.3 - Byggetiltak tilknyttet eksisterende boligenheter i LNF-områder. 
 
Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge 2019-2022: 
Revidert boligbyggeprogram ble vedtatt som del av handlingsprogrammet. 
Befolkningsprognose for perioden 2018-2035 ble også oppdatert. Det ble som del av 
handlingsprogrammet fattet vedtak om at boligbyggeprogrammet skal behandles som en egen 
politisk sak fra 2019. 
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Regional samferdsel: 
Kommunen har deltatt på møter/arbeidsverksted tilknyttet konseptvalgutredning for 
veiforbindelse øst for Oslo. I tillegg ble det sendt innspill til handlingsprogram for samferdsel 
i Akershus, med prioritering av behov for samferdselstiltak langs fylkesveiene i kommunen. 
 
Utbyggingsavtaler: 
Enebakk kommune tilbyr forhandlinger om utbyggingsavtale til alle som regulerer områder på 
10 boenheter eller mer og der det reguleres til næringsformål. Det er inngått én utbyggingsavtale 
i 2018, men den ble inngått syv måneder etter vedtatt reguleringsplan.  
Det er pågående forhandlinger om fem utbyggingsavtaler pr. februar 2019, og alle bør – såfremt 
grunneier ønsker – kunne inngås innen målfristen på en måned etter vedtatt reguleringsplan. 
 
Arealplanlegging:  
Fortettingsstrategi 
Kommunen har satt i gang et arbeid med å gjennomgå alle reguleringsplaner eldre enn 1985. 
Resultatet ble presentert i en omfattende politisk sak høsten 2017. Det ble vedtatt et ønske om 
endring av reguleringsbestemmelsene for 17 planer, oppheving av deler av 4 planer og nye 
planer for 1 område. Endringene vil legge til rette for en større grad av fortetting i de tre 
tettstedene i kommunen i tråd med statlige styringssignaler og regional plan. Kommunestyret 
vedtok 05.03.2018 hvordan arbeidet skulle organiseres og prioriteres.  

1.oktober 2018 startet en nyansatt i et engasjement for å sende endringsforslagene ut på høring 
og skrive saksframlegg. Arbeidet har i løpet av 2018 fått tilsagn om tilskudd på 1 000 000 kr 
fra Klima- og miljødirektoratet. Det skal leveres en delrapport og en sluttrapport før tilskuddet 
blir utbetalt.  

Høsten 2018 ble de første endringene sendt ut på høring. Disse endringene gjaldt planenes 
utnyttelsesgrad. Utvalg for teknikk og utvikling (TEK) vedtok 31.01.2019 endring av 
bestemmelsen om utnyttelsesgrad for tre reguleringsplaner i Ytre Enebakk. Dette var REG309 
Fjellveien 23, REG310 Vestbyveien 17 og REG317 Fjellveien nord. Grad av utnytting ble 
satt til 30 %-BYA.  

REG463 Parkeringsplass for Enebakk vannskiklubb og Ytre Enebakk skole 
Reguleringsplanen ble 1. gangsbehandlet 21.6.18 og vedtatt 29.10.18. Vedtaket ble påklaget. 
Klagen er under politisk behandling. 
 
REG465 Parkeringsplass for Ytre Enebakk skole (Kirkebakken) 
Reguleringsplanen ble 1. gangsbehandlet 8.3.18 og vedtatt 18.6.18.  
 
REG452 Svenskerudtoppen 
Fylkesmannen støttet kommunens vedtak etter klagebehandling. Administrasjonen ble anmodet 
om ytterligere vurderinger før Fylkesmannen fattet sin beslutning. 
 
REG461 Vik skog Råkenåsen  
Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte den 28.05.2018.  
Det pågår en endring av planen, som ble sendt ut til høring og lagt ut til offentlig ettersyn fra 
20.11.2018 til 16.12.2018.  
 
REG469 Bjerkekvartalet 
Oppstartsmøte ble avholdt 25.05.2018. Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.2018, og 
frist til å komme med merknader til varsel om oppstart ble satt til 15.08.2018.  
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REG470 Svenskerud 1.  
Det ble avholdt oppstartsmøte i juni 2018. 
 
REG472 Flateby vannverk – vannledning fra Nordbysjøen til Gjeddevann 
Det ble mottatt revidert planinitiativ i desember 2018. 
 
REG441B Gang- og sykkelvei NY5 vest  
Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 08.03.18 å legge ut planen til nytt offentlig 
ettersyn. Frist for merknader var 31.05.18. Saksbehandling til 3. gangs behandling pågår, med 
mål om vedtak sommer 2019. 
 
REG437 Flateby sentrum 
Planen ble vedtatt av kommunestyret i møtet 17.9.2018. Det kom inn to klager på planen. 
Klagene er til behandling hos Fylkesmannen. 
 
REG432 Høgåsen 
Det er avholdt møter med utbygger for å vurdere endring av planen for områdene BF6, BF7, 
BK2 – BK5, BB1.  
 
REG455 Tukkebøl 
Nytt oppstartsmøte er avholdt. Det er ikke varslet oppstart. Planen skal legge til rette for 
masseoppfylling. Det er stilt krav om konsekvensutredning.  
 
REG436 Kjensli 
Det er avholdt møter med utbygger for vurdering av forslag til endring av reguleringsplanen. 
Det er gitt tilbakemelding på at endringene er så omfattende at det utløser krav til ordinær 
planprosess.  
 
REG471 Sagstuatoppen 
Oppstartsmøte er avholdt med utbygger. Det ble varslet oppstart av planen. På bakgrunn av 
tilbakemeldinger på varslet ble det sendt ut nytt varsel om utvidelse av planområdet for å 
vurdere flere atkomstmuligheter. Høringsfrist var 31.1.2019.   
 
BF17 Østbyjordet 
Det ble forespurt om oppstartsmøte i desember 2018. Planinitiativ er nå mottatt og 
oppstartsmøte vil bli avholdt. 
 
REG464 SY7/Stallstykket 
Ingen aktivitet i 2018. 
 
REG457 Kvernstua 
Oppstart om forhandlinger om utbyggingsavtale og utvidelse av planområdet ble varslet i mai 
2018. Det ble vedtatt midlertidig forbud mot tiltak 15.11.2018. Reguleringsplanen ble 1. 
gangsbehandlet 27.09.2018 og lå ute til offentlig ettersyn i perioden 20.12.2018-10.02.2019.   
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REG344 Røikås 
Reguleringsplanen ble vedtatt i 1986. Tiltakshaver ønsker å bygge ut et område innenfor planen, 
men gjeldende regulering er vanskelig å gjennomføre. Mulige endringer har derfor blitt drøftet 
i møte, og uttalelse fra Statens vegvesen er hentet inn. Så langt er det vurdert at endringen kan 
gjennomføres etter enklere saksbehandling, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, 2.ledd.  
 
Sentrumsplan for Kirkebygda 
Det ble utført grunnundersøkelser på kommunens eiendommer rundt rådhuset og Ignagard i 
2017. I 2018 ble det sendt ut informasjon til berørte naboer og informert i Enebakk avis om 
funn av kvikkleire/sprøbruddsmateriale. Områdestabilitetsvurderingen viste ikke 
tilfredsstillende sikkerhet. Det ble derfor foretatt supplerende undersøkelser, og berørte 
grunneiere ble informert om de siste resultatene. Det ble også utført en utredning av 
kontorsituasjonen ved rådhuset, forberedende arbeider knyttet til eventuell ombygging av 
Ignagard, samt flytting av en kontorpaviljong til rådhuset. Prosjektet er nå avsluttet og fordelt 
på delprosjekter. 
 
Sentrumsplan for Ytre Enebakk 
Det ble lagt fram en orienteringssak om arbeidet med sentrumsplanen for Ytre Enebakk i 
styringsgruppa for sentrumsplaner i juni 2017, der det også ble sett på avgrensning av 
sentrumsområdet. Det ble også hentet inn innspill på stand på bygdedagene samme år, og 
gjennom barn- og unges kommunestyre. I tillegg har det kommet innspill fra noen 
ungdomsskoleelever via konsulentselskapet Cowi. 
Arbeidet med sentrumsplanen er ikke påbegynt grunnet manglende kapasitet i 
administrasjonen. Rådmannen vil legge fram sak i 2019 hvor det vil bli foreslått å finansiere 
arbeidene som er overført til driftsbudsjettet. 
 
REG462 Nesset/Ekebergveien 
Det er utarbeidet et utkast til bestemmelser og plankart. Det er utført naturregistrering, 
flomberegninger og geoteknisk vurdering tidligere i planprosessen. Grunnet funn av kvikkleire 
i nærområdet ble det også utført grunnundersøkelser og områdestabilitetsvurdering i 2018. 
Området er flomutsatt og det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale, men ingen rødlistede 
arter. 
 
REG468 Støttumåsen 
I tråd med kommuneplanbestemmelse pkt. 2.2 er det gjennomført naturregistrering og 
arkeologisk registrering, før det ble utført hugst i området. Registreringene ble gjennomført 
våren 2018. Reguleringsplanarbeidet er ikke påbegynt grunnet manglende kapasitet i 
administrasjonen. Rådmannen vil legge fram sak i 2019 hvor det vil bli foreslått å finansiere 
arbeidene som er overført til driftsbudsjettet. 
 
BY20/21 Mindre endring av rekkefølgebestemmelser 
Arbeidene med endring av REG434 BY20 og 21 er ikke igangsatt, i påvente av tilsagn fra 
grunneier for tilstøtende areal som inngår i samme plan.  
 
REG466 Prestmåsan 
Oppstartsmøte fant sted 26.10.2017. Det ble varslet om oppstart av planen 06.02.2018. Per 
februar 2019 er det ikke blitt mottatt fullstendig planforslag til 1. gangs behandling. 
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Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
I 2018 ble finansieringen av arbeidet med flere av kommunens reguleringsplaner flyttet fra 
investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. For enheten medfører dette noen utfordringer 
ettersom det ikke ble kompensert i budsjettet for 2019. Rådmannen vil i løpet av 2019 fremme 
sak om hvordan finansiering av dette kan løses for 2019. 
 
Det kan bli problematisk å nå inntektsbudsjettet for gebyrinntekter på behandling av 
innkomne reguleringsplaner – dette har vist seg utfordrende flere år på rad.  
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Enhet for Natur, Geodata og Byggesak 
Generelt 
Enhet for natur, geodata og byggesak (NAB) har i 2018 hatt ansvaret for dele- og 
seksjoneringssaker, byggesaker, geodata, kartforretninger, annen kommunal oppmåling, 
landbruksforvaltning, naturforvaltning, viltforvaltning, friluftsliv og kommuneskogen.  
Enhetsleder i 2018 var Robert Bjørnstad. 
 
Bemanning 

Det er 2,10 årsverk i engasjementer 
knyttet til digitaliseringsprosjektet som 
kommer i tillegg til tabellen ved siden 
av. Et engasjement innenfor miljø og 
næringsutvikling som ble opprettet 
høsten 2017 ble avsluttet juni 2018. 
 
 
 
 

Sykefravær 
Sykefraværet var på 7,4 % for enheten i 2018. Dette er en liten økning fra 2017 da fraværet var 
på 7,2 %. Fraværet er først og fremst knyttet opp mot langtidsfravær der fraværet er på 5,6 %. 
 
Økonomi 

I regnskapet ligger 
tilskuddet til 
konfliktdempende tiltak 
i forbindelse med 
yngling av ulv samt 
tilskudd til kartlegging 
av viktige områder for 
friluftsliv på til sammen 
kr. 1 660 000 som 

refusjon under driftsinntekter og viser derfor en merinntekt. Deler av tilskuddet er satt av på 
fond og medfører derfor en merkostnad innenfor driftskostnadene. Totalt sett for enheten er 
resultatet 778 000 i pluss som i hovedsak skyldes sykelønnsrefusjoner og større inntekter enn 
budsjettert. 
 
Byggesak 
Mål- og resultatstyring 

 
Målene om å «øke andel behandlede dispensasjonssaker ift. mottatte saker» er fjernet, da 
enheten i 2017 hadde tatt igjen etterslepet på behandling av dispensasjonssaker. 
 

Mål Måleindikator Rødt Oransj Grønt

Byggesak

God kvalitet på saksbehandlingen
Andel omgjøring av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og disp.saker < 75 % <90 % 100 %

God kvalitet på saksbehandlingen Andel tilbakesending av vedtak i saker påklaget til fylkesmannen i bygge- og 
disp.saker < 75 % <90 % 100 %

Raskere saksbehandlingstid enn den lovpålagte, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-2 Andel saker behandlet innen fastsatt  saksbehandlingstid >80% >90 % 74 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest § 20-1 Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 99 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, byggesaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 100 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, dispensasjonssaker Overholdt max. saksbehandlingstid, vesentlige dispensasjonssaker >90 % >95 % 98 %
Holde fastsatt saksbehandlingstid, klagesaker Overholdt max. saksbehandlingstid >90 % >95 % 60 %
Utføre flere enkle tilsyn Antall tilsyn utført av byggesaksbehandlerne >25 >50 54
Følge opp vesentlige ulovligheter Ant. varslete pålegg eller utsendte brev med forespørsler om vesentlig ulovlighet >80% >90% 96 %

Ant. gitte pålegg i % av ant. tiltak som er konstatert ulovlige i løpet av to mnd. >50 >75% 89 %

Ansvar Enhet 2017 2018 
4200 Ledelse 1 1 

4200 
Byggesak, kart og 
oppmåling 7,9 7,9 

4410 Landbruksforvaltning 2,7 2,7 
4411 Friluftsforvaltning 0,4 0,4 
4140 Kommuneskogen 0,2 0,2 
4220 Miljøvern 1 1 

Sum 13,2 13,2 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 
2018 Avvik 

Brutto lønn                              10 613  10 628  -15  
Refusjoner  -362  0  -362  
Netto lønn 10 251  10 628  -378  
Driftskostnader 4 788  2 699  2 090  
Driftsinntekter -9 361  -6 868  -2 493  
Regnskapsmessig 
(mindreforbr.) 5 678  6 459  -781  
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Aktivitet 
Behandlede byggesaker: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Totalt antall saker 399 401 296 363 444 442 318 348 
Delegerte vedtak 390 387 285 337 420 346 307 326 
Politiske vedtak 9 14 11 26 24 96(alt) 11 22 
Vedtak om avslag 7 4 15 15 15 4 14 9 
Dispensasjonssaker 54 62 35 41 60 15 36 30 
Vedtak om pålegg 
(oppfølging av ulovlige tiltak) 

8 11 17 12 11 11 12 14 

Overtredelsesgebyr 4 3 5 - - - - - 
Midlertidige brukstillatelser 54 19 21 25 29 20 6 17 
Ferdigattester 111 142 82 76 126 86 70 54 
Antall tilsyn 59 64 64 34 48 21 14 3 
Utstedte meglerpakker 195 231 192 200 184 250 200 230 

Av byggesøknadene har 137 vært ett-trinns søknader, 4 rammesøknader og 60 søknad om tiltak 
som kan forestås av tiltakshaver. 
 
Geodata og delesaker 
Mål- og resultatstyring 

 
 
Aktivitet: 

Behandlede saker 2015 2016 2017 2018 
Dispensasjonssøknader/klager 
deling 

3 4 2 4 

Delingsvedtak (inkl. 
arealoverføring)  

35 Ca.20 45 27 

Grensejustering (Matrikkelloven) 5-6 7 14 7 
Seksjoneringssaker 6 5 5  
Adresseringsvedtak 7 19 11  
Oppmålingsforretninger:     
Inkl. fradelinger, 
arealoverføringer, 
grensejusteringer, 
grensepåvisninger, 
utomhusarealer 

37 90 97 77 

Annet - Innmåling 
sandfang, 

kummer og 
veisituasjon 

Utstikking av 
regulert vei. 

3 + oppmåling for 
SVRØ av gang- og 
sykkelvei Stranden 

– Kåterud-veien 
Matrikkelføringer    
(utover oppmålingssaker)  

    

Sammenslåinger  9 8 20 7 
Nye adresser og adressetilleggs 
navn 

7 84 5 27 
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Behandlede saker 2015 2016 2017 2018 
Endrede adresser 11 22 9 107 
Utgåtte adresser 8 0 1 6 
Digital kart fil 
salg/prosjekteringspakker 

13 19 13 15 

Antall nye bygg - - 46 60 
Antall bygningsendringer - - 111 74 

 
I 2018 er det ansatt ny GIS-ansvarlig. Det medfører noen endringer i tolkning av 
matrikkelrapporteringen fra geodata. Punktet om årlige endringer i antall 
bygg/bygningsendringer er delt opp i nye bygninger og bygningsendringer. For å få en viss 
kontinuitet på dette punktet har vi hentet ut data også for 2017. Punktet for kvalitetsheving i 
matrikkelen er tatt ut av skjemaet og kommenteres skriftlig da omfanget vanskelig lar seg 
tallfeste.  
 
Kvalitetsheving i 2018 har vært omfattende grunnet kommune- og fylkesreformen. Sentral 
matrikkelmyndighet – Kartverket pålegger kommunen flere forberedende arbeidsoppgaver for 
å sikre en god overgang i forbindelse med fylkessammenslåingen i 2020. Bl.a. får Enebakk 
kommune nytt kommunenummer. Det er en entydig firesifret kode. I alle kommunale kart er 
hvert enkelt punkt, linje og flate kodet med vårt kommunenummer. Arbeidet ble igangsatt 
allerede i 2018.  
 
Kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård har ført til store omstruktureringer i vårt 
geodatasamarbeid i Follo. Serverparken i Ski driftet av Follo IKT blir lagt ned og samarbeidet 
deles mellom nye Nordre Follo og resten av kommunene i Follo (Enebakk, Nesodden, Ås, 
Vestby, Frogn). Det har vært en lang prosess å få ta del i omstruktureringen i samarbeid med 
resten av Follo-kommunene. Da forhandlingene begynte i 2018 var ikke Enebakk inkludert i 
videre samarbeid. Konsekvensen av dette er mye ekstern møtevirksomhet og masse ressurser 
for å finne en alternativ, lønnsom og stabil driftsløsning. Mot slutten av 2018 fikk vi bekreftet 
at Enebakk allikevel fortsatt er en del av geodatasamarbeidet for øvrige Follokommuner og som 
skal driftes i en skyløsning hos Norkart i første halvdel av 2019.  
 
Kartsystemet har fått et ansiktsløft og er under kontinuerlig utbedring både internt hos oss og 
hos programleverandør Norkart. 
Klima- og miljødirektoratets kartlegging av friluftsliv. Enebakk kommune nærmer seg 
avsluttende fase. Det er en omfattende kartlegging som inkluderer eksterne 
interesseorganisasjoner og grunneiere.  

Dele- og oppmålingssaker har i 2018 i hovedsak bestått av enkeltsaker. Det har vært utført to 
større oppmålingsprosjekter; fradeling av områder i Høgåsen byggefelt og sluttføring av 
oppmålingsarbeider på Østmarkskollen. Etter siste oppdatering av sakssystemet i kommunen, 
er det nå kobling til oppmålingsprogrammene. 

Det ble i 2018 inngått ny leasingavtale med Leica Geosystems AS for oppmålingsutstyr. 

 
Landbruksforvaltning  
Mål- og resultatstyring 

 
Ressurssituasjonen: 
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Det er to landbruksrådgivere på landbrukskontoret. Det ble tilsatt ny landbruksrådgiver i starten 
av september 2018 etter at tidligere rådgiver sluttet i juli. Grunnet den ekstraordinære 
tørkesituasjonen i 2018 var det nødvendig å leie inn ekstrahjelp til behandling av 
avlingsskadesøknader.  
 
Areal- og husdyroppgaver 
I Enebakk finnes det ca. 300 landbrukseiendommer på til sammen 26 845 dekar full- og 
overflatedyrket areal, 3 706 dekar innmarksbeite og 148 742 dekar produktiv skog.  Totalt 
landareal er 194 814. 
 
Aktiviteter innenfor jordbruk 
Kommunen har ansvar for å forvalte juridiske og økonomiske ordninger i landbruket. De fleste 
søknader om tilskudd blir innsendt via Altinn fra søker og saksbehandlet elektronisk i statlig 
programvare av kommunal landbruksforvaltning. Informasjon blir gitt i e-post og på møter eller 
markdager. I 2018 arrangerte kommunen 2 fagmøter (våronnmøte og markvandring) i 
samarbeid med faglagene og landbruksrådgivningen. Det ble også dette året organisert 
innsamling av landbruksplast. 
 
Tørken 
Ekstrem tørke førte til at både korn- og grasavling ble sterkt redusert. Enebakk kommune ved 
ordfører satte krisestaben juli 2018 på grunn av den ekstraordinære tørken. Det ble avholdt to 
møter hvor ordfører, rådmann, representanter fra Enebakk Landbrukslag og NAB deltok. 
Landbrukslaget og NAB arrangerte i samarbeid sosialt samvær med faglig påfyll på Bøndernes 
Hus i slutten av juli. Hovedtema på møtet var bruk av halm som fôr. Det ble også mobilisert 
slik at mest mulig halm kunne berges til fôr. Enebakk kommune innvilget permisjon for en 
ansatt på Driftsenheten i kommunen, slik at han kunne bidra med pressing av halm for bøndene 
i Enebakk. 
Det kom inn totalt 76 søknader om avlingsskadeerstatning. Av disse gjaldt 55 korn, 20 grovfôr 
med husdyr og 1 grovfôr for salg. Alle søknader er ikke ferdigbehandlet ved utgangen av 
februar 2019, men det er foreløpig utbetalt kr 4 060 567 i erstatning for korn og kr 3 627 126 
for grovfôr. 
 
Ulvesituasjonen 
I 2018 er det gitt tilskudd til 6 280 m rovdyravvisende gjerder fra FKT-midler (forebyggende 
og konfliktdempende tiltak, Klima- og miljødirektoratet). 
 
Enebakk kommune fikk tildelt tilskudd fra Miljødirektoratet til konfliktdempende tiltak mot 
ulv i 2017. Det er innvilget 7 søknader i 2018 der den samlede tilskuddssummen utgjør kr 
800 000.  Kommunen fikk tildelt nye 1,4 millioner i 2018. 
 
Økonomiske virkemidler i jordbruket 
Kommunen har utført kontroll på minst 5 % av tilskuddssøknadene i h.h.t. sentrale krav.  

Produksjonstilskudd i jordbruket skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de 
målsettinger Stortinget har trukket opp. 

Tabellene nedenfor viser omfang og utviklingstrekk i Enebakklandbruket. 
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Oversikt kr utbetalt på ulike tilskuddsordninger i perioden 2012 – 2018

 
Regionalt Miljø Program i Oslo og Akershus (RMP) 

 
Ordningen omfatter tiltak for å redusere avrenning til grunnvann, vassdrag og kyst og tiltak i 
jordbrukets kulturlandskap.  Omsøkte tiltak tegnes inn på kart. Hele Enebakk er i prioritert 
vannområde. Tiltak i jordbrukets kulturlandskap omfattet i 2018 bl.a. ravinebeiter, skjøtsel av 
særegne elementer i landskapet, som skjøtsel av dammer, åkerholmer, alléer, nyere tids og 
automatisk fredede kulturminner og kulturmiljøer og vedlikehold av ferdselsårer i innmark. Det 
er nytt RMP for Oslo og Viken fra og med 2019.   

Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL)  
SMIL er et investeringstilskudd.  I 2018 kom det inn 16 søknader om SMIL tilskudd, 13 
søknader innen hydrotekniske tiltak og 3 søknader innen kulturlandskapstiltak. Innvilget 
tilskudd for disse søknadene var kr. 1 060 143. I retningslinjene for tildeling av SMIL- midler 
har hydrotekniske tiltak 1. prioritet.  
 
Tilskudd til drenering av jordbruksarealer.  
Det ble innvilget 9 søknader.  
 
EU’s vannrammedirektiv og vannforskriften 
For å nå Vanndirektivets mål om god økologisk og kjemisk status i alle vannforekomster, 
kreves det en betydelig innsats fra alle.  Landbruksforvaltningen deltar i Vannområde Morsa 
og Vannområde Øyeren. Jordbrukstiltak er bl.a. å redusere fosforinnholdet i jorda, rensetiltak 
og tiltak som reduserer avrenning fra landbruksarealer. 1 150 dekar fulldyrket jord har 
avrenning til vannområde Glomma sør for Øyeren (Lyseren) og 20 700 dekar fylldyrka jord har 
avrenning til vannområde Øyeren. Resten ca. 5000 dekar har avrenning til Morsa. 
 

Andre behandlede saker: 
Kommunen behandler saker vedrørende husdyrgjødsel, pressaft, slam, gjødsling, 
bakkeplanering etc.  
Det er i tillegg en del saker innen jord og konsesjonslov; omdisponering, deling og 
konsesjonssaker, samt en del henvendelser om regelverket fra brukere og lokalbefolkning.  
Kommunal landbruksmyndighet har ansvar for å utstede autorisasjon for kjøp og bruk av 
plantevernmidler. Kommunen låner ut jordprøvebor og mottar jordprøver for videre levering til 
analyse. 
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Aktiviteter innenfor skogbruk 2018 
Mål- og resultatstyring 

 
Behandlet og anvist av skogfond til langsiktige investeringer i skog: 

2015 2016 2017 2018 
Ant 

saker 
Tall i 
tusen 

Ant 
saker 

Tall i 
tusen 

Ant 
saker 

Tall i 
tusen 

Ant 
saker 

Tall i 
tusen 

56 1 362 67 1 447 56 1 223 55 1 077 
Mesteparten av tilskuddet er utbetalt for utført ungskogpleie og vegvedlikehold.   

Ut fra skogavgiftsregnskapet kan oppgis følgende:  
Årstall Hogst 

m3 
Planting 
dekar 

Ungskogpleie 
dekar 

2015 30 682 290 846 
2016 37 645 334 1044 
2017 24 596 288 755 
2018 30 250 415 629 

 
Avvirkningen gikk noe opp i 2018, også innenfor Marka hvor det innkom søknader fra 18 
skogeiere. Tidligere år har avvirkningen ligget på et meget høyt nivå (unntak 2017). Planting 
hadde en gledelig aktivitetsøkning i fjor mens ungskogpleie dessverre gikk ned. 
Tørkesommeren innvirket på sommerarbeidene. Det ble behandlet 2 søknader om opprusting 
av skogsbilveier i 2018. 

Kommuneskogen 
Mål- og resultatstyring 

 
For Enebakk kommuneskoger ble aktiviteten i 2018 gjennomført i tråd med budsjett. Det ble 
ikke utført ungskogpleie i 2018 fordi det er utført mye ungskogpleie foregående år.  

Friluftsforvaltning 
Mål 
Bidra til å legge forholdene til rette for et aktivt friluftsliv og sikre innbyggerne nærmiljøanlegg 
ved fysisk planlegging og opparbeiding.  Hensynet til funksjonshemmede skal innarbeides. 
Følge opp ny Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Enebakk kommune som ble 
vedtatt i 2018.  

Måloppnåelse 
Arbeidet med ny HC rampe på Vikstranda ble videreført, men ikke helt fullført. Nye toalettbygg 
på Bermerud og Vik ble oppført i 2018. Nytt gåsegjerde i stål ble satt opp på Vik badeplass for 
å holde canadagås unna gressplenen. 
 
Aktivitet 
Vedlikehold av friluftsområder gjennomføres av personalet ved Heier driftsstasjon.  
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Natur- og viltforvaltning 
Mål- og resultatstyring 

 
 
Bidra gjennom kunnskap og midler til at kommunal og privat viltforvaltning fører til stabile 
bestand av de fleste dyreslag og til en god utvikling av fisk i vann og vassdrag.  

Måloppnåelse 
Ny naturmangfoldlov har bidratt til økt oppmerksomhet på biologisk mangfold i kommunens 
saksbehandling. I saksbehandling etter annen sektorlovgivning må også naturmangfoldlovens 
krav vurderes. 

Veiledning/rådgivning omkring bruk av verdifulle naturtyper er utført og innarbeidet i søknader 
om hogst i Marka. Naturmangfold ivaretas i all kommunal arealplanlegging og det foretas 
registeringer av dette før planer vedtas. 

Viltforvaltning 
Følgende tabell gir et inntrykk av jaktresultatet: 
År Elg-kvote Elg felt Rådyr-kvote Rådyr felt Bever-kvote Bever felt 
2015 71 56 189 53 17 3 
2016 71 55 189 64 17 4 
2017 83 48 189 83 17 5 
2018 83 50 189 76 17 4 

Irregulær avgang på vei og ved sykdom samt årlig kostnad for kommunen ved å ta hånd om 
fallviltet: 
År Avgang på vei 

Elg 
Annen avgang 
Elg 

Avgang på vei 
Rådyr 

Annen avgang 
Rådyr 

Netto kostnad 
tusen kroner 

2015 0 0 8 0 32 
2016 3 0 17 0 45 
2017 3 0 14 5 45 

*Fallviltstatistikken foreligger ikke før 1. april. Det skal rapporteres til SSB innen 1. april og tallene vil først være 
klare da. Viltvaktene sender inn fallviltskjema til kommunen før rapportering til SSB. 
Ettersøk medfører også situasjoner der en ikke sporer opp viltet etter meldte påkjøringer. Noen 
dyr er også friskmeldt etter påkjørsel. Dette gjelder i hovedsak elg. 

Kommunen arrangerte jegerprøveeksamen med 14 deltakere hvor alle bestod. 

Motorferdsel i utmark 
I 2018 ble det behandlet 3 saker etter Lov om motorferdsel.  

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
I forbindelse med inngåtte utbyggingsavtaler forventes det betydelig økt belastning på 
oppmåling og byggesaksbehandling i årene fremover. Det kan bli utfordrende å holde 
tidsfristene, særlig på oppmålingsarbeidene. 
  
Det igangsatte arbeidet med digitalisering av arkiver er ressurskrevende. I tillegg til 
prosjektmedarbeiderne bruker enhetens saksbehandlere også tid til å bistå. Arbeidet med 
digitalisering er ikke direkte inntektsgivende, men vil på sikt gi tidsbesparende gevinst.  
 
Det er en betydelig arbeidsmengde som må nedlegges i forkant av årsskiftet 2019-2020 for å 
være klare for endringene som følge av nytt kommunenummer. 



 
 

 

121 
 

Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk (EKT) 
 
Generelt 
Enhetens arbeidsområder omfatter avløp, vann, overvann, renovasjon (ROAF), samferdsel, 
boligutleie, eiendomsforvaltning og brannberedskap/-forebygging (Follo Brannvesen IKS). 
Enheten ledes av Terje Farestveit.  
 
Bemanning 

En stilling ble overført fra 
driftsenheten til EKT i forbindelse 
med overført forvaltnings-, drifts- 
og vedlikeholdsansvaret (FDV) for 
store deler av de kommunale 
boligene. 25% stilling innenfor 
avløp står vakant. Begge 
driftsoperatørstillingene på 
 

ledningsnettet ble besatt i løpet av året. 
*0,4 årsverk tilknyttet selvkost. 
** inngår i selvkostområdene.  
  
Sykefravær (tall i parentes gjelder 2017) 
EKT ekskl. selvkost: Korttidsfraværet (under 16 dager) er på 1,2% (0,3%) mens 
langtidsfraværet er på 0% (1,9 %). Totalt fravær er dermed 1,2% (2,2 %). Fraværet på 
virksomhetsområdene er således om lag halvparten av landsgjennomsnittet for tilsvarende 
bransjer.  
 
Selvkostområdene: Korttidsfraværet (under 16 dager) er på 0,2% (0,7%) mens langtidsfraværet 
er på 11,2% (9 %). Totalt fravær er dermed 11,4% (9,7 %). Langtidsfraværet er av midlertidig 
art.  
 
Det er gjort ulike tiltak for å holde sykefraværet lavt som tilrettelegging av arbeidsplass og 
sikring av et godt arbeidsmiljø.  
 
Økonomi 
Selvkostområdene rapporteres for seg – tabellen omfatter EKT ekskl. selvkost.  
 

2,16 mill. av 
merforbruket på 
driftskostnader gjelder 
forhold innenfor FDV 
for boligene; i hovedsak 
knyttet til vedlikehold 
(1,7 mill). 0,4 mill. av 
dette skyldes et prosjekt 

der kostnadsfordelingen mellom driftsenheten og EKT-enheten ikke var godt nok klarert. 
EKT hadde således ikke budsjettert med denne kostnaden.  
 
For øvrig omfatter merforbruket innenfor bolig-FDV følgende:  

Ansvar Område 2017 2018 
4100/120 Ledelse 0,6* 0,6* 
4100 Samferdsel 1 1 
4110 Avløp** 7,05 7,05 
4150 Renovasjon/feiing** 0,35 0,35 
4300 Brann 0 0 
4523 Eiendom og bolig 2 3 

Sum 11 12 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              3 833 3 716 118 
Refusjoner               -104 0 -104 
Netto lønn 3 730 3 718 14 
Driftskostnader 16 157 13 765 2 392 
Driftsinntekter -10 609 -10 109 -500 
Regnskapsmessig (merforbr.) 9 278 7 372 1 906 
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- Merkostnader energi (88’) 
- Kostnader knyttet til løpende drift (174’) 
- Underfinansiering av faste kostnader ved flytting av FDV-ansvaret for boligene fra 

driftsenheten til EKT-enheten (160’). 
 
Deler av merforbruket var kjent tidlig i året og var planlagt dekket inn gjennom høyere 
husleieinntekter enn budsjettert.  
 
Øvrig merforbruk følger av at det i budsjettet var lagt opp til at arbeid med salg av kommunal 
eiendom kunne forskutteres med investeringsmidler. En fornyet regnskapsvurdering medførte 
at dette ikke er gjennomført for 2018; slik at kostnadene er ført i driftsregnskapet.  
 
Merforbruk forsikringskostnader utgjør 130’. Det er mindreforbruk på 
samferdsel/administrasjon på ca. 200’.  
 
Driftsinntektene er 500’ høyere enn budsjettert. Dette omfatter merinntekter på husleie. 
Innenfor samferdselsområdet er det merinntekt på ca. 200’.  
 
En mindreinntekt på 474’ er knyttet til at lønnskostnader innenfor eiendomsforvaltning som var 
budsjettert overført til investeringsregnskapet og slik gi en inntekt i driftsregnskapet likevel 
måtte belastes driftsregnskapet. Dette skyldes tre forhold:  

- Arbeid med salg av kommunal eiendom kan ikke forskutteres med investeringsmidler 
som forutsatt i budsjett.  

- Det har vært mer tidsbruk knyttet til arbeid som ikke kan belastes 
investeringsregnskapet enn hva som er lagt opp til i budsjettet. Dette gjelder arbeid 
med mva-refusjon og utbyggingsavtaler.  
 

Mål- og resultatstyring 
Mål og resultat vises i tabellen under.  
 
Avløp. For begge renseanlegg er kravene i utslippstillatelsene, som er identisk med målene, 
oppnådd. Dette er svært gledelig, da det har vært store utfordringer på sentralrenseanlegget. 
 
Det er også i 2018 gjennomført viktige tiltak som reduserer innlekkingen, selv om det er fornyet 
under 0,5 % av samlet ledningsnett. Det er også brukt mindre ressurser enn planlagt til å fornye, 
noe som vil bli rettet på neste år ved at det vil bli laget en tiltaksplan for åpenbart viktige tiltak, 
og at hovedplan avløp vil bli oppdatert. 
 
Ut fra ressursbegrensinger har vi i liten grad klart å følge opp utslipp fra spredt bebyggelse. I 
2018 ble det prioritert å arbeide med boliger som kan tilknyttes kommunalt nett.  
 
Samferdsel. Det var stor aktivitet når det gjelder oppgradering av kommunale veier i 2018. 1,8 
km vei ble oppgradert; en økning fra 2017 da 1,5 km med vei ble oppgradert.  
 
Boligforvaltning. Det ble arbeidet målbevisst og godt når det gjelder forvaltning av boliger i 
2018 når det gjelder oppgradering og vedlikehold. Belegget har gått noe ned, fra 96 til 91%. 
Dette skyldes i første rekke at 5 hybler på Kopås har stått tomme det meste av året, samt at det 
har noen boliger som har vært tildelt hvor flere leietakere har trukket seg. Det er også en svak 
tendens til at etterspørselen etter kommunale boliger går litt ned. 
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Aktivitet 
Avløp. Det har vært god aktivitet på avløpssektoren i 2018. De store utfordringene med å få 
god drift på sentralrenseanlegget er på god vei til å bli løst. Det er noe problemer med kapasitet 
til å følge opp planlagte aktiviteter. Dette gjelder både tiltaksplanen for spredt bebyggelse og 
behovet for å få laget en systematisk tiltaksplan for kommunalt avløp. Vi er fullt bemannet, 
bortsett fra en vakanse på 0,25 som skyldes en person som jobber for stab.  
 
Samferdsel. Det er utført betydelig mer arbeid for oppgradering av kommunale veier i 2018 enn 
tidligere. Dette skyldes i all hovedsak at stillingen som samferdselsingeniør nå er blitt besatt. 
Det er også utviklet et godt samarbeid med Driftsenheten, noe som tilsier at en samlet 
forvaltning av kommunale veier bør fungere godt framover, selv om EKT kun har én person på 
feltet. 
 
Boligforvaltning. Det er gjort et løft når det gjelder oppgradering av boliger i år, og 
overføringen av ansvar fra Driftsenheten til EKT er ferdigstilt. 
 
Framtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Avløp. Det bør vurderes tiltak for å styrke kapasiteten på feltet avløp. Vi har utarbeidet planer 
for strakstiltak for sanering av ledninger og for opprydding i spredt bebyggelse. Selv om vi nå 
er nærmest fullt bemannet opplever vi at enkeltprosjekt krever så mye ressurser at det er for 
liten framdrift. Til en viss grad bør det være rom for å styrke sektoren med midlertidig hjelp.  
 
Samferdsel. Ansettelsen av ny samferdselsingeniør har medført et betydelig løft i 
aktivitetsnivået. Siden EKT kun har en stilling på sektoren blir denne sårbar. Dette vil bli søkt 
redusert ved et tett og systematisk samarbeid med samferdselsmiljøet på Driftsenheten.  
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Boligforvaltning. På kort sikt er den største utfordringen å sikre nok ressurser til å forvalte 
boligmassen. Vi har så langt klart å lage gode årlige tiltaksplaner. Det er likevel et behov for å 
synliggjøre det langsiktige behovet for midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).  

Renholdsenheten 
 
Generelt 
Enheten omfatter renhold av kommunale bygg og hjemmehjelpstjenester (praktisk bistand). 
Leder for enheten er Trude Sanna. Videre er det ansatt 5 hjemmehjelpere, 21 renholdere og 1 
arbeidsleder.  
 
Bemanning 

Enheten har økt med 25 % årsverk pga. 
økt rengjøringsareal (YES). 
 
 

Sykefravær 
Renholdsenheten har hatt et svært høyt sykefravær på 23,5 %. 
Korttidsfraværet er redusert, men langtidsfraværet er på 21,5%. 
Mye av fraværet kan det dessverre ikke gjøres noe med, men enheten fokuserer sterkt på 
forebygging gjennom tilrettelegging, kurs, opplæring, lunsjtreff, sosiale sammenkomster og 
samtaler. 
 
Økonomi 

Mindreforbruket på 
lønn skyldes særlig 
etterskuddslønn til 
vikarene og at det ikke 
var vikar i leders 
fravær. 
 
 
 

Mål- og resultatstyring 

Renhold Intervall 
Rapporterings- Tidspunkt  

Resultat 
Hyppighet 1.rapportering 

Mål Måleindikator Mål tekst /  
forklaring Rødt Oransje Grønt       

Minimere bruk av 
kjemikalier 

Mengde 
kjemikalieforbruk 

(antall liter) / 
rengjort areal (m²) 

  

0,023677 

<  
< 
0,02285 

      
744L 0,0232 Årlig 2014 0,01945 
 /         
39800 m²         

Størst mulig grad 
av miljømerkede 

kjemikalier 
Andel av totalen 

              

75 % 50 % 60 % >70% Årlig 2014 63 % 

God kvalitet på 
renhold 

INSTA 800 

        

  

  

Inventar: 
4,38 

Rapport skal fylles 
ut pr x/4, x/8 og 
x/12 hvert år 

  Vegger: 
4,7 

Minimerer 
kostnader per m² 

Kostnader per m² 
justert for 
lønnsvekst 

357 kr per 
m² i 2014 

        
  

  

357 < 335 < 310 Årlig 293 

Ansvar Enhet 2017 2018 
4521 Renholdenheten 23,82 24,07 

Sum 23,82 24,07 

(I 1000 KR.) Regnskap 
2018 

 Budsjett 
2018 Avvik 

Brutto lønn                              14 633  13 144   1 488  
Refusjoner                    -1 734  0 -1 734  
Netto lønn 12 899  13 144     -245  
Driftskostnader 2 173     2 164         9  
Driftsinntekter       -425      -431         5  
Regnskapsmessig (mindreforbr.)    14 647  14 877     -230  
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Aktivitet 
- 4 renholdere har tatt fagbrev som renholdsoperatør 
- Rengjøringen er i størst mulig grad utført med microfiber og det er innført mer 

maskinbruk. 
- Arbeidsleder har gjennomført NS INSTA 800 kontroller i alle team.  
- Det er arbeidet med å øke ytelsen og få riktig / samme ytelse i alle team. 
- Arbeidslister i Praktisk bistand er digitalisert. 
- Det har vært økt fokus på periodisk arbeid for å oppnå et best mulig inneklima for 

brukerne av byggene.  
- Det har vært en gjennomgang av produktdatablader og alle brukersteder har fått egen 

perm. 
- Det er laget renholdsplaner til alle bygg – og disse er lagt ut på Kvalitetslosen. 
- Det er laget en NS INSTA 800 profil for Enebakk kommune. 
- Enheten gjør rent ca. 41.000 kvadratmeter. 
- Hjemmehjelpstjenesten har praktisk bistand hos 145 brukere. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Renholdsenheten ønsker å utføre et best mulig arbeid for Enebakk kommune og vil derfor: 

- Fortsette å ha fokus på å forebygge sykefravær gjennom igangsatte og planlagte tiltak. 
- Ansette teamkoordinatorer i alle team gjennom interne utlysninger. 
- Fortsette arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles 

ansvar og felles mål. 
- Legge frem sak for rådmannen og kommunestyret om frekvens, ytelse og årsverk i 

renholdsenheten 
-  (Utsatt pga. leders fravær i forbindelse med en operasjon.). 
- Fortsette med økt fokus og prioritering av periodisk arbeid for å oppnå et best mulig 

inneklima for brukerne av byggene.  
- Kjøpe inn robotstøvsugere. 
- Gjennomføre jevnlige NS INSTA 800 kontroller for å sikre kvaliteten - rapportene vil 

legges ut på Kvalitetslosen (planlagt 2018). 
- Fortsette å tilby tjenester i private hjem. 
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Driftsenheten 
 
Generelt 
Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold for formålsbyggene og for drift- og 
vedlikehold av de kommunale veiene, samt energiforvaltning. Enheten ledes av Tom 
Haugvaldstad.  
 
Bemanning 
 

Veidrift består av 3,3 faste stillinger. 
Byggdrift har 12 faste stillinger pr. 
31.12.18. I 2018 har enheten fått tilført 
én stillingshjemmel som følge av økt 
areal på nye YES. Én stilling er overført 

til EKT i forbindelse med flytting av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)-ansvaret for 
gjennomgangsboligene.  
 
Stillingen som arbeidsleder for NAV-klienter med aktivitetsplikt ble besatt i 2018. I tillegg til 
de faste stillingene har vi en lærling i byggfaget. 
 
Sykefravær 
Tall for 2017 er vist i parentes. Veidrift har hatt en oppgang i korttidssykefraværet i 2018 til 
3,3% (1,1%). Det er ikke noe fravær over 56 dg. Byggdrift har hatt en ytterligere nedgang i 
korttidsfraværet i 2018 til 1,7% (3,3%). Langtidsfraværet har derimot økt til 10,6% i 2018 (5,0 
%). Det er arbeidet aktivt med trivsel og miljø samt arbeidsmetodikk; noe som vi ser gir positive 
resultater. Langtidsfraværet skyldes årsaker utenfor vår mulighet å påvirke. 
 
Økonomi 

Driftsenheten har ett 
regnskapsmessig 

merforbruk på kr 2,8 
mill.  
Merforbruket fordeler 
seg med ca. kr. 1,7 mill. 
på ansvar for drift og 
vedlikehold av 

kommunale bygg og ca. 1,3 mill. på ansvar for strøm. Kommunen hadde i 2018 en gunstig 
fastpris på store deler av strøminnkjøpet (89%) med en snittpris på 27 øre per kWh. Tilsvarende 
tall for 2017 var 24 øre og 90%. Differensen i fastpris på 3 øre per kWh utgjør en merkostnad 
på ca. 250 000.  Forbruket på byggene innenfor EPC-programmet var ca. 100’ kWh høyere i 
2018 enn i 2017; dette grunnet kaldere vinter i 2018. En annen årsak til høyere kostnader i 2018 
enn i 2017 er at nye YES kom i drift i 2018. Det har videre vært en økning i nettleien. For den 
delen av strøminnkjøpet som er utenom fastprisavtalen har strømprisen vært høyere enn i 2017. 
På inntektssiden har det er vært høyere inntekter knyttet til utleie av formålsbygg og 
omsorgsboliger enn budsjettert.  
 
  

Ansvar Enhet 2017 2018 
4510 Veidrift 3,3 3,3 
4520 Byggdrift 12 12 

Sum 15,3 15,3 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              9 582 10 051 -469 
Refusjoner               -576 0 -576 
Netto lønn 9 006 10 051 -1 045 
Driftskostnader 28 745 24 020 4 724 
Driftsinntekter -4 073 -3 200 -873 
Regnskapsmessig (merforbr.) 33 678 30 871 2 806 
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Mål- og resultatstyring 
 

 
 
Hovedaktiviteter utført i 2018: 

x Nytt leketårn levert Kirkebygden barneskole. Nye husker montert. 
x Rehabilitert dam Vestby bru 
x Oppgradert adkomstvei til Rausjø leirskole samt malt opp panel 2. etg innvendig. 
x Gymbygg Stranden skole- stabilisert grunn 
x Enebakkhallen, veggfelter i garderober utbedret etter hærverk og forsterket. 

Innsynsskjerming montert. Bistått prosjektleder med restarbeider knyttet til 
ferdigattest. 

x Aulabygget- vinduer fasade sør byttet. Dårlig kledning skiftet.  
x Rådhuset- utvendig maling og skifte av dårlig panel byttet samt taknedløp utbedret. 

Formannskapssalen ble pusset opp, nytt digitalt audiovisuelt utstyr er montert. Samt 
ny møblering. 

x Gml Kirkebygden barneskole- de dårligste vinduene ble byttet. Dårlig panel ble byttet 
og bygget ble malt utvendig. 

x Gml Herredshuset- alle vinduer ble kittet om og malt. Bygget ble malt utvendig. 
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x Enebakk ungdomsskole- etablert tilrettelagt areal. 
x Hauglia skole- overvannsanlegg og uteareal ble utbedret som en forlengelse av 

ballbingeprosjektet. 
x Nye Ytre Enebakk barneskole ble overtatt. Her har driftsenheten utført et stort 

oppfølgingsarbeid. Da ifm feilretting og rapportering i nært samarbeid med 
prosjektledelsen. 

x Ignagard sykehjem- her har vi deltatt i prosjektstyringen av utvidelse av 
sprinklingsanlegget. Parallelt med dette har drift pusset opp pasientrommene og 
kontorer i de berørte arealer. 

x Kultursalen- her har vi delt opp bakrommet i lagerbåser. 
x Heier veistasjon- lagt nytt tak. 
x Småttaveien 15- Huset ble brent ned og vi har kildesortert og ryddet branntomt 
x Sløssåsenbokollektiv- 5 bad ble rehabilitert og sto ferdig til jul. 
x Gml Herredshuset, Gml Kirkebygden barneskole og Aulabygget har fått heldekkende 

brannvarslingsanlegg med direkte overføring til brannvesen. 
 
Dette er utførte aktiviteter i henhold til vedlikeholdsplan som er utført i tillegg til våre faste 
intervallbaserte rutinemessige oppgaver på våre bygg og anlegg. I 2018 fikk vi i gang 
samarbeidet med NAV og aktivitetspliktprogrammet. Dette har vist seg svært vellykket for 
enheten. Vi hadde gjennom sommeren og ut året betydelig bistand fra ressursene her. Det var i 
snitt 4 ungdommer som utførte enkle oppgaver på byggene samt på kommunens grøntarealer. 
Da under nær oppfølging og veiledning av arbeidsleder for gruppen. 
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Det stilles stadig høyere krav til kompetanse og utvikling på bygningsdrift. Og ikke minst en 
mer effektiv og planlagt driftsmodell. Ny teknisk forskrift (TEK 17) stiller strengere krav til 
utførelse samt krav til kompetanse hos ansvarlig tiltakshaver. Vi ser også en utvikling hos 
tilsynsmyndighetene hvor de spisser kompetansen sin. Noe som medfører en stadig mer 
krevende saksbehandling internt. Hverdagen til driftspersonellet styres i større og større grad 
av lovpålagte oppgaver- (brannrunder, el-kontroller, legionellaforebyggende rutine, varme-
ventilasjon, låssystemer og adgangskontroll, alarmstyringer, lekeplasskontroller m.m.) Dette 
samt oppfølging av tilsynsrapporter og servicekontroller. Tid til brukertjenester og løpende 
vedlikehold minker. Enheten har arbeidet svært målbevisst for å komme disse utfordringene i 
møte. Vi har energieffektivisert alle våre viktigste bygg. Det er installert webbaserte drifts- 
styringssystemer. Vi har tatt i bruk digitale FDV-system. Det blir kontinuerlig gjennomført 
internopplæring og det er også gitt flere relevante kurs. Det arbeides aktivt med å tilrettelegge 
for mest mulig effektiv oppgaveløsning. Da ved å sørge for riktig verktøy, maskiner og 
hjelpemidler. De siste årene har vi i forbindelse med naturlig avgang satt mye strengere fokus 
på hva kompetanse vi trenger for å løse de oppgaver som påligger oss. Og vi har vært heldige 
å få svært kvalifiserte søkere til våre stillinger. Noe som har medført et godt og riktig 
kompetanseløft for enheten samlet. I 2016 ble det vedtatt ny brannforebyggende forskrift. Dette 
resulterte i at vi måtte starte arbeidet med å revidere våre interne rutiner knyttet til utøvelse av 
eiers ansvar og bruker. Da med spesielt fokus på kommunens § 13 bygg- særskilte brannobjekt. 
Dette er et stort og omfattende arbeid som har krevd mye ressurser. Men her er vi nå godt i gang 
med ett ferdig program som skal rulleres ut på byggene før sommeren. Også i dette arbeidet 
registrerer vi at vi kommuniserer og samarbeider på juridisk kompetansenivå. Flere kommuner 
velger å ansette jurist med spesifikt ansvar å følge opp eksterne tilsyn. Intern kompetanse er 
noe vi har et stort fokus på. Og enheten er i gang med utarbeidelse av en intern kompetanseplan. 
Det er fortsatt mest økonomisk gunstig å løse mest mulig av vedlikeholdsoppgavene i egen regi. 
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Noe av grunnen til at vi er attraktive som arbeidsgiver er nettopp at vi greier å opprettholde en 
modell som er fleksibel. Dette gir en spennende og variert arbeidsdag med noe rutinebaserte 
oppgaver samt praktisk vedlikeholdsarbeid. Og til dels i perioder deltakelse i mer krevende 
oppdrag i prosjekter knyttet til oppgraderinger av bygg eller anlegg. 

Selvkostområdene 
 
Generelt 
Organisatorisk er selvkostområdene lagt innunder EKT-enheten. All rapportering utenom på 
økonomi er derfor samlet der. Selvkostområdene består av budsjettområdene avløp, 
renovasjon og feiing/boligtilsyn. Kommunens renovasjonsoppgaver ivaretas av Romerike 
Avfallsforedling (ROAF), mens oppgaver innen feiing og branntilsyn ivaretas av Follo 
Brannvesen.  
 
Avløpsområdet er delt inn i tre selvkostområder;  

x Kommunal avløpstjeneste (abonnenter tilknyttet offentlig avløpsnett) 
x Tømming av våtslam på private avløpsanlegg 
x Tilsyn med mindre avløpsanlegg 

 
Hvert av disse områdene har sitt eget grunnlag/hjemmel for innkreving av gebyr og hva 
gebyret skal dekke. De behandles derfor særskilt. Det er opprettet et fond for hvert av 
områdene for å håndtere inntekts- og kostnadsforskjeller. Dette for å gjennomføre at 
gebyrinntektene over tid skal tilsvare kostnadene som går med til å produsere tjenestene.  
 
Innenfor renovasjon og feiing/boligtilsyn utgjør driftstilskuddet til de interkommunale 
selskapene den største delen av kostnadene. Gebyrendringer vil derfor i stor grad avhenge av 
endring i driftstilskuddet. Når det gjelder avløp produserer kommunen denne tjenesten selv og 
har dermed langt større mulighet til å avpasse aktiviteten av hensyn til gebyrnivå. Fonds- og 
gebyrstrategien på avløpsområdet innebærer at gebyrene ikke bør øke med mer enn 
prisstigningen. Videre at gebyrene skal settes slik at avløpsfondet ikke blir for stort, men 
samtidig tilstrekkelig til å kunne utjevne kostnadsendringer fra år til år. Avløpsområdet har en 
stor andel kapitalkostnader og er dermed følsomt for renteendringer. Renteendringer vil i seg 
selv gi grunnlag for gebyrendringer, uavhengig av aktiviteten på området.  
 
Økonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mindrekostnader på lønnsområdet skyldes at det ble budsjettert med et engasjement til 
kvalitetssikring av feie- og boligtilsynstjenesten, samt tilhørende gebyrer. Dette ble ikke 
realisert. Sykelønnsrefusjonen skyldes midlertidig sykefravær.   
 
Når det gjelder driftskostnader skyldes merkostnadene at man på avløpssektoren valgte å 
kostnadsføre noen fornyingstiltak i driftsregnskapet istedenfor i investeringsregnskapet som 

(I 1000 KR.) Regnskap 2018  Budsjett 2018 Avvik 
Brutto lønn                              6 178 6 357 -179 
Refusjoner               -313 0 -313 
Netto lønn 5 865 6 357 -492 
Driftskostnader 22 418 21 167 1 251 
Driftsinntekter -42 016 -41 146 -870 
Regnskapsmessig (mindreforbr.) -13 732 -13 622 -110 
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budsjettert. Dette som et ledd i den langsiktige strategien for å redusere andel kapitalkostnader 
i avløpsgebyret.  
 
Når det gjelder driftsinntekter var det mindreinntekt på feie- og tilsynsgebyrene på ca. 100’. 
Dette skyldes en omlegging som ble gjort i 2018 ved at feiegebyret og tilsynsgebyret separert i 
to selvstendige gebyrer. Det beregnes bare et tilsynsgebyr per boenhet, mens det beregnes like 
mange feiegebyr som antall pipeløp på bygningen.  
 
På avløpssektoren var det merinntekter som følge av tilskudd fra Miljødirektoratet til 
utarbeidelse av sjekkliste for trykkavløp (200’). Samlet var gebyrinntektene var omtrent som 
budsjettert. Det var store mindreinntekter knyttet til gebyr for behandling av søknad om 
utslippstillatelse. Dette skyldes at arbeidet av ulike årsaker har blitt utsatt i 2018. Dette ble 
oppveid av merinntekter på årsgebyr og tilknytningsgebyr.  
 
Innenfor renovasjon utgjorde merinntektene på gebyrene 120’.  
 
Regnskapsoppstillingen vist over omfatter bare de inntekts- og kostnadspostene som posteres 
på de dedikerte ansvarsområdene. I en komplett selvkostberegning inngår også de indirekte 
kostnadene; herunder kapitalkostnadene. Derfor vil områdenes regnskapsmessige resultat 
avvike fra selvkostresultatet siden bare en del av kostnadene er omfattet.   
 
Kapitalkostnader er bare aktuelt for avløpsområdet. Etter de store investeringene som er gjort i 
renseanlegg og overføringsledninger utgjør kapitalkostnadene en stor del av gebyrgrunnlaget. 
For 2018 var andelen kapitalkostnader 46% av de relevante gebyrinntektene. Dette tilsvarer en 
kostnad på 12 724’. Budsjetterte kapitalkostnader var på 12 428’. Avviket skyldes at renten i 
2018 var noe høyere enn lagt til grunn i budsjettet.  
 
Det var følgende avvik fra budsjett på de ulike områdene: 
Område Budsjett Regnskap Avvik 
Avløp (samlet) -12 960 -13 281 -321 
Renovasjon -372 -255 118 
Feiing og boligtilsyn -290 -196 94 
Samlet -13 622 -13 732 -110 

 
Områdenes regnskapsmessige resultat avhenger ikke bare av de kostnads- og inntektspostene 
som føres på de dedikerte ansvarsområdene, men også av kostnader knyttet til 
støttefunksjoner og indirekte tjenester som skal belastes selvkostområdene. Det var budsjettert 
med 1 406’ i indirekte kostnader. Som en del av arbeidet med selvkostkalkylene ble de 
indirekte kostnadene oppdatert. Resultatet for året ble kr 1 360’ i indirekte kostnader. 
Fordelingen per område er vist under:  
 
Område Budsjett Regnskap 
Avløp (samlet) 828’ 854’ 
Renovasjon 392’ 396’ 
Feiing og boligtilsyn 186’ 110’ 
Samlet 1 406’ 1 360’ 

Tabellen viser indirekte kostnader per område 
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Det ble foretatt fondsjusteringer innenfor alle de 5 selvkostområdene slik at 100% 
gebyrdekning av tjenestene ble ivaretatt også i 2018. Per område innebærer dette følgende:  

Område Fondsendring Saldo fond etter endring 
Feiing og boligtilsyn 12 976 (bruk) 568 594 
Renovasjon  75 055 (avsetning) 1 789 574 
Slamtømming 251 327 (avsetning) 416 162 
Tilsyn med mindre avløpsanlegg 165 725 (bruk) -515 966 
Kommunal avløpstjeneste 721 022 (bruk) 2 234 095 

Tabellen viser fondsendringer per område 
 
Mål- og resultatstyring 
Dette er rapportert sammen med resten av EKT-enheten.  
 
Aktivitet 
Dette er rapportert sammen med resten av EKT-enheten.  
 
Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver 
Dette er rapportert sammen med resten av EKT-enheten.  
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 Prosjekter 

1 
Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

1702 
1123-O

ppgradering 
arkivet 

152 
500 

-348 
0 

348 
-348 

Prosjektet er ferdigstilt og skal avsluttes.  

1801 
1120- Erhverv, 
prosjektering og 
regulering G

aupevn. 
(BY20/21) 

1 214 
950 

264 
0 

-264 
264 

Det har ikke væ
rt aktivitet i prosjektet i 2018. Arbeidet avventer 

underskrift på gjennom
føringsavtaler fra den andre grunneieren av BY 

20/21.  
 Påløpt m

erforbruk på næ
ringstom

tene, fra tidligere år, korrigeres i 1. 
tertialrapport 2019. 

2102 
2220 - Forsterket 
skoletilbud næ

rskoler 
652 

2 000 
-1 348 

153 
1 500 

-1 348 
Dette er kun budsjett. Tiltak knyttet til spesialtilpasninger dekkes over 
denne post når behov kom

m
er. 

211204 
2130 - Flytting av 
hjulm

akerverksted 
202 

1 104 
-902 

0 
902 

-902 
På grunn av usikker frem

tidig bruk og inntekter til utgiftsdekning ved et 
nytt hjulm

akerverksted har dette prosjektet ikke væ
rt prioritert. 

211701 
2161 - Inventar og utstyr 
til Kultursalen 

878 
1 100 

-222 
878 

1 100 
-222 

Status: Innkjøp er gjort i tråd m
ed plan gjennom

 2018. Bestillinger er gjort 
for levering i 2019 
Frem

driftsplan: Det forventes at prosjektet avsluttes i 2019. 
Ø

konom
iske forhold: Innkjøp gjøres innenfor avsatte ram

m
e. Det 

forventes ikke avvik 
211702 

2110 - M
eråpent bibliotek 

0 
650 

-650 
0 

650 
-650 

Status: Det er foreløpig ikke lagt planer for investeringen. 
Frem

driftsplan: Sees i sam
m

enheng m
ed sak om

 frem
tidens bibliotek som

 
frem

m
es i 2019. 

Ø
konom

iske forhold: Det forventes at ram
m

en skal overholdes. 

221404 
2240 - U

tebod Flateby og 
Kirkebygda bhg. 

0 
150 

-150 
0 

150 
-150 

Denne er ikke påbegynt. Det m
å avventes en næ

rm
ere avklaring m

ed 
barnehagene hva behovet er. 

221601 
2220 - Follo barne- og 
ungdom

sskole 
8 683 

6 967 
1 716 

3 042 
1 327 

1 716 
Status: Skolen er ferdigstillt og tatt i bruk. 
Frem

driftsplan: Prosjektet avsluttes i 2019. 
Ø

konom
iske forhold: Det ble i HP 2019-2022 gitt en tilleggsbevilgning for å 

dekke m
erforbruket på prosjektet. Årsaken til m

erforbruket var at 
budsjettram

m
en ble vedtatt  ekskl. m

va. og derfor 25 %
 for lav.  

225 
2221 - N

y skole Ytre 
Enebakk 

291 372 
356 232 

-64 860 
87 807 

152 667 
-64 860 

Frem
drift. Skolen er overlevert og bygget er i en prøvedriftsfase.  

Sluttoppgjør m
ed entreprenør gjenstår. 

Ø
konom

isk status: Prosjektet vil gjennom
føres innenfor vedtatt 

budsjettram
m

e.  
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

300301 
N

ytt legesenter 
105 

305 
-200 

0 
200 

-200 
Det er planlagt nytt legesenter i Ytre Enebakk fra 01.06.2019. Lokalene for 
legesenteret settes i stand i de private legenes egen regi. Det beregnes 
plass til kom

m
unalt ansatt turnuslege/LIS1-lege. Kom

m
unen vil ikke bli 

belastet kostnader ved investeringene, m
en vil få leiekostnader for LIS1-

lege. 
301102 

3010 - Fam
iliens Hus - 

om
bygging 

18 148 
19 000 

-852 
330 

1 182 
-852 

O
m

bygging av resepsjonsom
rådet til N

AV gjenstår. Dette planlegges 
gjennom

ført i første halvår 2019 dersom
 det oppnås enighet m

ellom
 N

AV 
og Enebakk kom

m
une m

ht prosjektets om
fang.  

Påløpte kostnader i 2018 gjelder konsulenttjenester knyttet til planlegging 
av prosjektet.  

301104 
3041-Forprosjekt boliger 
rus/psykiatri 

234 
1 000 

-766 
0 

766 
-766 

Status: N
otat m

ed anbefalinger ble sendt til politisk behandling høsten 
2018.  
Fram

driftsplan er ikke vedtatt.  
Ø

konom
iske konsekvenser er ikke utredet. 

301404 
3000 - Velferdsteknologi 

199 
900 

-701 
5 

706 
-701 

Status: Enebakk kom
m

une deltar i et Follo-prosjekt vedrørende m
uligheter 

og satsningsom
råder innen velferdsteknologi. Velferdsteknologi i 

kom
m

unale bygg er avhengig av trådløst nett. Prosjektm
idler til dette er 

bevilget i 2019.  
 Fram

driftsplan: Ingen fram
driftsplan foreløpig. 

 Ø
konom

iske forhold: Tildelte m
idler ligger til grunn ved vurdering av ulik 

teknologi og m
uligheter. 
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

301504 
3063 - Sprinkling av 
Ignagard 

3 562 
3 850 

-288 
2 895 

3 183 
-288 

Prosjektet er fullført som
 planlagt og gjennom

føres innenfor godkjente 
økonom

iske ram
m

er. Det påløper noen m
indre kostnader i 2019 til 

prosjektet.  
Sprinkleranlegget ble satt i drift den 2.novem

ber 2018. Det er ikke 
registrert noen feil eller m

angler ved utvidelsen av sprinkleranlegget etter 
at dette ble satt i drift. 
Det ble gjennom

ført sluttbefaring den 15.novem
ber 2018. De feil og 

m
angler som

 ble oppdaget er under utbedring uten kostnader for 
kom

m
unen. De siste utbedringer er planlagt gjennom

ført innen uke 
8/2019. 
Prosjektet har inkludert en hovedleveranse og to opsjoner. 
Hovedleveransen har væ

rt å utvide eksisterende sprinkleranlegg i den 
gam

le sykehjem
sdelen på Ignagard sykehjem

 til også å om
fatte den 

adm
inistrative delen av bygget. O

psjon 2 var å m
ontere utrustning for 

testing av vanntrykk og – m
engde. 

Prosjektet har også sam
ordnet en rekke ønskede og planlagte 

vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
 Driftsenheten har utført; for 

eksem
pel m

aling av alle pasientrom
m

ene, forsterkning av deler av 
veggene m

ed brystning av et sterkt plastm
ateriale, reparasjon av dører og 

skap, oppsetting av nye skap på alle bad sam
t andre utbedringsarbeider 

som
 har væ

rt både passende og praktisk å gjøre når et pasientrom
 er 

tilgjengelig over noen dager. Som
 avslutning har hvert enkelt rom

 blitt 
grundig rengjort før boning av Renholdsenheten.  
Prosjektet er fullført uten at det har væ

rt nødvendig å kjøpe 
sykehjem

splasser utenfor Ignagard sykehjem
 for å erstatte bortfall av 

pasientrom
 på Ignagard. 

Sluttrapport er under utarbeidelse. 
301505 

3063 - N
ytt 

m
edisinteknisk utstyr 

102 
180 

-78 
0 

78 
-78 

Status: En del av nødvendig m
edisinteknisk utstyr er kjøpt inn, m

en 
frem

deles er det behov for nytt teknisk utstyr som
 følge av 

Sam
handlingsreform

en.  
 Fram

driftsplan: U
tskrivninger fra Ahus avgjør hva og når nytt utstyr m

å 
anskaffes 
 Ø

konom
iske forhold: prosjektet holdes innenfor budsjett 

301601 
3001 - Hjertestartere 

411 
500 

-89 
19 

108 
-89 

Innkjøp er utført. Det vil bli gjennom
ført opplæ

ring m
ed ansatte på 

rådhuset vår 2019.  Det forventes ikke m
erforbruk. 
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

301701 
3062 - 6 rulleringsplasser 
Kopås 

1 360 
1 568 

-207 
202 

409 
-207 

Status: Prosjektet er ferdigstilt fra driftsenheten i Teknisk 
Fram

driftsplan: Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. 
Ø

konom
iske forhold: Prosjektet avsluttes. 

301703 
3001 - Digitale 
trygghetsalarm

er 
0 

800 
-800 

0 
800 

-800 
Status: Prosjektet er gjennom

ført og digitale trygghetsalarm
er er tatt i 

bruk. Det er tatt i bruk HU
B-er som

 kan benyttes ved im
plem

entering av 
annen velferdsteknologi på sikt. 
 Fram

driftsplan: Prosjektet kan avsluttes.  
 Ø

konom
iske forhold: alarm

ene leases. Prosjektet vil derfor ikke bli belastet 
investeringsregnskapet, m

en føres i sin helhet i drift. 
301802 

3080 - N
y kom

bidam
per 

Ignagard kantine 
-2 

130 
-132 

-2 
130 

-132 
Prosjektet ble ferdigstilt i juni 2018. 
 Totalkostnaden ble på 114 000. O

pprinnelig skulle det byttes to ovner på 
Ignagard, det ble gjort om

 slik at det ble byttet en på Ignagard og en på 
Kopås i stedet. Behovet var akutt på produksjonskjøkkenet.  På grunn av 
dette, sam

t at det ble forhandlet frem
 en bedre pris enn opprinnelig 130 

000, ble investeringen avslått og overført på driftsbudsjettet til enheten. 
401401 

4000 - Digitalisering av 
arkiver TES 

400 
1 800 

-1 400 
0 

1 400 
-1 400 

Arbeidet startet m
ed gnr 1 på Flateby og har nå kom

m
et til gnr 90. Etter 

flere perioder m
ed redusert bem

anning ble bem
anningen på prosjektet 

økt fom
 april 2018. Det anslås at prosjektet har kom

m
et halvveis i arbeidet 

m
ed digitalisering av arkivene. 

401606 
4000 - Bygging av G

/S-vei i 
G

ran N
2 

73 
1 000 

-927 
0 

927 
-927 

Kom
m

unen har en avtale om
 ferdigstillelse m

ed Knut Enger / Lars 
Bjertnæ

s. Avtalen er ikke ferdigstilt, uten at grunnen til dette er klarlagt, 
og kom

m
unen m

å nå stille krav til ferdigstillelse før som
m

eren. 
Avtalen forutsetter at kom

m
unen ikke skal ha kostnader ved 

opparbeidelsen.  
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

401703 
4000 - Vågliveien 43 
utleieboliger 

509 
11 070 

-10 561 
298 

10 860 
-10 561 

Status: Det ventes i disse dager på IG for oppstart. 
 Frem

drift: Prosjektet er veldig forsinket i forhold til tenkt oppstart. Dette 
har bakgrunn i fohold hos entreprenøren. Entreprenør skal bygge m

ed 
elem

enter og forventer å spare en del tid på dette. Entreprenøren har ikke 
varslet om

 forsinkelser når det gjelder ferdigstillelse. 
 Ø

konom
i: Foreløpig er det i all hovedsak intern tim

eforbruk som
 er 

m
edgått. Ø

konom
ien ser da fortsatt ut som

 planlagt. 

401601 
4000 - Reg.plan lekeplass 
Ø

degårdslia* flyttes til 
Våglivn. 43* 

30 
30 

0 
0 

0 
0 

Restm
idler er flyttet til 401703 - Vågliveien 43 utleieboliger. 

401803 
4000 - Kontorpaviljong 
rådhus 

0 
3 750 

-3 750 
0 

3 750 
-3 750 

Status: Prosjektet er under utredning.  
 Frem

drift: Det ble hentet inn estim
ater som

 viste seg og væ
re veldig høye 

for prosjektering. det ble da valgt å fokusere på å få utarbeidet en rapport 
om

 bygningsfysikken. Denne ble ferdigstilt rett over årsskiftet.  
 Ø

konom
i: Det er brukt penger på intern tid sam

t noe prosjektering og 
arkitekten som

 har tegnet og startet på underlaget for byggesøknaden. 

409001 
4000 - Befaring avsluttede 
prosjekter 

1 
0 

1 
1 

0 
1 

Kostnaden gjelder garantibefaring på den nye brannstasjonen i Ytre. 
Kostnaden dekkes gjennom

 bruk av fond 253990006 - Prosjektavslutning.  

411307 
4110 - O

ff. avløpsnett 
Ø

stbyveien 
10 886 

6 200 
4 686 

541 
-4 144 

4 686 
Prosjektet er ferdigstilt m

ed m
erforbruk og overtagelse foretatt. Anlegget 

er i full drift. Sluttregnskap ikke avklart grunnet uenighet m
ed Flateby 

vannverk. Innfordring av vannverkets kostnadsandel er iverksatt.  
Påløpte kostnader i 2018 gjelder sluttoppgjør og en siste endringsm

elding. 
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

411308 
4110 - U

tvidelse Flateby 
renseanlegg 

3 388 
28 870 

-25 482 
0 

25 482 
-25 482 

Prosjektet er lagt på is siden behovet for utvidelse er redusert som
 følge av 

forsinket utbygging på Flateby. Videre er det gjort tiltak på nettet for å 
redusere tilrenning av frem

m
edvann til renseanlegget. Dette har effekt på 

restkapasiteten på renseanlegget. Behovet for oppstart vurderes 
fortløpende.  
 Det er vurdert å legge ned anlegget og overføre avløpet til N

edre Rom
erike 

Avløpsanlegg. En kostnadsberegning har vist at dette ikke er 
regningssvarende. O

verføring er derfor skrinlagt. 
411407 

4110 - O
ppgradering 

pum
pestasjoner 

2 860 
3 524 

-664 
0 

664 
-664 

Det var ikke aktivitet i prosjektet i 2018. Aktiviteten vil bli gjenopptatt i 
2019. På de 33 avløpspum

pestasjonene er det jevnlig behov for 
oppgraderinger. 

411504 
4100 - Bjerklundsbakken 
gang-/sykkelvei 

1 114 
7 900 

-6 786 
75 

6 861 
-6 786 

Ingen aktivitet i påvente av utbyggingsavtale m
ed Høgåsen.  

411506 
4110 - N

ye avløpsanlegg 
for å ivareta utbygging 

2 086 
2 508 

-422 
32 

454 
-422 

Det er bare foretatt en avløpsteknisk vurdering av BY 20/21 på dette 
prosjektet i 2018. 

411603 
4100 - Dam

 ved Vestby 
bru 

0 
500 

-500 
0 

500 
-500 

Prosjektet ble vedtatt avsluttet i HP 2019-2022. En m
indre utbedring av 

dam
m

en ble utført i 2018 innenfor driftsbudsjettet.  
411605 

4100 - G
ang-/sykkelvei 

Pikengbekken 
495 

1 500 
-1 005 

0 
1 005 

-1 005 
Status: 
Ingen aktivitet i 2018 siden det ikke har væ

rt kapasitet til å starte arbeidet 
m

ed å innhente sam
tykker/avtaler om

 erverv av areal m
ed grunneierne. 

Dette er nødvendig for å få realisert prosjektet.  

411613 
4100 - G

angsti Bjerkely 
733 

1 760 
-1 027 

0 
1 027 

-1 027 
Det har ikke væ

rt aktivitet i prosjektet i 2018 utover utførte 
garantiarbeider.  

411701 
4100 - O

vervannstiltak 
3 514 

3 635 
-121 

2 085 
2 207 

-121 
Status: 
Diverse overvannstiltak er utført langs sam

levei på Flateby og noen m
indre 

tiltak i boligveier på Flateby. 
I tillegg er overvannsanlegg tilknyttet vei på Lotterudfeltet i Kirkebygda 
renovert og utbedret flere steder. 
Ø

konom
i: 

M
indreforbruk på på prosjektet. 

411702 
4100 - Forprosjekt kryss 
Sulerudveien 

0 
200 

-200 
0 

200 
-200 

Status: Ingen  aktivitet i 2018. Prosjektet vurderes avviklet.  
 Ø

konom
i: Ingen kostnader påløpt. 



  
 

138 
 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

421101 
4200-Reguleringsplan 
Haukås 

983 
8 883 

-7 900 
0 

7 900 
-7 900 

Prosjektet er vedtatt avsluttet i HP 2019-2022. 

421201 
4200 - G

runnlagskart 
O

rtofoto Follo 
509 

768 
-259 

340 
600 

-259 
I 2018 ble det gjennom

ført kartlegging av grunnlagskartdata. I 2019 
gjennom

føres skråfotografering av deler av kom
m

unen. 
421701 

4200 - Kartforbedring 
0 

400 
-400 

0 
400 

-400 
Det er flere kartforbedringsjobber som

 står på vent. De jobbene som
 først 

blir aktuelle er kartforbedring ibm
 fylkessam

m
enslåing og utarbeidelse av 

nytt turkart. Det forberedende arbeidet før fylkessam
m

enslåing 
gjennom

føres i 2019. Arbeidet m
ed nytt turkart trappes opp i løpet av 

2019. 

421801 
4200 - N

y kartw
ebløsning 

Follo 
0 

150 
-150 

0 
150 

-150 
I 2018 har det væ

rt m
ye m

øtevirksom
het for å sikre videre drift av 

kartforvaltningssystem
 og kartløsning. I 2019 vil det påløpte utgifter til 

overgangen til nye løsninger. 

441203 
4411 - Parkeringsplass 
Haukås 

3 
801 

-799 
0 

800 
-800 

Det foreligger utkast til avtale m
ed utbygger som

 innebæ
rer at p-plassen 

skal væ
re utbygd i løpet v 1.  halvår 2020. Ved gjennom

føring av avtalen 
kan bevilgningene til dette investeringsprosjektet bortfalle.  

441302 
4411 - Haugdam

m
en 

807 
7 200 

-6 393 
0 

6 393 
-6 393 

Grunnundersøkelser ble foretatt jan 2019 og rapport skal væ
re m

ottatt. 
Konkurransegrunnlag for prosjektering utarbeides m

ed m
ål om

 
anbudskonkurranse vår 2019 

441601 
4410 - Digitalisering 
landbruksarkiv 

0 
250 

-250 
0 

250 
-250 

Digitalisering av landbruksarkivet er foreløpig satt på vent. Arbeidet startes 
opp igjen i 2019. 

451301 
4520 - EPC - 
Energibesparende tiltak - 
kom

m
unale anlegg 

49 276 
49 288 

-12 
534 

546 
-12 

Prosjektet er sluttført. Vi arbeider fortsatt m
ed reklam

asjoner og 
feilretting. Venter derfor m

ed sluttrapport. 

451502 
4520 - Fam

iliens Hus 
påkostning 

0 
1 000 

-1 000 
-55 

945 
-1 000 

Prosjektet blir i 2019 slått sam
m

en m
ed 301105 (Fam

iliens Hus - 
om

bygging) og m
idlene flyttes dit. 

451504 
4510 - Asfaltering P-
arealer 

3 777 
3 932 

-155 
441 

595 
-155 

Status: O
ppgradering av p-arealer ved ignaveien 18 og badeplasser utført 

2018, gjenstående arbeider Berm
erud badeplass utføres i 2019. 

Ø
konom

i: Deler av m
indreforbruket på prosjektet er brukt til å dekke deler 

av m
erforbruket på asfaltering av p-plass Vidotta.  

451603 
4520 - Radonm

åling 
utleieleiligheter 

0 
150 

-150 
0 

150 
-150 

Ikke påbegynt. M
å utsettes til vinteren 2020 på grunn av m

anglende 
kapasitet i adm

inistrasjonen.  
451605 

4520 - Beredskapstiltak 
804 

1 250 
-446 

109 
555 

-446 
Påbegynt arbeid. Gjenstår kartlegging av nødstrøm

 til 
evakueringslokasjoner. Dette arbeidet ferdigstilles 2019. Det er ikke 
forventet m

erforbruk. 



  
 

139 
 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

451606 
4523 - Etablere ny 
boenhet Kopås 
forprosjekt 

0 
100 

-100 
0 

100 
-100 

Ekt planlegger oppstart av forprosjekt vår 2019 

451702 
4520 - O

ppgradering 
elektrisk anlegg 
Kirkebygden bhg. 

0 
150 

-150 
0 

150 
-150 

Ingen aktivitet i 2018. Ø
nsker og behov m

å kartlegges før igangsetting.  

451705 
4520 - Rehabilitering 
Doktorbolig (Solgården) 

813 
400 

413 
0 

-413 
413 

Status: Rehabiliteringen er ferdigstilt.  
 Ø

konom
i: M

erforbruket i prosjektet er håndtert i HP 2019-2022; det er 
bevilget 420' i budsjett 2019.  

451706 
4520 - N

ytt 
ventilasjonsanlegg 

789 
753 

36 
36 

0 
36 

Status: Dette gjelder etablering av godkjent grupperom
 på Stranden skole. 

Arbeid er ferdigstilt og brukstilllatelse er m
ottatt. 

 Ø
konom

i: M
erforbruket i prosjektet er håndtert i HP 2019-2022; det er 

bevilget 40' i budsjett 2019. 

451708 
4520 - Støtm

atter 
lekeapparater bhg. 

0 
200 

-200 
0 

200 
-200 

Ikke påbegynt.  

451710 
4523 - Rehabilitering bad 
og kjøkken utleieboliger 

1 591 
1 625 

-34 
548 

582 
-34 

M
ildene i 2018 er benyttet til renovering av to bad/kjøkken ved tidligere 

trygdeboliger i 2018. 
451711 

4520 - Julebelysning 
0 

200 
-200 

0 
200 

-200 
Dette prosjektet avsluttes. Tiltaket er gjennom

ført og finansiert i drift.  

451712 
4523 - Forprosj. utb. 
sykehjem

 
570 

1 500 
-930 

570 
1 500 

-930 
Kostnadene i 2018 gjelder grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger 
m

ed tanke på bygging. Se også rapportering på "sentrum
splan Kirkebygda" 

i driftsrapporten.  
 I 2018 ble det også vurdert å bygge om

 kontorplasser på Ignagard til 
sykehjem

splasser som
 følge av politisk vedtak om

 å utrede dette.  
 Det har ikke væ

rt andre aktiviteter i prosjektet i 2018 for å øke 
sykehjem

skapasiteten i 2018. 
451714 

4520 - Kartlegging 
drensanslegg bygg 

0 
150 

-150 
0 

150 
-150 

Ikke påbegynt. Forventet utført 2019. 

451801 
4510 - N

y driftsbil 
243 

400 
-157 

243 
400 

-157 
Her har vi igjen å diskutere valg av bil. Investering blir utført 2019. 

451803 
4523 - N

ytt låssystem
 

utleieboliger 
180 

200 
-20 

180 
200 

-20 
Låssystem

 er bestilt og levert, avventer m
ontering i påvente av nye 

ytterdører 
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

451804 
4523 - O

m
regulering av 

Kopås 
0 

1 000 
-1 000 

0 
1 000 

-1 000 
Prosjektet er ikke igangsatt.  

451820 
4520 - G

am
le herredshus 

branntilpasning 
536 

700 
-164 

536 
700 

-164 
Arbeid pågår. Ikke forventet m

erforbruk. Sluttføres 2019. 

451821 
4520 - Solgården 
branntilpasning 

64 
600 

-536 
64 

600 
-536 

Arbeid påbegynt. Ferdigstilles 2019.  

451822 
4520 - O

ppgradering 
form

annskapssalen  
0 

200 
-200 

0 
200 

-200 
Disse arbeidene dekkes m

ed driftsm
idler. Prosjektet avsluttes. 

451840 
4100 - Reasfaltering veier 

869 
870 

-1 
869 

870 
-1 

Status: Prosjektet er gjennom
ført i sam

m
enheng m

ed p.nr 411801 
Lotterudfeltet og andre prosjekter i 2018. 
 Ø

konom
i: Etter plan. 

455 
4520- U

tbedringer og 
oppgraderinger - kun 
budsjett 

3 940 
3 955 

-15 
0 

15 
-15 

Prosjektet er ferdig.  
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

4807 
4100-O

ppgradering 
Tangenveien 

18 925 
22 966 

-4 041 
14 221 

18 261 
-4 041 

Status: VA-grøft ble ferdigstilt. Kabelgrøft og 700 m
eter veianlegg ble 

påbegynt og ferdigstilt. Sluttbefaring avholdt 12.12.18. Forslag til 
sluttoppgjør er m

ottatt fra entreprenør. Forvaltningsrevisjon pågår, etter 
vedtak i kom

m
unestyret 17.09.2018.  

 Fram
driftsplan: Grunnet tilleggsarbeid i forbindelse m

ed tekniske 
avklaringer og endringsm

eldinger ble frem
driftsplanen forlenget 2 

m
åneder. 

 Ø
konom

iske forhold: Entreprenør varslet forsinkelse på prosjekt på grunn 
av kabler og m

aster som
 ikke ble flyttet iht. frem

driftsplan. 
Endringsm

elding ble avvist på bakgrunn av at det er entreprenør som
 har 

koordineringsansvaret iht. inngått kontrakt. Det ble gitt tilleggsbevilgning 
på kr 4 m

ill. i m
øte for kom

m
unestyret 17.09.18 på bakgrunn av økte 

kostnader for prosjektering og prosjekt- og byggeledelse, sam
t for å ta 

høyde for risikoen for at kostnader m
ed uavklarte endringsm

eldinger faller 
på byggherre. Tilleggsbevilgningen ble finansiert m

ed økt låneopptak. 
Den siste strekningen av veien, ca. 200 m

eter, ble utvidet 1,7 m
 på grunn 

av trafikksikkerhet. Kom
m

unestyret vedtok i m
øte 03.12.18 

breddeutvidelse og tilleggsbevilgning til endringen. Tilleggsbevilgningen 
ble finansiert m

ed tildelte trafikksikkerhetsm
idler fra Aksjon skoleveg. 

4909 
4100- G

angvei Skøyen - 
Stranden skole 

34 458 
34 334 

124 
19 

-21 
41 

Kom
m

unen får refundert sitt utlegg i 2022 (jf HP 2019-2022).  
Fullføring av prosjektet ivaretas av Fylkeskom

m
unen/Statens Vegvesen. 

502 
4520- Brannsikkerhet 

14 558 
14 444 

114 
335 

220 
114 

Status: Det er utført arbeider på Ø
degårdstun, Rustadtun, Flatebyhallen og 

Stranden skole.  
 Ø

konom
i: M

erforbruket i prosjektet er håndtert i HP 2019-2022; det er 
bevilget 120' i budsjett 2019. Dette innebæ

rer at prosjektet per i dag ikke  
har m

erforbruk. 
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 Prosjekt 

  
RSK tom

. 
2018 

BEV tom
. 

2018 
Rest tom

. 
2018 

RSK 2018 
BU

D 2018 
Avvik 
2018 

Kom
m

entar 

6300 
3001- N

ye boliger PU
, 

prosjektering 
9 802 

58 310 
-48 509 

5 998 
54 507 

-48 509 
Fram

drift:  
Prosjektet som

 ble utredet i N
ylendeveien ble stanset i kom

m
unestyret 

som
 vurderte at investeringskostnadene ble for høye. Det arbeides nå m

ed 
utredning av m

ulige alternative prosjekter og lokasjoner i forbindelse m
ed 

Sløssåsveien bokollektiv, Gaupeveien Bokollektiv, Rustadtun og 
Bekketunet. Dette arbeidet er som

 en oppfølging av siste 
kom

m
unestyrevedtak i saken.  

 Ø
konom

iske forhold: 
Saken utredes foreløpig kun internt i kom

m
unens adm

inistrasjon uten 
hjelp av innleide rådgivere som

 en oppfølging av kom
m

unestyrets 
vedtakspunkt: «Det m

å legges stor vekt på økonom
i og nøkternhet i den 

videre planlegging. Det anbefales å se på tilsvarende prosjekter i andre 
kom

m
uner for å høste erfaring» 

 Endringer i prosjektet: 
I følge siste kom

m
unestyrevedtak arbeides det videre m

ed å bygge 5-10 
om

sorgsboliger i bokollektiv, fellesrom
 og personalfasiliteter til de ansatte 

som
 skal bistå brukere som

 er bosatt i bokollektivet. 
6401 

4100- 
Trafikksikkerhetstiltak , 
Hauglia 

15 516 
13 544 

1 971 
0 

0 
0 

Prosjektet er ferdigstilt. I HP 2019-2022 ble det bevilget ytterligere 2 
m

illioner slik at prosjektet nå er fullfinansiert og kan avsluttes. Sluttrapport 
er under arbeid, og frem

m
es i neste m

øterunde. 

501503 
5000 - G

ravplass Flateby 
500 

1000 
-500 

0 
500 

-500 
Forprosjektet vil ikke bli igangsatt før kom

m
unen har kjøpt tom

ta. 
O

m
rådereguleringsplanen er vedtatt i kom

m
unestyret og arealet er klar 

for direkteutbygging.   
501701 

5000 - Asfaltering P-plass 
M

ari kirke 
0 

200 
-200 

0 
200 

-200 
Prosjektet er vedtatt utsatt til Ytre Enebakk skole er ferdig og de 
m

idlertidige brakkene er fjernet. Parkeringsplassen vil bli benyttet og kan 
skades under fjerning av brakkene. Prosjektet vil bli gjennom

ført i 2019. 
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 Arbeid m

ed reguleringsplaner og kostander i forbindelse 
m

ed salg 
  

  
  

  
  

Det er i 2018 gjort en endring i praksisen i forhold til føring av reguleringsplaner og kostnader som
 føres på salgsprosjekter. Arbeid m

ed reguleringsplaner skal prim
æ

rt føres i 
driftsregnskapet. Det sam

m
e gjelder også kostnader som

 er utført på f.eks. tom
ter for videresalg , da anleggsm

iddelet ikke er i varig eie. Det er i 2018 derfor ikke ført  kostnader i 
investering på disse prosjektene.  Bevilgningene til enkelte av prosjektene nedenfor ble foreslått overført til drift  i HP 2019-2022. Dette ble ikke vedtatt. Avdeling for teknikk og sam

funn 
har i budsjettoppfølgingssaken, PS 3/19, redegjort for hvilke reguleringsplaner som

 vil kunne bli utført innenfor den ordinæ
re driften til avdelingen.  

 I forhold til kostnader knyttet til tom
tesalg vil det i teritalrapporten forslås inndekning av tidligere regnskapsførte utgifter.  

4001 
4200-Reguleringsplan 
G

ran N
5 

1 182 
1 400 

-218 
0 

218 
-218 

Planen er i løpet av året om
definert til å væ

re et driftsprosjekt. 
Rapporteringen inngår derfor i driftsrapporten. 

401602 
4000 - Helhetlig plan 
Tangenelva 

287 
500 

-213 
0 

213 
-213 

Prosjektet er i løpet av året om
definert til å væ

re et driftsprosjekt og 
rapporteres i driftsrapporten.  

401604 
4000 - Endring i 
reguleringsplan for Sletta 

0 
200 

-200 
0 

200 
-200 

Ingen aktivitet i 2018 siden andre planer har væ
rt prioritert. Prosjektet er 

et driftsprosjekt. 

401605 
4000 - Sluttarbeid 
reg.plan Flateby Sentrum

 
1 177 

1 238 
-60 

0 
60 

-60 
Prosjektet kan avsluttes. 

401701 
4000 - Sentrum

splan Ytre 
Enebakk 

17 
1 000 

-983 
0 

983 
-983 

Planen er i løpet av 2018 blitt om
definert til å væ

re et driftsprosjekt og 
rapporteres i driftsrapporten. 

401801 
4000 - Reg.plan 
N

esset/Ekebergveien 
0 

800 
-800 

0 
800 

-800 
Status: 
Det er utarbeidet et utkast til bestem

m
elser og plankart. Det er utført 

naturregistrering, flom
beregninger og geoteknisk vurdering. G

runnet funn 
av kvikkleire i næ

rom
rådet ble det også utført grunnundersøkelser og 

om
rådestabilitetsvurdering i 2018. O

m
rådet er flom

utsatt og det er påvist 
kvikkleire/sprøbruddm

ateriale, m
en ingen rødlistede arter. 

 Fram
driftsplan: 

Adm
inistrasjonen arbeider m

ed å få lagt fram
 reguleringsplanen til 1. 

gangsbehandling. Fortrinnsvis vil den bli lagt fram
 første halvdel av 2019, 

m
en dette er avhengig av kapasitet i avdelingen.  

 Ø
konom

iske forhold: 
Kostnader til arbeid m

ed reguleringsplanen er overført til driftsbudsjettet 
som

 følge av en ny vurdering av om
 dette er et investeringsprosjekt.  
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 401802 

4000 - Reguleringsplan 
Støttum

åsen 
0 

1 273 
-1 273 

0 
1 273 

-1 273 
Status: 
I tråd m

ed kom
m

uneplanbestem
m

else pkt. 2.2 er det gjennom
ført 

naturregistrering og arkeologisk registrering, før det ble utført hugst i 
om

rådet. Registreringene ble gjennom
ført våren 2018. 

 Fram
driftsplan: 

Reguleringsplanarbeidet er ikke påbegynt grunnet m
anglende kapasitet i 

adm
inistrasjonen, og er nå utsatt på ubestem

t tid grunnet m
anglende 

budsjettm
idler.  

 Ø
konom

iske forhold: 
Reguleringsplanen er overført til driftsbudsjettet. 

451713 
4523 - Forprosjekt Haukås 
utbygging 

121 
300 

-179 
0 

179 
-179 

Avtale om
 salg, sam

t forslag til utbyggingsavtale, er utarbeidet og vil bli 
diskutert m

ed m
ulig avtalepart m

ed det første. Forventet frem
drift er at 

infrastruktur er opparbeidet innen våren 2020.  

451806 
4523 - Rustadtun 
reguleringsarbeid 

0 
1 500 

-1 500 
0 

1 500 
-1 500 

Prosjektet er ikke igangsatt. 

4901 
4523- Reguleringsplan 
G

ran N
Y2 

2 468 
2 417 

51 
0 

0 
0 

Planen ble om
definert fra investering til drift i løpet av året. 

401603 
4000 - Sentrum

splan 
Kirkebygda 

660 
1 200 

-540 
-1 

539 
-540 

Prosjektet er løpet av 2018 om
definert som

 et driftsprosjekt og 
rapporteres derfor i driftsrapporten. 

 
  

  
  

  
  

  
  

  

421302 
4523 - Salg av Kjensli 
boligom

råde 
151 

0 
151 

0 
-151 

151 
O

verdragelsen er gjennom
ført og oppgjør er m

ottatt.  
Saken er avsluttet. Det vil i 1. tertilrapport foreslås inndekning av påløpte 
kostnader fra tidligere år. 

421601 
4523 - Salg av G

ran N
6 

4 
0 

4 
0 

-4 
4 

Deler av om
rådet (tom

t 91/872)  er overdratt i 2018. Kom
m

unen har 
m

ottatt oppgjør for den overdratte tom
ten. Resterende om

råde overdras i 
2019. Det gjenstår å få slettet heftelser som

 følger m
ed ved fradeling av 

tom
t, m

en som
 ikke skal hefte på denne eiendom

m
en. 

451410 
4523 - N

æ
ringstom

t N
Y2 

Enebakk 
162 

0 
162 

0 
-162 

162 
Det er utarbeidet en prosjektplan, og interessenter er kontaktet. 
Frist for en avklaring av alternativ realisering til salg er juni 2020. Påløpte 
kostnader i 2018 er flyttet til drift.  
Det vil i 1. tertilrapport foreslås inndekning av påløpte kostnader fra 
tidligere år. 
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 U

tleieboliger 
  

  
  

  
  

  
  

1701 
1120-U

tleieboliger 
49 595 

57 435 
-7 839 

13 448 
21 287 

-7 839 
Det er kjøpt 5 leiligheter i 2018, sam

t et tilleggsareal til Bekketunet. 
Behovet for nye boliger er m

indre enn forutsatt i boligsosial handlingsplan. 
Det gjensto derfor betydelige restm

idler ved årets slutt.  
   Det pågår et kontinuerlig arbeid for å kartlegge boliger i m

arkedet som
 er 

egnet for brukergruppen. 
451409 

4523 - O
terveien 5 (fra 

1701) 
10 

0 
10 

0 
0 

0 
Prosjektet er ikke påstartet siden behovet ikke er like akutt som

 først 
antatt. O

gså som
 følge av m

anglende arealplanleggerkapasitet er dette 
nedprioritert, jf TEK-sak 58/18.  

451720 
4523 - O

m
bygging 

Tangenveien 63 (fra 1701) 
839 

904 
-65 

685 
750 

-65 
Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet 

451802 
4523 - Bekketunet (fra 
1701) 

534 
534 

0 
534 

534 
0 

U
tvalg for teknikk og utvikling vedtok i m

øte den 31.05.2018 å legge ut 
reguleringsplanen til høring og offentlig ettersyn. Planen lå ute fra 
29.08.2018 til 12.10.2018 . Planen ble vedtatt av kom

m
unestyret i m

øte 
10.12.2018. Planen ble kunngjort 23.01.2019. Det kom

 inn én klage på 
planen, denne er frem

deles under behandling. Finansiering av arbeidet 
hentes fra prosjekt 1701. 

451805 
4523 - O

ppgradering bad 
Klokkerudåsen 25A (fra 
1701) 

179 
179 

0 
179 

179 
0 

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Delplan Friluftsliv,næ
rm

iljø, idrett 
  

  
  

  
  

  
  

6403 
4411- Delplan 
Friluftsliv,næ

rm
iljø, idrett 

380 
1 411 

-1 031 
0 

1 031 
-1 031 

I 2018 ble penger benyttet til toaletter på Vikstranda og til HC-ram
pe. 

Ram
pa fullføres i 2019 og ytterligere prosjekter kom

m
er. 

441701 
4411 - Toaletter 
badeplasser 

984 
984 

0 
984 

984 
0 

Prosjektet er fullført 2018. Tatt i bruk i 2018. Det er satt opp to toaletter 
som

 planglagt. Planen var å bestille tilsvarene toalettbygg som
 stod der fra 

før. Denne type toalett er ikke lenger i produksjon. I dag tilbys kun m
er 

avanserte toalettbygg som
 im

øtekom
m

er dagens krav. Dette m
edførte 

noe høyere utgifter og det er overført m
idler fra Delplan 

Friluftsliv,næ
rm

iljø, idrett. 
441703 

4411 - HC-ram
pe 

Vikstranda 
259 

259 
0 

104 
104 

0 
Det m

este ble bygget i 2018 på lav vannstand i Våg. Gjenstår noe rekkverk. 
Fullføres i 2019. 
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 Enebakk Sentralrenseanlegg m

ed overføringsledning 
  

  
  

  
  

411207 
4110 - Sentralrenseanlegg 

67 175 
67 252 

-77 
10 

87 
-77 

Det gjenstår noen m
indre avklaringer før prosjektet kan avsluttes. 

411301 
4110 - Detaljprosjektering 
avløpsløsning YE 

1 408 
1 408 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411304 
4110 - Krona-Barbøl 

1 826 
1 851 

-24 
-24 

0 
-24 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411401 
4110 - Holt - 
Tøm

m
erbråten 

2 147 
2 147 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411402 
4110 - Krokeng-Krona 

4 352 
4 352 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411403 
4110 - Tøm

m
erbråten-

Kopås 
19 516 

19 516 
0 

0 
0 

0 
Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411411 
4110 - U

tløpsledning 
landdel SRA E2 

4 544 
4 544 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411412 
4110 - U

tløpsledning 
sjødel SRA E4 

15 151 
15 151 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411413 
4110 - N

ye PST T1PST 
5 061 

5 061 
0 

0 
0 

0 
Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411414 
4110 - Renovering PST 
T2REN

 
3 014 

3 014 
0 

0 
0 

0 
Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411501 
4110 - E5.1 M

jæ
r - Ytre RA 

7 457 
7 457 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

411604 
4100 - U

tjevningsbasseng 
YE RA 

2 768 
2 768 

0 
0 

0 
0 

Ingen aktivitet i 2018. Se for øvrig prosjekt 4706. 

4706 
4110- Avløpsløsning Ytre 
Enebakk 

22 606 
22 979 

-373 
502 

875 
-373 

O
verføringsløsningen er etablert og ferdigstilt. Det ble gitt en sam

let 
bevilgning til overføringsledningen og sentralrenseanlegget. Det lages 
derfor felles sluttregnskap. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tiltak hovedplan vei 
  

  
  

  
  

  
  

411102 
4100- Tiltak hovedplan vei 
(13/569) 

14 589 
21 642 

-7 053 
338 

7 390 
-7 053 

Status: 
Prosjektet er budsjettpost og beskrivelse ligger i hovedsak i delprosjekter. 
O

ppsum
m

ert har vi oppgradert 1,8 km
 grusveier, en vei  boligfelt og en 

sam
levei i 2018. Det har i tillegg blitt jobbet m

ed skiltreguleringer og 
veilysanlegg for å im

øtekom
m

e m
yndighetskrav på respektive om

råder. 
 Ø

konom
i: 

Det har blitt utført m
ye arbeider i 2018 og tatt igjen en del aktivitet som

 
har væ

rt utsatt i senere år. Prosjektet har fortsatt ett m
indreforbruk på vel 

7 m
ill per dato. 
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 411415 

4100 - Stabilisering av 
skråning ved Ø

yerenveien 
16 287 

16 287 
0 

3 674 
3 674 

0 
Prosjektet ble ferdigstilt i 2018. Sluttrapport vil bli utarbeidet.  

411607 
4100 - Brevigsveien (HP 
vei) 

9 770 
9 770 

0 
4 966 

4 966 
0 

Status: Prosjektet er under arbeid m
ed oppgradering av grusvei, veisikring 

og skiltregulering på siste parsell før Berm
erud badeplass. På grunn av 

dårligere grunnforhold enn forventet har prosjektet dratt ut i tid og påløpt 
m

er kostnader enn prosjektert. Ferdigstillelse forventes som
m

eren 2019. 
 Ø

konom
i: Prosjektet finansieres m

ed m
idler fra ram

m
ebevilgningen HP-

vei.  

411608 
4100 - Ham

m
erenveien 

(HP vei) 
89 

89 
0 

0 
0 

0 
Ingen aktivitet i 2018, gjennom

føring utsatt i påvente av ny Hp-vei 

411609 
4100 - Sulerudveien (HP 
vei) 

992 
992 

0 
345 

345 
0 

Status: 
Ø

vre del av Sulerudveien er planlagt fullstendig oppgradert i 2019 og 
forkant av dette er det utført m

indre forarbeider langs veien og diverse 
konsulentarbeid. 
Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2020. 
 Ø

konom
i: 

Foreløpig er økonom
i etter plan. 

411705 
4100 - Pettersrudveien 
(HP vei) 

1 198 
1 198 

0 
888 

888 
0 

Status: Veien er oppgradert i 2018. 
 Ø

konom
i: Kostnader er etter plan. 

411706 
4100 - Kjølstadveien (HP 
vei) 

598 
598 

0 
490 

490 
0 

Status: 
Prosjektet er påbegynt m

ed første parsell Fra FV120 til Skibygg. 
Resterende deler av prosjektet er lagt på vent i påvente av ny HP-vei. 
Ø

konom
i: 

Kostnader etter plan. 

411801 
4100 - Ø

degårdsveien (HP 
vei) 

7 459 
7 459 

0 
7 459 

7 459 
0 

Status: Ø
degårdsveien har fått ett løft i form

 av økt bæ
reevne for tunge 

kjøretøy og utbedret trafikksikkerhet og bedre holdeplasser i 2018. 
Resterende arbeider forventes utført i 2019 og 2020 
Prosjektet går etter plan. 
 Ø

konom
i: Kostnader i prosjektet er som

 prosjektert. 
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 411802 

4100 - Lotterudfeltet (HP 
vei) 

978 
978 

0 
978 

978 
0 

Status: Lotterudfeltet har hatt utfordringer m
ed bæ

reevne for tunge 
kjøretøy og overvannsutfordringer. Det er foreløpig utført kom

plette 
arbeider i Rugveien og Byggveien, det gjenstår skiltplaner, sam

t arbeider 
på overvann og vei i selve Lotterudveien. 
 Ø

konom
i: Etter plan 

411804 
4100 - Vågliveien (HP vei) 

121 
121 

0 
121 

121 
0 

Status: Prosjektet var planlagt startet i 2019 m
en noen forarbeider utført i 

2018. 
Resterende arbeider på vei, veisikring og overvann utføres i hhv 2019 og 
2020. 
 Ø

konom
i: Etter plan 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 N
æ

rm
iljøtiltak 

  
  

  
  

  
  

  

211602 
2130 - N

æ
rm

iljøtiltak (kun 
budsjett) 

40 
703 

-663 
0 

663 
-663 

Bevilgningen ble gjort i budsjett 2016. Av m
idlene ble 560' flyttet til 

prosjekt 451823 (aktivitetspark Kirkebygda) i 2018, m
ens 237' ble flyttet til 

prosjekt 401702 (ballbinge Hauglia) i 2017 i sam
svar m

ed politisk vedtak 
(hhv 93/16 og 31/17). 

401702 
4000 - Ballbinge Hauglia 

245 
597 

-352 
205 

557 
-352 

Grunnarbeid for ballbingen er ferdig. Det arbeides nå m
ed å finne 

tidspunkt for installasjon av leverandør i sam
arbeid m

ed FAU
. FAU

 stiller 
m

ed dugnadsarbeidere. Ballbingen står ferdig i løpet av våren 2019. 
Grunnarbeid ble m

er kostbart enn beregnet blant annet pga. 
grunnforhold. Plasseringen m

åtte også endres to ganger på grunn av 
ukjente tekniske anlegg sam

t naboprotester.  
451823 

4520 - Aktivitetspark 
Kirkebygden (fra 211602) 

91 
560 

-469 
91 

560 
-469 

Kostnaden gjelder arbeid m
ed aktivitetspark i Kirkebygda og dekkes m

ed  
næ

rm
iljøtiltaksbevilgningen (211602). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kom
m

unale gjennom
gangsboliger 

oppgradering 
  

  
  

  
  

  
  

451799 

4523 - Kom
m

unale 
gjennom

gangsboliger 
oppgradering (kun 
budsjett) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Hovdedprosjekt, kun budsjett. 

451722 
4523 - Kopås, bolig 4 (fra 
451799) 

342 
342 

0 
342 

342 
0 

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet 
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 451723 

4523 - Kopås, leilighet 5 
(fra 451799) 

337 
337 

0 
337 

337 
0 

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet 

451724 
4523 - Krona 10 B (fra 
451799) 

350 
350 

0 
350 

350 
0 

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet 

451807 
4523 - Renovering 
Kopåsvn. 7, leil. 7 (fra 
451799) 

246 
246 

0 
246 

246 
0 

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Trafikksikkerhetstiltak 
  

  
  

  
  

  
  

403 
4100-
Trafikksikkerhetstiltak 

8 632 
8 436 

196 
3 057 

2 860 
196 

Status: 
Det er gjennom

ført styrking av trafikksikkerhet rundt knutepunkter 5 
steder i kom

m
unen det siste året, i tillegg er det etablert veilys sam

t 
gjennom

ført veisikring og skilting. 
Ø

konom
i: M

erforbruk dekkes inn gjennom
 bruk av bevilgning for 2019 til 

sam
m

e form
ål. M

erforbruket skyldes at bruk av bevilgningen ikke var godt 
nok koordinert m

ed tiltak i Tangenveien.  

411901 
4100 - Veilys (TS-tiltak fra 
403) 

278 
278 

0 
278 

278 
0 

Status: I Ekebergveien ble veilysene byttet ut til LED i 2018. 
 Ø

konom
i: Etter plan.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fornying ledningsnett 
  

  
  

  
  

  
  

411303 
4110 - Fornying 
ledningsnett 

27 782 
35 866 

-8 084 
898 

8 982 
-8 084 

Det er gjort tiltak på tre pum
pestasjoner, N

ygård, Setra og Bakken. For 
øvrig om

fatter aktiviteten et tiltak på ledningsnettet i 
Vågliveien/Borgveien sam

t m
indre punkttiltak. 

411505 
4110 - O

vervannstiltak - 
avløpsrelatert 

864 
864 

0 
821 

821 
0 

Tiltak er utført ved Rugveien, Sm
åttaveien og Kronaveien. 

5 
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Økonomisk oversikt – Drift 2018 
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Vedlegg II 
Økonomisk oversikt – investering 2018  
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Vedlegg III – Planprioriteringer   
Avdeling Plan Behandling Status perioden 2015-2019 

Overordnete planer Kommuneplan (med samfunnsdel og 
arealdel) 

P Videreføres 

 Økonomiplan (med 
handlingsprogram og årsbudsjett) 

P Rulleres hvert år 

    
Sentraladministrasjonen* Krise- og beredskapsplan P Rulleres 2016 
 Arbeidsgiverpolitisk plan P Rulleres fra 2016 

 Plan for kommunikasjon P Ny, oppstart i perioden 

 ROS-analyser P Ny, oppstart i perioden 

 IKT-plan/Informasjons- og 
digitaliseringsstrategi 

A Rulleres fra 2017 

 Arkivplan A Rulleres fra 2018 

 Plan for dokumentsikkerhet A Rulleres fra 2017 

 Plan for informasjonssikkerhet A Rulleres fra 2017 

    
Helse- og omsorg* Pleie- og omsorgsplan 2010-2014 P Rulleres i perioden 
 Handlingsplan for bosetting og 

integrering av flyktninger 2016-2018 
P Rulleres 2017 

 Plan for psykisk helsearbeid 2011-
2014 

P Rulleres i perioden 

 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2012 P Rulleres i perioden 
 Plan for salgs- og skjenkebevilgninger 

2016-2020 
P Rullert 2016 

 Folkehelseplan, med 
oversiktsdokument over folkehelse 

P Ny, oppstart 2017 

 Beredskapsplan for helse- og 
omsorgsavdelingen 

A Oppdatert 2015, rulleres fra 
2016/2017 

 Operativ pleie- og omsorgsplan 2012 A Rulleres i perioden 
 Strategisk kompetanseplan for HOS 

2013-2016 
A Rulleres i perioden 

 Plandokument for IKT-utviklingen 
med tilhørende strategier - HOS 

A Rulleres i perioden 

 Demensplan A Rulleres i perioden 
    
Teknikk og samfunn* Kommunedelplan trafikksikkerhet 

2013-2020 
P Rulleres 2017 

 Klima- og energiplan 2011-2015 P Tiltaksdel rulleres 2017, 
rullering av beskrivende del 
samkjøres med rullering av 
regional plan 

 Hovedplan avløp 2012-2021 P Videreføres 
 Flerbruksplan for kommuneskogen, 

inkludert mål og 
retningslinjedokument 

P Videreføres 

 Boligsosial handlingsplan 2011-2015, 
med delplan Boliger for 
boligmarkedets vanskeligstilte 

P HP rulleres i 2017 
Delplan ny 2016. 

 Hovedplan vei 2014-2017 P Rulleres fra 2018 
 Vedlikeholdsplan bygg P Rulleres 2017 
 Saneringsplan avløp A Årlig 
 Renholdsplan  A Rulleres 2017 
 Skogbruksplan A Årlig 
 Plan for vedlikehold av grøntarealer A Videreføres 
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Avdeling Plan Behandling Status perioden 2015-2019 

 Plan for overvannshåndtering 
- Del 1 – Haugdammen osv – 

Flateby 
- Del 2 – Ytre Enebakk 

A Ny plan,  
Del 1 - 2016 
Del 2 – 2017 

 Beredskapsplan for TES A Oppdateres 2016 
    
Kultur og oppvekst* Skolebruksplan P Rulleres i perioden 
 Kulturplan 2010-2020 P Rulleres i perioden 
 Kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv  
P Rulleres fra 2017 

 Kulturminnevernplan P Ny plan, 2017 
 Barnehageplan P Rulleres i perioden 
 Strategiplan for kulturskolen A Rulleres i perioden 

* I tillegg administrative planer for avdelinger/enheter 
P = politisk behandling, A = administrativ plan 
 
I tillegg prioriteres følgende kommunale områdereguleringer/arealplaner (Avdeling for teknikk 
og samfunn) i perioden: 

- Områderegulering Flateby sentrum (2016) 
- Grøntplan Tangenelva (2017) 
- Sentrumsplan Kirkebygda (2017) 
- Sentrumsplan Ytre Enebakk (2017/201) 



 
 

 


