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1. RÅDMANNENS INNLEDNING 

Arbeidet med etableringen av Nordre Follo kommune fra 1.1.2020 har i stor grad preget alt arbeid i 
kommunen i 2018. Sammen med Program Nordre Follo og gode kolleger fra Ski deltar mange av 
kommunens virksomheter og ansatte i byggingen av den nye kommunen. Det arbeides i en rekke 
delprosjekter og ulike arbeidsgrupper innenfor alle kommunens ulike tjenesteområder. Arbeidet er 
spennende, men det er også krevende for organisasjonen å gjennomføre en så stor sammenslåing, 
samtidig som kommunen skal driftes på vanlig måte og mange nye byggeprosjekter skal realiseres. 
 
Det er lagt til rette for en samordnet rullering av kommuneplanen mellom Ski og Oppegård slik at det 
skapes et godt grunnlag for en felles plan fra 2020. 
 
Det forventes en befolkningsvekst de nærmeste årene. I 2018 fikk kommunen 216 nye innbyggere 
som er en økning på 0,8 %. Kommunen har samlet sett hatt tilstrekkelig kapasitet innenfor 
barnehage, skole, skolefritidsordning og ulike kulturtilbud.  
 
I flere områder i kommunen er det fortsatt store utbyggingsprosjekter på gang som krever mye 
planlegging og tilrettelegging av kommunen. Selv om en utbyggingsperiode er krevende for mange i 
nærområdet, vil resultatet bli at kommunen får nye og flotte skole- og idrettsanlegg og flere 
omsorgsboliger til glede for alle innbyggerne. 
 
Kommunens innbyggere er stort sett veldig fornøyd med kommunen som bosted og lokalsamfunn. 
Kommunen har levert gode tjenester til innbyggerne. Dette blir bekreftet gjennom ulike 
brukerundersøkelser der kommunen gjennomgående får gode resultater i forhold til de mål som var 
vedtatt for 2018. Til tross for gode tilbakemeldinger er det er imidlertid viktig at kommunen har 
kontinuerlig fokus på å utvikle og forbedre de ulike tjenestene, og brukernes synspunkter er viktige 
innspill. Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her 
rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Også i 2018 fikk Oppegård et 
av de beste resultatene i landet, og rangeringen viser at nøkkeltallene er langt bedre enn de 
økonomiske forutsetningene skulle tilsi.  
 
God innsats gjennom året fra alle medarbeiderne er fortsatt den viktigste årsaken til at kommunen 
kan levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har all grunn til å være stolt over 
medarbeiderne som hver dag bidrar til at innbyggerne trives og sørger for at brukerne får gode 
kommunale tjenester. Nærværstallet for 2018 er på 92,1 %, som er en nedgang på 0,8 prosentpoeng 
fra 2017.  Nærvær følges opp med spesiell vekt på Barnehage. Sammen med de tillitsvalgte og 
vernetjenesten vil det også være fokus på nærværsarbeidet i 2019.  
 
Digitalisering og innovasjon er viktige satsingsområder i kommunen, men spesielt i forbindelse med 
etableringen av Nordre Follo kommune. Felles digitale løsninger skal koble sammen kommunale 
tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Nyskapning skal gi oss 
fremtidsrettede og bærekraftige løsninger og tjenesteleveranser, samtidig som den nye kommunen 
skal hente ut gevinster ved innføring av ny teknologi.   
 
Det økonomiske resultatet i 2018 viser et korrigert netto driftsresultat for kommunen på 38 mill kr. 
Det er da korrigert for utgifter som gjelder Nordre Follo, og som er ført i Oppegårds ordinære 
regnskap ettersom Oppegård kommune er regnskapsfører for Nordre Follo. Resultatet ble betydelig 
høyere enn opprinnelig budsjett. De viktigste årsakene til det positive resultatet er noe høyere frie 
inntekter enn budsjettert, lavere renter og pensjonsutgifter, overgang til 40 års avdragstid på 
kommunens lån, høyere statlige tilskudd, NAV-refusjoner, brukerbetaling og salgsinntekter.  
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I 2017 ble det vedtatt store investeringer de nærmeste årene innenfor blant annet omsorgsboliger, 
skole og idrettsanlegg. Det positive regnskapsresultatet i 2018 gir kommunen en bedre mulighet til å 
bidra med egenkapital til de kommende investeringene.  
 
Det er et mål at Oppegård kommune er og skal være en god kommune å bo og leve i, og med 
tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i de kommunale tjenestene. Frem mot 2020 vil kommunen 
sammen med Ski kommune bruke store ressurser for å bygge en ny kommune. Nordre Follo 
kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innen 
gode helse- og omsorgstjenester. Sammen med politikere, innbyggere og medarbeidere i både Ski og 
Oppegård skal det beste fra begge kommunene videreutvikles til å bygge den nye og fremtidsrettede 
kommunen Nordre Follo. Det vi gjør for Oppegård i dag gjør vi for Nordre Follo i morgen! 
 
Kolbotn, 31.3.2019 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
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2. OVERORDNET RAPPORTERING 

Dette kapittelet inneholder først kort informasjon om befolknings- og boligutvikling, siden det har 
stor betydning for utvikling av kommunen og kommunens tjenester. Så følger den formelle 
årsberetningen i henhold til lover og forskrifter. Følgende områder omtales nærmere; driftsresultat, 
investeringer og finansiering, finansrapportering og fond. 
 
Befolknings- og boligutvikling 
I løpet av 2018 økte innbyggertallet i kommunen med 216 innbyggere (0,8 %) til 27 394, mens 
veksten var på 190 personer i 2017. Befolkningsveksten har de siste årene vært lavere enn 
gjennomsnittet i Akershus (1,6 % i 2018). En av årsakene er en beskjeden boligbygging. Antall boliger 
i Oppegård var 11 100 per 1.1.2018, og i 2018 ble det ferdigstilt 212 boliger. Det forventes en sterk 
befolkningsvekst i Osloregionen fremover. Nordre Follo vil få en del av veksten, og det vil bli flere 
større utbygginger i kommunen de nærmeste årene. 
 

2.1 Formell del av årsberetningen 
 
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske resultat 
Tabellen til høyre viser noen sentrale nøkkeltall 
for Oppegård kommune. Regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) ble på 44 mill kr i 
2018 og netto driftsresultat på 20 mill kr eller 
1,0 % av driftsinntektene. Justert for 
driftsutgifter til Program Nordre Follo er 
kommunens korrigerte driftsresultat på om lag 
38 mill kr eller 1,8 % av driftsinntektene.   
 
Netto forbruk for alle tjenesteområder endte med et merforbruk på 10 mill kr eller 100,7 % av justert 
budsjett. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det kunne brukes av disposisjonsfond til å dekke 
ekstraordinært vedlikehold på bygg og vei og til utgifter til bygging av Nordre Follo. Det ble ikke brukt 
fond i 2018 da man fant dekning for dette innen det ordinære driftsbudsjettet. Samlet utgjør dette 
11 mill kr. Dersom disse midlene var blitt dekket fra fond, ville tjenesteområdene kommet ut med et 
samlet marginalt mindreforbruk på om lag 1 mill kr.  I tillegg til dette så har selvkostområdene vann 
og avløp i 2018 gått med et stort underskudd som har hatt en negativ resultateffekt på om lag 11 mill 
kr. Dette forklarer også merforbruket for Samfunn og teknikk i 2018.  
 
I 2018 ble det avsatt 103 mill kr til fond. Dette inkluderte avsetning av regnskapsmessig 
mindreforbruk fra 2017 på 57 mill kr, 16 mill kr til Nordre Follo og 2,4 mill kr til follosamarbeid 
(Kemneren i Follo og Follorådet). Øvrige avsetninger var øremerkede og kommunale midler som ble 
overført til 2018. Bruk av fond til driftsutgifter og investeringer utgjorde 59 mill kr.  
 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Gjeldsgraden for 
Oppegård kommune var ved utgangen av 2018 på 77,1 % mot 68,2 % i 2017. Oppegård har en høy 
gjeldsgrad sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 som har en gjeldsgrad på 76,6 % i 20181. 
 
1KOSTRA tall i årsberetning 2018: Tidligere år er det hentet tall for kommunekassa, men fra 2018 er det bare mulig å hente ut for konsernet. 
(dvs resultatet for kommunen selv og interkommunale selskaper (IKS-er)). 

 
 
 
 
 

 

Økonomiske nøkkeltall (mill kr) 2017 2018 

Bto driftsutgifter 2 014 2 147 

Lønn- og sosiale kostnader 1 363 1 450 

Bto investeringsutgifter 205 505 

Startlån utlån 79 86  

Renteutgifter 40 41 

Arbeidskapital, eks premieavvik 428 384 
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Arbeidskapital og likviditet 
Arbeidskapital er differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den angir i 
hvilken grad kommunen har evne til å møte 
sine kortsiktige forpliktelser. Inntekter og 
utgifter påløper ofte i ulik takt, noe som gjør 
kommunen avhengig av god likviditet til å 
dekke løpene drift. Beregningen er eksklusiv 
premieavviket, da premieavviket ikke påvirker 
kommunens likviditet. Arbeidskapitalen, 
eksklusiv premieavvik, var ved utgangen av 
2018 på 384 mill kr.  

Reduksjonen i år på 44 mill kr fra 2017 reduserer kommunens betalingsevne noe. Oppegård har en 
lavere arbeidskapital eksklusiv premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (17,7 %) enn KOSTRA-
gruppe 13 (19,4 %)   
 
For å måle likviditeten benyttes nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og 2. 
 
Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og dette 
forholdstallet bør være større enn 2. 
Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom 
kommunens mest likvide omløpsmidler (kasse, 
bank og kortsiktig gjeld). Dette forholdet bør 
være større enn 1. Samlet sett gir dette en 
tilfredsstillende arbeidskapital og likviditet.  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Likviditetsgrad 1 1,6 2,2 2,0 2,0 1,7 

Likviditetsgrad 2 1,4 1,8 1,7 1,8 1,6 
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Pågående rettstvister 
Kommunen er saksøkt i forbindelse med en sak innenfor skole. Det er foreløpig kun krevet dom for 
ansvarsgrunnlag, og ikke et konkret beløp. Dette kan endre seg i den videre prosessen. 
 
Garantiansvar 
Kommunens garantiansvar var ved utgangen av 2018 på 18,4 mill kr. Det er en reduksjon på 
2,2 mill kr fra 2017. Årsaken er at lånene nedbetales av partene som garantien er gitt til. For 
nærmere informasjon vises det til note 3 i årsregnskapet. 
 
Frie inntekter 
I 2018 økte kommunens skatteinntekter med 1,02 % i forhold 2017. Dette er om lag 8 mill kr høyere 
enn justert budsjett. På grunn av inntektsutjevningen må skatt og rammetilskudd sees i 
sammenheng. Rammetilskuddet ble om lag 30,2 mill kr (6,3 %) høyere enn i 2017.  Kommunens 
samlede frie inntekter ble dermed 15 mill kr (1,0 %) høyere enn justert budsjett.  
 
Egenkontroll og etikk 
Kommunens etiske retningslinjer legges ved alle nye arbeidskontrakter, og får ytterligere 
oppmerksomhet på de nyansattes introduksjonsdag. Det ble gjennomført en sikkerhetskampanje i 
forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober for alle kommunens databrukere. Rutiner for 
registrering i Kommunenes Sentralforbund (KS) sine styrevervregister følges opp årlig. Arbeidet med 
felles etiske retningslinjer for Oppegård og Ski er startet opp. Ny personvernordning (GDPR) er 
implementert i kommunen. Det er laget systematikk for oppfølging av kommunens forpliktelser på 
området, og det er gjennomført opplæring. Det er også opprettet et eget personvernombud. 
 
Virksomhetene rapporterer status på driftsbudsjettet månedlig. Det er rapportering hver andre 
måned på større investeringsprosjekter. 
 
I 2018 har det vært flere revisjoner og tilsyn: 

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2018 

Virksomhet Tilsynsområde Tilsynsvirksomhet Status 

Hele kommunen  Overordnet analyse - Forvaltningsrevisjonen            Deloitte 

Rapport avsluttet februar 

2016, etterarbeid avsluttet i 

2018. 

Tiltak og tjenester for 

funksjonshemmede, TILFU 

Landsomfattende tilsyn i 2016 i forhold til helse- og 

omsorgstjenester til personer med 

utviklingshemming 

Fylkesmannen 
Revisjon og rapport i 2016, 

etterarbeid avsluttet i 2018. 

Barnehage Internkontroll i barnehager Deloitte 
Gjennomført i 2017, 

etterarbeid avsluttet i 2018. 

Hele kommunen Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging Deloitte 
Gjennomført i 2017, 

etterarbeid avsluttet i 2018. 

UTE Revisjon av UV-anlegg, styring/drift og vedlikehold Mattilsynet 
Revisjon høst 2018 og 

avsluttet 2018. 

Skole  Tilsyn forvaltningskompetanse  Fylkesmannen 
Revisjon og rapport i 2018. 

Etterarbeid i 2019. 

Skole Revisjon av psykososialt skolemiljø Deloitte 
Revisjon og rapport i 2018. 

Etterarbeid i 2019. 

Skole Sofiemyr, forebygging vold og trusler i arbeidsmiljøet Arbeidstilsynet 
Gjennomført, etterarbeid 

avsluttet i 2018. 

Skole Sofiemyr, forebygging av støy i arbeidsmiljøet Arbeidstilsynet 
Gjennomført, etterarbeid 

avsluttet i 2018. 

Skole Kolbotn, forebygging vold og trusler i arbeidsmiljøet Arbeidstilsynet 
Gjennomført og følges opp 

videre i 2019 

Skole Østli, kontroll av hygieneregelverk Mattilsynet 
Revisjon og rapport i 2018. 

Etterarbeid i 2019. 

Sykehjem og 

hjemmesykepleie 

Forvaltningsrevisjon av ernæringsarbeidet i tjenester 

til eldre 
Deloitte 

Revisjon og rapport i 2018. 

Etterarbeid i 2019. 
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Universell utforming 
Gjeldende lov- og forskriftskrav knyttet til universell utforming (UU) ivaretas ved alle nybygg og ved 
større rehabiliteringsarbeid, og det er løpende oppmerksomhet på detaljløsninger også ved mindre 
vedlikeholdsprosjekter. Midler til universell utforming ved større rehabiliteringsarbeid ivaretas i 
bevilgning for oppgraderinger og rehabiliteringer av kommunens eiendomsmasse. For eksisterende 
bygningsmasse gjennomføres løpende UU tiltak i henhold til Tiltaksplan for kommunale bygg. 
Kommunens ressursgruppe for UU jobber blant annet med å høyne bevissthet og kompetanse på UU 
blant egne ansatte. Ressursgruppen involveres også i kommunale byggeprosjekt. 
 
Likestilling 

Tallene som fremkommer i tabellene er basert på PAI-registeret, med tall per 1.12 det enkelte år 

 
Tabellen over viser kjønnsfordeling på ulike nivåer og innen ulike sektorer. Kommunen er en 
kvinnedominert arbeidsplass, og kjønnsfordelingen har vært stabil over flere år. Oppegård kommune 
er opptatt av mangfold og stillingsannonser oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett 
alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  
 
Kommunen har mange medarbeidere med flerkulturell bakgrunn, hovedsakelig innenfor Pleie og 
omsorg og Renhold. Kommunen har vedtatt at minst en kvalifisert søker fra landkode 2, det vil si 
søker med minoritetsbakgrunn, skal kalles inn til intervju. Virksomhetene er åpne for å ta i mot 
personer med flerkulturell bakgrunn til språkplasser og praksisplasser i samarbeid med NAV 
Oppegård og Oppegård kvalifiseringssenter (OKS). Dette kan bidra til å kvalifisere til arbeid i 
kommunen på et senere tidspunkt.  
 
Tabellen til høyre viser kjønnsfordeling i 
kommunestyret. 
 
 
Det har over flere år vært en målsetting at kvinner og menn skal ha lik grunnlønn for lik type arbeid. 
Det har i tillegg vært fokus på å jevne ut forskjeller i lederlønningene. 
Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn 
for kvinner i prosent av menns lønn, 
justert for ulike faktorer. Tallene uttrykker 
hva kvinners lønn som andel av menns 
lønn ville vært dersom kvinner og menn 
hadde hatt samme årsverksfordeling 
innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe eller stillingskode bør 
brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av 
lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg. Målsettingen om lik grunnlønn for lik type arbeid er 
oppfylt i stor grad. 
 
 

  2016 2017 2018 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

I alt 80 % 20 % 79 % 21 % 79 % 21 % 

Rådmannsnivå 67 % 33 % 67 % 33 % 67 % 33 % 

Virksomhetsledernivå 85 % 15 %  82 % 18 % 80 % 20 % 

Sentraladministrasjonen 76 % 24 % 73 % 27 % 74 % 26 % 

Oppvekst 84 % 16 % 84 % 16 %  84 % 16 % 

Helse og sosial 85 % 15 % 84 % 16 % 83 % 17 % 

Kultur 60 % 40 % 60 % 40 % 58 % 42 % 

Teknisk sektor 34 % 66 % 34 % 66 % 37 % 63 % 

  2016 2017 2018 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Kommunestyret 61 % 39 % 55 % 45 % 58 % 42 % 

Lønn 
kvinner/menn 

2016 2017 2018 

Alder 100 % 101 % 101 % 

Ansattgruppe 100 % 100 % 100 % 

Stillingskode 101 % 100 % 100 % 

Utdanning 101 % 100 % 100 % 
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Antall medarbeidere fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen: 

  2016 2017 2018 

Stillingsprosent Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

0-24,9 % 97(5,3) 36 (7,7) 91 (4,8) 33 (6,7) 91 (4,8)  31 (6,2)  

25-49,9 % 120 (6,6) 34 (7,3) 123 (6,5) 39 (7,9) 128 (6,8)  30 (6,0) 

50-74,9 % 270 (14,8) 50 (10,7) 269 (14,3) 62 (12,5) 266 (14,2) 49 (9,8) 

75-99,9 % 372 (20,5) 53 (11,3) 375 (19,9) 50 (10,1) 372 (19,8) 56 (11,3) 

100 % 959 (52,8) 294(63) 1029 (54,5) 311 (62,8) 1021 (54,4) 332 (66,7) 

Sum 1 818 467 1 887 495 1878 498 

 
Tabellen over viser at andelen som jobber heltid har gått noe opp siden 2016, men holdt seg stabil 
fra 2017 til 2018. Det er en nedgang i antallet som jobber i små stillingsstørrelser, det vil si under 
25 %. Det er fortsatt en utstrakt bruk av deltidsstillinger. Oppegård kommune jobber fortsatt 
systematisk med prosjekt «Heltid» som har til målsetting å finne tiltak som kan øke andelen som 
jobber heltid og øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen. 
 
Ytelser til ledende personer og revisor 

 
 
 

 

 

 

 
Deloitte AS er kommunens revisor. I 2018 betalte Oppegård kommune til sammen kr 1 019 283 i 
godtgjørelse til revisor. Kr 379 640 var betaling for regnskapsrevisjon, kr 584 100 var betaling for 
forvaltningsrevisjon og kr 55 543 var betaling for øvrige regnskapsoppdrag. 
 
Interkommunale samarbeid med hovedkontor i Oppegård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godtgjørelse til ledende personer 2017 2018 

Administrasjonssjef, lønn (rådmann) 1 167 213 1 352 692 

Administrasjonssjef, innskudd til pensjon 166 611 190 130 

Ordfører, godtgjøring 1 035 372 1 060 286 

Ordfører, innskudd til pensjon 151 323 163 682 

Navn Deltakere Hensikt 
Oppegård kommunes 
tilskudd i 2018 

Kemneren i Follo Kommunene Oppegård, Enebakk, Frogn, 
Ski, Vestby og Ås 

Drive felles skatteoppkreverkontor for 
deltakerkommunene.  

3 637 606 

Follorådet Kommunene Oppegård, Enebakk, Frogn, 
Nesodden, Ski, Vestby og Ås, samt Akershus 
Fylkeskommune  

Mer styrke utad på ulike regionale 
utviklingsområder. 
 
Kvalitets- og effektivitetsforbedringer 
gjennom interkommunalt samarbeid om 
samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, 
forvaltning og administrasjon.  

310 720 
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2.2 Driftsresultat 
 
Oppegård kommune fikk et netto driftsresultat på 20 mill kr eller 1,0 % av driftsinntektene. Korrigert 
for driftsutgifter som gjelder Program Nordre Follo, var alene netto driftsresultat for Oppegård 
kommune på 38 mill kr eller 1,8 % av driftsinntektene. Dette er marginalt over målet som er 1,75 %. I 
opprinnelig budsjett var det budsjettert med et driftsresultat på 3 mill kr. Korrigert driftsresultat er 
15 mill kr lavere enn korrigert driftsresultat for 2017. Etter avsetning og bruk av fond, er det et 
regnskapsmessig mindreforbruk for 2018 på om lag 44 mill kr.  
  
Driftsinntekter 
Oppegård kommunes driftsinntekter (eksklusiv interne overføringer) består av: 

 skatt på inntekt og formue 

 rammetilskudd fra staten 

 øvrige driftsinntekter som brukerbetalinger, refusjoner, salgs- og leieinntekter og øremerkede 
tilskudd  

 
Samlede driftsinntekter ble i 2018 på 2 164 mill kr. Driftsinntektene per innbygger økte fra kr 77 489 i 
2017 til kr 78 995 i 2018. Dette var en økning på kr 1 506 (1,9 %).   

Den største andelen av driftsinntektene består 
av frie inntekter, det vil si skatt på inntekt og 
formue og rammetilskudd. De frie inntektene 
utgjorde 1 531 mill kr (71 %) av de totale 
driftsinntektene i 2018. Frie inntekter styres av 
staten. Rammetilskuddet er i all hovedsak 
avhengig av størrelsen på statlige rammer til 
kommunesektoren og utviklingen i folketallet i 
de aldersgruppene som etterspør kommunale 
tjenester. Inntektsutjevning i inntektssystemet 
fungerer slik at kommuner med høye 
skatteinntekter blir trukket i inntektene til fordel 
for kommuner med lave skatteinntekter. 
Rammetilskudd og skatt må derfor sees under 
ett. Oppegård kommune ble i 2018 trukket 122 mill kr eller kr 4 447 per innbygger i netto 
inntektsutjevning.  
 
Kommunens skatteinngang ble i 2018 på 1 021 mill kr, og var 8 mill kr høyere enn budsjettert. 
Kommunens skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i 2018 på 122,4 %. For 2017 var 
tilsvarende andel 125,7 %. Økningen i skatteinntektene fra 2017 til 2018 var på 0,8 %, mens det for 
landet var en økning på 3,8 %. Oppegård kommune hadde dermed en økning i skatteinngangen i 
2018 som var betydelig under landsgjennomsnittet. Rammetilskuddet til Oppegård kommune ble på 
510 mill kr og er om lag 7 mill kr høyere enn justert budsjett. Samlet var det en merinntekt på frie 
inntekter på 15 mill kr i forhold til justert budsjett.  
 
Oppegård kommune er regnskapsfører for Nordre Follo Fellesnemnd. Statlige tilskudd på om lag      
35 mill kr ble inntektsført i regnskapet for 2018. I 2018 er det ført utgifter på om lag 15 mill kr i 
Oppegård driftsregnskap. Dette inngår som en del av kommunens ordinære driftsregnskap. Om lag 
15 mill kr av midlene var ubrukt per 31.12.2018 og er satt på bundet driftsfond.  
 
Brukerbetalinger, kommunale avgifter, salgs- og leieinntekter med mer utgjorde 332 mill kr eller 15 % 
av driftsinntektene. Andre driftsinntekter besto blant annet av diverse tilskudd fra staten, NAV-
refusjoner og momskompensasjon, og utgjorde 302 mill kr eller 14 % av driftsinntektene i 2018. Av 
disse inntektene utgjorde NAV-refusjoner 69 mill kr og var 51 mill kr høyere enn justert budsjett. 
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NAV-refusjonene må sees i forhold til blant annet utgifter til vikarer med refusjon og kjøp av 
tjenester. Utgiftene til dette inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift utgjorde 59 mill kr som var 
37 mill kr høyere enn justert budsjett.  
 
Premieavviket er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Dette skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I 2018 betalte kommunen betydelig høyere 
pensjonspremie enn beregnet pensjonskostnad. Denne differansen utgjør årets premieavvik. 
Premieavviket ble på 33 mill kr og utgjør en «inntekt» i driftsregnskapet for 2018. Akkumulert 
premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2018 utgjorde 112 mill kr som er en økning på om lag 
20 mill kr fra 2017. Premieavviket skal årlig føres i driftsregnskapet med 1/7. For 2018 utgjorde 
utgiftsføring av tidligere akkumulert premieavvik om lag 16 mill kr som er en økning fra 2017 på om 
lag 2 mill kr. 
 
Driftsutgifter 
Oppegård kommunes driftsutgifter (eksklusiv interne overføringer) består av:  

 lønn og sosiale utgifter 

 kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen  

 kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen (for eksempel kjøp av tjenester 
fra ulike interkommunale selskap som Follo Ren og Follo Brannvesen, tilskudd til private 
barnehager og fastleger)  

 andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger 

Samlede driftsutgifter ble for 2018 på     
2 147 mill kr og var 87 mill kr høyere enn 
justert budsjett. Per innbygger utgjorde 
driftsutgiftene i 2018 kr 78 375 mot 
kr 74 104 i 2017.  
 
Kostnader til lønn og sosiale utgifter utgjorde 
1 449 mill kr i 2018 eller 67,5 % av                     
driftsutgiftene. Lønnskostnadene inkludert 
sosiale utgifter økte med 87 mill kr (6,4 %) fra 
2017 til 2018. Andre driftsutgifter økte med 
47 mill kr fra 2017 (7,2 %).  
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2.3 Investeringer og finansiering 
 
Investeringsutgifter i 2018 var på brutto 505,3 mill kr, eksklusiv startlån. Opprinnelig budsjetterte 
utgifter var brutto 755,3 mill kr. Ved 1.tertialrapport 2018 ble budsjettet redusert med brutto 
40,3 mill kr til 715 mill kr. Årsaken til reduksjonen var i hovedsak forsinkelser og endret periodisering 
av utgiftene. Ved 2.tertial ble det varslet om et forventet avvik i 2018 på netto 4,2 mill kr i forhold til 
justert budsjett. Det ble også varslet usikkerhet om utgiftene til flere av prosjektene ville komme i 
2018 eller bli forskjøvet til 2019. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelse i prosjektene og 
utgiftene vil følgelig komme i 2019 i stedet for 2018. 
 
De største prosjektene med endret periodisering i 2018 var investeringer i VAR-området, salg av 
eiendom, Kolbotn sentrum infrastruktur og Omsorgsboliger i Edvard Griegs vei. Grafen under viser 
utviklingen av brutto investeringsutgifter i perioden 2014-2018. Investeringsutgifter til 
selvkostområdene utgjorde 76,4 mill kr i 2018. Større oppstartede investeringer i 2018 er relatert til 
Nordre Follo. 
  
Det ble bevilget 86,3 mill kr i startlån. 
Kommunen mottok 90 mill kr i lån fra 
Husbanken til dette formålet. Ubrukte 
lånemidler videreføres til utlån i 2019. 
 
Investeringer blir omtalt nærmere i kapittel 5 
Investeringsprosjekter. 
 
Investeringer ble finansiert med 65 % lån, 10 % 
bruk av fond og 1 % overføring av midler fra 
driftsregnskapet. De resterende 24 % ble 
finansiert ved salg av fast eiendom og 
driftsmidler, tilskudd og refusjoner inklusiv 
kompensasjon for merverdiavgift på investeringer. 
 
Gjeld og finanstransaksjoner 
Langsiktig gjeld økte med 398 mill kr (9,5 %) fra 
2017. Det skyldes en økning både i 
pensjonsforpliktelsene og øvrig gjeld. Pensjons-
forpliktelsen gir uttrykk for den økonomiske 
forpliktelse kommunen har for alle innmeldte i 
pensjonsordningen. Pensjonsmidlene, som er 
motposten i balansen, skal dekke denne 
forpliktelsen. Det vil alltid være avvik mellom 
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidler da de 
beregnes ut i fra forskjellige forutsetninger. 
Diagrammet viser utviklingen i kommunens 
samlede langsiktige gjeld i perioden 2014 til 
2018.  
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Grafen viser utviklingen i netto lånegjeld, det vil 
si gjeld inklusiv investeringslån og startlån, 
redusert med ubrukte lånemidler og utlån. Netto 
lånegjeld i % av driftsinntekter viser en oppgang 
på 9 prosentpoeng fra 2017 til 2018 på 
kommunenivå (tall eksklusiv interkommunale 
selskaper). Årsaken til økningen skyldes i stor 
grad låneopptaket til investeringer i 2018. Netto 
lånegjeld går opp med omlag 8 200 kr per 
innbygger, noe som tilsvarer 16 %.  
 
Tabellen viser kommunens samlede lånegjeld 
fordelt per långiver. Det er en økning i % -
andelen til Kommunalbanken og Husbanken, 
sammenlignet med 2017. I 2018 ble låneopptaket 
til investeringer gjort i Kommunalbanken, mens 
låneopptak til startlån ble gjort i Husbanken. 
 
53 % av kommunens låneportefølje hadde 
fastrente ved utgangen av året. Snittrente for 
hele låneporteføljen var på 2,3 %. Se kapittel 2.4 
Finansrapportering for utfyllende kommentarer. 
 
Renteutgifter og avdrag utgjorde 6 % av 
kommunens driftsinntekter. Høy lånegjeld og en 
andel lån med flytende rente på 47 % medfører 
at kommunens samlede renteutgifter varierer 
relativt mye fra år til år, avhengig av rentenivået. 
I 2018 utgjorde rentekostnadene 40,8 mill kr 
eller 1,9 % av driftsinntektene. Det er på samme 
nivå som i 2017, men en reduksjon i forhold til 
andel av driftsinntektene grunnet høyere 
driftsinntekter. Avdrag utgjorde 90 mill kr. Det 
var en nedgang på 5,4 mill kr fra 2017. Årsaken 
til nedgangen skyldes overgang fra 30 til 40 års 
nedbetalingstid på alle lån med flytende rente i 
2018. Kommunen har ingen avdragsfrie lån. 
Diagrammet viser kommunens utgifter til renter 
og avdrag i prosent av driftsinntektene i perioden 
2014 til 2018. 
 
Renteutgiftene kan deles opp etter hva som går 
til selvfinansierende investeringer og hva som går 
til øvrige investeringer. Selvfinansierende 
investeringer er investeringer hvor kommunen 
har en inntekt som dekker renteutgiften. For 
startlån mottar kommunen renteinntekter på 
utlån og innen selvkostområdene inngår 
kalkulatoriske renter på anleggsmidlene i 
gebyrberegningene. I tillegg mottar kommunen 
rentekompensasjon fra staten på noen tidligere 
investeringer i skolebygg, kirken og pleie- og 
omsorgsbygg. Andelen av renteutgiftene som går til selvfinansierende investeringer er 42 %. 

Gjeld per 31.12.2018 Mill kr % andel 

Kommunalbanken 1 343 62 % 

KLP 451 21 % 

Husbanken 373 17 % 

Sum 2 167 100 % 

Nøkkeltall, låneporteføljen 31.12.2017 31.12.2018 

Snittrentebinding hele porteføljen           2,12 år  2,93 år 

Snittrente hele porteføljen 2,10 % 2,30 % 

- Snittrente, flytende lån 1,53 % 1,80 % 

- Snittrente fastrente lån  2,8 %  2,7 % 

Andel lån med fast rente 49 % 53 % 

Andel lån med flytende rente 51 % 47 % 

Fordeling av renteutgifter i 2018, tall i mill kr   

Renter på selvfinansierte investeringer   

Startlån 6,5 

Selvkost 6,4 

Mottatt rentekompensasjon fra staten 4,2 

Renter til øvrige investeringer   
Øvrige investeringer 27,9 

Totale renteutgifter 2018 40,8 

Andel renteutgifter til selvfinansierte investeringer  42 % 
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2.4 Finansrapportering 
 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Ledig likviditet utgjorde 551 mill kr per 31.12.2018. Kommunens likvide midler består av innskudd på 
kommunens bankkonti. Forvaltning av ledig likviditet er gjort innenfor gjeldende finansreglement. 
 
  31.12.2017 30.4.2018 31.8.2018 31.12.2018 
  Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr % 
Innskudd hos hovedbankforbindelse 689,0 100 %       504,0  100 % 341,2 100 % 551,0 100 % 

Innskudd med tidsbinding                 

Andel pengemarkedsfond                 

Samlet kortsiktig likviditet:        689,0  100 %        504,0  100 %        314,2  100 %        551,0  100 % 

Gjennomsnittlig årlig avkastning   1,1 %   1,3 %   1,3 %   1,2 % 

Sammenligning - gjennomsnittlig 3 mnd 
NIBOR-rente   0,9 %   1,0 %   1,0 %   1,1 % 

 
Gjennomsnittlig avkastning på ledig likviditet for 2018 var på 1,2 %. Kommunen har en bedre 
avkastning på innskudd sammenlignet med gjennomsnittlig tre måneders NIBOR-rente.   
 
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
Gjeldsporteføljen til kommunen var på 2 167 mill kr ved utgangen av 2018, hvorav startlån til videre 
utlån utgjorde 373 mill kr. Porteføljen består kun av ordinære lån og ingen sertifikat- eller 
obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav refinansieringsrisiko. 
 
Låneopptak på 340 mill kr til investeringer ble gjennomført i desember 2018. Lånet ble tatt opp med 
fast rente i 10 år og 40 års nedbetalingstid. Lånet er todelt, med 210 mill kr til grønn rente som er   
0,1 prosentpoeng lavere enn ordinær rente.  I 2018 ble det tatt opp 90 mill kr i startlån. Lånet ble tatt 
opp med 40 års nedbetalingstid og flytende rente. 
 

  
Ramme 
finans- 31.12.2017 30.4.2018 31.8.2018 31.12.2018 

  reglement Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt 3 Mill kr % Rbt 

Ordinære lån                           

Lån med pt rente 

≥ 33 % 

989,3 53 % 0,04 971,1  53 % 0,04 1 030,3  55 % 0,04 1 013 46,5% 0,07 

Lån med NIBOR basert 
rente1 10,0 1 % 0,33 10 1 % 0,44 8,75 0,5 % 0,17 7,5 0,5 % 0,17 

Lån med fast rente ≥ 33 % 862,3 46 % 4,52 859,2 43 % 4,07 833,1 44,5 % 4,3 862,3 53 % 5,45 

Samlet langsiktig gjeld    1 861,6  100 % 2,12     1 840,3  100 % 1,99 1 812,1  100 % 1,87  2 167,1  100 % 2,93 

Låneporteføljens årlige 
snittrente    2,12 % 

 

 
2,30 % 

Sammenligning - 
kalkyle rente selvkost 2   1,98 % 

 

 
2,37 % 

Antall løpende 
enkeltlån   38 

 

 
42 

Største enkeltlån i % av 
samlet låneportefølje 

< 25 % 8,81 % 
 

 

9,7 % 

Verdien av lån som 
forfaller og må 
refinansieres innen 
12 mnd 

< 20 % 0 % 

 

 

0 % 

1 renten endres 1.5 og 1.11  
2 gjennomsnittlig fem års swaprente, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Dette er ansett for å være en god sammenligningsrente for 
kommunens gjeldsportefølje med vekt på flytende rente.   
3 gjennomsnittlig rentebindingstid (Rbt) i år 
 

Gjennomsnittlig rente for den totale låneporteføljen var ved utgangen av 2018 på 2,3 %, hvorav 
snittrenten på lån med fast rente var 2,7 % og lån med flytende rente 1,80 %. Låneporteføljens 
snittrente har hatt en økning på 0,2 prosentpoeng i 2018. Rentekostnad for lån med flytende rente 
har gått opp om lag 0,25 prosentpoeng, mens fastrentelån har gått ned med 0,1 prosentpoeng. Dette 
skyldes at kommunen ikke har fornyet dyre fastrenteavtaler og tatt opp lån med fastrente i 2018 til 
en rente som var lavere enn gjennomsnittsrenten for fastlån i 2017. For å redusere risiko for økning i 
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utgiftsnivået som følge av renteendringer, inngås avtaler om fastrente. Forvaltningen av 
gjeldsporteføljen er gjennomført innenfor gjeldende finansreglementet.  
 
Snittløpetid på låneporteføljen til kommunen var 26,7 år per 31.12.2018. Det er en økning på 6,7 år 
siden 31.12.2017 og reflekterer kommunestyrets vedtak i juni 2018 om å øke nedbetalingstiden på 
eksisterende lån med flytende rente og alle nye lån til 40 år. 
 
Finansreglementet gir som ramme at 
gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på 
samlet rentebærende gjeld skal være mellom ett 
og fem år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for 
hele gjeldsporteføljen var i 2018 på 2,93 år. I 
2018 er det forlenget ett fastrente lån med fem 
nye år, og låneopptaket for investeringslån er 
tatt opp med en bindingstid på 10 år. Grafen til 
høyre viser låneporteføljens rentebinding frem i 
tid. Lån med flytende rente og lån med fastrente 
med bindingstid som utløper innen 1 år vises 
med renteforfall 0-1 år.  
 
Kommunen er sårbar for store renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. 
Nedenfor vises en enkel beregning av renterisiko for kortsiktig likviditet og langsiktig gjeld, dersom 
renten øker med henholdsvis 1, 3 og 5 prosentpoeng. De siste tiårene har renten steget kraftig i to 
perioder. En periode hvor den steg med 5 prosentpoeng på et halvt år, og den andre perioden 5 
prosentpoeng over en fire års periode. Kommunen bør på bakgrunn av dette kunne håndtere en 
renteøkning på 5 prosentpoeng på kort sikt. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens gjeld til 
investeringer ved utgangen av 2018. Den ser bort fra gjenværende løpetid på gjeld med fast rente. 
Beregningen forutsetter at renteøkningen inntreffer umiddelbart og beregner økte netto utgifter i 
løpet av ett år. Startlån er ikke tatt med i beregningen da kommunens renteinntekter på utlån vil øke 
tilsvarende. 
 
Renterisiko - status per 31.12.2018 Portefølje fordeling Mill kr 
Gjeld med flytende rente 47 %                   744  

Gjeld med fast rente 53 %                1 051  

Sum gjeld, eks startlån 100 %                1 795  

Bankinnskudd 100 % 551  

Netto flytende gjeld                     193  

Beregnet økte utgifter     

En økning av rentenivået med 1 prosentpoeng for netto flytende gjeld                     2  

En økning av rentenivået med 3 prosentpoeng for netto flytende gjeld                         6  

En økning av rentenivået med 5 prosentpoeng for netto flytende gjeld                         10  

 
Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av en endring i renten det første året. Gjeld til investeringer, 
eksklusiv startlån, med flytende rente utgjorde ved 2018 47 %. En økning i rentenivået på ett 
prosentpoeng fra dagens nivå vil øke kommunens netto renteutgifter med 2 mill kr. Tilsvarende vil en 
endring på fem prosentpoeng øke årlige netto renteutgifter med 10 mill kr. Kommunen har 
opparbeidet et skatt-, rente- og pensjonsfond på 53 mill kr ved utgangen av 2018, som på kort sikt 
kan bidra til å dekke inn en eventuell økning i rentenivået. 
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2.5 Fond 
 
Kommunen hadde ved utgangen av 2018 totalt 347 mill kr avsatt på fond. Dette var en reduksjon på 
om lag 23 mill kr (-7 %) fra 2017. Reduksjonen i samlede fond skyldes negative selvkostfond. 
 
Disposisjonsfond er økt med om lag 4 mill kr 
eller 1,0 %.  
 
Disposisjonsfondet er en indikator for hvor 
stor økonomisk buffer kommunen har, og gir 
uttrykk for den økonomiske handlingsfriheten. 
Det finnes ikke en klar norm for 
disposisjonsfondets størrelse, men en 
anbefaling er 5-10 % av kommunens inntekter 
(Telemarksforskning). Kommunens måltall for 
2018 er 10 %. Per 31.12.2018 utgjorde 
kommunens disposisjonsfond 13,4 % av brutto 
driftsinntekter, mot 13,6 % ved utgangen av 
2017. Dersom kommunestyret vedtar å 
avsette hele eller deler av det 
regnskapsmessige mindreforbruket for 2018 
på 44 mill kr til disposisjonsfond, kommer 
dette i tillegg til disposisjonsfondene på 
287 mill kr per 31.12.2018.  
 
Kommunens frie fond er viktige buffere for å 
møte ekstraordinære forhold som svikt i 
skatteinntektene eller økte renter. I tillegg 
innebærer dette at de store investeringene 
som kommunen skal gjøre de nærmeste årene 
i større grad kan finansieres med økt bruk av 
egenkapital og følgelig reduserte låneopptak.  
 
Samlet viser selvkostfondene innenfor UTE og 
Bygg og kart en negativ saldo på om lag           
8 mill kr. For 2017 var tilsvarende saldo på om 
lag + 16 mill kr. Se kapittel 4.7 Samfunn og 
teknikk hvor selvkostområdene er nærmere 
omtalt.  
 
Det er satt av om lag 63 mill kr til 
disposisjonsfond. Dette gjelder først og fremst 
disponering av mindreutgifter fra 2017 på om 
lag 57 mill kr. I tillegg er det blant annet satt 
av om lag 4,5 mill kr til flyktningfond. 
Kommunestyret vedtok for 2017 og 2018 at 
det kunne brukes inntil 7,5 mill kr fra 
vedlikeholdsfondet til ekstraordinært 
vedlikehold, og inntil 5 mill kr til 
veivedlikehold. Rådmannen har valgt ikke å 
inntektsføres bruk av fond til disse formålene, 
siden kommunen samlet sett hadde et positivt 
netto driftsresultat.  

 

Fond (tall i mill kr) 31.12.2017 31.12.2018 

Bundne driftsfond     

Renovasjonsfond 1,3 0,8 

Vannfond 0 01 

Avløpsfond 12,2 01 

Oppmåling 0,9 0,9 

Bygge- og delesak 3,7 3,7 

Fond Follosamarbeid 5,7 5,2 

Øremerkede midler  19,0 21,1 

Andre bundne driftsfond 34,1 19,2 

Sum bundne driftsfond 76,9 50,9 

Bundne investeringsfond 2,8 2,8 
1 Underskudd i selvkostkalkylen føres ikke i årsregnskapet, men på memoriakonti i 

balansen
 

Disposisjonsfond     

Flyktningefond 11,9 16,4 

Disposisjonsfond 175,0 167,0 

Skatt, renter og pensjonsfond 53,3 53,3 

Vedlikeholdsfond 27,4 27,4 

Kommunereform 15,0 23,0 

Kompetanseutviklingsfond 3,5 3,5 

Andre disposisjonsfond 1,0 0 

Sum disposisjonsfond 287,1 290,6 

Ubundne investeringsfond 2,2 2,2 

Sum fond 369,0 346,5 

 
 
 
 

  Selvkostfond 31.12.2017 31.12.2018 

Renovasjonsfond 1,3 0,8 

Vannfond -1,0 -12,3 

Avløpsfond 12,2 -0,5 

Slam/privet -1,0 -0,6 

Feiing 0 0,1 

Oppmåling 0,9 0,9 

Bygge- og delesak 3,7 3,7 

Sum selvkostfond 16,0 -7,9 

   Avsetning/bruk av fond 31.12.2017 31.12.2018 

Avsetning disp.fond 80,9 62,9 

Avsetning bundne disp.fond 58,1 39,7 

Bruk av disposisjonsfond -18,8 -59,3 

Bruk av bundne driftsfond -37,9 -65,7 

Bruk av ubundet investeringsfond -8,1 0 

Bruk av bundne inv.fond 0 0 

Sum avsetn (+)/bruk (-) av fond 74,2 -22,4 
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Avsetning til bundne driftsfond på 40 mill kr består av 21 mill kr til avsetning av øremerkede midler, 
om lag 2 mill kr i mindreforbruk til Follorådet og Kemneren i Follo. I tillegg er det liten avsetning til 
selvkostfondene innen UTE og Bygg og kart på om lag 0,2 mill kr. Det er også satt av om lag 15 mill kr 
som er resterende statlige tilskudd til Nordre Follo Fellesnemnd.  
 
Bruk av disposisjonsfond på om lag 59 mill kr gjelder først og fremst overføring til finansiering av 
investeringer på 50 mill kr. Det er også regnskapsført tilbakeføring av midler overført fra 2017. Dette 
er utgifter som påløp i 2017, men som ble utbetalt i 2018. I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 
40/18 er det brukt om lag 4,3 mill kr til IKT-lisenser og styrking av kommunalsjefenes staber i 
forbindelse med arbeidet med etableringen av Nordre Follo. Til finansering av Oppegårds del av 
prosjekter i regi av Nordre Follo for 2018, vedtok kommunestyret i sak 41/18 at dette skulle dekkes 
av disposisjonsfond. Det er brukt 1,9 mill kr av disposisjonsfond på dette i 2018. Det er brukt om lag 
1 mill kr fra SFO-fondet som nå for øvrig er brukt opp.  
 
Bruk av bundne driftsfond på om lag 66 mill kr fordeles med 13 mill kr til selvkostområdene innen 
UTE, om lag 3 mill kr er tilbakeføring av midler tilhørende Kemneren i Follo og tilbakeføring av 
øremerkede midler fra 2018 med om lag 19 mill kr. Tilbakeføring av statlige midler til Nordre Follo 
var på om lag 31 mill kr.  
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2.6 Hovedoversikt og nøkkeltall 
 
Hovedoversikt drift     

Tall i hele tusen 
Justert budsjett 

2018 
Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Driftsinntekter        

Brukerbetalinger 120 964 127 111 117 982 118 666 

Andre salgs- og leieinntekter 206 198 204 514 194 881 195 289 

Overføringer med krav til motytelse 127 169 217 346 192 857 191 561 

Rammetilskudd 502 500 509 771 479 569 458 669 

Andre statlige overføringer 59 439 76 451 104 533 55 960 

Andre overføringer 4 223 8 240 6 035 9 863 

Skatt på Inntekt og formue 1 013 000 1 020 926 1 010 630  964 475 

Sum driftsinntekter 2 033 493 2 164 359 2 106 487 1 994 486 

     

Driftsutgifter      

Lønnsutgifter 1 092 561 1 142 668 1 073 369 997 391 

Sosiale utgifter 327 207 306 875 289 366 273 170 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon 243 043 284 366 259 797 231 763 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjon 203 685 207 776 198 775 191 461 

Overføringer 95 681 99 546 90 257 82 325 

Avskrivninger 111 498 120 064 113 632 109 337 

Fordelte utgifter -13 582 -13 856 -11 624 -9 237 

Sum driftsutgifter 2 060 092 2 147 439 2 013 573 1 876 210 

       

Brutto driftsresultat -26 599 16 920 92 916 118 275 

       
Finansinntekter      

Renteinntekter 11 000 14 391 12 636 12 417 

Mottatte avdrag på utlån 100 134 157 216 

Sum eksterne finansinntekter  11 100 14 525 12 793 12 634 

       
Finansutgifter      

Renteutgifter 43 950  40 762 40 451 40 333 

Avdrag på lån 98 720 89 990 95 386 93 833 

Sosial utlån 200 285 187 56 

Sum eksterne finansutgifter 142 870 131 037 136 024 134 223 

       

Motpost avskrivinger 111 498 120 064 113 632 109 338 

       
Netto driftsresultat -46 871 20 472 83 317 106 024 

       
Interne finanstransaksjoner      

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 56 928 56 928 78 058 76 649 

Bruk av disposisjonsfond 4 825 9 281 5 119 4 456 

Bruk av bundne fond 58 456 65 717 37 871 21 120 

Sum bruk av avsetninger 120 209 131 926 121 048 102 225 

     

Avsatt til disposisjonsfond 66 743 62 850 80 936 82 854 

Avsatt til bundne fond 1 495 39 746 58 119 32 787 

Overføring til investeringsregnskapet 5 100 5 486 8 383 14 550 

Sum avsetninger 73 338 108 082 147 438 130 191 

       
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - 44 316 56 927 78 058 
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Hovedoversikt investering 
   

Regnskap 2016 

Tall i hele tusen 
Justert budsjett 

2018 
Regnskap 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2016  

Inntekter       

Salg av driftsmidler og fast eiendom 42 000 6 632 91 820 20 204 

Andre salgsinntekter      

Overføringer med krav til motytelse 43 500 15 296 3 042 2 039 

Kompensasjon for merverdiavgift 96 134 72 621 27 104 11 931 

Statlige overføringer 4 100  3 698 14 753 

Andre overføringer 34 043 26 650  1 330 

Renteinntekter, utbytte eieruttak      

Sum inntekter 219 776 121 199 125 664 50 257 

      

Utgifter      

Lønnsutgifter  4 308 3 636  

Sosiale utgifter  1 206 1 146  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjonen 618 870 426 537 172 360 142 481 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjonen  51     

Overføringer (merverdiavgift og overføring til kirken) 96 134 73 150 27 343 11 931 

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter      

Fordelte utgifter      

Sum utgifter 715 004 505 252 204 486 154 412 

      

Finanstransaksjoner      

Avdragsutgifter 17 300 29 528 40 310 35 046 

Utlån 90 000 86 296 78 504 59 379 

Kjøp av aksjer og andeler 5 300 5 305 4 894 4 452 

Dekning av tidligere års udekket      

Avsetninger til ubundne investeringsfond      

Avsetninger til bundne fond      

Avsetning til likviditetsreserve      

Sum finanstransaksjoner  112 600 121 129 123 708 98 877 

Sum finansieringsbehov 607 827 505 181 202 530 203 032 

      

Dekket slik      

Bruk av lån 535 227 419 720 133 100 116 497 

Mottatte avdrag på utlån 17 300 29 976 39 248 30 129 

Salg av aksjer og andeler      

Bruk av tidligere års udisponert      

Overføring fra driftsregnskapet 5 300 5 486 8 383 14 550 

Bruk av disposisjonsfond 50 000 50 000 13 720  40 000 

Bruk av bundne investeringsfond   8 080 1 856 

Sum finansiering 607 827 505 182 202 530 203 032 

     Regnskap 2016 

Udekket/udisponert   
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Balanse 
    

Tall i hele tusen kroner 2018 2017 2016 2015 

Eiendeler         

Omløpsmidler         

Kasse, bank, sertifikater m.v. 619 085 689 045 562 155 425 167 

Premieavvik 112 281 92 651 89 144 74 051 

Kortsiktige fordringer 142 407 125 087 116 895 93 308 

Sum omløpsmidler 873 773 906 783 768 194 592 526 

       

Anleggsmidler      

Aksjer 53 940 48 635 43 742 39 290 

Utlån 365 102 308 739 269 495 240 464 

Utstyr, maskiner og transportmidler 106 032 112 185 79 862 60 759 

Pensjonsmidler 2 103 646 1 901 293 1 745 356 1 693 411 

Faste eiendommer 3 492 154 3 102 800 3 086 199 3 067 678 

Sum anleggsmidler 6 120 874 5 473 652 5 224 654 5 101 602 

       

Sum eiendeler 6 994 647 6 380 435 5 992 848 5 694 128 

       

Gjeld/egenkapital      

Gjeld      

Kortsiktig gjeld 377 909 386 187 337 632 235 086 

Langsiktig gjeld 2 167 093 1 861 611 1 827 008 1 816 082 

Pensjonsforpliktelser 2 400 740 2 308 373 2 191 739 2 114 079 

Sum gjeld 4 945 742 4 556 171 4 356 379 4 165 247 

       

Egenkapital      

Fondsmidler 346 529 368 930 294 664 246 455 

Endring i regnskapsprinsipp AK drift -13 792 -13 792 -13 792 -13 792 

Regnskapsmessig overskudd 44 316 56 927 78 058 76 649 

Annen egenkapital 1 671 854 1 412 200 1 277 539 1 219 569 

Sum egenkapital 2 048 907 1 824 265 1 636 469 1 528 881 

       

Sum gjeld/egenkapital 6 994 649 6 380 436 5 992 848 5 694 128 
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3. OVERORDNET MÅLEKART 

Oppegård kommune har fire fokusområder for styring og rapportering; Folkehelse, miljø og samfunn, 
Brukere av kommunale tjenester, Medarbeidere og arbeidsformer og Økonomi. Målsettingen er å 
sikre at organisasjonen fokuserer og måler resultater på de viktigste områdene. Innenfor de fire 
fokusområdene er det definert hva det er kritisk at kommunen lykkes med for å nå fastsatte mål. Til 
de kritiske suksessfaktorene er det knyttet styringsindikatorer og definert ambisjonsnivå for hva 
kommunen skal prestere. Resultatene skal vise om organisasjonen er på rett vei og gi grunnlag for 
læring og forbedring. Alle virksomheter skal vurdere hvordan de kan bidra til oppfølging av 
overordnede mål og strategier innenfor de fire fokusområdene. 
 

Det overordnede målekartet viser resultater for styringsindikatorer som gjelder for hele 
organisasjonen. Resultat for de enkelte tjenesteområdene er nærmere omtalt i kapittel 4 
Tjenesteområder.  
 
 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

Andel miljøsertifiserte kommunale virksomheter  85 %  82 %  82 %  82 %  82 %   

Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen  16 P µg/l  17 P µg/l  17 P µg/l  8 P µg/l  10 P µg/l   

Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht fosfor)  31 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  14 P µg/l  20 P µg/l   

Gjenvunnet husholdningsavfall  93 %  91 %  89 % 92 %  95 %   

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Valgdeltakelse kommunevalg     68,3 %         

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet barnehage   5,0    4,4   4,32     

Brukertilfredshet fritidssentrene  4,9     5,3  5,0     

Brukertilfredshet psykisk helsetjeneste   5,1     -   

Brukertilfredshet TILFU - pårørende   4,1     -   

Brukertilfredshet PLO - beboere på institusjon   5,1     -   

Brukertilfredshet PLO - pårørende av beboere på 
institusjon 

  4,5     -   

Brukertilfredshet omsorgsboliger   5,0     -   

Brukertilfredshet hjemmetjenesten   5,1     -   

Brukertilfredshet fysioterapi    5,3    -   

Brukertilfredshet ergoterapi     -   

Brukertilfredshet helsestasjon   5,3     -   

Brukertilfredshet NAV Oppegård  4,9       -     

Brukertilfredshet byggesaksbehandling  4,2    4,2    4,4   4,8  4,7     

Brukertilfredshet Kulturskolen    5,1    5,1  5,0     

Brukertilfredshet skole - elever 7. trinn  4,2    4,1    4,2   4,1  4,5     

Brukertilfredshet skole - elever 10. trinn  3,7    3,7    3,7   3,8  4,3     

Brukertilfredshet skole - foreldre 7. og 10.trinn     -   

Brukertilfredshet foreldre SFO   4,4     4,4 4,5   

Brukertilfredshet Barnevernet  5,1     5,1     -   
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Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Kompetanse        

Bruk av kompetanse  4,3     4,3     -     

Arbeidsglede        

Mestringsklima  4,2     4,2    -   

Dialog        

Nærvær  92,2 %    92,0 %    92,9 %    92,1 %    93,2 %     

Rolleklarhet  4,3     4,4    -   

Ledelse        

Mestringsorientert ledelse  4,1     4,1     -    

Arbeidsformer og nytenking        

Fleksibilitetsvilje  4,5     4,5     -     

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris  61    48    48   37  60     

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse    82 % 83 %  83 %   

 

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdenes samlede forbruksprosent  96,5 %  99,0 %  100,1 %  100,7 % <100,0 %   

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter  5,0 %  5,3 %  4,0 % 1,0 %  1,75 %   

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter    13,6 % 13,4 %  10,0 %   

Gj.snittlig lånefinansiering av investeringer siste 4 år, 
eksl VAR 

   34,8 % 39,3 %  60,0 %   

Effektiv bruk av ressurser        
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Brukerundersøkelse i 2018 er ny med skala 1-5 i stedet for 1-6 som tidligere. Det gjør at tallene fra tidligere år ikke er sammenlignbare 
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4. TJENESTEOMRÅDER 

Overordnede mål og prioriteringer samt mål for tjenesteområdene ble vedtatt i Handlingsprogram 
2018-2021. Gjennom målekartene rapporteres status i forhold til vedtatte mål, og trend som viser 
utvikling de siste tre årene. 
 
Resultatene kommenteres under «Resultat for tjenesteområdet», og som et minimum er det 
kommentert på alle styringsindikatorer hvor man har et rødt resultat.  
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4.1 Kultur og fritid 
 

 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter 
 

 
 
 
 

Virksomhet  
Kulturskole  
Kulturhus 
Bibliotek  
Nærmiljø  
Totalt 

Årsverk 
 15,9 
   7,2 
   9,7 
 13,3 
 46,2 

Utgjør 2,4 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedoppgaver 

 Legge til rette for et mangfoldig  
kulturtilbud 

 Styrke og utvikle kultur- og 
fritidstilbudet til barn og unge 

 Gode sosiale og kulturelle møteplasser 
som fremmer mestring, integrering, 
mangfold og toleranse 

 Tilrettelegge brede, tilgjengelige og 
inkluderende tilbud som fremmer 
psykisk og fysisk helse 

 Tilrettelegge tilbud som er med på å 
styrke et levende organisasjonsliv, 
demokrati og ytringsfrihet 

 Fritid for funksjonshemmede 
 

4.1 
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4.1.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Levende lokalsamfunn og samfunnsliv        

Åpne kultur- og nærmiljøarrangementer i Kolben  485    477    553    524    415     

Antall arrangementer i Kolben i regi av det frivillige 
kulturliv  

 144    128    160    132    118     

Besøkende i Kolben  534 513    525 731    530 111    522 883    520 000     

Besøkende i biblioteket  143 851    154 288    168 743    159 263    150 000     

Besøkende på fritidssenter (10-18 år)  30 300    27 998    28 355    30 239    25 000     

Frivillige timer registrert i Frivillighetssentralen  15 000    10 540    9 050    10 024    15 000     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet fritidssentrene  4,9      5,3  5,0     

Brukertilfredshet Kulturskolen    5,1     5,1    5,0     

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,3        4,4    -   

Dialog        

Nærvær  93,3 %    93,8 %    96,7 %    94,9 %    94,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    5    1    4     

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  97,6 %  92,2 %  98,4 %  99,8 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 

 

4.1.2 Resultat for tjenesteområdet 

 
Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Kulturvirksomhetene legger til rette for gode oppvekstsvilkår, gode kulturopplevelser, møteplasser 
og utvikling av kunstnerisk og kulturell kompetanse. Dette skjer blant annet gjennom et variert og 
profesjonelt kultur- og fritidstilbud, tilrettelegging og samarbeid med det frivillige kulturliv om 
arrangementer og aktiviteter, samt et variert undervisningstilbud.   
 
Kulturvirksomhetene arbeider aktivt med å oppfylle hovedmålet i den nasjonale fritidserklæringen 
om at alle barn og unge skal ha tilgang og mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. 
Samarbeidsforumet, KNUTA, er pådriver for arbeidet. I 2018 har det vært fokus på å danne 
kunnskapsgrunnlag gjennom å hente erfaringer fra andre kommuner, blant annet gjennom 
deltakelse i et nyopprettet KS nettverk «Fritid for alle». Både Ski og Oppegård kommune har vedtatt 
Nasjonal Rammeplan for Kulturskolen, som har tilsvarende mål. Kulturhuset har utviklet et 
regelmessig tilbud til barn og familier der billettprisene holdes så lave som mulig. Antall besøkende 
på barne- og familiearrangementer har økt i 2018. Bibliotekets BUA-ordning for utlån av fritidsutstyr 
har nådd frem til mange. Samarbeidsavtalen mellom Biblioteket, Frivilligsentralen og Framtiden i 
våre hender klargjør ansvarsforhold mellom partene. Innsats fra frivillige er helt avgjørende for 
driften av BUA. Friplasser på fritidssentrenes ferieaktiviteter og turer og kulturskolens sommerskole 
har gjort at flere barn i lavinntektsfamilier har deltatt på disse aktivitetene. Midler Kulturskolen og 
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Nærmiljø har søkt og mottatt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, er brukt til å finansiere 
disse friplassene. 
 
Kulturskolen har deltatt i et nasjonalt prosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd som forplikter 
kommunen til å etablere et permanent utviklingsarbeid. Prosjektet ble avsluttet i 2018, og 
utviklingsarbeidet rettes nå mot etableringen av Nordre Follo kulturskole. Regionale 
undervisningsplaner for kulturskolene i Follo er iverksatt. Gjennom fire kulturskoleuker i året, 
arrangementer i Follopiloten og eksterne henvendelser er kulturskolen en stor mestrings- og 
formidlingsarena for over 800 barn og unge. 
 
Demokratiprogrammet for barn og unge ble vedtatt våren 2018. Arbeidet med å involvere barn og 
ungdom i planer for Nordre Follo har vært prioritert og er gjort sammen med Ski kommune. 
  
Kulturvirksomhetene samarbeider med frivillige på flere områder. I 2018 er det utviklet ytterligere 
aktiviteter og arrangementer i samarbeid med frivillige. Det er opprettet et interimsstyre for Nordre 
Follo Kulturråd. 
 
Kulturskolen og korpsene videreførte et eget prosjekt med tett samarbeid og samordning av 
rekruttering og satsinger for å beholde medlemmer i korpsene. Kulturskolen har overtatt all 
undervisning for korpsene. Samarbeidet gir resultater. 
 
Frivilligsentralen har i løpet av 2018 testet ut et digitalt registreringssystem som skal evalueres i 
2019. Det har vært en strategi å synliggjøre sentralens rolle og muligheter gjennom større prosjekter 
som TV-aksjonen og julegaveaksjonen. Eksempler som dette med økt samarbeid med andre 
kommunale tjenester og private aktører, har bidratt til at flere nye frivillige har meldt sin interesse 
gjennom året. Frivilligsentralen har fortsatt fokus på å være et sted for inkludering og har hatt 
foredrag for å synliggjøre dette overfor mulig nye frivillige eller mennesker som ønsker 
arbeidstrening. 
  
Biblioteket er videreutviklet som sosial møteplass og arrangementsarena. Det nye «multirommet» 
benyttes i stor grad til ulike aktiviteter som blant annet til klassebesøk, bokkafé, digital veiledning og 
ulike aktivitetsgrupper. Mange benytter seg av muligheten til å besøke biblioteket i 
«meråpningstiden», der man kan låse seg inn i biblioteket med lånekortet hver dag fra klokken 07 til 
22.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Kulturskolens brukerundersøkelse understreker viktigheten av å videreutvikle Kulturskolen som 
mestringsarena og sosial møteplass, i tillegg til å ha en bredde i fagtilbudet. Brukerne er både opptatt 
av kostnadsnivået og å finne frem på kommunens nettsider. 
 
Fritidssentrene legger vekt på kvalitet og ungdomsmedvirkning i gjennomføring av større 
fellesarrangementer, gruppeaktiviteter, ferietilbud og tilrettelegging for de med svak økonomi. 
Sentrenes driftsform kombinerer det sosialfaglige og kulturfaglige, slik at ungdom kan delta i 
aktiviteter og samtidig bli sett og fulgt opp av voksne når de trenger det. Aktiviteter og åpningstider 
med høy grad av voksentetthet har mest stabilt besøk. I 2018 har sentrene også drevet matgrupper 
via stiftelsen Smaksverkstedet. Flame fritidssenter har inngått avtale med Greverud skole om å drive 
Sisterhoodgrupper og partene jobber for å videreføre arbeidet. Sanitetskvinnene i Oppegård er med 
og støtter dette arbeidet. Hjørnet ungdomskafé har i 2018 tredoblet sitt besøk, samtidig med økt 
fokus på UNGfri prosjektet. UNGfri engasjerer ungdom og unge voksne i driften og har fokus på 
kvalifisering til ulike driftsoppgaver. 
 
Kulturhuset arbeider kontinuerlig for å ha et tilbud til alle innbyggere, på tvers av aldersgrupper og 
kulturelle interessefelt. Arrangementer som henvender seg mot et voksent publikum og mot barn, 
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har gode besøkstall, mens det er mer krevende å oppnå gode besøkstall på tilbud som retter seg mot 
unge og unge voksne. Kulturhuset har søkt samarbeid med aktører som kan levere artister som er 
attraktive for denne gruppen og er i gang med bygging av et konsept som henvender seg spesielt mot 
unge og unge voksne – «Klubbkveld». Konseptbygging må gå over litt tid. Det har vært gode 
resultater hittil. 
 
Biblioteket har systematisert sin digitale veiledning til innbyggerne ved det ukentlige «På nett klokka 
ett»- tilbudet med miniforedrag om aktuelle tema, etterfulgt av individuell og gruppevis veiledning.  
Frivillige bidrar også i dette. Sommerlesekampanjen for barn ble nok en gang gjennomført i et tett 
samarbeid med skolene, og mer enn 53 % av alle barn i grunnskolealder deltok. Utlånet til barn og 
unge økte med nesten 10 % i 2018. 
  
Kulturskolene i Oppegård og Ski er, som to av fem kommuner, blitt med i det nasjonale prosjektet 
NORDEA KUL-TUR. Arbeidet styrker produksjonskompetansen på kulturarrangementer og omfatter 
både elever og ansatte. Kulturskoleprosjektet «Follopiloten» ble avsluttet med stor markering i juni 
2018. Prosjektet videreføres som fast tiltak under det nye navnet «Ung Musikk». Akershus 
fylkeskommune er ny samarbeidspart og tiltaket utvides til å omfatte øvrige kommuner i Akershus. 
Alle sju Follo-kommunene har signert ny samarbeidsavtale. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne i kulturvirksomhetene har høy 
medarbeidertilfredshet. 
 
Det var meldt inn færre forslag til innovasjonsprisen fra tjenesteområdet enn ønsket nivå for 2018. 
Mye innovasjonsarbeid gjøres likevel i forbindelse med byggingen av Nordre Follo kommune.  
 
Fokusområdet Økonomi 
Resultatet varierer noe mellom virksomhetene, men tjenesteområdet fikk samlet sett et resultat på 
99,8 %. Dette utgjør et mindreforbruk i underkant av 0,1 mill kr. 
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4.2 Skole, kvalifisering og barnevern 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 

Virksomhet  
Seks barneskoler, inkl Sofiemyråsen 
ressurssenter  
Fire ungdomsskoler  
Seks skolefritidsordninger (SFO) 
Kvalifiseringssenter for 
voksenopplæring (OKS) 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Barneverntjeneste 
Totalt 

Årsverk 
260,0 

 
 102,4 
    62,1 

 
    22,7 
    20,4 
    58,7 

   526,34 

Utgjør 27,6 % av samlet antall årsverk i Oppegård  
kommune 

Hovedoppgaver 

 Grunnskoleopplæring  

 Skolefritidsordning  

 Leksehjelp  

 Pedagogiske psykologiske tjenester til 
brukere som har lærevansker, psykososiale 
vansker og/eller språk- og talevansker 

 Norskopplæring for flyktninger og 
arbeidsinnvandrere 

 Bosetting for enslige, mindreårige flyktninger 

 Forebyggende arbeid og hjelp til barn og unge 
som opplever omsorgssvikt eller står i fare for 
skjevutvikling 

 Oppsøkende og kriminalitetsforebyggende 
arbeid 

4.2 
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4.2.1 Målekart for tjenesteområdet  

 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

Andel miljøsertifiserte virksomheter/skolebygg 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

Trygghet og tilhørighet        

Elevenes trivsel i skolen, 7. trinn   4,5    4,5    4,5    4,4    4,5     

Elevenes trivsel i skolen, 10. trinn   4,1    4,1    4,1    4,2    4,4     

Elevenes nærvær på 10. trinn  96,0 %  95,9 %  96,1 %  95,7 %  96 %   

Antall ungdomsskoler som tilbyr elevbedrift som 
valgfag 

    4    4     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Tilstrekkelig tjenestetilbud        

Saksbehandlingstid nye saker PPT    3,0 mnd  6,0 mnd  8,0 mnd  1 mnd   

Andel gjennomførte undersøkelser i barnevernet 
innenfor fristen 

 98,0 %  98,3 %  96,0 %  99,0 %  100 %   

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Norsk lesing, 5. trinn, nasjonal prøve  52    52    53    53    52     

Engelsk lesing, 5. trinn, nasjonal prøve  51    50    51    53    53     

Regning, 5. trinn, nasjonal prøve  52    52    51    53    52     

Norsk lesing, 8. trinn, nasjonal prøve  53    54    53    52    52     

Engelsk lesing, 8. trinn, nasjonal prøve  53    53    51    52    52     

Regning, 8. trinn, nasjonal prøve  53    53    52    53    53     

Norsk lesing, 9. trinn, nasjonal prøve  57    57    59    55    56     

Regning, 9. trinn, nasjonal prøve  57    57    57    56    56     

Grunnskolepoeng    42,9    43,8    43,7    43,7     

Brukertilfredshet skole - elever 7. trinn  4,2    4,1    4,2    4,1    4,5     

Brukertilfredshet skole - elever 10. trinn  3,7    3,7    3,7    3,8    4,3     

Brukertilfredshet skole - foreldre 7. og 10.trinn    2     4,5     

Brukertilfredshet foreldre SFO   4,4      4,4    4,5     

Brukertilfredshet Barnevernet  5,1     5,1     -     

Barnevern: andel tiltaksplaner innen lovpålagt frist i 
aktive tiltakssaker per 31.12 

 95,7 %    98,6 %    94,7 %    97,5 %    99 %   

Trygghet og selvstendighet        

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,2     4,2    -   

Dialog        

Nærvær  92,8 %    93,1 %    93,5 %    92,8 %    93,1 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    2    4    12     
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Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  98,7 %  99,9 %  102,4 %  103,9 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år  
2  På grunn av at skolene ikke har svart på de samme spørsmålene finnes det ikke et samlet resultat på kommunenivå 

 

4.2.2 Resultat for tjenesteområdet 

 
Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Plan for trygt og godt skolemiljø, vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, ble implementert på samtlige 
skoler i 2018. Planen beskriver fokusområder og pedagogisk praksis som bidrar til et trygt og godt 
skolemiljø. Nytt lovverk, sterkt fokus på håndtering av mobbing og veiledningen fra 
læringsmiljøprosjektet har det siste året gitt skolene i Oppegård bedre kompetanse på dette 
området. Dette fremgår av resultatene i Elevundersøkelsen fra høsten 2018. 
 
Ambulerende team (A-team) er fortsatt en viktig ressurs i skolenes arbeid med å etablere gode 
skolemiljøer. Tilbakemeldingene fra skolene er gjennomgående gode. Teamet har i 2018 i samarbeid 
med skoleeier, blant annet vært aktive med å implementere nytt lovverk, kapittel 9A i 
Opplæringsloven. 
 
I 2018 hadde A-team en økning i antall saker de veiledet i. Veiledningen på skolene har vært rettet 
mot de voksne i det å ha en systemisk tilnærming til utfordringene i skolemiljøet. I løpet av året har 
det vært mellom 10-12 saker gående samtidig, fordelt på fire veiledere. A-team har veiledet på de 
fleste skoler og trinn, samt SFO.    
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Det er et mål at grunnskolene i Oppegård skal være blant de tre beste kommunene i KOSTRA-gruppe 
13 når det gjelder resultater på nasjonale prøver. På 5. trinn er resultatene på nasjonale prøver i 
2018 enda bedre enn i 2017 og helt i toppsjiktet i kommunegruppe 13. Også på ungdomstrinnet er 
resultatene på nasjonale prøver meget gode.  I tillegg viser resultatene at det er færre elever som 
ligger på laveste mestringsnivå. 
 
Lærere og elever har gjennom det siste året utviklet sin kompetanse i bruk av digitale verktøy i 
skolen. Denne kompetanseutviklingen har ført til økte muligheter for samarbeidslæring i digitale 
rom, bedre oppfølging av vurdering for læring, større variasjon i undervisningen og et økt fokus på 
digitale sosiale ferdigheter. 
  
Alle ungdomsskolene i Oppegård deltar i et treårig forsøk med programmering som valgfag. Forsøket 
avsluttes våren 2019. Våren 2018 ble det gjennomført et kurs i koding. Kurset gikk over to 
ettermiddager og var rettet mot de eldste barna på SFO. Elever fra Roald Amundsen Videregående 
skole var instruktører. Kurset var vellykket og vil bli videreført i 2019. 
 
Arbeidet med å tolke og forstå innholdet av overordnet del av ny læreplan er godt i gang på alle 
skolene. Alle lærere deltok høsten 2018 på en felles økt med lærere fra Ski med tema Overordnet 
læreplan og dybdelæring. I tillegg har ledere og noen lærere fra hver skole deltatt på workshop om 
dybdelæring og kritisk tenkning i regi av OsloMet og Universitetet i Oslo. 
 
Skolene fortsetter å jobbe med elevmedvirkning og elevdemokrati fordi dette henger sammen med 
elevens tilfredshet med skoletilbudet. 
 
Prosjektet Two Teachers var planlagt å pågå ut 2020. Høsten 2018 vedtok Stortinget at det skulle 
innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Tilskuddet til ekstra lærer i prosjektet falt bort fra og 
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med høsten 2018. Datainnsamlingen skal fortsette som planlagt, slik at selve forskningsprosjektet 
ikke avsluttes.  
 
Fra og med skoleåret 2018/2019 er det innført norm for lærertetthet i ordinær undervisning. Fra 
høsten 2018 skal det være 16 elever på 1-4. trinn og 21 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Skoleåret 
2018/2019 har alle skolene, med unntak av en, oppfylt kravet om lærertetthet.   
 
Fra skoleåret 2017/2018 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming på         
1.-4. trinn. Ferdighetsprøven gir skolene en god oversikt over ferdighetene til elevene. 
Ferdighetsprøven gir også god informasjon til foresatte om hva elevene skal kunne.  
 
En prosjektgruppe fra Oppegård og Ski har arbeidet med etablering av Newton-rom for elevene i 
Nordre Follo. Det er bestemt at Newton-rommet skal være i toppetasjen i Kolben. Det er planlagt at 
Newton-rommet åpnes høsten 2019. 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har bidratt med råd og veiledning i skolenes ressursteam og 
barnehagenes rutinemøter. Veiledningen har ført til at barn og unge har fått et bedre tilpasset tilbud 
på et tidlig tidspunkt, samtidig som antall henvisninger til PPT har økt i 2018 til totalt 295. Det er en 
økning på 45 henvisninger fra 2017. Det har særlig vært en økning fra grunnskolen. PPT har prioritert 
å få ned saksbehandlingstiden for henvisninger som gjelder barn i barnehagen, slik at barn skal få 
hjelp på et tidlig tidspunkt (tidlig innsats). PPT fikk tilført en ekstra stilling fra 2018. Det forventes 
effekt av denne ekstra stillingen i 2019. PPT vil fortsette å jobbe med å redusere 
saksbehandlingstiden. 
 
Implementeringen av tverrfaglig brukermøter fortsatte i 2018. Brukermøtene økte i bruk gjennom 
året, men har fremdeles ikke nådd målsettingen.  
 
Bekymringsmeldingene til barneverntjenesten har stabilisert seg noe i 2018, selv om det fremdeles 
er en økning sammenlignet med tidligere år. Det er gjennomgående en utfordring å kunne gi rett 
tiltak til rett tid. Dette krever høy grad av kompetanse hos den enkelte saksbehandler og krever mye 
oppfølging fra en leder. Dette er i seg selv en utfordring da barneverntjenesten stort sett får 
rekruttert uerfarne, unge og nyutdannede ansatte som krever opplæring.  
 
Kommunen har de siste årene tatt i mot flere enslige mindreårige flyktninger. Barneverntjenesten 
har hele tiden fokus på tiltak for å bedre integreringen, som for eksempel at ungdommene får tilbud 
om å delta på fritidsaktiviteter. Denne målsetting har lyktes i stor grad. Utekontakten i ferd med å 
sluttføre arbeidet med å lage en miniserie på fire episoder om integreringsarbeid med enslige 
mindreårige flyktninger i kommunen.  
 
Forsøket i Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) med modulstrukturerte læreplaner for 
grunnskoleopplæringen er godt i gang. Første gruppe med deltakere tok eksamen etter ny læreplan 
våren 2018. De fleste deltakerne som avsluttet modul 4 våren 2018 er i gang med videregående 
skole, eller de har fått jobb. For å vurdere muligheter for felles grupper på tvers av kommunene har 
OKS innledet samarbeid med Ski voksenopplæring om felles kompetanseheving for ansatte. OKS 
holder kontinuerlig B2-kurs (norskkurs med rask progresjon på høyere nivå) og tilbyr nabokommuner 
å kjøpe plasser.  
 
Norskkurs med språkpraksis er et etablert tilbud ved OKS. Det jobbes kontinuerlig med å finne 
egnede praksisplasser og det samarbeides med NAV Oppegård om dette. Det er økt behov for 
veiledningskompetanse og i 2018 har alle ansatte deltatt på kurs om arbeidsretting. Det har i tillegg 
vært arrangert en felles kursdag i Follo der samarbeid og veiledning av praksisplasser var et av 
hovedtemaene.  
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Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
I følge Grunnskolens informasjonssystem (GSI) fra 2018, har Oppegård kommune fortsatt en 
utfordring med å sikre at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk, har studiepoeng i 
henhold til lovpålagte kompetansekrav. I skoleåret 2018/2019 har 21 av 39 søkere fått tilbud om 
videreutdanning. 17 lærere ønsket kompetanseheving i norsk, matematikk eller engelsk. Fire lærere 
tar andre fag som den enkelte rektor har prioritert.   
 
I skoleåret 2018/2019 har Oppegård kommune også seks lærere på stipendordningen. I tillegg tar to 
inspektører rektorutdanning, og en lærer tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  Studietilbudet 
om å ta 15 studiepoeng i matematikk eller engelsk på Høyskolen i Østfold ble kansellert på grunn av 
for få søkere. 
 
Alle nyutdannede lærere i Follo har høsten 2018 deltatt i et 1-årig veiledningsprogram. Den enkelte 
lærer har blitt fulgt opp av veileder på egen skole. Både veileder og nyutdannet lærer har deltatt på 
fire samlinger. Veiledningsprogrammet i Follo gjennomføres i tett samarbeid med OsloMet og 
velrennomerte foredragsholdere.  
 
Oppegård kommune deltar i samarbeidsforum i Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike (FØN). FØN 
har ansvaret for å gjennomføre den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. Høsten 2018 
har alle skolene deltatt med til sammen tre lærere/ledere på samlinger med tema kritisk tenkning og 
dybdelæring som er sentrale momenter i ny læreplan. Fremover vil det også være fokus på 
fagplanene i den nye læreplanen som skal gjelde fra skolestart 2020. 
 
Barneverntjenesten har gjennom 2018 vært med på prosjektet «Mitt liv» gjennom 
Forandringsfabrikken. Prosjektet har vært bidragsyter til at barneverntjenesten har fått mer fokus på 
å snakke med barn og drive medvirkning fra barn i barnevernssaker, sammen med andre 
kompetansehevende tiltak barneverntjenesten har hatt på samme tema. 
 
Det ble i 2018 etablert kollegaveiledning på tvers sammen med Ski barneverntjeneste, hvor 
hensikten var å bli kjent, dra nytte av hverandres kompetanse og jobbe med felles faglig ståsted. 
Kollegaveiledningsgruppen ble gjennomført til sommeren 2018. 
 
Tjenesteområdet har ikke nådd målet for innmeldte forslag til innovasjonsprisen i 2018. Dette fordi 
skolene har hatt mye fokus på implementering og forvaltning av kapittel 9A i opplæringsloven. 
 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk et samlet resultat på 103,9 %, som utgjør et netto merforbruk på 12,9 mill kr. 
Skolene samlet fikk et merforbruk på 3,5 mill kr, som i all hovedsak skyldes for høy tilsetting ved en 
skole. Barneverntjenesten fikk et merforbruk på 9,4 mill kr. Avviket er knyttet til plasseringer av barn 
i institusjon og beredskapshjem.  
 
SFO skal driftes etter tilnærmet selvkost av brukerbetalingen. Fordelingen av barn med de ulike 
tilbudene, og økonomiske utslag av de vedtatte moderasjonsordningene, viser at brukerbetalingen i 
SFO ikke dekker opp utgiftene. Resultatet for SFO i 2018 endte med et underskudd på omlag 1 mill 
kroner. Underskuddet vil bli dekket av fond fra tidligere års avsatte overskudd. Ved utgangen av 2018 
er fondet i sin helhet brukt opp, og tidligere års overskudd er dermed tilbakeført driften.   
 
 

4.3 Barnehage 
 

4.3 
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Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 
 
 
 

Virksomhet 

22 Barnehager, inkl. Åpen barnehage  
Tre private barnehager  
Totalt i kommunale barnehager 

Årsverk 
384,9 

 
384,9 

 
Utgjør 20,2 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15 % 

Private barnehager (1,5 %)

Tilrettelagt tilbud (1,0 %)

Kommunale barnehager (12,8 %)

Hovedoppgaver 

 Ivareta oppgaver lagt til kommunen som 
barnehagemyndighet og eier 

 Ivareta barnas behov for omsorg og lek 

 Fremme læring og danning som grunnlag for 
en allsidig utvikling 

 Gi muligheter for skaperglede, undring og 
utforskertrang 

 Medvirkning tilpasset barnas alder og 
forutsetninger 

 Bidra til trivsel og glede 

 Være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap 

 Samarbeide med barnas hjem 
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4.3.1 Målekart for tjenesteområdet 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Helse- og miljøtiltak i den enkelte barnehage  9,9    9,9    10,0   9,9  10,0     

Helse- og livsstil som tema i løpet av året, andel 
barnehager 

 95 %    100 %    100 %   95 %  100 %     

Ansattes deltakelse i utelek som tema, andel 
barnehager 

 95 %    100 %    100 %   95 %  100 %     

Ta vare på jorda        

Miljøsertifiserte barnehager  100 %    100 %    100 %    100 %    100 %     

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Tilstrekkelig tjenestetilbud        

Andel søkere med lovfestet rett til barnehageplass 
som har fått retten oppfylt 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet barnehage   5,0     4,4   4,32     

Andel barnehager som i sine planer omtaler hvordan 
de arbeider med lek, sosial kompetanse, språk, natur, 
helse- og miljøarbeid 

 100 %  100 %  100 %  99 %  100 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Kompetanse        

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning 

 77,1 %  81,2 %  86,1 % 77,3 %  100 %   

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning/ 
utdanning som tilsvarer utdanningskravet 

   32,1 %  35 %   

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,5       4,5    -   

Dialog        

Nærvær  90,4 %    89,5 %    90,8 %    90,3 %    91,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Andel virksomheter som har rutiner for å ivareta 
forskrift om miljørettet helsevern 

 100 %  100 %  100 %  95 %  100 %   

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    13    14    22     

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  96,6 %  97,2 %  98,3 %  98,3 % <100,0 %   

 
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Brukerundersøkelse i 2018 er ny med skala 1-5 i stedet for 1-6 som tidligere. Det gjør at tallene fra tidligere år ikke er sammenlignbare 
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4.3.2 Resultat for tjenesteområdet 

 
Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Nye Greverudlia barnehage har vært under bygging i 2018, og det er ansatt personell til de tre nye 
avdelingene. Planlagt driftsstart for alle seks avdelingene er i begynnelsen av februar 2019. 
 
Den private barnehagekjeden Læringsverkstedet fikk i kst-sak 73/2018 tilsagn om kommunalt 
tilskudd til drift av den nye private barnehagen på Trelasttomta. Planlagt oppstart er høsten 2020. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Fra august ble to nye nasjonale endringer på barnehageområdet iverksatt. Den ene var ny 
bemanningsnorm som gir et minimumskrav til grunnbemanning på én ansatt per tre barn under tre 
år, og én ansatt på seks barn over tre år. Bemanningsnormen oppfylles for barnehagene som helhet.  
 
Det ble også innført en skjerpet pedagognorm med krav om minimum én pedagogisk leder per sju 
barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det medførte at 16 
stillinger måtte endres fra fagarbeider/assistent til pedagogisk leder. Ingen fagarbeidere eller 
assistenter ble sagt opp i Oppegård kommune, men enkelte måtte bytte tjenestested. 
 
Implementeringen av tverrfaglig brukermøter (TBM) tar lengre tid enn forventet. Det er en økning i 
antall barnehager som har arrangert TBM. 
 
I november ble foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet gjennomført for første gang i alle 
barnehagene. Svarprosenten var på hele 89 %. Høyeste mulige score på undersøkelsen er 5,0. På 
spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage» scorer kommunen 
4,4. Resultatet er høyere enn vedtatt mål. For å opprettholde de gode resultatene, men også for å 
videreutvikle kvaliteten, følges resultatene opp både overordnet og i den enkelte barnehage i 
samarbeid med foreldre/foresatte, ansatte og barnehagens samarbeidsutvalg. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Det har også i 2018 vært fokus på rekruttering av barnehagelærere ved blant annet å lyse ut stillinger 
også på sosiale media. Ansatte på dispensasjon med relevant høyskoleutdanning, oppfordres til 
videreutdanning i barnehagepedagogikk for å kvalifisere seg til stillinger som pedagogisk leder. Det er 
i tillegg ansatte som tar utdanning som barnehagelærer på deltid. 
 
Barnehagene var også i 2018 svært nær å oppnå grønt statuslys på nærvær. Det gjøres fremdeles 
mye bra nærværsarbeid i barnehagene og trendpilen går rett vei. Nærværsarbeidet har vært tatt opp 
som tema på ledernettverksmøte. HR og NAV Arbeidslivssenter trekkes inn i arbeidet i enkelte 
virksomheter, enten i forbindelse med arbeid for hele virksomheten eller når det gjelder 
enkeltansatte. 
 
Barnehagene meldte ikke inn tilstrekkelig antall innovasjonstiltak til å oppnå måltallet. Imidlertid var 
Hareveien barnehage nominert til prisen for «hverdagsinnovasjon» med «Miljøbamsen Teddy» 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk et samlet resultat på 98,3 %, som utgjør netto mindreforbruk på 3,6 mill kr. 
 
Per 2. tertial ble det meldt et mindreforbruk på 2 mill kr ved årsslutt. Samtidig hadde ikke rådmannen 
på det tidspunktet oversikt over hvilke konsekvenser pedagognormen og bemanningsnormen ville få 
for inneværende års budsjett. Rådmannen har likevel styrt mot at barnehagene skulle innfri 
mindreforbruket som ble varslet per 2. tertial.  
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Mindreforbruket på 3,6 mill kr kan i hovedsak forklares gjennom statuslysene på Kompetanse i 
målekartet. Lønnsbudsjettet tar høyde for at alle stillinger som har et utdanningskrav besettes av 
ansatte som oppfyller kravet. De som ikke oppfyller kravet, har gjennomgående lavere avlønning enn 
det som er lagt til grunn i budsjettet.  
 
Kommunen har ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager. Netto tilskudd til 
drift av private barnehager i 2018 ble 20,2 mill kr. 
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4.4 Pleie og omsorg 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 
 

 

Virksomhet  
Tre sykehjem  
Tre dagsenter 
Omsorgsboliger 
Hjemmetjeneste 
Bestillerkontoret 
Totalt 

Årsverk 
240,5 
 14,0 
 21,6 
 94,3 

8,2 
378,6 

Utgjør 19,9 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

Hovedoppgaver 

 Pleie, omsorg og hjelp i hjem og institusjon 

 Aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede 

 Behandling og rehabilitering 

 Botilbud i og utenfor institusjon 

 Forebygging 

 Tildeling av tjenester med oppfølging av 
kontrakter med leverandører 

 Oppstart av individuell plan 

 Koordineringsansvar for koordinerende 
enhet for re- og habilitering  

4.4 
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4.4.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Antall km syklet på el-sykkel    1 609 km  1 490 km  1 000 km   

Trygghet og tilhørighet        

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet PLO - beboere på institusjon   5,1     -   

Brukertilfredshet PLO - pårørende av beboere på 
institusjon 

  4,5     -   

Brukertilfredshet hjemmetjenesten   5,1     -   

Brukertilfredshet omsorgsboliger   5,0     -   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Kompetanse        

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med 
fagutdanning 

   76,0 % 75 %  75 %   

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,3       4,3    -   

Dialog        

Nærvær  92,0 %    91,4 %    92,5 %    90,9 %    92,0 %     

Arbeidsformer og nytenkning        

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - PLO  63,0    65,4    65,4    68,1    67 %   

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    14    7    6     

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  93,3 %  98,2 %  98,4 %  94,3 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
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4.4.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Strategiplan for velferdsteknologi i Oppegård ble vedtatt av kommunestyret i 2017. Planen har satt 
føringer for kommunens arbeid med velferdsteknologi. Målet er at innbyggerne skal få bo hjemme 
lengst mulig. I 2018 har det hovedsakelig vært fokus på fem hovedprosjekt for å nå dette målet. 
 

 Prosjekt 1 er å sørge for helhetlige arbeidsprosesser med høy kvalitet. I løpet av 2018 har 
TILFU (Tiltak og tjenester for funksjonshemmede) startet opp med eRom på nettbrett i to 
boliger.  
 

 Prosjekt 2 har fokus på trygghet og sikkerhet. Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for 
håndtering av velferdsteknologiske løsninger. Dette innebærer at Oppegård kommune nå 
tildeler innbyggerne velferdsteknologi som for eksempel mobile trygghetsalarmer med GPS, 
døralarmer, sengealarm og trygghetsalarmer ved behov. Erfaringer fra prosjektet 
«Pasientvarsling på sykehjem 2017» er tatt med inn i anbudet om pasientvarslingssystem i 
samarbeid med Ski kommune. Anskaffelsen gjennomføres i løpet av 2019. 
 

 Prosjekt 3 har mestring og frihet som mål. I 2018 er 35 medisindispensere tatt i bruk av 
pasienter i hjemmetjenesten med godt resultat. Pasientene opplever at medisindispensere 
gir den enkelte mestringsfølelse, frihet og selvstendighet. Antall besøk for å gi medisiner 
reduseres og frigjør tid til andre oppgaver.  
 

 Prosjekt 4 har fokus på responssenter for de nye elektroniske tjenestene. Behov for gode og 
sikre rutiner for håndtering av mottak av varsler og alarmer øker når antall varsler tiltar i 
omfang. Follo-prosjektet har fokus på dette og har som mål å utarbeide en oversikt over 
mulighetene innen utgangen av 2019. 

 

 Prosjekt 5 jobber med informasjon og opplæring av innbyggere og ansatte. Det er etablert 
samarbeid med velferdsteknologi-ambassadørene i Pensjonistforbundet, 
frivillighetssentralen, biblioteket og flere virksomheter i kommunen. Det arrangeres 
informasjonsmøter og opplæring i velferdsteknologi for innbyggere. Her informeres det blant 
annet om hva kommunen kan tilby, og hva den enkelte innbygger selv kan bidra med for å 
mestre sin alderdom hjemme. ABC kurs i velferdsteknologi startet høsten 2018 og pågår til 
juni 2019. 22 ansatte deltar fra Oppegård kommune.  

 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Omsorgstjenestene ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal ha mulighet til å mestre egen 
hverdag og være ressurs i eget liv. Tjenestene har fokus på mestring, trygghet og individuelt 
tilpassede tjenester. Differensierte tilbud og individuell oppfølging der pasientene deltar i samtaler 
(«Hva er viktig for deg?») og evaluering av eget tjenestetilbud er videreført i 2018.  
 
Det jobbes med å dreie tjenestetilbudet til mer tilrettelegging for å mestre eget liv. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet har vært i ordinær drift gjennom hele 2018. Teamet har 57 aktive 
deltakere.  
 
I samarbeid med helsetjenesten, og ved hjelp av prosjektmidler, er det etablert et ambulant 
rehabiliteringsteam (ART). Det består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier som jobber i nært 
samarbeid med tjenestemottaker om en tverrfaglig, intensiv og målrettet rehabilitering over en 
tidsavgrenset periode.  
 
Videre er det opprettet lærings- og mestringsgrupper til personer som har eller har hatt kreft og til 
personer som nylig har gjennomgått en hjertehendelse. 
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På sykehjemmene er det fokus på mestring, deltakelse og gode opplevelser. Det er videreutviklet et 
samarbeid både med frivilligheten og med sosiale entreprenører. På Greverud sykehjem kommer 
lokale ungdommer hver helg for å være aktive sammen med beboerne. De unge jobber i en 
ungdomsbedrift; Generasjonsmøte M, og bidrar til glede, samspill og flotte opplevelser.  På Høyås 
dagaktivitetssenter er det etablert et samarbeid med foreldre som er hjemme i barselpermisjon. De 
kommer med sine babyer til sykehjemmet, og er til stor glede for de som får besøk. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Samhandlingsreformen har bidratt til at pasientene skrives raskere ut av sykehuset til hjemmet. 
Dette har resultert i at pleie og omsorgstjenestene har fått nye oppgaver i behandlingsforløpet til alle 
pasientgrupper og dermed endrede krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Medisinsk 
behandling og sykepleie av økende kompleksitet medfører et større behov for å kvalitetssikre 
prosedyre- og ferdighetstrening. God observasjonskompetanse og faglig forsvarlig utførelse er en 
forutsetning for å sikre kvalitet på tjenestene, samt å redusere risiko for pasientskader. 
Virksomhetene har i 2018 implementert pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke; «Tidlig 
oppdagelse av forverret tilstand» (TOFT) for å øke kompetansen til ansatte i å bruke systematiske og 
strukturerte vurderinger av pasientenes helsetilstand. Det er utarbeidet en felles standard for 
oppfølging av pasientene. Arbeidet fortsetter i 2019.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-
opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og 
Omsorgsplan 2020. I tråd med denne satsingen har Oppegård kommune videreført ABC-opplæringen 
der ansatte i omsorgstjenestene har tilegnet seg oppdatert fagkunnskap. Ved utgangen av 2018 
hadde over 200 medarbeidere deltatt i opplæring innen demensomsorgens-, eldreomsorgens-, Mitt 
Livs- og velferdsteknologiens ABC. Mange ansatte fortsetter opplæringen over flere år. 
 
Engasjerte medarbeidere og ønske om å videreutvikle tjenestetilbudet, medfører at 
omsorgstjenestene i Oppegård har søkt og fått innvilget prosjektmidler fra forskjellige eksterne 
aktører i 2018; eksempelvis - dagaktivitetsmidler fra Helsedirektoratet, kompetanse- og 
innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen, midler til tiltak innen demensomsorgen fra Aldring og Helse 
med mer. Midlene muliggjør at tjenestene kan ha et ytterligere fokus på innovasjon, samarbeid med 
innbyggerne, frivillighet og samskaping, som hver for seg og sammen medvirker til å utvikle ett 
Oppegård og etter hvert Nordre Follo – med innbyggerne i sentrum. 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk et samlet resultat på 94,3 %, som utgjør netto mindreforbruk på 16,9 mill kr. 
Mindreforbruket skyldes i all hovedsak NAV-refusjoner, vederlagsbetaling for 13 måneder er 
inntektsført i stedet for 12 måneder, ledige fastlønnsmidler samt ubrukte driftsmidler til det 
planlagte omsorgsboliganlegget i Edvard Griegs vei på grunn av utsatt oppstart. Mindreforbruket på 
faste stillinger skyldes i stor grad utfordringer med rekruttering av spesielt sykepleiere, og må ses i 
sammenheng med merforbruket på vikarer. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering og å forebygge 
fravær (nærværsamtaler, tilrettelegging av arbeid med mere). Ved langvarig eller kronisk sykdom 
som medfører stort sykefravær, søkes det NAV-refusjoner som dekker sykepengene i 
arbeidsgiverperioden.  
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4.5 Sosial 
 

 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter 
 

 
 

 

Virksomhet  
Psykisk helsetjeneste  
NAV Oppegård  
Tiltak og tjenester for 
funksjonshemmede (TILFU) 
Totalt                                             

Årsverk 
36,2 
35,9 

116,2 
 

188,3 

Utgjør 9,9 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

Hovedoppgaver 

 Yte tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne og deres familier 

 Tilby tjenester i form av dagsenter, 
avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, 
miljøarbeidertjeneste og botiltak. 

 Psykisk helsetjeneste arbeider for at 
brukere og deres familier skal mestre 
hverdagslivet best mulig og være mest 
mulig selvhjulpne, ved å fokusere på egne 
ressurser, muligheter, forebygging og 
nettverk. Tjenesten skal bidra til å gi 
forståelse av egen psykisk helseutfordring, 
oppleve trygghet, deltakelse i aktivitet og 
opplevelse av mening i hverdagen.  

 Ivareta statlige arbeids- og 
velferdsordninger og kommunale sosiale 
tjenester  

 Mottak og bosetting av flyktninger 

4.5 
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4.5.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Deltakere på informasjonsarrangement under 
verdensdagen for psykisk helse 

 495    480    502    510    510     

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Nye klienter i sosialtjenesten m/avsluttede saker innen 
fire måneder 

 78 %  72 %  68 %  78 %  77 %   

Brukertilfredshet NAV Oppegård  4,9     2  4,9     

Brukertilfredshet psykisk helsetjeneste   5,1      -     

Brukertilfredshet TILFU - pårørende   4,1     -   

Trygghet og selvstendighet        

Flyktninger 18-55 år som etter avsluttet 
introduksjonsprogram går over i arbeid eller utdanning 

 59 % 53 %  60 %  65 %  70 %   

Flyktninger 18-55 år som etter fem år er i arbeid eller 
utdanning 

 68 %  71 %  68 %  68 %  69 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,2        4,2    -   

Dialog        

Nærvær  91,4 %    90,0 %    92,5 %    91,0 %    93,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    0    0    4     

Saksbehandlingstid for klagesaker - NAV Oppegård  1,7 mnd  2,2 mnd  2,7 mnd  2,4 mnd 2 mnd   

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - TILFU  60 %  63 %  67 %  66 %  65 %   

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  97,7 %  98,3 %  97,4 %  98,0 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 NAV har gjennomført brukerundersøkelse for hele landet i 2018 .Ikke gjennomført for Oppegård særskilt.  
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4.5.2 Resultat for tjenesteområdet 

 
Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Det har vært stor etterspørsel etter aktivitets- og sysselsettingsplasser for målgruppen til Tiltak og 
tjenester for funksjonshemmede (TILFU). Kapasiteten ved OK industrier og Skogbrynet 
aktivitetssenter er fullt utnyttet. Det er flere brukere som ikke har noe aktivitetstilbud på dagtid, og 
det medfører økt bemanning på dagtid i boligene. 
 
Behovet for boliger til funksjonshemmede er økende, og det er flere på venteliste. Manglende 
boligtilbud gir økt etterspørsel etter avlastning, samt at det er flere nye familier som søker om 
avlastning ved Konglestien avlastningssenter.  
 
Antall sosialhjelpsmottakere i Oppegård var 463 i 2018, noen færre enn i 2017, hvor antallet var 470.  
 
Alle under 30 år som mottar sosialhjelp har aktivitetsplikt. Jobb- og aktivitetssenteret «Nye 
Muligheter» er ett av tiltakene NAV Oppegård bruker. Nye muligheter er et flerbrukshus delt mellom 
NAV Oppegård og Helsetjenesten. Der tilbys ulike aktiviteter som jobbsøking, arbeidslivskompetanse, 
arbeidsmarkedskunnskap og egenledelse. I tillegg til brukere med aktivitetsplikt er det også brukere i 
kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet og ordinære arbeidssøkere som benytter seg av 
Nye Muligheters ulike tilbud. 
 
Det arrangeres også rekrutteringssamlinger i samarbeid med arbeidsgivere, jobbklubb, økonomiske 
råd og veiledning og ulike informasjonstilbud for alle inviterte. Mange unge trenger mye råd, 
veiledning og tett oppfølging for å komme tilbake til skole eller ut i arbeid. I 2018 ble 
ungdomsteamet til NAV Oppegård utvidet til å gjelde brukere mellom 16–30 år.  
 
I 2018 fikk NAV Oppegård 191 henvendelser fra nye brukere vedrørende sosiale tjenester, i 2017 var 
antallet 200. Av 191 brukere, fikk 136 sosialhjelp og 109 av brukersakene ble avsluttet etter fire 
måneder. Det vil si at 78 % av sakene ble avsluttet innen fire måneder.  
 
Det har blitt registrert 13 klagesaker på økonomisk sosialhjelp i 2018. Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid var 2,4 mnd. NAV Oppegård har mål om å behandle klagesaker raskt, men i 2018 
var det en sak som medførte lengre saksbehandlingstid. 
 
NAV Oppegård fortsatte med sitt familieprosjekt som startet i 2017. De har fulgt opp 27 familier som 
har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde i 2018. Antall barn i familiene var 76 under 18 år og 34 
hjemmeboende barn over 18 år. Familiene er hovedsakelig flyktninger. 
 
Kvalifiseringsprogrammet har hatt 40 brukere i 2018. 17 avsluttet programmet i 2018 hvorav fire 
fortsatt har ytelser og oppfølging fra NAV Oppegård. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
I 2018 fikk TILFU 43 nye brukere som søkte om ulike tjenester fra virksomheten. Flere er barn og 
unge med sammensatte behov, som mottar tjenester fra flere virksomheter.  
 
Én av hundre arbeidsdager tapes på grunn av sykmelding for psykiske lidelser, en økende andel 
tilskrives lettere psykiske lidelser (Brage, 2012). I 2011 var hver tredje uførepensjon tilskrevet en 
psykisk lidelse. På den bakgrunn startet Psykisk helsetjeneste i 2018 opp med tiltaket «Forebyggende 
psykisk helsehjelp». Tiltaket er et lavterskeltilbud med kortvarig oppfølging knyttet til angst, 
depresjon, søvnvansker og stress/belastning. Tilbudet henvender seg til innbyggere fra 16 år og 
fungerer også som en vei inn til hjelp for de som viser seg ikke å være i målgruppen for tilbudet. 
Psykisk helsetjeneste har i 2018 hatt 163 henvendelser. Gjennomsnittlig ventetid i 2018 har vært    
7,3 dager fra man tok kontakt til man var i gang med et forløp.Tallene fra 2018 viser at av de som var 
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sykemeldte ved oppstart, hadde 74 % fått økt jobbnærvær i løpet av forløpet i Forebyggende psykisk 
helse.  
 
I 2017 startet Psykisk helsetjeneste opp med FIT (Feedback informerte tjenester). Det er et verktøy 
som skal gi tilbakemelding på om bruker opplever bedring og om de rette tjenester ytes. Ut fra dette 
verktøyet ses det at totalt 375 pasienter er registrert i 2018 og 70,4 % av dem har oppnådd bedring. 
I kliniske studier regner man prosenten for vellykket behandling når sonen ligger mellom 64-74 %. 
Tallene hos Psykisk helsetjeneste reflekterer derfor gode resultater med tanke på hvor differensiert 
populasjon de arbeider med. 
 
Psykisk helsetjeneste opplevde i 2018 en øking i antall henvendelser fra personer med alvorlige 
psykiske helseutfordringer, som antagelig henger sammen med reduksjonen av sengeposter i 
spesialisthelsetjenesten. Økingen vises både i forbindelse med saksbehandlingen og i behovet for 
bolig og oppfølging i boligen.  
 
Økonomisk rådgivning fra NAV 
Oppegård skal være lett tilgjengelig for 
de som har behov for tjenesten. NAV 
Oppegård har gitt økonomiske råd og 
veiledning i 259 saker i 2018. 
 
Antall som var i introduksjonsprogrammet i 2018 var 117. Av disse avsluttet 23 programmet. 15 av 
disse gikk ut i arbeid eller utdanning. Målt overgang til arbeid/utdanning er 65 %. Av flyktninger som 
ble bosatt for fem år siden og som er mellom 18 – 55 år, er 17 av 25 i arbeid eller utdanning. Dette 
gir 68 % i måloppnåelse.  
 
NAV Oppegård hadde i 2018 gjennomsnittlig 222 personer i tiltak.  I tillegg 34 i varig tilrettelagt 
arbeid hos OK Industrier og EMPO.  
 
I 2018 har andelen helt arbeidsledige ligget mellom 1,8 % - 2,2 %, som er omtrent som i 2017.  Antall 
langtidsledige er størst i aldersgruppen 30 – 49 år. I 2018 kom 70 % av de ordinære arbeidssøkerne i 
arbeid, mot 65 % året før.  
 
Antall brukere som hadde oppfølging fra rustjenesten var 121 i 2018, hvorav 41 er kvinner. 21 av de 
121 er LAR (legemiddelassistert rehabilitering) brukere. 15 av disse har samtidig rus- og 
psykiatriutfordringer. Det har vært 98 innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
 
I arbeidet med ruskontrakter er det inngått 21 avtaler med hovedsakelig gutter i alderen 15 – 19 år.   
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Tjenesteområdet har fokus på rettsikkerheten til brukerne, men også skolering for ansatte 
vedrørende vold og trusler.  
 
TILFU har i 2018 gjennomført grunnkurs i terapeutisk mestring av vold for ansatte, og virksomheten 
har sertifisert tre instruktører fra Hava Instituttet.  Ved Konglestien avlastningssenter er det 
gjennomført kurs for ansatte i omsorg ved livets slutt. Dette har vært gjort i samarbeid med 
sorgenheten ved Ahus.  
 
Psykisk helsetjeneste har i 2018 gjennomført kurs og kompetanseheving innenfor områdene som 
Recovery, FIT – Brukermedvirkning og forebygging av vold og trusler. I samarbeid med Psykososialt 
kriseteam har de gjennomført kurs i selvmordsforebygging for 45 ansatte. I forbindelse med 
innføring av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten, har flere medarbeidere deltatt på kurs og 
informasjonsmøter, og tjenesten har tilpasset hele tjenesteytingen til de fremtidige pakkeforløpene.   

Økonomisk rådgivning 2015 2016 2017 2018 

Nye saker 46 56 54 48 

Avsluttede saker 61 49 54 62 

Forebyggende økonomisk 
rådgivning av kortere varighet 

220 234 238 259 

Venteliste per 31.12 0 0 0 0 
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Da det ble vedtatt å avslutte ACT teamet for Follo, startet NAV Oppegård og Psykisk helsetjeneste i 
Oppegård og Ski forprosjekt til et felles FACT team med oppstart 1.1.2019. FACT (Flexible Assertive 
Community Treatment) er en modell som tilbyr behandling til personer med alvorlige psykiske 
lidelser og rusutfordringer. Pasientgruppen er kjennetegnet ved at de unndrar seg hjelp fra ordinære 
tilbud, men de har ofte behov for langvarige og koordinerte tjenester.  Det var formell åpning av 
FACT teamet desember 2018. FACT teamet er lokalisert til Ski sykehus. Teamet skal arbeide tett 
sammen med spesialisthelsetjenesten. 
 
Det ble ikke meldt inn forslag til innovasjonsprisen for tjenesteområdet i 2018. Mye 
innovasjonsarbeid gjøres likevel i forbindelse med bygging av Nordre Follo kommune. 
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk et samlet resultat på 98 %, som utgjør netto mindreforbruk på 3,5 mill kr. 
Mindreforbruket skyldes hovedsakelig merinntekter av tilskudd til flyktninger og redusert kjøp av 
tjenester utenbygds. Merinntektene som er knyttet til tilskudd til flyktninger settes på et eget 
flyktningefond. 
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4.6 Helse 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 
 

 

 

 

 

Virksomhet  
Helsetjenesten 
 
I tillegg: 

 25 fastlegeavtaler 

 1,2 kommunale fastlegeavtaler 

 1 turnuslege 

 15,9 fysioterapeuter - 
driftsavtaler 

 1 turnus-fysioterapeut 
 

Årsverk 
68,3 

 
 

Utgjør 3,6 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

Hovedoppgaver 

 Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
blant annet ved Tårnåsen aktivitetssenter 

 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
forebyggende tjenester innenfor psykisk 
helse og rus for alle i alderen 0-20 år 

 Rehabilitering og kurative tjenester ved 
fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddellager 

 Ansvar for legevakt, allmennlegetjeneste og 
smittevernarbeid 

 Kommunalt legesenter, Toppenhaug 

 Kolbotn og Toppenhaugen seniorsenter 

4.6 
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4.6.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Brukere som gjennomfører konsept "Frisklivsresept 
ved Tårnåsen aktivitetssenter" 

 76 %  84 %  83 %  81 %  76 %   

Trygghet og tilhørighet        

Hjemmebesøk til alle nyfødte fra helsesøster innen 14 
dager etter fødsel 

 79 %  86 %  91 %  86 %  87 %   

Andel over 80 år som klarer seg alene i egen bolig eller 
kun mottar praktisk bistand og/eller har 
trygghetsalarm 

   50 %  61 %  75 %   

Antall besøkende på seniorsentrene 1 678 2 352 2 207  2 996    2 400     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet fysioterapi/ ergoterapi    5,3    -   

Brukertilfredshet helsestasjon   5,3     -   

Trygghet og selvstendighet        

Antall tverrfaglige brukermøter hvor bruker deltar    18  18  51   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,3       4,3    -   

Dialog        

Nærvær  97,5 %    95,8 %    95,4 %    93,4 %    97,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    0   3    2     

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  98,2 %  99,7 %  96,6 %  96,8 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
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4.6.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Det er økt fokus på tiltak som støtter foreldrerollen. Verktøy som ICDP (International Child 
Development Program), COS-grupper (Circle of security), Tuning into teens og Parenthood 
videreføres.  
 
Ernæringskompetansen er styrket på helsestasjonen, som ved hjelp av prosjektmidler har fått en 
klinisk ernæringsfysiolog. 
 
Arbeid for å forebygge vold og omsorgssvikt starter allerede i svangerskapsomsorgen, og 
helsestasjonen er med i et forskningsprosjekt for å forbygge vold.  
 
Det er fokus på psykisk helse i skolene for alle elever. Helsetjenesten jobber forebyggende individuelt 
og i grupper.  
 
I 2018 ble det inngått sju nye ruskontrakter og gjennom året har Helsetjenesten og NAV Oppegård til 
sammen jobbet med 21 ruskontrakter. 
 
Andel over 80 år som klarer seg alene i egen bolig eller kun mottar praktisk bistand og/eller har 
trygghetsalarm, ligger på 61 %. Dette er en økning fra året før. 
 
I tillegg til hverdagsmestring, som er et tilbud om aktive tiltak for å styrke egenmestring/trening, ble 
det i slutten av 2018 etablert et tverrfaglig rehabiliteringsteam for hjemmeboende, i samarbeid med 
omsorgstjenestene. Formålet med dette nye teamet er raskt å tilby rehabiliteringstilbud til ny-
utskrevne pasienter fra sykehus og korttidsavdelinger. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
For å sikre brukermedvirkning benytter Helsetjenesten Feedback Informerte Tjenester (FIT), et 
system for umiddelbare tilbakemeldinger fra bruker på tjenesten de mottar. I løpet av året har flere 
ansatte tatt i bruk FIT som metode. Kontinuerlig veiledning av de ansatte er satt i system og er viktig 
for å implementere FIT fullt ut. 
 
For å ta unna ventelistene for foreldreterapi innen PMTO (Parent Management Training-Oregon) og 
foreldrerådgivning, har helsetjenesten gjennom hele 2018 kjøpt tjenesten eksternt. Tiltakene er 
finansiert gjennom prosjektmidler.  
 
Det er fortsatt en økning i antall voksne som henvises til ergoterapeut, fra 1 237 i 2017 til 1 439 i 
2018.  
 
Hjelpemidler leveres oftere flatpakket og er mer teknisk avanserte enn tidligere. Dette krever mer 
kompetanse, og det tar lenger tid å montere hjelpemidlene. 
 
Kommunen fikk også i 2018 midler til et prosjekt om universell utforming. Prosjektet er organisert 
som et samarbeid mellom flere virksomheter i kommunen.  
 
Implementeringen av tverrfaglige brukermøter (TBM) tar lengre tid enn forventet. Det er en økning i 
antall barnehager som har arrangert TBM. Skolene har ikke blitt prioritert i 2018. 
 
Helsetjenesten etablerte to nye lærings- og mestringstiltak i 2018; hjerteskole og kreftrehabilitering. 
Dette er treningstilbud kombinert med tverrfaglige undervisningsopplegg, og tilbudene er åpne for 
målgruppene i Oppegård og Ski kommuner. 
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Fysio- og ergoterapitjenesten har fokus på aktivitet og egenmestring. I løpet av 2018 ble det 
registrert nesten 30 000 fremmøter på gruppetilbudene. Helsetjenesten jobber videre med å sikre 
brukermedvirkning og å målrette tiltakene mot det som har effekt. Nye IKT-verktøy er tatt i bruk, 
blant annet Info Pad, hvor kartleggingsdata fra pasientene føres direkte inn i journal. Dette 
samarbeidet er igangsatt med avtalefysioterapeuter i Oppegård og Ski kommuner. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Kompetansemidler fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet og prosjektmidler har gitt mulighet for 
kompetanseheving til mange ansatte i tjenesten, og flere er i et videreutdanningsforløp. 

Alle ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten har fått jevnlig veiledning av ekstern psykolog. 
 
Sykefraværet økte i 2018, både korttids- og langtidsfravær. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter 
har Helsetjenesten hatt fokus på faktorer som fremmer nærvær.  
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk et samlet resultat på 96,8 %, som utgjør netto mindreforbruk på 2,5 mill kr. 
Mindreforbruket skyldes blant annet at det ikke har latt seg gjøre å fylle alle ledige stillinger. Det har 
vært spesielt utfordrende å rekruttere helsesykepleiere. I tillegg har tjenesteområdet fått 
øremerkede tilskudd, og noen av midlene er overført til 2019.  
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4.7 Samfunn og teknikk 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Føres i investeringsregnskapet 

Virksomhet  
Bygg og kart 
Samfunnsutvikling  
UTE 
Eiendom 
Prosjektkontor1 
Totalt 

Årsverk 
 17,5 
 16,5 
 64,1 
123,5 
    4,0 
225,6 

Utgjør 11,8 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

Hovedoppgaver 

 Areal- og samfunnsplanlegging med vekt på 
bærekraftig utvikling  

 Samfunnsmedisin, folkehelse, miljørettet 
helsevern 

 Samarbeid med frivillige organisasjoner, 
herunder idretten 

 Kartverk, eiendomsregister og 
eiendomsdannelse 

 Byggesaksbehandling 

 Forvaltning av natur- og vassdrag 

 Vannforsyning, avløpssystem og 
avfallshåndtering  

 Drift og vedlikehold av veier og gang-
sykkelveier, idrettsanlegg og grøntområder 
inkludert gravlunder og 

 Parkeringskontroll og transporttjeneste 

 Forvaltning av kommunens eiendommer 

 Drift, vedlikehold og renhold av den 
kommunale bygningsmassen 

 Ansvar for kommunens byggeprosjekter 

 Utleie av kommunens leiligheter og lokaler 

 Behandling av startlån, tilskudd og bostøtte 

 Drift av gjenbruksbutikk 

4.7 
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4.7.1 Målekart for tjenesteområdet  

 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Samlet lengde turveier, turstier og løyper tilrettelagt 
for sommerbruk (km) 

 140   140  140   140  145     

Ta vare på jorda        

Bruk av fornybare energikilder 26 % 26 % 29 % 26 % 26 %   

Energiforbruk i kommunale bygg 150 145 148 150 145 
=<kWh/m2 

  

Andel miljøsertifiserte kommunale virksomheter  85 %  82 %  82 %  82 %  82 %   

Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen  16 P µg/l  17 P µg/l  17 P µg/l  8 P µg/l  10 P µg/l   

Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht fosfor)  31 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  14 P µg/l  20 P µg/l   

Fornyet avløpsnett, gjennomsnitt siste tre år  0,9 %  0,6 %  0,6 %  1,0 %  2,0 %   

Gjenvunnet husholdningsavfall  93 %  91 %  89 % 92 %  95 %   

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Andel private reguleringsplaner behandlet innen 
lovpålagt eller avtalt frist 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

Brukertilfredshet byggesaksbehandling  4,2    4,2    4,4   4,8  4,7     

Tilsyn i byggesaker  6 %  4 %  18 %  22 %  15 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,1        4,2    -   

Dialog        

Nærvær  93,4 %    94,1 %    94,1 %    94,0 %    94 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    10    4    5     

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt siste tre år  0,9 %  0,5 %  0,6 %  1,0 %  2,0 %   

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  93,1 %  103,9 %  107,5 % 117,9 % <100,0 %   

Effektiv bruk av ressurser        

Vannlekkasje (ikke bokført vann)  49,1 %  42,0 %  43,0 % 53,3 % <35,0 %   

Utleieprosent for kommunale leiligheter, 
gjennomsnitt 

 92,9 %  92,6 %  89,3 %  90,9 %  96 %   

1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 I 2018 har utskiftningen av vannledningsnett vært på 1,55 %, mens utskiftningen av avløpsnett var på 1,36 %. Målet er 2 % årlig 
utskiftning av eksisterende ledningsnett i gjennomsnitt for de siste tre år. Utskiftningen av vann- og avløpsnett var svært lav i 2015 og 2016.  
3 Resultatene for årene 2015-2016 er omarbeidet slik at de inneholder Eiendom, og er sammenlignbare med 2017-2018 resultatene. 
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4.7.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Flere store fortettings- og utbyggingsområder har vært under planlegging de siste årene. 
Områderegulering for Skrenten ble vedtatt av kommunestyret 19.11.2018. Dermed er 
rammebetingelsene for utvikling av hele Kolbotn på plass. Detaljregulering for flere 
utbyggingsområder i Kolbotn er igangsatt. Ormerudveien fortrettingsområde er realisert, Myrvoll-
Ekornrud og Greverud senter er under bygging. Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i 
fortettingsområdene er omfattende og krever innsats fra flere av kommunens virksomheter, spesielt 
i forbindelse med bygging av infrastruktur. For å koordinere utbyggingen i Kolbotn, ble det i 2018 
ansatt en egen utbyggingskoordinator.  
 
Oppegård og Ski har samarbeidet om et felles plangrunnlag for Nordre Follo kommune. Arbeidet 
med rullering av kommuneplanen har vært omfattende med stort behov for koordinering og 
samarbeid på tvers av tjenesteområdene i de to kommunene. Samarbeidet har vært godt, og det er 
lagt et solid grunnlag for etableringen av den nye kommunen. Ny kommuneplan for Nordre Follo skal 
etter planen vedtas av det enkelte kommunestyret i Ski og Oppegård våren 2019.  
 
Prosjektkontoret har ansvar for å gjennomføre kommunens største investeringsprosjekter. I 2018 har 
det blitt jobbet med forprosjekt og anbuds- og konkurransegrunnlag for rehabilitering og utvidelse av 
Kolbotn skole. Det er også planlagt og startet etablering av midlertidige lokaler i Solkollen for skolen. 
Disse vil være klare våren 2019. Det er utarbeidet anbuds- og konkurransegrunnlag for bygging av ny 
svømmehall med boliger samt for utendørs svømmeanlegg i Kolbotnvannet. For ny ungdomsskole og 
ny idrettshall på Sofiemyr er forprosjekt påbegynt. Arbeid med konseptvalgsutredning (KVU) er 
startet for miljøstasjon på Sofiemyr. Bygging av omsorgsboliger i Edvard Griegs vei har pågått 
gjennom hele året, og omsorgsboligene er planlagt ferdigstilt sommeren 2019. 
 
Bruk av fornybare energikilder er redusert med tre prosentpoeng fra 2017 til 2018. Dette skyldes i 
hovedsak at varmepumpene i to bygg har væt nedstengt i store deler av 2018 etter havari, noe som 
har medført bruk av el-kjeler. Varmepumpene er nå erstattet, og det forventes bedret resultat i 
2019.  
 
Energiforbruket i kommunale bygg økte i 2018. Dette forklares i hovedsak med havarerte 
varmepumper som beskrevet over. I tillegg har det vært en generell økning av lading av EL-biler, som 
registreres som strømforbruk på tilknyttet bygg. Den varme sommeren 2018 medførte en stor økning 
i energibruk for ventilasjon og kjøling for å opprettholde et tilfredsstillende inneklima. 
 
I 2018 ble det for første gang arrangert frivilligbørs i Kolben. Dette er et internasjonalt konsept som 
legger til rette for mer og bedre samarbeid mellom næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige 
virksomheter. Det ble en suksess, og det ble inngått nesten 100 konkrete samarbeidsavtaler.  
 
Oppegård satser videre på sykkel i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen. I 
2018 startet byggingen av sykkelhotell på Rosenholm.  
 
Andel miljøsertifiserte virksomheter har holdt seg stabilt. Det er ingen nye virksomheter som har 
igangsatt sertifisering. Det er i hovedsak barnehagene og skolene som er miljøsertifiserte. Av disse er 
100 % av virksomhetene sertifisert i ordningen Grønt flagg eller Miljøfyrtårn. 
 
Vannkvalitet (råvann) i Gjersjøen og Kolbotnvannet var mye bedre i 2018 enn tidligere år. Det er den 
samme tendensen her som i andre innsjøer i Norge og dette skyldes antageligvis det tørre været. Det 
var både mindre nedbør og høyere temperaturer enn normalt. Vannføringen i tilførselsbekkene var 
veldig liten i flere måneder, samtidig som grunnvannsstanden har vært svært lav på grunn av lite 
nedbør og stor fordampning. Mindre nedbør har ført til mindre tilførsel av overflatevann til 
spillvannsnettet og overvannsnettet. Lavere grunnvannsstand har ført til mindre innlekking av 
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fremmedvann til utette ledninger. Totalresultatet har blitt mindre tilførsel av fosfor til innsjøene i 
sommermånedene.  
 
I juni 2017 vedtok kommunestyret at det skal legges frem en overordnet oversikt over tiltak som kan 
bedre forholdene under fokusområdet «Folkehelse, miljø og samfunn». En orientering om 
vannkvalitet og tiltak ble lagt frem for Utvalg for miljø og plan våren 2018. Dette ble fulgt opp med 
forslag og vedtak om økt bemanning i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019.  
 
I juni 2018 behandlet kommunestyret et innbyggerinitiativ om bedre vannkvalitet i Kolbotnvannet. 
Som et resultat av dette ble det arrangert et folkemøte om temaet. Kommunestyret vedtok at Utvalg 
for miljø og plan skulle oppnevne en referansegruppe med engasjerte innbyggere, organisasjoner og 
andre interessenter som skal gi innspill til kommunens arbeid med Kolbotnvannet.   
 
Oppegård kommune rehabiliterte 1,55 % av vannledningsnettet og 1,36 % av spillvannsnettet i 2018. 
Årsaken til at målet om 2 % utskiftingstakt ikke ble nådd skyldes følgende forhold: 

 Utbygger er forsinket med rehabilitering og oppdimensjonering av avløpsledning Myrvoll-
Skiveien.  

 Entreprenør har hatt lavere fremdrift enn planlagt ved rehabilitering av VA-ledninger Østliveien-
Frydenbergveien.  

 Entreprenør er forsinket på grunn av problemer med underleverandør i forhold til rehabilitering 
av vannledningen Landerudsenteret-Frøyas vei.  

 Rehabilitering i Harald Hårfagres vei er forsinket grunnet utfordrende geotekniske forhold. 
 
I 2017 innførte Follo Ren en ny avfallsordning for husholdningsavfall. Denne innebærer at all plast 
kastes i restavfallet og matavfall legges i grønne poser. I 2018 ble det satt i gang en prøveordning 
med «Miljøbilen» som henter avfall på ulike steder i kommunen.  Til tross for gode avfallsordninger 
er resultatet på gjenvunnet husholdningsavfall betydelig under målet på 95 %. Hovedårsaken til dette 
er at avfallsfraksjonen «grave- og rivemasser» utgjør så mye som 8 % av de totale avfallsmengdene 
hos Follo Ren. Disse massene ble tidligere benyttet av Follo Ren til underlag på veier, og således ikke 
telt med som husholdningsavfall. Etter endrede regler fra Fylkesmannen sendes massene nå til 
deponi og telles med som ikke gjenvunnet avfall.   
 
Det er montert lekeutstyr, samt foretatt oppgradering av uteområder for 5,2 mill kr i barnehager og 
på to kommunale lekeplasser i 2018. Det ble også etablert en ny treningspark i Sofiemyr idrettspark, 
og en grusbane ved Hellerasten ungdomsskole. I forbindelse med at Kolbotn idrettslag skulle bygge 
en ny kunstgressbane på Hellerasten, ble det avtalt at det ikke skulle benyttes gummigranulat, men 
et materiale basert på sukkerrør. Kommunen er videre med i et prosjekt, hvor alternativt innfyll 
vurderes når kunstgressbanen i Østre Greverud idrettspark skal få nytt dekke.  
 
Hovedplan vei ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018. Det lages en tilhørende tiltaksplan som 
behandles politisk i 2019. Det var en utfordring å drifte veier vinteren 2017/2018, og det ble brukt en 
del ekstra penger på vinterdriften. Kommunestyret har vedtatt at det kan benyttes inntil 5 mill kr til 
ekstra veivedlikehold i 2018/2019. 3,5 mill kr av dette ble brukt i 2018, og arbeidet ble gjort etter 
prioriteringene i Hovedplan vei.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Brukertilfredshet med byggesaksbehandlingen har økt til 4,9, men lav svarprosent (23 %) gjør at 
undersøkelsen har liten verdi som forbedringsverktøy for bedre byggesaksbehandling. Denne 
undersøkelsen har pågått siden 2010 og ble avsluttet i 2018.  
 
Bygg og kart har dedikert to fulle stillinger til tilsyn med byggeprosjektene. Det har gitt god uttelling, 
og tilsynet blir godt mottatt i bransjen. 
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Arbeidet med å bytte ut husvannmålere fortsatte i 2018. Det er totalt 6 000 vannmålere i private 
hjem, og ved utgangen av 2018 ble om lag 5 400 skiftet ut. Disse avleses ved fjernavlesning for første 
gang i 2018/2019. Vannmålere som gjenstår er i boliger der det må gjennomføres ekstra 
tiltak/tilpasninger for å kunne gjennomføre byttet, i tillegg til at et fåtall innbyggere reserverer seg.  
  
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Eiendom har i 2018 samarbeidet med Oppegård kvalifiseringssenter for arbeids- og 
språktreningsplasser. Brukerservice gjennomfører mindre flytteoppgaver, praktiske oppgaver av 
mindre art, reparasjon av inventar og lignende. Brukerservice har i 2018 hatt totalt 10 personer inne 
til arbeidstrening. Dette har bidratt til en vesentlig bedre kontinuitet i denne tjenesten. Renhold har 
hatt seks personer inne til arbeid- og språktrening.  
 
Fokusområdet Økonomi 
I målekartet fremgår det at tjenesteområdet hadde et samlet forbruk på 117,9 %. Det tilsvarer et 
merforbruk på 24,8 mill kr. Av disse er 11,7 mill kr knyttet til underskudd på selvkostfondet, som gir 
en resultateffekt i driftsregnskapet. Videre har tjenesteområdet, i henhold til vedtatte tiltaksplan for 
kommunale bygg, benyttet 7,5 mill kr vedlikeholdsarbeid utover ordinær drift, og det er, som 
vedtatt, benyttet 3,5 mill kr til ekstra veivedlikehold. Det er således et planlagt merforbruk på           
11 mill kr, som skulle ha blitt finansiert av fond. På slutten av året ble det besluttet at fond likevel 
ikke skulle bli benyttet, og tjenesteområdet har således ikke fått tilført disse midlene.  
 
Ikke planlagt merforbruk for tjenesteområdet på 2,1 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til 
merutgifter til vinter- og vårvedlikehold av veiene.  
 
Oppegård kommune er medlem på kraftbørsen og handler inn elektrisk kraft direkte på kraftbørsene 
Nord Pool Spot AS og Nasdaq OMX. Oppegård representerer Follo-kommunene Ski, Vestby, Ås, 
Nesodden og Frogn i et innkjøpsfellesskap. Høsten 2018 måtte Nasdaq trekke av et såkalt 
misligholdfond etter at en av de største traderne på børsen ble utestengt på grunn av manglende 
sikkerhet. Mislighetsfondet ble trukket som en ekstra sikkerhet for å unngå at markedsplassen skulle  
gå overende, og alle aktørene på børsen måtte foreta en ekstra innbetaling. De seks kommunene 
innbetalte til sammen kr 681 000, og kommunene vil få tilbakebetalt mellom 70-90 % fra Nasdaq i 
2019. Kommunene har gjennom prissikring på børsen hittil i år hatt en gevinst på 5,2 mill kr og til 
sammen de neste tre årene forventes en samlet gevinst på 20 mill kr. Det er første gang i historien at 
en hendelse som denne finner sted på Nasdaq, og børsen jobber nå med å gå gjennom sin egen 
risikostyring for eventuelt å iverksette tiltak for å sikre at noe lignende skal kunne skje igjen.  
 
I 2018 ble det utbedret 28 vannlekkasjer. Videre ble om lag 1,5 % av vannledningsnettet rehabilitert, 
og det ble installert trykkreduksjonsventiler for å senke driftstrykket ved Mastemyr. Likevel økte 
lekkasjeprosenten i forhold til 2017. Det understreker behovet for å fortsette å utbedre 
vannledningsnettet. Systematisk overvåking av ledningsnettet har og har hatt en høy prioritert. 
 
I 2018 var det budsjettert med brutto inntekter på 42 mill kr for salg av eiendommer. Flere 
salgsprosesser har tatt lengre tid enn forventet, og kommunen fikk derfor ingen inntekter fra salg av 
kommunale eiendommer i 2018. Se kapittel 6.2 Salg av eiendom for mer informasjon.   
 
Gjennomsnittlig utleieprosent var på 91 % i 2018, noe som er bedre enn i 2017, men betydelig under 
målet på 96 %. De ledige boligene kan deles i to grupper: De som ikke er utleid og de som er under 
oppussing mellom utleieforhold. En del boliger er ledige i påvente av vedtak, eksempelvis 
omsorgsboliger, psykiatriboliger, hospitsboliger og gjennomgangsboliger. Denne ledigheten har vist 
seg vanskelig å redusere. I forhold til boliger under arbeid er det nå dedikert interne ressurser som 
står for mesteparten av arbeidene i boligene, noe som har medført kortere behandlingstid.  
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Selvkostregnskapene er gjort opp i henhold til gjeldende lover og regelverk og ble saldert mot fond.  
 

Tall i mill kr Vann Avløp Renovasjon Slam/privét Feiing 
Bygge- og 
delesaks-

behandling 
Oppmåling Eierseksjonering 

Selvkostfond pr 31.12.17 -1 12,2 1,3 -1,1 0 3,7 0,9 0 

Resultat 2018 -11,3 -12,7 -0,5 0,5 0 0 0 -0,3 

Selvkostfond pr 31.12.18 -12,3 -0,5 0,8 -0,6 0 3,7 0,9 -0,3 
1Underskudd i selvkostkalkylen medfører ikke negative selvkostfond i kommunens årsregnskap, men føres på memoriakonti i balansen. 

 
Høyere driftsutgifter enn driftsinntekter innen selvkostområdene vann og renovasjon har medført at 
det har blitt et underskudd i selvkostkalkylen. Det gjelder spesielt for området vann, som per 
31.12.2018 har et underskudd på 11,3 mill kr. Dette skyldes en bevisst satsing på høyere utskiftning 
av vann- og avløpsrør. Det er et mål at de negative fondene skal gå i null i løpet av 2019.  
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4.8 Stab og støtte 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 

 
 
 

Hovedoppgaver  

 Regnskapsføring, overordnet rapportering, 
lønn og innfordring (Regnskap) 

 Utvikling og drift av kommunens telefoni- 
datasystemer (IKT) 

 Service og kommunikasjonsarbeid via 
telefon, skranke, trykte og digitale medier. 
(Kommunikasjon og service) 

 Overordnet økonomistyring, 
styringssystemer, tjenesteutvikling (Økonomi 
og styring)  

 Arbeidsgiverpolitikk 

 arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, 
leder- og tjenesteutvikling, tjenestestøtte, 
beredskapsplanlegging (HR) 

 Juridisk rådgivning, klagesaksbehandling, 
oppgaver etter regelverk for offentlige 
anskaffelser, bistand til politisk nivå, 
utvalgssekretariat, trykkeri og arkiv (Jus og 
administrasjon) 

Virksomhet  
Rådmann, kommunalsjefer med stab  
IKT  
HR, Økonomi og styring 
Kommunikasjon og service  
Regnskap  
Jus og administrasjon  
Totalt 

Årsverk 
  13,5 
 11,0 
 19,1 
 10,4 
 14,0
 19,5  
 87,4 
 

Utgjør 4,6 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

4.8 
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4.8.1 Målekart for tjenesteområdet  

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Tilfredshet med kommunal informasjon    4,1    -   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse  4,2     4,2    -   

Dialog        

Nærvær  93,1 %    94,7 %    93,1 %    95,3 %    95,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Tilfredshet med stab og støtteseksjonene     -   

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    4    4    5     

Økonomi Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2018 

Status 
2018 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  100,1 %  98,3 %  99,2 %  98,8 % <100,0 %   

Effektiv bruk av ressurser        

Løsningsgrad ved innfordring kommunale krav, ekskl 
startlån 

 97 %    97 %    98 %   96,1 %  98 %     

Andel rammeavtaler på eHandel    30 %  32 %  32 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 

 

4.8.2 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Det er etablert rutiner som sikrer en god gjennomføring av kommunens vigselsmyndighet. 
 
Ved anskaffelser av nye og utskifting av eksisterende tjenestebiler, anskaffes elektrisk bil der det er 
forenlig med virksomhetenes behov. Kommunen har inngått en ny rammeavtale for leasing og kjøp 
av person- og varebiler som også omfatter elektriske – og hybridbiler.  
 
Kommunens papirforbruk i virksomhetene minker blant annet som en konsekvens av at flere digitale 
løsninger tas i bruk. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Kommunens nettsider er primær kommunikasjonskanal og sidene hadde 425 000 besøk i 2018. 
Oppegård kommune hadde også stor aktivitet i sosiale medier og får stadig flere følgere og 
kommunens henvendelser som blir besvart. Seksjonen har utarbeidet og følger opp 
kommunikasjonsplaner for kommunens store byggeprosjekter og sørger for pressekontakt, 
informasjon til berørte og utfyllende informasjon på kommunens nettside. I 2018 startet arbeidet 
med nye nettsider for Nordre Follo kommune. Her legges det til rette for god informasjon, digitale 
tjenester og samarbeid med frivilligheten og næringslivet. 
 
Klarspråkprosjektet i Bygg og kart ble avsluttet våren 2018. Språkarbeidet er nå fast rutine i 
virksomhetene, som får stadig færre henvendelser trolig grunnet klarere språk. Arbeidet har fortsatt 
på Bestillerkontoret med opplæring, skriveverksted og arbeid med maler. I tillegg har 
Kommunikasjon og service gjennomført ca 30 skriveverksteder på oppdrag fra ulike virksomheter og 
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språkvasket ca 330 annonser og tekster. Klarspråkarbeidet blir videreført inn i Nordre Follo, og det er 
nedsatt en gruppe innenfor fagområdene Byggesak og Geodata og oppmåling, som skal jobbe med 
brevmaler som skal ligge i det nye sak/ arkivsystemet. 
 
Ny personvernordning (GDPR) er implementert i kommunen. Det er laget systematikk for oppfølging 
av kommunens forpliktelser på området, og det er gjennomført opplæring. Det er også opprettet et 
eget personvernombud. 
 
Svar Inn ble tatt i bruk i 2018, slik at dokumenter til kommunen kommer rett inn i sak / 
arkivsystemet. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Stab og støtte har en sentral rolle i etableringen av Nordre Follo kommune. Medarbeiderne deltar på 
mange arenaer som prosjektledere, prosjektdeltakere og deltakere i arbeidsgrupper. Dette har 
preget arbeidet og prioritering av ressursene innenfor hele tjenesteområdet. 
 
Intranettet er en viktig kanal for intern informasjon, ikke minst om prosessen frem mot Nordre Follo. 
Antall besøk på Intranettet var ca 350 000 i 2018, mot ca 250 000 i 2017. Videreutvikling av løsninger 
for interninformasjon er tatt inn i prosjektet som jobber med kommunikasjonsvirksomheten for 
Nordre Follo kommune. 
 
Arbeidet med å implementere Ressursbank i ordinær drift for skole og barnehage tar lenger tid enn 
forutsatt på grunn av systemtekniske utfordringer. Tilbakemeldingene fra de virksomhetene som 
benytter Ressursbanken, er positive. Arbeidet med å utvide ordningen til å gjelde alle barnehager og 
skoler i Oppegård fortsetter.  
 
Oppegård kommune jobber forebyggende og systematisk for å redusere sykefraværet og øke 
nærværet. Arbeidsplassen er den viktigste arena for dette arbeidet og virksomhetene jobber 
kontinuerlig med å skape gode arbeidsmiljøer som fremmer mestring og økt nærvær. Fravær følges 
opp i tråd med lovverket og kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging. En del av kommunens 
virksomheter har jobbet med å videreutvikle og øke bruken av nærværsamtaler. Dette har vist seg å 
ha god effekt.  I tillegg til nærværsamtaler, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelsen, 
involveres kommunens samarbeidspartnere i nærværsarbeidet der det er aktuelt og hensiktsmessig 
 
I 2017 ble det arbeidet med klargjøring av en elektronisk løsning for digitalisering av arbeidsprosesser 
innen lønn. Visma modulen «Meg selv» er en løsning der ansatte selv administrerer sine personalia 
elektronisk og mottar lønnsslipp digitalt. Denne modulen er fullt ut tatt i bruk i 2018, og alle utlegg og 
reiseregninger for ansatte håndteres nå elektronisk. 
 
Fra 2018 ble det et lovkrav at anskaffelser skal foretas via et konkurransegjennomføringsverktøy. 
Anskaffelsene i kommunen gjøres via det elektroniske anskaffelsesverktøyet Mercell. 
 
Stab og støtte er ansvarlig for den overordnede koordineringen av innovasjonsarbeidet i kommunen. 
Det deles ut en årlig innovasjonspris i organisasjonen. I 2018 var det 19 forslag i klassen 
Hverdagsinnovasjon og 18 forslag i klassen Organisert prosjekt. For tjenesteområdets egen drift var 
resultatet for antall innmeldte forslag rett under ønsket nivå.  Mye innovasjonsarbeid gjøres likevel i 
forbindelse med byggingen av Nordre Follo kommune.   
 
Fokusområdet Økonomi 
Tjenesteområdet fikk et samlet resultat på 98,8 % og resultatet varierer noe mellom virksomhetene. 
Totalt sett har tjenesteområdet et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Dette skyldes blant annet innsparing 
på fastlønn ved at stillinger i perioder har vært ubesatt, og at det ikke er satt inn vikarer for 
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sykemeldte. Det er mindreforbruk til annonsering, avtalefestet pensjon og stort fokus på å være 
kostnadseffektive. 
 
Andel rammeavtaler på eHandel er per 31.12.2018 på 32 %, mot 30 % i 2017, og de mest egnede 
avtalene ligger nå inne på eHandel. Det jobbes fortløpende med å få enda flere avtaler over på 
eHandel. 
 
I 2018 er det brukt 1,5 mill kr fra disposisjonsfond til blant annet å dekke utgifter til et økt antall 
Microsoft lisenser. Dette har bidratt til at kommunen nå er på et mer riktig lisensnivå. 
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5. INVESTERINGSPROSJEKTER 

De neste sidene viser en oversikt med kommentar for alle investeringer i 2018. Tabellen viser 
regnskap opp mot budsjett. For prosjekter som varer utover et år vises det i tillegg den totale 
vedtatte prosjektkostnaden og det samlede forbruket på prosjektet ved utgangen av 2018.  
 
I 2. tertialrapport 2018 ble det meldt fra om et forventet netto mindreforbruk på 4,2 mill kr. Årsaken 
var i stor grad relatert til forsinket fremdrift. Dette ble det ikke budsjettjustert for i 2018, men ble i 
stor grad hensyntatt budsjettmessig i Handlingsprogram 2019-2022.  
 
For prosjekter hvor tiltak ble igangsatt i 2018, men som ikke ferdigstilles før i 2019, vil det bli vurdert 
behov for å justere budsjettet for 2019. 
 
 
 

 



 

 

 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

Vann, Avløp og Renovasjon (finansieres gjennom selvkost)       

9003 Anskaffelse av biler og 
maskiner, vann 

brutto 2501 Løp Løp 2 313                  1 350  Varebil: 0,6 mill kr fordelt 50/50 mellom objekt 9003/9006.  
Sluktømmer/spylebil: Samarbeid med Vei-  
Total sum 4,3 mill kr. VA sin andel er 2 mill kr fordelt 50/50 
mellom objekt 9003/9006. Ikke mulig med levering i 2018. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2501 Løp Løp 313                  1 350  

  
9006 Anskaffelse av biler og 

maskiner, avløp 
brutto 2502 Løp Løp 313                  1 350  Samme som objekt 9003. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2502 Løp Løp 313                  1 350  

  
9004 Oppgradering av vannverket brutto 2501 Løp Løp 7 702 9 000  Ferdige prosjekter: Slamskraper for basseng 1. Nytt 

garderobeanlegg. Oppgradering av SD-anlegg.  
Prosjekter avsluttes 2019: Slamskraper basseng 2 avsluttes 
2019. Usikkerhet ved ekstrakostnad i overflatebehandling 
av basseng etter funn av sprekk. Forprosjektering lokal 
slambehandling igangsatt. Forprosjektering av lynavleder 
utsettes til 2019. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2501 Løp Løp 7 702                9 000  

  

9124 Sikring av hovedvannforsyning brutto 2501 Løp Løp 1 253                  5 300  Tosidig vannforsyning ved Mastemyr til Oslo kommunes 
ledningsnett forskjøvet til 2019.  
Tosidig vannforsyning i Østliveiprosjektet har blitt forsinket 
og kommer i 2019. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2501 Løp Løp 1 253                  5 300  

  
9005 Utbedring vannledningsnett brutto 2501 Løp Løp 15 329                15 000  I 2018 ble det rehabilitert 1,55 % av ledningsnettet, noe 

som er litt mindre enn planlagt, grunnet forsinkelser og 
anleggstekniske utfordringer. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2501 Løp Løp 15 329                15 000  

  
9007 Rehabilitering avløpsnett brutto 2502 Løp Løp 16 986                17 000  I 2018 ble det rehabilitert 1,36 % av ledningsnettet, noe 

som er litt mindre enn planlagt, grunnet forsinkelser og 
anleggstekniske utfordringer. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2502 Løp Løp 16 986 17 000  

  
9104 Vannverket, risikoreduserende 

tiltak for 
råvannspumpestasjonen 

brutto 2501 Løp Løp 3 013                  3 500  Ferdige prosjekter: Slukkeanlegg råvannspumpestasjon. 
Trykkstøtdemping. Brannsikring fasade.  
Prosjekter overført til 2019: Fjellsikring av råvannstunell er 
væravhengig, oppstart utsatt til 2019 med totalkostnad       
2 mill kr. Usikkerhet rundt kostnad til fjellsikring. 

  
 inntekter   Løp Løp     

  
 netto 2501 Løp Løp 3 013                  3 500  

  
           

           



 

 
 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

9106 Utvidelse av 
gjenvinningsstasjon, Sofiemyr 

brutto 2504 46 500 5 010 0                  5 000   Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer.    

 inntekter           
  

 netto 2504          46 500               5 010  0                  5 000  
  

2173 Strøm til råvannspumpestasjon brutto 2501            5 000    44                  5 000  Kun konsulentutgifter etter oppstart med Cowi høsten 
2018. Kostnadsfordeling med Hafslund.  Kommunens andel 
av kostnadene blir om lag 9 mill kr, men fortsatt usikkert. 
Majoriteten av kostnadene kommer i 2019.  

  
 inntekter 2501         

  
 netto 2501            5 000    44                  5 000  

  
9131 Bålerud, vann og avløp brutto 2501/2502          57 000  6 229 5 476 20 000  Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 

detaljer.  Se side 79.   
 inntekter 2501/2502         

  
 netto 2501/2502          57 000               6 229  5 476                  20 000  

  
2151 Overløpsmålere på 

spillvannsstasjoner 
brutto 2502            1 000    160                  1 000  Overløpsmålere montert på Ekornrud og Ekornrudveien 

pumpestasjoner. Må ses i sammenheng med eventuell 
oppgradering av spillvannspumpestasjoner. Planavdelingen 
i UTE skal lage tilstandsrapport.  Prosjektet fortsetter i 
2019. 

  
 inntekter 2502         

  
 netto 2502            1 000    160                  1 000  

  
2801 Myrvoll/Ekornrud, 

utbyggingsavtale med JM Norge 
AS 

brutto 2501/2502          87 000    12 868                43 500  Jf kst-sak 40/17 Utbyggignsavtale og merverdiavgiftsavtale 
på Myrvoll.   

 inntekter 2501/2502         -87 000     -12 868              -43 500  
  

 netto 2501/2502         
  

2802 Ormerudveien, Justeringsavtale 
med Kolbotn infrastruktur AS 

brutto 2501/2502          32 000     27 315               32 000  Justeringsavtale merverdiavgift. Utbygger er byggherre og 
anlegget overdras vederlagsfritt til kommunen etter 
ferdigstillelse. Gjennom justeringsavtalen kan kommunen 
kreve tilbakebetalt merverdiavgift over 10 år fra staten.  

  
 inntekter 2501/2502         -32 000    -27 315               -32 000  

  
 netto 2501/2502         

  
9132 Reservevannløsning, Oppegård-

Oslo 
brutto 2501          76 000  26 309 25 821                50 000  Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 

detaljer. Se side 80.   
 inntekter           

  
 netto            76 000             26 309  25 821                50 000  

  
Sum VAR investeringer Brutto       116 592               209 000    

  
    Netto                 76 409              133 500  

   
 
 
 
 
 
 

         

   



 

 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

Skole, kvalifisering og barnevern        

3403 Digitale ferdigheter i skolen brutto 3010 Løp Løp 451 500 Investeringsmidler har vært brukt til å etterfylle digitale 
klienter, enten på grunn av justering av elevtall (1. trinn, 3. 
trinn og 8. trinn) eller defekte maskiner grunnet uforskyldte 
hendelser og til engangskjøp av digitale 
læringsmidler/ressurser. 

 sum inntekter   Løp Løp -90 -100 

 mva-refusjon 3010 Løp Løp -90 -100 

 netto 3010 Løp Løp 361                     400  

9039 Sikringstiltak lekeutstyr skole/ 
barnehage og kommunale 
lekeplasser 

brutto 2500 Løp Løp 6 560 5 525 Lekeplassutstyr innkjøpt og arbeid utført. Ekstra utgifter på 
grunn av uforutsette problemer i forhold til 
overvannshåndtering og økte mengder av materialer til 
avslutning av eksisterende anlegg. Utgifter til ferdigstilling 
av prosjekter igangsatt i 2017. Dette innbefattet telt og 
oppvarming for å få ferdigstilt dekker av støpt gummi. Det 
er innvilget 0,1 mill kr i søkte spillemidler til et av 
prosjektene.  Dette er midler som mest sannsynlig kommer 
i 2019. 

 sum inntekter   Løp Løp -1 312 -1 105 

 tilskudd 2500 Løp Løp  0 

 mva-refusjon 2500 Løp Løp -1 312 -1 105 

 netto 2500 Løp Løp 5 248 4 420 

3408 Kolbotn skole, nytt bygg inklusiv 
rehabilitering 

brutto 1001 444 300 13 843 10 613 20 000 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 71. 

 sum inntekter   -98 860 -2 317 -1 859 -4 000 

 mva-refusjon 1001 -88 860 -2 317 -1 859 -4 000 

 netto 1001 345 440 11 526 8 754                16 000  

3409 Ny ungdomsskole, bygg brutto 1001 187 000 6 711 5 390 6 084 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 72. 

 sum inntekter   -37 400 -1 062 -931 -1 217 

 mva-refusjon 1001 -37 400 -1 062 -931 -1 217 

 netto 1001 149 600 5 649 4 458                  4 867  

3410 Fløysbonn-bygget, 
rehabilitering 

brutto 1700 50 000 2 768 1 949 4 188 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 78. 

 sum inntekter   -10 000 -549 -385 -838 

 mva-refusjon 1700 -10 000 -549 -385 -838 

 netto 1700 40 000 2 220 1 564                  3 350  

3411 Flåtestad skole, tilbygg brutto 1700 45 000 527 527 5 000 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 75. 

 sum inntekter   -9 000 -105 -105 -1 000 

 mva-refusjon 1700 -9 000 -105 -105 -1 000 

 netto 1700 36 000 422 422                  4 000  

         



 

 
 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

3412 Greverud Skole, rehabilitering 
og mulig utvidelse.  

brutto 1700 130 000 1 726 1 726 5 000 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side76. 

 sum inntekter   -26 000 -330 -330 -1 000 

 mva-refusjon 1700 -26 000 -330 -330 -1 000 

 netto 1700 104 000 1 396 1 396                  4 000  

3407 Follo barne- og ungdomsskole brutto 3010 21 100 21 000 7 307 7 500 Skolen ferdigstilt innenfor budsjett. 

 sum inntekter   -4 220 -3 806 -1 142 -1 500 

 mva-refusjon 3010 -4 220 -3 806 -1 142 -1 500 

 netto 3010 16 880 17 194 6 165                  6 000  

Barnehage           56 231   

4029 Nye Greverudlia barnehage, 
bygg 

brutto 1700 66 875 58 212 51 509 55 031 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 77. 

 sum inntekter   -13 375 -11 462 -10 231 -10 766 

 mva-refusjon 1700 -13 375 -11 462 -10 231 -10 766 

 netto 1700 53 500 46 750 41 278 44 265 

4029 Nye Greverudlia barnehage, 
inventar 

brutto 4010 1 200 0 0 1 200 Inventar bestilt i 2018 og blir levert/utgiftsført januar 2019.  

 sum inntekter   -240 0 0 -240 

 mva-refusjon 4010 -240 0 0 -240 

 netto 4010 960 0 0 960 
  

Pleie og omsorg           248 059   
  

1253 Boliger Edv. Griegs vei, bygg brutto 1001 378 000 310 525 247 103 262 900 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 70.   

 sum inntekter   -202 750 -60 965 -49 858 -52 580 
  

 tilskudd 1001 -127 150 0 -1 000  
  

 mva-refusjon 1001 -75 600 -60 965 -48 858 -52 580 
  

 netto 1001 175 250 249 560 197 245 210 320 

         

           

           

           



 

 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

5026 Velferdsteknologi brutto 5000 Løp Løp 0 2 000 Oppegård kommune fortsetter satsingen på ulike 
velferdsteknologiske løsninger og følger de nasjonale 
føringene. I 2018 har kommunen blant annet satset på 
videreutvikling av digitale trygghetsalarmer som gradvis 
utvides til ulike individtilpassede alarmpakker og 
kunnskapsspredning, i tillegg til planlegging av 
velferdsteknologier i Edv. Griegs vei. 2018 har medført 
driftsmessige konsekvenser og lave investeringsutgifter. 

  
 sum inntekter   Løp Løp 0 -400 

  
 mva-refusjon 5000 Løp Løp 0 -400 

  
 netto 5000 Løp Løp 0                  1 600  

  

Sosial           22 400   
  

9121 Kjøp av boliger til flyktninger brutto 1700 Løp Løp 9 945 15 000 Det er kjøpt tre boliger til flyktninger for til sammen          
8,9 mill kr. I tillegg er en enebolig i Kapellveien 4 oppgradert 
for omlag 1 mill kr, slik at denne inngår i porteføljen for 
utleie. Det er løpende dialog med NAV Oppegård om behov. 
Boliger som er anskaffet er knyttet til både flyktninger og 
omrokeringer av leieobjekter som følge av behov fra 
Barnevernet (avvikling Theodor Hansens vei 8A og 
Solbråtanveien 6). Inntektskrav knyttet til tilskudd blir ikke 
oppfylt i 2018, men vil utbetales i 2019.  

  
 sum inntekter   Løp Løp 0 -1 000 

  
 tilskudd 1700 Løp Løp 0 -1 000 

  
 Salg av boliger 1700 Løp Løp 0 0 

  
 netto 1700 Løp Løp 9 945 14 000 

  

9001 Kjøp av andre utleieboliger brutto 1700 Løp Løp 2 851 6 000 Ikke noe av budsjettet til kjøp av andre utleieboliger er 
brukt i 2018. Det er kjøpt en ungdomsbolig i 2018 til       
2,85 mill kr. Videre er det solgt to boliger for i overkant av 
6,3 mill kr. 

  
 sum inntekter   Løp Løp   0 

  
 tilskudd 1700 Løp Løp  0 

  
 Salg av boliger 1700 Løp Løp -6 321 0 

  
 netto 1700 Løp Løp -3 461 6 000 

  
5029 Døgnovernatting/korttidsleie 6 

enheter 4 
brutto 1700   7 382   650 Prosjektet er avsluttet. Resterende nettobeløp frigjøres. 

  
 sum inntekter   0 0   -130 

  
 mva-refusjon 1700 0 0  -130 

  
 netto 1700 0 7 382 393                     520  

  
Samfunn og teknikk         76 343   

  
9037 Forandrings- og 

tilpasningsarbeider 
brutto 1702 Løp Løp 9 264 20 331 Det er planlagt og igangsatt flere tiltak i Tiltaksplanen for 

kommunale bygg i 2018 som ikke er fullført ved årsskifte og 
som vil løpe videre i 2019. 

  
 sum inntekter   Løp Løp -1 677 -4 066 

  
 tilskudd   Løp Løp  0 

  
 mva-refusjon 1702 Løp Løp -1 677 -4 066 

  
 netto 1702 Løp Løp 7 588 16 265 

  



 

 
 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

9099 Brannsikring i kommunale bygg brutto 1702 Løp Løp 652 2 938 Det er planlagt og igangsatt flere prosjekter for brannsikring 
i 2018 som ikke er fullført ved årsskifte og som vil løpe 
videre i 2019. 

  
 sum inntekter   Løp Løp -130 -588 

  
 mva-refusjon 1702 Løp Løp -130 -588 

  
 netto 1702 Løp Løp 522                        2 350  

  
7022 Salg av eiendom brutto 1700 Løp Løp 954 2 000 Se rapportering side 82.  

  
 sum inntekter   Løp Løp   -22 000 

  
 salg 1700 Løp Løp  -22 000 

  
 netto 1700 Løp Løp 1 857 -20 000 

  
8078 Nye lysløyper, Oppegård nord 

til sør 
brutto 1700 6 500 3 170 2 436 5 038 Medgåtte midler har i hovedsak vært disponert til 

områderegulering og detaljprosjektering av 
lysløypeanlegget, samt forskuttert ferdig lyssetting på 
Tverrveien mellom Kongeveien v/Ødegården til E6 ved 
Åsland. Videre detaljprosjektering og utarbeidelse av 
anbudsdokumenter blir utarbeidet i 2019 og deler av 
traseen forhåpentligvis lagt ut for opparbeiding i løpet av 
2019. Stadfesting av prosjektet i Klima og 
miljødepartementet og samproduksjon med 
beredskapssenteret og nytt reservevannsanlegg har 
medført at lysløypeprosjektet er ca 2 år forsinket. Inkludert 
forsinkelse og noen spesialtiltak for anlegget, ser det ut til 
at lysløypeprosjektet blir noe dyrere enn først antatt. 

  
 sum inntekter   -3 450 -618 -523 -2 508 

  
 tilskudd 1700 -2 150 0 0 -1 500 

  
 mva-refusjon 1700 -1 300 -618 -523 -1 008 

  
 netto 1700 3 050 2 552 1 912 2 530 

8079 Nytt kunstgressdekke, Østre 
Greverud 

brutto 2500 5 625 124  3 875 Fokus på mikroplast i forbindelse med kunstgressbaner har 
skapt usikkerhet i forhold til kostnader og fremdrift. Dette 
er under utredning og Oppegård kommune er invitert til å 
være med i et pilotprosjekt i regi av Akershus 
fylkeskommune og Senter for idrettsanlegg og teknologi 
v/NTNU. Gjennomføringen av prosjektet er utsatt til 2019, 
og midlene er tatt hensyn til i handlingsprogrammet  2019-
2022. 

  sum inntekter  -2 125 -25  -775   

  tilskudd 2500 -1 000 0  0   

  mva-refusjon 2500 -1 125 -25  -775   

  netto 2500 3 500 99  3 100   

9127 Ny idrettshall brutto 1001 236 000 6 960 4 981 6 000 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 73.   

 sum inntekter   -73 200 -1 110 -848 -1 200 
  

 tilskudd 1001 -26 000 0  0 
  

 mva-refusjon 1001 -47 200 -1 110 -848 -1 200 
  

 netto 1001 162 800 5 850 4 134 4 800 

         



 

 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

9130 Ny svømmehall brutto 1001 142 000 7 215 5 678 8 264 Det henvises til rapportering i PROPP for ytterligere 
detaljer. Se side 74.   

 sum inntekter   -92 500 -865 -771 -1 653 
  

 Salg         
  

 tilskudd 1001 -64 100 0  0 
  

 mva-refusjon 1001 -28 400 -865 -771 -1 653 
  

 netto 1001 49 500 6 350 4 906 6 611 
  

9128 Ballplass Hellerasten  brutto 2500 1 375 803 610 1 150 Ballplassen er ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenstår noe 
parkmessig arbeid på arealet rundt banen og noe 
kantavslutning på selve banen. Spilleberettigede utgifter ser 
ut til å bli noe mindre enn først antatt.  

  
 sum inntekter   -775 -104 -65 -550 

  
 tilskudd 2500 -500   0 -350 

  
 mva-refusjon 2500 -275 -104 -65 -200 

  
 netto 2500 600 699 545 600 

  
9002 Anskaffelse av biler/maskiner, 

UTE 
brutto 2500 Løp løp 44 5 800 Anskaffelse av redskapsbærer er avsluttet. Ble ikke levert 

før januar 2019 på tross av avtalt levering august 2018. 
Anskaffelse av kombibil (sluktømmer/spylebil) er avsluttet 
og levering august 2019. Alle kostnader vil komme i 2019. 

  
 sum inntekter   løp løp -41 -1 160 

  
 salg 2500 løp løp    

  
 mva-refusjon 2500 løp løp -41 -1 160 

  
 netto 2500 løp løp 2 4 640 

  
7062 Kolbotn sentrum, Infrastruktur brutto 1400 løp løp 0 12 500 Innkjøp av skøytebane kom ikke med i 2018 på grunn av 

forsinkelser.    
 sum inntekter   løp løp 0 -2 500 

  
 mva-refusjon 1400 løp løp 0 -2 500 

  
 netto 1400 løp løp 0                10 000  

2139 Varslingsanlegg skoler brutto 1702   2 873 1 693 354 Ferdigstilt 2018 innenfor budsjettendring kommunisert til 
1.tertial. Budsjettendring kom med for sent ved en inkurie. 

 sum inntekter     -575 -339 -71 

 mva-refusjon 1702   -575 -339 -71 

 netto 1702   2 299 1 354                  283  

         

           

           



 

 
 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

9008 Veier, anlegg, fortau med mer brutto 2500 Løp løp 1 856 2 150 Ferdige prosjekter: Nye lys og lyskabler langs Utsiktsveien 
og Bekkeliveien. Rekkverk i forbindelse med prosjektet i 
Ormerudveien. Oppgradering av Valhallaveien med ny 
kantstein, innsnevringer og fartsdumper.  
Overforbruk skyldes kst vedtak om nedgraving av kabler i 
forbindelse med VA-anlegg. 

  
 sum inntekter   løp løp -12 -430 

  
 mva-refusjon 2500 løp løp -12 -430 

  
 netto 2500 løp løp 1 845                  1 720  

  
9117 Strøksleke-/aktivitetsplass i 

Kolbotn sentrum 
brutto     0 0 Spillemidler mottatt for Pyramiden. 

  
 sum inntekter       -193 

  
 tilskudd 2500   -193 -193 

  
 mva-refusjon      0 

  
 netto 2500   -193 -193 

  
9009 Generelle trafikksikringstiltak brutto 2500 Løp løp 226 3 300 Aksjon skolevei Prosjekt 1. Gangvei med belysning fra 

Kruttmølleveien til Johan Halvorsens vei. Grunnarbeid, 
dekke og fundamenter ble ferdig i 2018. I prosjektet 
gjenstår det reising av lysmaster som blir utført våren 2019. 
Aksjon skolevei Prosjekt 2. Ny Holdeplass og fortau langs 
Roald Amundsens vei har ennå ikke fått 
igangsettingstillatelse og prosjektet blir utsatt til 2019. UMP 
har vedtatt at alle restmidler skal overføres til 2019, sak 
97/18, 0,574 mill kr. 

  
 sum inntekter   løp løp -80 -2 560 

  
 tilskudd 2500 løp løp  -1 900 

  
 mva-refusjon 2500 løp løp -80 -660 

  
 netto 2500 løp løp 146 740 

  

7056 Gang- og sykkelveiprosjekter, 
sykkelstrategi 

brutto 1400 Løp løp 2 968 3 850 Oppgradering av Rosenholmveien er ferdig prosjektert og 
bygging av sykkelhotell på Rosenholm stasjon er igangsatt.  
Snarveier: Belysning av strekningen Ødegården-Åsland er 
utgiftsført på objekt 8078. 

  
 sum inntekter   løp løp -1 605 -1 970 

  
 tilskudd 1400 løp løp -1 141 -1 200 

  
 mva-refusjon 1400 løp løp -464 -1770 

  
 netto 1400 løp løp 1 363 1 880 

Stab og støtte                 

2043 Oppgradering av IKT-utstyr brutto 1100 Løp løp 2 651 3 375 Oppgradert nettverkskomponenter og serverinfrastruktur 
for hele kommunen. Ferdigstilt redundant fibernettverk. 
Mindreforbruk grunnet forsinket levering av utstyr. 
Ferdigstilles i løpet av februar 2019.  

 sum inntekter   løp løp -530 -675 

 mva-refusjon 1100 løp løp -530 -675 

 netto 1100 løp løp 2 121                  2 700  

         

           



 

 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

Andre områder                                                       30 832    
  

9083 Kirken, diverse oppgraderinger brutto 1702 Løp løp 3 039 4 088 Det er planlagt og igangsatt flere prosjekter for kirker i 2018 
som ikke er fullført ved årsskifte og som vil løpe videre i 
2019. 

  
 sum inntekter   løp løp -608 -818 

  
 mva-refusjon 1702 løp løp -608 -818 

  
 netto 1702 løp løp 2 431                  3 270  

  
9126 Kirken, diverse investeringer brutto 9000 Løp løp 0 100   

  
 sum inntekter   løp løp 0 -20 

  
 mva-refusjon 9000 løp løp 0 -20 

  
 netto 9000 løp løp 0                       80 

  
9135 Nytt Objekt: Nordre Follo IKT brutto 9051 72 938   742 10 438 Samlede utgifter på prosjektet i 2018 er 8,1 mill kr.  For å 

sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i den 
kommunen som er eier av innkjøpsavtalen. Det meste av 
utgiftene til dette prosjektet har i 2018 blitt ført i Ski 
kommunes regnskap.  
IKT-plattform med primærservere installert, og arbeidet 
med etablering av teknisk miljø for drift og forvaltning av 
fagsystemer og klienter er igangsatt. Prosjektet jobber med 
en gradvis overgang til ny plattform og nye klienter / 
pålogging.   
Årsaken til avvik/mindreforbruk på investering skyldes 
tidsforskyvninger mellom 2018 til 2019. 
Anskaffelsesprosesser som er igangsatt er brannmur, 
internettlinje og Identity Management (IDM) for å 
automatisere tilgangsstyring i Nordre Follo 

  

 sum inntekter 9051 -14 588   -148 -2 088 
  

 mva-refusjon 9051 -14 588   -148 -2 088 
  

 Netto 9051 58 350   593                  8 350  

9136 Nytt Objekt: Nordre Follo 
Sak/Arkiv/Depot 

brutto 9051 15 094   574 1 875 Samlede utgifter på dette prosjektet i 2018 er 0,5 mill kr. 
 
Prosjektet har i 2018 gjennomført behovskartlegging og 
startet anskaffelsesprosessen. Det har vært mindre behov 
for ekstern bistand enn først antatt. Videre er det noen 
utgifter som er forskjøvet fra 2018 til 2019. 

 sum inntekter 9051 -3 019   -115 -375 

 mva-refusjon 9051 -3 019   -115 -375 

 netto 9051 12 075   459                  1 500  

         

           

           



 

 
 

        Tot. prosj. Regnskap Regnskap Justert budsjett   

Objekt/prosjekt Prosjektnavn   Ansvar  bev. 
1
 tom 2018 2018 2018 Kommentarer 

9138 Nytt Objekt: Nordre Follo 
HR/Øk/Anskaffelser 

brutto 9051 15 344   91 1 125 Samlede utgifter på prosjektet i 2018 er 0,8 mill kr. For å 
sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i den 
kommunen som er eier av innkjøpsavtalen.  
Prosjektet har i 2018 gjennomført anskaffelse av ERP 
system (HR- og Økonomisystem) og startet med bygging av 
ny løsning for Nordre Follo. I tillegg er det brukt ekstern 
bistand med å kartlegge og evaluere dagens IKT avtaler i Ski 
og Oppegård kommuner. Det har vært en del av 
beslutningsgrunnlaget for prosjekt Harmonisering av 
fagsystemer. En større andel av budsjetterte utgifter i 2018 
og 2019 vil bli skjøvet til 2020. 

  
 sum inntekter 9051 -3 069   -18 -225 

  
 mva-refusjon 9051 -3 069   -18 -225 

  
 netto 9051 12 275   73                           900  

  

9139 Nytt Objekt: Nordre Follo 
Eiendom Samlok 
Rådhusfunksjoner 

brutto 9051 20 313   0 8 750 Samlede utgifter på prosjektet i 2018 er 8,1 mill kr.  For å 
sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i den 
kommunen som er eier av innkjøpsavtalen. Alle utgiftene til 
dette prosjektet har blitt ført i Ski kommunes regnskap.  
Prosjekt Eiendom, samlokalisering av rådhusfunksjoner har 
hatt senere oppstart enn forutsatt på grunn av forsinket 
godkjenning av avlastningslokalene i Idrettsveien 16A, og 
dermed forsinket oppstart. Det som er gjennomført og 
utgiftsført i 2018 er: 
- Ombygging av Idrettsveien 16A (leide lokaler) og innkjøp 
av møbler til disse lokalene. 
- Husleie Idrettsveien 16A for 2018.  
- Ombygging av Nordbyveien 23. 
- Flytteutgifter.  
Mindre forbruk enn prognose skyldes forsinket oppstart og 
det er behov for å periodisere om til 2019.  

  

 sum inntekter 9051 -4 063   0 -1 750 
  

 mva-refusjon 9051 -4 063   0 -1 750 
  

 netto 9051 16 250   0                  7 000  

9997 Egenkapitaltilskudd KLP brutto 9500 Løp løp 0                  5 300    

Sum øvrige investeringer  brutto       384 389  509 179    

    inntekter                 -73 753             -149 352    
  

    netto                305 428               359 827    
  

Sum brutto investeringer som skal finansieres (øvrige og VAR)   500 981 718 179   
  

7038  Startlån  utgifter  1700 løp løp            86 296                 90 000  Ubrukte midler videreføres til utlån i 2019. 
  

Avdrag startlån  utgifter  9500 løp løp             -8 448                 25 086  
  

1 opprinnelig prosjektbevilging er første vedtatte prosjektramme før oppstart av konseptfasen og forprosjekt. 
2 "løp" er løpende kostnader enten hvert år eller annet hvert år. 
3 I budsjett 2018 er det hensyntatt forventet forsinkelse jf 2. tertialrapport 2018. Sum av kolonner stemmer derfor ikke med total prosjektkostnad. 

  

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Boliger Edv. Griegs vei Fase: Gjennomføring Prosjektnr: 1253 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme August 2018 2018

179 327                                           Juni 2017 12

Bruttoramme

378 000                                           

Tilskudd

123 073                                           

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose August 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

254 110                                  179 368                                           

Prognose Juni 2017

204 047                                          197 245                                  196 047                                           

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-

-

-> Mai 2016

-> Juni 2016

November 2016 -> September 2017

September 2017

Utsettelse av igangsettingstillatelse, forhold i grunn og endrede riggforhold ga tidlig utslag på økonomien og de økonomiske konsekvensene som følge av disse 

forholdene belastet usikkerhetsavsetningen vesentlig. Dette gjelder blant annet detaljprosjektering i samråd med entreprenør, og forhold som viser seg å være uteglemt i  

kontraktsunderlaget. I tillegg er ikke prisstigning medtatt i kostnadsoverslaget og dette bidrar negativt. Krav om fristforlengelse har også påvirket økonomien. Dette gjør 

at prosjektet vil gå over budsjettet. 

Opprettholder de føringer som er lagt for miljø. 

Skatt Øst har gjennomført en uanmeldt kontroll på byggeplass i juni. Kontrollen viste ingen avvik. Sikkerhet på byggeplass ivaretas i henhold til plan for SHA (Sikkerhet, 

Helse og Miljø). 

Rapportperiode Status/Kommentar

Den maksimale utnyttelse av tomten, byggets kompleksitet og entrepriseform har ført til forsinkelser underveis grunnet blant annet detaljprosjektering. Ny ferdigstillelse 

satt i 12 2018 er 19.8.19. 

Overordnede føringer for kvalitet opprettholdes. 

2018

Totalt i prosjektet
179 368                                          

 KST 20.6.2016

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

August 2019

August 2019
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Kolbotn skole, nytt bygg og rehabilitering Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 3408 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

345 464                                           Juni 2017 12

Bruttoramme

444 330                                           

Tilskudd

10 000                                              

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

11 603                                    345 464                                           

Prognose Juni 2017

68 278                                            8 611                                      8 000                                                

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-> Desember 2017

Februar 2018

Mars 2018 - juli 2018

September 2018

Juni 2018 -> April 2019

Mai 2019

Kalkylen er kvalitetssikret gjennom en usikkerhetsanalyse og dette gir en brutto P85 kostnadsramme på 444,3 mill kr. For den midlertidige skolen på Solkollen er det 

medtatt grunnarbeider for paviljongene. Driften og leiekostnadene er ikke en prosjektkostnad.

Konsesjon for fjernvarme for prosjektet. Krav til sortering og gjenvinning er utarbeidet i forprosjektet, og videreføres inn i offentlig anskaffelse.  Det er høye verdier for 

Radon i området og tiltak vil bli utarbeidet i anbudsdokumentene. Miljøundersøkelse er foretatt på Solkollen og forurensning er ikke påvist.

Det vil ikke være drift på skolen i gjennomføringsperioden. Det er utarbeidet en SHA-plan med risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i det ferdige forprosjektet. 

Byggherreforskriften og arbeidsmiljøvernloven legges til grunn for dette arbeidet.

Rapportperiode Status/Kommentar

Politisk beslutning, B2, i KST 17. 9.2018. Godkjent og vedtatt. Tilbudsregning på totalentreprise avlyst, og forventet ny utlysning i medio januar 2019. Klargjort Solkollen 

for montasjestart av moduler i uke 2 2019. Planlagt byggestart er fra påske 2019 til ferdigstillelse 4. kvartal 2020.

Tek17 og robuste materialer egnet for skolebruk er lagt til grunn i planleggingsarbeidet. I tilbudsforespørselen er det medtatt tegl i sokkeletasje, trepanel/trespiler og 

glass i fasaden på nybygg. Eksisterende bygg beholder opprinnelige verneverdige fasader. Midlertidig skole på Solkollen er moduler som settes sammen til 4 

paviljongbygg.

2018

Totalt i prosjektet
184 000                                          

Vedtaksdok 54/18-2018

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

4.kvartal 2020

4.kvartal 2020
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Ny ungdomsskole Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 3409 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

149 600                                           Juni 2017 12

Bruttoramme

187 000                                           

Tilskudd

-                                                    

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

5 379                                      149 600                                           

Prognose Juni 2017

16 800                                            4 392                                      4 868                                                

4.kvartal 2018

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-> Januar 2018

Februar 2018

 Mars 2018 - april 2019

 Desember 2018

1.-> 3.kvartal  2019

4.kvartal 2019

De avsatte midler for ungdomsskole er ikke tilstrekkelig og endelig beløp vil komme når endelige kalkyler er ferdigstilt. Etter behovsanalyse er det klart behov for 7 

parallell. Det er heller ikke tilstrekkelig med midler for 6 parallell.  

Er ikke underlagt konsesjonsområdet for fjernvarme. Mulighet for å se på synergier i forbindelse med drift av anlegg og energiproduksjon. Miljøundersøkelser i henhold 

KU-forskriften følges. KU er konsekvensutreding etter plan- og bygningsloven. Følge opp føringer gitt i UMP i forhold planprogram og de punktene som berører 

miljø/grøntområder. Arbeidet med dette viderføres i del 2 av forprosjektet. Det er ennå ikke tatt stilling til konkret energiløsning.

Plan for SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) blir utarbeidet i forprosjektet. Foreløpig SHA plan er utarbeiet til skisseprosjektet og ligger på Byggnet.

Rapportperiode Status/Kommentar

Arbeid med konkurransegrunnlag, energiløsninger - møter og avklaringer og ferdigstilling av idrettsfunksjonell godkjenning. Skisseprosjektet levert 8.11.2018. 

Kvalitet på bygninger og utomhus ivaretas og utredes i planleggingsarbeidet, herunder effektiv arealbruk og fortetting med kvalitet og smarte løsninger. Levert 

skisseprosjekt er i tråd med de kvaliteter og føringer som ble gitt i KVU (Konseptvalgsutredning) designfase. 

2018

Totalt i prosjektet
149 600                                          

Skolebruksplanen tiltak 6, s 63

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

2.kvartal 2021

3.-4. kvartal 2021
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Ny idrettshall Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 9127 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

162 800                                           Juni 2017 12

Bruttoramme

236 000                                           

Tilskudd

26 000                                              

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

5 528                                      162 800                                           

Prognose Juni 2017

16 800                                            3 947                                      4 868                                                

4.kvartal 2018

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-> Januar 2018

Februar 2018

 Mars 2018 - april 2019

 Desember 2018

1.-> 3.kvartal  2019

4.kvartal 2019

En rapport fra Bygganalyse AS sommer 2017 viser at 4 spilleflater vil overstige budsjettet. I henhold til kommunestyrevedtak av 27.3.2017 er det mål om 4 spilleflater. 

Prosjektet omfatter også tilleggselementer til idrettsdelen. Farge er satt til gul ettersom budsjettrammen ikke er tilstrekkelig. 

Er ikke underlagt konsesjonsområdet for fjernvarme. Mulighet for å se på synergier i forbindelse med drift av anlegg og energiproduksjon. Mulighetsstudie for felles 

energiløsnig er utarbeidet.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir utarbeidet i forprosjektet. Denne vil bli videreutviklet videre

Rapportperiode Status/Kommentar

Skisseprosjekt ble levert 8.11.2018. Det har i forkant av innlevering og ut desember 2018 vært jobbet med den idrettsfunksjonelle godkjenning og grunnlag for 

tippemiddelsøknad. Idrettsfunksjonell godkjenning overlevert fra prosjekterende. Det har vært avholdt 4 møter med idrettsfaglige ressurser i kommunen, samt et møte 

med idrettsrådet. Det har vært arbeidet med kooordinering og ferdigstilling av områdereguleringen, konkurransegrunnlaget og foretatt avklaringer med eksterne 

ressurser. Delprosjekt energiløsninger har hatt møter og avklaringer for å se på felles energiløsing for Sofiemyr området. 

I forprosjektet holdes det fokus på løninger som gir riktig nivå på kvalitet med hensyn på bygningenes og omgivelsenes bruksformål.  Det legges til grunn 4 spilleflater og 

at det er opphold på tak 1 og 2. Hall 3 og 4 bygges med lettak. Det bygges erstatning for bryterhus og et styrkerom i tillegg til klatreanlegg/vegg. Kvalitet på bygninger og 

utomhus ivaretas og utredes i planleggingsarbeidet. Levert skisseprosjekt er i tråd med de kvaliteter og føringer som ble gitt i KVU (konseptvalgsutredning) designfase. 

2018

Totalt i prosjektet
162 800                                          

KST 27.3.2017

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

2.kvartal 2021

3.-4. kvartal 2021
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Ny svømmehall Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 9130 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

134 700                                           Juni 2017 12

Bruttoramme

284 000                                           

Tilskudd/Salg av eiendom

-111 000                                          

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

6 309                                      134 700                                           

Prognose Juni 2017

20 000                                            4 795                                      6 611                                                

Desember 2019

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-> Januar 2018

Februar 2018

Mars 2018 -> september 2018

Okober 2018

Mars 2019 -> desember 2019

2020

Det ble redegjort for økonomien i prosjektet i saksfremlegget for FSK 17.10.2018. Budsjettramme inklusiv usikkerhetsavsetning (P85) er på 284 mill kr inklusive mva. En 

kontrakt med utbygger vil være basert på fastpris uten lønns- og prisjustering. 

Som følge av blant annet grøntområdene i Veslebukta og avklaringer rundt andre miljøforhold i Kolbotnvannet vil Svømmehallens sydvestside bli koordinert opp mot 

andre uteanlegg. Miljøundersøkelser vi bli foretatt i forbindelse med detaljregulering av uteanlegget.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er vektlagt i brukermedvirkningen og resultatene derfra. Dette er integrert i Behovsanalysen og videreført i kravspsifikasjonen i 

forprosjektet

Rapportperiode Status/Kommentar

Prekvalifisering for å gi tilbud hadde frist 5.12.2018. Kvalifiserte har frist til 15.3.2019 med å gi tilbud. 

Kvalitetssikring av dokumentene for tilbud har pågått helt fram til utlysing av prekvalifikasjon. Både selve konkurransegrunnlaget og kontraktsdokumentent er godt 

kvalitetssikret  som grunnlag for tilbud

2018

Totalt i prosjektet
49 500                                            

 KST 27.3.2017 

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt
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Flåtestad skole, tilbygg Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 3411 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme September 2018 2018

36 000                                              Desember 2018 12

Bruttoramme

45 000                                              

Tilskudd

-                                                    

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose September 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

422                                         4 000                                                

Prognose Desember 2018

4 000                                              422                                         4 000                                                

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-> Oktober 2018

3.kvartal 2019

 Mars 2018 -> juli 2018

September 2018

 Juni 2018 -> desember 2018

Februar 2019

Så langt innenfor budsjett.

Krav til ytre miljø (TEK17) følges opp ved at det i de senere faser utarbeides et miljøprogram og en miljøoppfølgingsplan (MOP). Jf. TEK17 kapittel 9. MOP skal beskrive de 

miljøkrav som gjelder i prosjektet. 

Følges opp i alle faser.

Rapportperiode Status/Kommentar

KVU/ skisseprosjekt ferdigstillt.  Avventer oppstart forprosjekt

Alle krav i TEK 17 skal følges i prosjektet. Det legges også opp til samhandling vedrørende løsninger for Universell utforming. Det skal velges bærekraftige materialer som 

har liten miljøpåvirkning, er robuste og har lavt vedlikeholdsbehov.

2018

Totalt i prosjektet
36 000                                            

Vedtaksdok 54/18-2018

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

4.kvartal 2020

4.kvartal 2020
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Greverud skole, rehabilitering og mulig utvidelse Fase: KVU Prosjektnr: 3412 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

104 000                                           September 2018 12

Bruttoramme

130 000                                           

Tilskudd

-                                                    

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

2018

Totalt i prosjektet
104 000                                          

HP 2019-2022

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

Grove anslag på økonomi kommer etter avsluttet KVU fase. Antatt netto kostnad er et grovt anslag for en eventuell rehabilitering av skolen og inkluderer ikke en mulig 

utvidelse.

For tidlig å rapportere.

For tidlig å rapportere.

Rapportperiode Status/Kommentar

Det jobbes med KVU (Konseptvalgsutredning) på Greverud skole som utreder behov for rehabilitering og utvidelse av Greverud skole. Det planlegges politisk behandling 

av KVU/mulighetsstudie i mars 2019. Omfanget av arbeidet med KVU er litt større enn først antatt.

Fortsatt uavklart, avklares etter KVU fase.

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

 August 2018 -> mars 2019

Mars 2019

April 2019 -> november 2019

November 2019

2020

1 396                                      104 000                                           

Prognose September 2018

4 000                                              1 396                                      4 000                                                
 -

 0

 0

 0

 0

 0

 0

2018 2019 2020 2021

Tusener Investeringsprofil
 Desember 2018

Skriv ut og lagre pdf
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Nye Greverudlia barnehage Fase: Gjennomføring Prosjektnr: 4029 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

53 500                                              September 2017 12

Bruttoramme

66 875                                              

Tilskudd

-                                                    

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

2018

Totalt i prosjektet
53 500                                            

 KST 25.9.2017 

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

Januar 2019

Januar 2019

Det er  godkjent 8 stk endringsmeldinger. Det er likevel ingenting som nå indikerer avvik på total prosjektkostnad. Reservene i prosjektet er relativt lav i forhold til 

bransjenormen. Etter indeksregulert prisstigning på 3,3 % er reserven 7,4 %. Det betyr  at reservene er på om lag 3,145 mill kr. Prosjektet følges nøye opp og det foretas 

fortløpende vurderinger slik at prosjektet ikke belastes med kostnader som ikke er helt nødvendig.    

Opprettholder føringer som er beskrevet i forprosjektet. 

Ingen rapporterte skader denne perioden.

Rapportperiode Status/Kommentar

Hovedaktiviteter i perioden har vært sluttføring av arbeider på utomhus, bygningsmessig arbeider og tekniske anlegg. Det er gjennomført testing av systemer. 

Kvalitet definert i forprosjekt opprettholdes. 

Ferdig regulert

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-

-

-> Desember 2016

September 2017

Desember 2017

Januar 2018

44 324                                    46 980                                              

Prognose September 2017

37 650                                            41 256                                    37 542                                              
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Ny barneskole Sofiemyr Fase: Forprosjekt Prosjektnr: 3410 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

40 000                                              September 2018 12

Bruttoramme

50 000                                              

Tilskudd

-                                                    

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

2018

Totalt i prosjektet
39 652                                            

Skolebruksplan mai 2016; FSK 25.04.2018

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

Ikke grunnlag for å rapportere på økonomi før etter politisk behandling og beslutning om videre fremdrift. 

Foreløpig er det ikke satt noen miljømål på prosjektet. 

Politisk  behandling av saken vil legge føringer for videre SHA arbeid/planlegging. 

Rapportperiode Status/Kommentar

Prosjektet jobber med KVU/mulighetsstudie for ny barneskole på Sofiemyr  i hht. vedtak i FSK sak 04.2018, og revidert Skolebruksplan 2015-2030, desember 2018. 

Planlagt utvidelse av skolekapasitet er fra 300 til 630 elever, i tråd med prognosene i Skolebruksplan 2015-2030. Neste politiske behandling forventes i 1.halvår 2019.

  

Foreløpig ikke satt kvalitetsmål for prosjektet.

Områderegulering igangsatt 

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

Igangsatt

2.kvartal 2019

411                                         39 652                                              

Prognose September 2018

3 000                                              411                                         3 000                                                
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Bålerud, vann og avløp Fase: Prosjektering Prosjektnr: 9131 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

47 000                                              Januar 2018 12

Bruttoramme

Tilskudd

-                                                    

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

2018

Totalt i prosjektet
47 000                                            

 KST 19.6.2017 

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

Desember 2018 -> desember 2020

Løpende fra 2019

Entrepriser har blitt utsatt i påvente av godkjent reguleringsplan, derfor er kostnadene lavere enn budsjettert for 2018. Foreløpig kostnadoverslag tyder på behov for 

økning av totalbudsjett

Opprettholder de føringer som er lagt for miljø.

Utarbeidet for 2 av 4 entrepriser.

Rapportperiode Status/Kommentar

Detaljprosjektering pågår. Reguleringsplan vedtatt. Forventet anleggsstart første entreprise er februar 2019.

De forutsatte kvalitetene opprettholdes

Juni 2018

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-

Februar 2018

-> Oktober 2017

Juni 2018

Løpende

September 2018

6 229                                      47 000                                              

Prognose Januar 2018

20 000                                            5 476                                      8 000                                                
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Reservevannløsning, Oppegård-Oslo Fase: Gjennomføring Prosjektnr: 9132 Politisk rapport Desember 2018

Prognose Rapportperiode Netto/Brutto

Nettoramme Desember 2018 2018

76 000                                              Januar 2018 12

Bruttoramme

Tilskudd

5 000                                                

Vedtak

Sammendrag Regnskap Prognose Desember 2018

Målekort

2018 12 Fremdrift

2018 12 Kvalitet

2018 12 Økonomi

2018 12 Miljø

2018 12 SHA

26 150                                    71 000                                              

Prognose Januar 2018

50 000                                            25 662                                    50 000                                              

-> Mars 2018

Rapportinfo

Netto

VedtakPeriode

-> November 2017

Juni 2017

November 2017

Mars 2018

-> Mars 2018

April 2018

Det avholdes nytt møte med PNB (Politiets Nasjonale Beredskapssenter) om kostnadsoppsett med fordeling mellom Oppgård kommune og PNB 29.1.19. Foreløpig 

kostnader for PNB er om lag 14 mill kr. 

Opprettholder de føringer som er lagt for miljø

Entreprenørene følger opp SHA utarbeidet av Cowi og sin egen HMS. Vernerunde avholdes annenhver uke.

Rapportperiode Status/Kommentar

Alle nødvendige tillatelser er mottatt, unntatt tillatelse fra Oslo kommune EBY, for å ha vannledningen på deres eiendom. Omleggingen av vannledningen i turveien 

pågår nå.

De forutsatte kvalitetene er ivaretatt.

2018

Totalt i prosjektet
42 500                                            

 KST 27.3.2017 

Milepæl

KVU

Politisk behandling - B1

Forprosjekt

Politisk behandling - B2

Prosjektering

Forventet byggestart

Forventet overtakelse fra entr

Forventet overtakelse behovseier

Forventet ferdig regulert tomt

Desember 2019

Desember 2019
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6. ØVRIG RAPPORTERING 

6.1 Planoversikt 
 

Tabellen viser status per 31.12.2018 i arbeidet med planer prioritert i Handlingsprogram 2018-2021. 
 
Overordnede planer/ temaplaner Ansvarlig Status per 31.12.2018 

1. Temaplan for trafikksikkerhet (rullering) Samfunn og teknikk Ikke igangsatt 

2. Kommuneplan for Nordre Follo  Samfunn og teknikk I arbeid  

3. Skolebruksplanen (rullering) Skole, kvalifisering og barnevern Vedtatt 

4. Temaplan for klima og energi (rullering) Samfunn og teknikk Ikke igangsatt 

5. Handlingsplan mot støy fra samferdselskilder Samfunn og teknikk Vedtatt 

6. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (revisjon) Samfunn og teknikk I arbeid 

7. Planstrategi for omsorgstjenestene, inkl tilstandsrapport Pleie og omsorg Vedtatt  

8. Gå-strategi Samfunn og teknikk Ikke igangsatt  

 
Arealplaner Status per 31.12.2018 
Kommunale reguleringsplaner  

1. Rikeåsen Felt B1 (gnr 39/bnr 3) Ikke igangsatt 

2. Sofiemyrveien 8 (gjenvinningsstasjon), detaljregulering Ikke igangsatt 

3. Sofiemyr idrettspark, hall- og skoleprosjekter I arbeid 

4. Løypenett Oppegård nord, områderegulering Vedtatt  

5. Oppegård lokalsenter, områderegulering I arbeid 

6. Ny av- og påkjøring fra Roald Amundsens ve i- E18 (verbalvedtak nr 4 for HP 2015-2018) Ikke igangsatt  

7. Nedre Ekornrud, områderegulering I arbeid  

8. Skrenten, områderegulering Vedtatt  

9. Sønsterudveien, områderegulering Ikke igangsatt  

10. Detaljregulering for Kurud skog (gnr/bnr 45/2) I arbeid  

11. Regulering av infrastruktur på Svartskog Vedtatt  

Andre offentlige reguleringsplaner 

1. Turveg/båthavn fra Oppegård båthavn til Ingierstrand ikke innkommet 

2.  Kolbotn stasjon Ikke innkommet  

Private reguleringsplaner  

1. Sønsterudveien 2b (Kiwi) Ikke innkommet 

2. Sofiemyrveien 10 Ikke innkommet  

3. Kolbotn sentrum, detaljreguleringer Regulering Pågår 

4. Kolbotn, Storebukta, Felt B7 Vedtatt  

5. Kolbotn, Felt B1 På høring 

6. Kolbotn, Felt B2 På høring  

7. Kolbotn, Felt BFKT 4 og B5 Ikke innkommet 

8. Kolbotn, Felt BFKT4 Sentrumsgården Ikke innkommet  

9. Vallhallaveien 70 (Tårnåsen senter) På høring  

10. Durendalsveien 1 Vedtatt  

11. Tjernsliveien/Tusseveien 1-3 Ikke innkommet 

12. Lienga 4 Ikke innkommet 

13. Klaus Eggesvei 34 Regulering pågår  

14. Lokes vei 5 Ikke innkommet  

15. Del av 39/14 på Mellomåsen Regulering pågår  

16. Bakkeveien 1, Myrvoll   Ikke innkommet  

17. The Well, hotell  På høring  

18. Regulering Vassbonnveien 6 Ikke innkommet  

19. Kolbotn, Felt B6 Ikke innkommet  

20. Kolbotn, Felt BT3 Ikke innkommet 

21. Sønsterudveien 26 Planinitiativ  

22. Sønsterudveien 30 Ikke innkommet  

23. Sam Eydes vei 5a og b Ikke innkommet 

24. Trollåsveien 4 Ikke innkommet 

25. Bålerud, detaljreguleringer  Regulering pågår   
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6.2 Salg av eiendom 
 
Salg av eiendom i Oppegård kommune ble vedtatt i kst-sak 39/2017. I 2018 var det budsjettert med 
brutto salgsinntekt på 42 mill kr.   
 
Planprosesser for flere av eiendommene som var tenkt solgt i 2018, har tatt lengre tid enn antatt. 
Dette gjelder blant annet Klaus Egges vei 34, Kongeveien 28, Holbergs vei 2 og del av gnr/bnr 39/14. 
Forhandlinger og tinglysning av nødvendige erklæringer har også tatt noe lengre tid enn antatt. Lang 
overtagelsestid for solgt eiendom har også bidratt til utsettelser. Som følge av dette har kommunen 
ingen inntekter fra salg av kommunale eiendommer i 2018. Det er forventet at mindreinntektene 
dekkes gjennom salg av eiendommer i 2019.  
 
Det var i 2018 budsjettert med 2 mill kr til kostnader i forbindelse med salg av eiendom, men det 
påløp 1,8 mill kr. Kostnadene har påløpt for klargjøring for salg til blant annet rådgivere, takst, 
regulering og behandlingsgebyr.  
 
Under følger statusrapportering for eiendommer som er vedtatt solgt i inneværende år. Det benyttes 
her trafikklys for å vise status for hver eiendom.  
 
Følgende statuslys benyttes: 

  Salget er ferdig gjennomført 

  Salgsprosessen er i gang, og forventes gjennomført i løpet av året 

  Salget forventes ikke å la seg gjennomføre i inneværende år 

 

Nr Status Navn Kommentar 

1  Klaus Egges vei 34 47/509   Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr. omregulering 
til boligformål. Under forutsetning av positivt vedtak, legger 
rådmannen eiendommen ut for salg. 
På bakgrunn av kommuneplanprosess ble det i juni 2018 
besluttet å utsette sluttbehandling av regulering slik at den 
sammenfaller med sluttbehandling av kommuneplan. Salg 
forventes i 2019. 

2  Liten del av 39/14 mellom Trolldalen og 
Mellomåsveien 

Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr. omregulering 
til boligformål. Under forutsetning av positivt vedtak, legger 
rådmannen eiendommen ut for salg. 
På bakgrunn av kommuneplanprosess ble det i juni 2018 
besluttet å utsette sluttbehandling av regulering slik at den 
sammenfaller med sluttbehandling av 
kommuneplan. Fradelingssøknad og salg forventes i 2019. 

3  Lokesvei 5, 49/6 Rådmannen fremmer planavklaringssak vedr. omregulering 
til boligformål for del av eiendommen. Under forutsetning 
av positivt vedtak, legger rådmannen eiendommen ut for 
salg. 
Planavklaringssak behandlet i UMP 6.2.2018 med positivt 
vedtak. Fradeling av eiendommen tillates ikke med de 
gjeldende arealformål. Regulering av eiendommen 
igangsettes. Fradeling og salg forventes i 2020. 

4  Brostubben 7, 39/825 Rådmannen forbereder og gjennomfører salg. Vedtak fra 1. 
behandling KST 20.6.2016. 
Det er dialog med naboer i forbindelse med adkomstrett og 
tillatelse for tilkobling til VA-anlegg. Avtalen skal tinglyses på 
eiendommen. Salg forventes i 2019. 
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Nr Status Navn Kommentar 

5  40/991 (sentrumsplan Theodor Hansensvei 
14B) 

Rådmannen går i direkte forhandlinger med forslagsstiller 
for detaljreguleringen av de nevnte berørte delfeltene i 
områdereguleringen, med tanke på å selge tomtene i 
forbindelse med detaljreguleringene. 
Forhandlinger med utbygger igangsettes snarlig. Salg 
forventes i 2019. 

6  Ingierstrandveien 132, 32/5 Strategisk eiendomskjøp for å sikre rettigheter til 
strandlinjen.  
Erklæring om ferdselsrett for allmennheten er tinglyst og 
eiendommen ble utlyst for salg på det åpne marked høsten 
2018. Eiendommen er solgt med overtagelse april 2019. 

7  Kongeveien 28, 49/304 Rådmannen gjør en avveining av hvor stor andel av 
eiendommen som bør fradeles mtp. ny kryssløsning 
Sønsterudveien / Valhallaveien. Fradeler arealet og legger 
resterende del av eiendommen ut for salg. 
Statens Vegvesen varslet oppstart av reguleringsplan i 2012, 
som har stoppet opp kommunens prosesser. Varsel om 
planoppstart er nå trukket tilbake. Del av eiendommen 
regulert til park må fradeles. Fradeling og salg forventes i 
2019. 

8  Bankbygget 40/347 + 40/584 Rådmannen går i direkte forhandlinger med forslagsstiller 
for detaljreguleringen av de nevnte berørte delfeltene i 
områdereguleringen, med tanke på å selge tomtene i 
forbindelse med detaljreguleringene. 
Forhandlinger med utbygger igangsettes snarlig. Salg 
forventes i 2019. 
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6.3 Verbalvedtak 
 
Under følger statusrapportering for verbalvedtak per 31.12.2018. Det benyttes her trafikklys for å si 
hva som er status for hvert verbalvedtak. Merk at vedtakene er sortert etter statuslys, ikke 
vedtaksnummer. 
 
Følgende statuslys benyttes: 

  Vedtaket anses ferdig rapportert 
  Vedtaket er i prosess og i rute, dette er ikke endelig rapportering 
  Vedtaket er i prosess, men forsinket 
  Vedtaket er ikke satt i prosess 

 
Verbalvedtak fra tidligere år 

Vedtak Status Navn Kommentar 

15  Rådmannen bes legge frem en sak om det 
helhetlige forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom, inkludert Fritidssentrene. 
Vurderingen skal avklare behovet for nye 
driftsformer og hvordan kommunen på en 
best mulig måte kan møte ungdommenes 
endrede behov.  

Saken ble lagt frem som orienteringsnotat før behandlingen 
av mål- og rammesaken 2018. Følges opp videre gjennom 
organisering av Forebyggende tjenester i Nordre Follo.  
 
 

 
Verbalvedtak fra mål- og rammesaken 2018-2021 (vedtak juni 2017) 

Vedtak Status Navn Kommentar 

2  b) Måleintervall for måleindikatorene 
"Frivillige timer registrert i 
frivillighetssentralen", "Saksbehandlingstid 
nye saker PPT", "Andel tiltaksplasser innen 
lovpålagt frist i aktive saker", "Flyktninger 18-
55 år som etter avsluttet 
introduksjonsprogram går over i arbeid eller 
utdanning", vurderes oppjustert. 

Målintervallene ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2017 i 
forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2018-
2021. 
 

3  VA-anlegg Bålerud. Dersom kostnadene ved 
etablering av VA-anlegg på Bålerud overstiger 
den anslåtte investeringsrammen, 47 mill kr 
med tillegg av mva, er kommunestyret innstilt 
på at overskytende beløp kan dekkes av VA-
fondet, om nødvendig ved endring av gjeldene 
forskrift om vann- og avløpsgebyrer. 

Kostnaden overskrider ikke årets budsjett, med foreløpig 
kostnadsoverslag tyder på behov for økning av 
totalbudsjettet. 

5  Rådmannen bes legge til rette for opprettelse 
av et mobbeombud plassert hos sentral 
skoleledelse i kommunen. Rådmannen 
vurderer om dette kan opprettes som et felles 
prosjekt for hele Nordre Follo. 

Mobbeombud opprettes sammen med Ski i 2020. 

6  Oppegård skal videreføre skoleløftet og styrke 
innsatsen med tidlig innsats. Det skal legges 
inn midler til en samlet økning av 
lærertettheten på 1.-4. trinn på alle 
barneskoler i 2018. Det skal legges inn 
omstillingsmidler tilsvarende en stilling på 
Sofiemyrtoppen skole. 

Det er lagt inn kommunale midler til økt lærertetthet, 
styrking 1.-4.trinn fra høsten 2018. Midlene kommer i tillegg 
til det øremerkede tilskuddet som mottas fra staten til økt 
lærertetthet. 
 
Omstillingsmidler på Sofiermyr skole er lagt inn fra 2020. 

7  For å redusere saksbehandlingstiden i PPT skal 
det legges inn midler til å opprette en ekstra 
stilling i PPT. 

For å redusere ventelistene tilføres PPT budsjettmidler i 
2018 slik at det kan tilsettes en ny PP-rådgiver. 
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Vedtak Status Navn Kommentar 

8  Oppegård skal videreutvikle SFO med flere 
aktiviteter. Det vurderes opprettet en 
prosjektstilling for å videreutvikle SFOs 
aktivitetstilbud og sikre et mer likeverdig 
tilbud på skolene. 

Rådmannen vurderer å tilsette en prosjektleder for å følge 
opp implementeringen av rammeplan for SFO og 
videreutvikle SFOs aktivitetstilbud. 
 
Det er tilsatt egen prosjektleder i 20 % stilling fra januar 
2018. Stillingen er vakant på grunn av sykdom. 

9  Rådmannen bes vurdere muligheten for å 
opprette praksisplasser ved skolene fra 
"storefri" og ut SFO-tiden for å øke 
voksentettheten ved skolene 

Det er inngått avtale med Frivilligsentralen om et 
pilotprosjekt på Greverud skole. Oppstart 2018 både for 
friminutt og i SFO-tiden, med blant annet lesegrupper. 
  

11  Rådmannen bes vurdere hvordan kommunen 
kan bygge og leie ut arealer til en friskole i 
sofiemyrområdet i forbindelse med skole- og 
hallprosjektet. 

Det er nå klart at det blir for kostnadskrevende for en 
friskole å leie seg inn i et nybygg som kommunen bygger og 
eier. Per 30.4.2018 har kommunen ingen ledige arealer til 
utleie. Oppegård kommune undersøker nå om det i 
forbindelse med bygging av Nordre Follo frigjøres noe 
kommunalt areal som kan være aktuelt for friskolen å leie. 
Friskolen skal selv undersøke privateide arealer. Ønsket er 
at arealene skal være maks 10 minutters gange fra ny 
idrettshall. 

12  Det skal etableres et Newton-rom lokalisert i 
Kolben. Dette skal utvikles fortrinnsvis som et 
fellesprosjekt for Nordre Follo kommune. 

Det er besluttet at Newton-rommet blir i 4.etasje i Kolben.  
Avtale med First Scandinavia undertegnes i januar/februar 
2019. Oppstart skoleåret 2019/2020. 

14  Rådmannen bes utrede hvordan de største 
vekstkommunene har klart å ha tilstrekkelig 
kapasitet i tjenestetilbudet i en periode i sterk 
vekst. Herunder vurdere om lengre 
nedbetalingstid på lån er et aktuelt tiltak. 

Orienteringssak ble behandlet i formannskapet sak 69/2017. 
Saken ble tatt til orientering. 

15  Det er viktig at den stramme tidsplanene for 
bygging av den nye idrettshallen på Sofiemyr 
holdes. I dette planarbeidet bes rådmannen 
vurdere å utvide hallkapasiteten til 5 hallflater. 

Per august 2018 jobbes det ut i fra 4 hallflater på Sofiemyr 
og 1 hallflate ved Kolbotn skole. Dette er politisk akseptert 
som 5 hallflater. 

16  Oppegård kommune skal samarbeide med 
sosiale entreprenører. Rådmannen bes 
kartlegge og kostnadsberegne mulige områder 
for slikt samarbeid og beskrive hvordan vi skal 
kunne lykkes med å komme i gang.  

I formannskapet 15.11.2017 ble det lagt frem en plan på 
hvordan kommunen samarbeider og skal samarbeide videre 
med sosiale entreprenører. 

17  Det legges vekt på fortsatt å holde høy 
aktivitet når det gjelder utskifting av 
ledningsnett. Dette gjelder både 
vannledninger og avløpsledninger. 
Rådmannen bes vurdere om det kan være 
aktuelt med et høyere årlig utskiftingsmål enn 
1,5 %. 

Det er vedtatt politisk at ny utskiftingstakt skal være 2 %. 

18  Det vises til områdereguleringsplanen for 
Kolbotn sentrum, der det ble lagt til rette for 
bygging av svømmehall i Kolbotn sentrum. Det 
legges til grunn at rådmannen kommer med 
en konkret sak om dette snares mulig. 

Det ble fremmet en politisk sak om dette 13.2.2018 i 
kommunestyret der det ble synliggjort at det er mulig å 
bygge svømmehall bak Kolben i kombinasjon med boliger. 
Det ble vedtatt at arbeidet fortsetter inn i forprosjektfasen. 

19  I områdereguleringsplanen for Kolbotn 
sentrum er det satt av tomt til barnehage på 
Kollen. Rådmannen bes legge til rette for at 
denne barnehagen kan drives i privat eller 
ideell regi.  

Saken ble behandlet i kommunestyret 10.12.2018, sak 
74/2018.  Saksbehandlingen førte til at både rådmannens 
innstilling og kommunestyrets vedtak ble at barnehagen på 
Kollen skal drives i kommunal regi. 

21  Det innarbeides en strategi for å redusere 
bruk av plast i kommunen, inkl i renovasjonen. 

Det er gjennom politisk sak høsten 2017 vedtatt at alle 
virksomheter skal oppfordres til å iverksette 
plastbesparende tiltak hos seg selv. Tiltakene rapporteres til 
rådmannen. 
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Vedtak Status Navn Kommentar 

20  I forbindelse med kommende 
barnehageutbygging bes rådmannen vurdere 
om barnehager kan bygges med mer enn 6 
avdelinger.  

Rådmannen vil vurdere flere avdelinger når nye barnehager 
bygges. I tillegg vil det bli vurdert om noen av de 
eksisterende barnehagene kan utvides fremfor å bygge nye 
barnehager. 

10  Greverud får økt elevgrunnlag. Rådmannen 
bes vurdere muligheten for å benytte 
parkeringsplassen ved Greverud skole for en 
utvidelse av skolen. 

Rådmannen har satt i gang konsekvensutredning på 
Greverud skole som en del av prosjekt Greverud skole - 
rehabilitering og mulig utvidelse. Parkeringsplass er også 
med i vurdering sammen med andre tilgjengelige 
eiendommer rundt Greverud skole. 
Det tas høyde for politisk behandling tidlig i 2019. 

13  Det opprettes en elbysykkelordning for Nordre 
Follo 

Det planlegges med en gradvis igangsetting av drift i 
samarbeid med Ski. 

22  Det innføres plassgaranti for barn fra og med 1 
år i barnehagene. Dette gjennomføres i 
samarbeid med Ski kommune, som et ledd i 
bygging av Nordre Follo kommune 

Som et ledd i harmoniseringen mot Nordre Follo utarbeides 
det felles saksfremlegg sammen med Ski kommune første 
tertial 2019. 

23  Rådmannen bes legge frem en overordnet 
oversikt over tiltak som kan bedre forholdene 
under fokusområdet "Folkehelse, miljø og 
samfunn" 

- I april la administrasjonen frem et notat for UMP der det 
redegjordes for ulike tiltak som kan bidra til å bedre 
tilstanden i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Notat ble tatt til 
orientering. I Handlingsprogram 2019-2022 blir det konkret 
foreslått tiltak og synliggjort budsjettbehov for at innsatsen 
for å bedre vannene kan økes. For 2018 viser måltallene en 
stor nedgang av fosformengden i vannene. 
 
- Follo Ren har iverksatt innsamling av matavfall fra oktober 
2017. Det er foreløpig litt tidlig å fastslå hvilken effekt dette 
vil gi på målsettingen om 95 % gjenvunnet 
husholdningsavfall. I 2018 ble det gjenvunnet ca 93 % 
matavfall. 
 
- Valgdeltakelse kommunevalg 
Politisk organisering er et delprosjekt i prosjektplanen for 
Nordre Follo. Oppegård og Ski kommuner deltar i et 
prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i 
kommuner som skal slå seg sammen. I dette arbeidet vil 
kommunen få innsikt og verktøy for å utvikle 
lokaldemokratiet, som igjen kan bidra til å påvirke 
valgdeltakelsen positivt. 
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Verbalvedtak 2018 (vedtak desember 2017) 

Vedtak Status Navn Kommentar 

12  Rådmannen forbereder kjøp av midlertidig 
barnehage i stedet for fortsatt leie. 

Midlertidig barnehage på Ødegården var opprinnelig 
planlagt å være i drift frem til nye Greverudlia barnehage 
ble tatt i bruk. Gjeldende leiekontrakt utgår sommeren 
2019. Rådmannen ønsker imidlertid ikke å kjøpe flere 
barnehagebygg før det er gjort en nøyere vurdering av 
samlet kapasitet mot behov sett i sammenheng med 
byggingen av Nordre Follo og at Ski kommune i denne 
sammenhengen har modulbarnehager som kan frigjøres til å 
dekke det helhetlige behovet. 

13  Rådmannen vurderer flere 
arbeidspraksisplasser i skoler og barnehager.  

Oppegård kommune har i dag ulike samarbeidspartnere for 
praksisplasser, som introduksjon for nyankomne flyktninger 
og Nav.  
 
I 2018–19 vil 30–40 deltakere trenge en praksisplass to 
dager i uken over en periode på tre–seks måneder.  Normalt 
har fem–ti personer praksisplass i skole og barnehage. 
Antallet praksiskandidater fra NAV varierer, og det er ikke 
mange hvert år. At kommunens virksomheter er gode 
kvalifiseringsarenaer for dem som står utenfor arbeid, betyr 
mye for kommunen i sin helhet. Det er et viktig 
samfunnsansvar hver virksomhet bør ta. Å komme ut i 
arbeid er positivt for folkehelse og økonomi – og ikke minst 
personlig for kandidaten som får muligheten til et 
selvstendig liv gjennom arbeid. 
 
Rådmannen har vurdert flere arbeidspraksisplasser i skoler 
og barnehager. Oppegård kommune tilrettelegger nå for at 
alle virksomheter i skole og barnehage tilbyr én praksisplass 
hver. Det vil si at kommunen kan tilby 35 praksisplasser til 
enhver tid. Vi har utarbeidet en rutine som skal 
kvalitetssikre arbeidet og som forteller om hvilke 
forventninger man bør oppfylle som en god 
kvalifiseringsarena. Virksomhetene stiller seg positive til å 
ha kandidater i praksis. 
 
Hver virksomhet har sin kontaktperson man kan kontakte 
for mulig praksisplass. I tillegg har vi etablert en 
kontaktperson i administrasjonen/HR som ansvarlig for å 
følge opp dette arbeidet. Listen over kontaktpersoner 
revideres årlig og sendes til samarbeidspartnere som har 
mulige praksisplasser til kommunens virksomheter. 
Praksisplasser og gode kvalifiseringsarenaer er jevnlig tema 
på ledernettverksmøter.  

14  Rådmannen vurderer om dagens virkemidler 
for samhandling mellom skolene er 
tilstrekkelig for å sikre at gode tiltak og 
erfaringer tas i bruk ved samtlige skoler, og 
herunder vurderer behovet for nye tiltak for 
bedre samhandling. Lik oppfølging av rutiner 
og erfaringsdeling ved skolene er viktig, ikke 
minst i forbindelse med utvikling av Nordre 
Follo kommune. 

Skolene i Oppegård benytter flere virkemidler for 
samhandling mellom skolene. Det kan for eksempel være 
nettverk- og/eller teamjobbing, eller det kan være 
samhandling som er tilrettelagt via digitale verktøy som 
åpner for deling av arbeid og gode metoder. Skoleeier 
bidrar gjennom System for kvalitetssikring til at skolene 
følger samme retningslinjer, rutiner og maler, og sørger for 
at skolene får nødvendig veiledning og opplæring i 
forskrifter og lovverk. 
 
Utdypende notat som orienteringssak 48/2018 i 
Levekårsutvalget 4.12.2018. 
 
 
 



 

Side 88 Oppegård kommune  Årsberetning 2018 
 

Vedtak Status Navn Kommentar 

17  Rådmannen vurderer innføring av obligatorisk 
rutinemessig årlig samtale med helsesøster for 
alle elever på ungdomstrinnet. Dette tiltaket 
vurderes i sammenheng med kommende 
forebyggende plan for ungdom. 

Forebyggende plan for ungdom ble lagt frem politisk i juni. 
Vurdering av obligatorisk samtale med helsesøster ble lagt 
ved. Videre arbeid ses i lys av organiseringsprosessen mot 
Nordre Follo. 

18  Økt tilbud om ladepunkter for elbil. Oppegård 
kommune må tilrettelegge og være 
behjelpelig med søknader til miljøfondet i 
Akershus fylkeskommune om støtte til 
ladepunkter. 

Administrasjonen har hatt dialog med Akershus 
fylkeskommune om dette. Miljøfondet i fylkeskommunen 
deler kun ut tilskuddsmidler til hurtigladestasjoner, det vil 
si i markedet til store profesjonelle aktører som Fortum, 
Grønn kontakt med flere som ikke har behov for kommunal 
rådgivning for å søke om dette. 
 
Miljøfondet deler ikke ut tilskuddsmidler til private 
ladepunkter for El-bil, det være seg privatpersoner eller 
sameier/borettslag. Dermed faller intensjonen i 
kommunestyrets vedtak bort. 
 
Til opplysning: Miljøfondet kan bevilge penger til kommuner 
som oppretter egne kommunale støtteordninger for 
etablering av el-ladeplasser. Dette forutsetter i så fall at 
kommunen bidrar med 50 % økonomisk egeninnsats, samt 
forplikter seg til å sette av ressurser for å forvalte 
tilskuddsordningen. 

19  I forbindelse med bygging eller rehabilitering 
av kunstgressbaner, skal det tas initiativ til å 
gjøre dette på en mest mulig miljømessig 
forsvarlig måte.  

Det er nå innarbeidet praksis i kommunen at en søker mest 
mulig miljøvennlig kunstgressløsninger innenfor de 
økonomiske mulighetene som finnes i samarbeid med 
idretten. Hellerasten blir første bane med mer miljøvennlig 
granulat. Avtale mellom kommune og idretten er signert. 

21  Oppegård kommune skal utnytte 
medlemskapet i Ungt Entreprenørskap bedre. 
Som et minimum skal alle ungdomsskoler tilby 
elevbedrift som valgfag. Rådmann bes legge til 
rette for å utnytte erfaringer og lærerressurser 
på tvers av skolene og, om det er mulig, 
etablere et samarbeid med Roald Amundsen 
videregående skole. For å ha høyt fokus på 
entreprenørskap i skolene, bes rådmann 
vurdere hvordan dette kan innarbeides i 
målekartet for skole. 

Det er laget en plan for Ungt Entreprenørskap i 
Oppegårdskolen som ble fremlagt som orienteringsnotat i 
Levekårsutvalget i april. 
 
Indikator for Ungt Entreprenørskap blir innarbeidet i 
målekartet for skole. 

22  Biblioteket tilføres 150 000 kr til drift av BUA 
for 2018. Det forutsettes at det i løpet av 1. 
halvår 2018 vurderes hvordan frivilligheten i 
sterkere grad kan trekkes inn i driften av BUA. 

BUA-prosjektet har resultert i en ny samarbeidsavtale 
mellom Framtiden i våre hender Oppegård, Oppegård 
bibliotek og Oppegård frivilligsentral, der ansvar og 
oppgaver tydeliggjøres. Innsatsen fra frivillige er avgjørende 
for driften av BUA.  

15  Kommunestyret er innstilt på å innvilge 
søknad om lånegaranti på inntil 40 mill kr for 
etablering av ny gym- og tennishall i regi av 
Kolbotn tennisklubb. Lånegarantien reduseres 
ved utbetaling av mva kompensasjon og 
spillemidler. Det forutsettes at tennisklubben 
stiller med minimum 15 % egenkapital av 
beløpet eks mva. Hallen skal også benyttes til 
undervisning for barneskoler, 
skolefritidsordning og barnehager på dagtid. 
Sambruk med kommunen gjør at dette anses 
som et særskilt tilfelle. Rådmannen gis 
fullmakt til å fremforhandle avtale om 
lånegaranti og gjennomføring. Sak om dette 
fremlegges senest i forbindelse med mål- og 
rammesaken. 

Saken om lånegaranti ble behandlet i juni 2018 og fikk 
tilslutning fra kommunestyret. Ved årsskiftet 2018/2019 
jobber tennisklubben fortsatt med å skaffe egenkapitalen 
som er en forutsetning for at en lånegaranti kan bli utløst. 
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16  Det vises til initiativ for utvidelse av Sofiemyr 
kirke. Rådmannen vurderer om denne 
utvidelsen kan løes i kirkens egen regi og med 
kommunal garanti.  

Det er gjennomført møte med arbeidsutvalget i 
menigheten. Kolbotn menighet har en arbeidsgruppe som 
har sett på både oppgradering og utbygging av Sofiemyr 
kirke. Menigheten arbeider nå med en finansieringsplan. 

20  I forbindelse med nye Hovedplan Vei, med 
tilhørende tiltaksplan, skal det vurderes 
hvordan bedre vintervedlikehold på smale 
gangveier, sykkelveier og øvrige gangveier kan 
organiseres. Dette gjelder særlig slike veier 
som fører til kollektivknutepunkter.  

Hovedplan Vei ble sluttbehandlet i juni 2018. Tiltaksplanen 
kommer til behandling i UMP i mars 2019. Der skal 
vintervedlikehold på smale gang- og sykkelveier også 
belyses. 
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6.4 Politiske vedtak 
 
Nedenfor følger oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2018. Merk at vedtakene er sortert etter 
statuslys, ikke vedtaksnummer. 
 
Ansvar: rådmann Lars Henrik Bøhler (LHB), kommunalsjef Ellen Wibe (EW), kommunalsjef Else Karin 
Myhrene (EKM), kommunalsjef Jorunn Almaas (JA), kommunalsjef Monica Lysebo (ML), 
kommunalsjef Sten Tore Svennes (STS),  
 
Forkortelser: Kommunestyret (KST), Formannskapet (FSK), Utvalg for miljø og plan (UMP), Levekår 
(LV), Kontrollutvalget (KU). 
 
Følgende statuslys benyttes: 

 Vedtaket anses ferdig rapportert 
 

Utvalg 
sak 

Møte Saksnavn Arkiv-
sak 

Frist Ansvar Handling/resultat Status 

UMP 
18/16 

2016 
april 

Klage – Avslag 
på søknad om 
unntak fra 
kommune-
planen - 
endring av 
terreng på 
eiendommen 
Sønsterud-
veien 4 

15/3122  EW Klage ble sendt Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Avslått. 

 

FSK 
56/16 

2016 
juni 

Klage over 
vedtak om 
tildeling av 
leilighet 

16/2507  EKM Klage ble sendt Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Kommunen fikk medhold. 

 

KST 
79/16 

2016 
des 

Interpellasjon 
fra Synnøve 
Kronen Snyen, 
SV, vedr. utleie 
av kommunale 
boliger og 
treårsregelen 

16/4813  EKM Interpellasjonen besvart av ordfører uten 
realitetsbehandling. Oversendt 
formannskapet. 

 

KST 
2/17 

2017 
febr 

Renovasjons-
løsning for 
Oppegård 
kommune 

17/367  EW Ivaretas i prosjekt Eierskap og 
interkommunale samarbeid i Nordre 
Follo. 

 

FSK 
15/17 

2017 
mars 

Reservevann-
ledning Oslo-
Oppegård 

17/958  EW Avtale er inngått og arbeidet er i gang.  

KST 
42/17 

2017 
juni 

Etablering av 
Alternativ til 
vold i Follo 

17/1194  EKM Det er etablert et behandlingstilbud i 
Follo, som er et samarbeid med stiftelsen 
Alternativ til vold og Follo-kommunene. 

 

KST 2017 
sept 

Renovasjon av 
husholdnings-
avfall i OK 

17/2772  EW Fremtidig renovasjonsløsning ivaretas 
gjennom prosjekt Nordre Follo. 
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Utvalg 
sak 

Møte Saksnavn Arkiv-
sak 

Frist Ansvar Handling/resultat Status 

FSK 
46/18 

2018 
mai 

Interpellasjon, 
snublesteiner 

18/4887 
 

 EW Snublesteinene blir nå ivaretatt og 
integrert i en minneplass som skal 
anlegges på Jan Baalsrud plass. 

 

FSK 
70/18 

2018 
juni 

Interpellasjon, 
"Torsken må 
reddes" 

  EW Informasjon/oppfordring i diverse medier 
til innbyggerne om ikke å fiske torsk i 
Oslofjorden. Høringsuttalelse om 
fiskeforbud i indre fjord vedtatt av FSK. 

 

FSK 
78/18 

2018 
aug 

Tilleggs-
anmodning om 
bosetting av 
flyktninger i 
2018. 

18/5776  EKM Oppegård kommune vil i 2018 legge til 
rette for å utvide mottaket av flyktninger 
fra 15 til 20. Antall plasser for enslige 
mindreårige flyktninger er uendret. 
Kostnadene dekkes av statlige tilskudd 
subsidiært flyktningefondet i de tilfellene 
Oppegård kommune ikke mottar det 
antallet flyktninger som IMDI har 
anmodet om. Status: 19 nye flykninger 
bosatt i 2018. 

 

FSK 
87/18 

2018 
okt 

Fastsettelse av 
tilsynsavgift for 
salgssteder av 
tobakksvarer 
og tobakk-
surrogater 

17/4219  EW Kommunene ble fra 2018 pålagt et 
tilsynsansvar med salgssteder for tobakk. 
I henhold til forskrift kan kommunen 
kreve tilsynsavgifter og Oppegård 
kommune følger forskriftenes 
maksimumssatser. Tilsynsavgiften ble 
innført med virkning fra og med 1.1.2019. 

 

KST 
11/18 

2018 
febr. 

Vurdering av 
behovet for 
døgn-
kontinuerlig 
legevakttilbud 
og legevaktbil i 
Follo 

17/4259  EKM Ordningen videreføres, avventer å ta 
stilling til legevaktbil, etter gjennomgang 
av interkommunale selskaper vil 
rådmannen tilrå organisasjonsform.  

 

KST 
15/18 

2018 
febr 

Fra KU – 
Forvaltnings-
revisjons-
rapport om 
vedtaks-
oppfølging i 
Oppegård 
kommune 

17/5643 31.12. 
2018 

ML Rapportering av oppfølging av politiske 
vedtak er iverksatt og inkluderes i 
tertialrapport og årsberetning. Disse 
publiseres på internett slik at vedtakene 
og status på disse er tilgjengelig for 
innbyggerne. Sjekkliste for hva 
protokoller fra politiske møter skal 
inneholde følger av politisk reglement. 
Kontrollutvalget orienteres i eget brev. 

 

KST 
41/18 

2018 
juni 

Tertialrapport 
januar-april 
2018 

18/89  LHB Tertialrapporten for 2018-2020 ble 
vedtatt av kommunestyret 18.6.2018. 
Saken følges opp i 2.tertialrapport 2018 
og årsberetning for 2018. 

 

KST 
42/18 

2018 
juni 

Mål- og 
rammesak 
2019-2021 

18/49  LHB Mål- og rammesaken for 2019-2021 ble 
vedtatt av kommunestyret 18.6.2018. 
Politiske bestillinger fra vedtaket følges 
opp i dokumentet Handlingsprogram for 
2019-2021. 

 

KST 
45/18 

2018 
juni 

Lysløyper, 
Oppegård nord 
2. gangs 
behandling 

15/6660  EW Klima og miljødepartementet stadfestet 
planen 3.9.2018. 

 

KST 
49/18 

2018 
juni 

Helhetlig 
risiko- og 
sårbarhets-
analyse for 
Nordre Follo 

17/3903  ML Hovedtrekkene i analysen er ivaretatt i 
beredskapsplaner og rutiner, og i arbeidet 
med ny kommuneplan.  Analysen legges 
til grunn for samfunnssikkerhetsarbeid i 
Nordre Follo. 

 

KST 
51/18 

2018 
juni 

Innbygger-
initiativ om å 
rense 
Kolbotnvannet 

18/4862  EW Folkemøte ble avholdt 29.8.2018. 
Referansegruppe blir oppnevnt i UMP 
11.10.2018. 
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Utvalg 
sak 

Møte Saksnavn Arkiv-
sak 

Frist Ansvar Handling/resultat Status 

KST 
57/18 

2018 
sept 

Oppegård 
kommunes 
tilskudd i 2018 
til bygging av 
Nordre Follo 
kommune 

18/6236  ML Oppegård kommune reduserte i 2018 
bevilgningen til program Nordre Follo 
med 3 mill kr, til 20 mill kr. Vedtaket 
erstatter tidligere bevilgningsvedtak i 
kommunestyret sak 41/18. Bakgrunnen 
for vedtaket er at Ski og Oppegård 
kommuner skal ha beløpsmessig lik 
overføring til program Nordre Follo.  
 
 
 
 

 

KST 
63/18 

2018 
okt 

Sak fra 
Kontroll-
utvalget 20/18 
Forlengelse av 
avtale om 
revisjons-
tjenester 

18/6686  ML Kommunestyret benytter seg av opsjonen 
til å fornye avtalen med Deloitte AS med 
ett år fra 1.7.2019 til 30.6.2020 og 
fullfører revisjonen av regnskapsåret 
2019. Forlenget avtale ble inngått med 
Deloitte i 2018. 
 

 

KST 
80/18 

2018 
des 

Sak fra 
Kontroll-
utvalget sak 
27/18. 
Uttreden av 
inter-
kommunalt 
samarbeid – 
Follo Inter-
kommunale 
Kontrollutvalgs
sekretariat 

18/7547  LHB Kommunestyret vedtar at Oppegård 
kommune trer ut av samarbeidet Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgs-
sekretariat (FIKS) med virkning fra 
1.1.2019 med endelig uttreden 1.1.2020. 
Saken er effektuert jamfør sak KST 84/18 
nedenfor. 

 

KST 
82/18 

2018 
des 

Follo Lokal-
medisinske 
senter IKS, 
eierskap og 
inter-
kommunalt 
samarbeid 

18/7524 31.12. 
2018 

LHB Oppegård kommune trer ut av Follo 
Lokalmedisinske senter IKS med virkning 
fra 1.1.2020. Oppsigelse av avtale ble 
sendt Follo Lokalmedisinske senter IKS 
v/styreleder i brev datert 11.12.2018. 

 

KST 
83/18 

2018 
des 

Follo 
byggetilsyn 

18/7526 31.12. 
2018 

LHB Oppegård kommune trer ut av Follo 
byggetilsyn med virkning fra 1.1.2020. 
Oppsigelse av avtale ble sendt Ski 
kommune v/rådmann i brev datert 
11.12.2018. Ski kommune er 
vertskommune for samarbeidet. 

 

KST 
84/18 

2018 
des 

Kontrollutvalgs
sekretariat 

18/7527 31.12. 
2018 

LHB Oppegård kommune trer ut av Follo 
Kontrollutvalgssekretariat IKS med 
virkning fra 1.1.2020. Oppsigelse av avtale 
ble sendt Follo Kontrollutvalgssekretariat 
IKS v/styreleder i brev datert 11.12.2018. 

 

KST 
36/16 

2016 
juni 

Idrettshall, 
svømmehall og 
Sofiemyr 
Crossover 

16/2295  EW Under arbeid. 
 

 

FSK 
21/17 

2017 
mars 

VTA-plasser i 
Oppegård 
kommune 

17/807  EKM Politisk behandlet i mars 2017. Det 
arbeides videre med vedtakene. 
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Utvalg 
sak 

Møte Saksnavn Arkiv-
sak 

Frist Ansvar Handling/resultat Status 

KST 
1/17 

2017 
febr 

Samarbeid 
med Ski 
kommune om 
felles plan for 
fysisk aktivitet, 
idrett og 
friluftsliv  
2018-2030 

17/195  EW For å sikre en enhetlig og god behandling 
av planen, er det ønskelig med utsatt 
behandling til nytt kommunestyre i 
Nordre Follo tiltrer. 
 
 
 
 
 
 

 

FSK 
89/18 

2018 
okt 

Gjenvinnings-
stasjon på 
Fløysbonn – 
Sofiemyrveien 
8 

18/4653  EW Det legges til grunn at driftsstasjonen på 
Sofiemyr flyttes, mens miljøstasjonen 
bygges ut. Rådmannen fortsetter 
planarbeidet på dette grunnlaget.  
En fremdriftsplan ble lagt frem for 
formannskapet i møte 14.11.2018, og 
saken ble tatt til orientering.  
Konsekvensutredning legges frem for 
politisk behandling i juni 2019. 

 

KST 
16/18 

2018 
febr 

Sak fra 
Kontroll-
utvalget 23/17- 
Forvaltnings-
revisjon av 
internkontroll i 
barnehager i 
Oppegård 
kommune 

17/5647 Tilbake-
melding 
til KU 
innen 
12 mnd 

STS Rådmannen vurderer hvordan 
anbefalingene fra revisjonen kan følges 
opp. 
 
 

 

KST 
43/18 

2018 
juni 

Evaluering 
forebyggende 
arbeid rettet 
mot ungdom 

18/230  STS Evalueringen ble tatt til etterretning der 
helhetlig vurdering av organiseringen av 
tilbud rettet mot ungdom legges til grunn 
for videre planlegging. 
 

 

KST 
44/18 

2018 
juni 

Hovedplan vei 
2018-2021 

17/4562  EW Det er samtaler med Ski om trasé for 
ekspressykkelvei. 

 

KST 
62/18 

2018 
okt 

Forprosjekt 
svømmehall på 
felt BT3 

18/6031  EW Felt BT3 legges ut for salg med motytelse i 
svømmehall basert på foreliggende 
forprosjekt, med en kostnadsramme på 
284 mill kr inkludert moms. Salg av 
eiendommen, tildeling av spillemidler og 
refusjon av moms blir en del av 
finansieringen. 
 
Flytende badebasseng på Kolbotnvannet 
tas ut av dette prosjektet og utredes 
videre som eget prosjekt. Rådmannen 
kommer tilbake med konkret forslag og 
kostnadsramme i egen sak innen våren 
2019. 

 

KST 
68/18 

2018 
okt 

Torget i 
Kolbotn 
sentrum 

18/7037  EW Oppegård kommune etablerer en 
skøytebane på torget i Kolbotn sentrum. 
Rådmannen vurderer kunstis som 
alternativ til plast. Konsekvenser for miljø, 
herunder tilrenning til Kolbotnvannet, er 
avgjørende for valg av løsning.  
 
Ved årsslutt pågår arbeidet, og tiltaket 
ventes igangsatt i 2019.  
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Utvalg 
sak 

Møte Saksnavn Arkiv-
sak 

Frist Ansvar Handling/resultat Status 

KST 
72/18 

2018 
des 

Skolebruksplan 
2016-2030 
Revidert 2018 

18/6144  JA Rådmannen utarbeider forslag til ny 
forskrift for skoletilhørighet. Forskriften 
vil bli rullert etterhvert som tiltakene i 
skolebruksplan gjennomføres.  
 
I Handlingsprogram 2019-2022 ligger det 
inne investeringsmidler til utbygging 
og/eller rehabilitering av følgende skoler; 
Kolbotn skole, ny barneskole og ny 
ungdomsskole på Sofiemyr, Greverud 
skole og Flåtestad skole. Ved revisjon av 
budsjettet vil rådmannen også vurdere 
Østli skole. Sistnevnte forutsetter ny 
skolevei i forbindelse med boligprosjekt 
langs Tverrveien. 

 

KST 
74/18 

2018 
des 

Kollen –  
Mulighets-
studie 

18/3680  STS Kommunen skal eie, bygge og drifte 
barnehage på Kollen. Rådmannen 
igangsetter detaljregulering med sikte på 
å bygge mer enn 6 avdelinger. Trafikale 
forhold skal utredes. Rådmannen vil, så 
langt det er praktisk mulig, legge til rette 
for dyrking av frukt og grønnsaker som 
ledd i det pedagogiske opplegget og som 
trivselsskapende faktor.  
 

 

KST 
77/18 

2018 
des 

Sak fra 
Kontroll-
utvalget sak 
23/18. 
Forvaltnings-
revisjons-
rapport – 
Ernærings-
arbeid i 
tjenester til 
eldre i 
Oppegård 
kommune 

18/7544 10.6. 
2019 

EKM Rådmannen følger opp anbefalingene slik 
de fremkommer i forvaltningsrapporten, 
og gir en skriftlig tilbakemelding til 
Kontrollutvalget om oppfølgingen av 
anbefalingene innen 10.6.2019. 
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7. PROGRAM NORDRE FOLLO 

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å slå seg sammen og etablere Nordre Follo 
kommune. Den nye kommunen vil tre i kraft 1.1.2020. Programmet jobber i henhold til programplan 
sist vedtatt i Fellesnemnda 18.12.2018. Programmet holder i store trekk fremdriften, men har noen 
avvik innenfor enkelte prosjekter. 
 
Økonomisk rapportering for program Nordre Follo deles i to: 

 Fellesnemndas budsjett totalt 61,7 mill kr for perioden 2017-2019. Budsjettet er finansiert 
gjennom statlig reformstøtte på 61,6 mill kr, hvor 30,8 mill kr ble mottatt i 2017 og 30,8 mill kr 
mottas i 2020. I tillegg kommer kr 100 000 som er tilskudd til fornying og utvikling av 
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing (Oppgaveutvalgene). 

 Budsjett for enkelte prosjekter som skal sikre etablering av nødvendige funksjoner med forsvarlig 
og effektiv drift av Nordre Follo kommune fra 2020. Samlet er rammen på 392 mill kr for 
perioden 2018 - 2022.  

 
I 2018 ble det disponert netto 14,93 mill kr av Fellesnemndas budsjett. Beløpet inkluderer øvrige 
tilskudd programmet har mottatt i 2018. For perioden 2017 og 2018 er det totalt regnskapsført 
19 mill kr.  
 
Netto utgifter     
Forbruk 2017    4 037  Beløpet er netto, det vil si eksklusiv mva.  

Forbruk 2018  14 931  Beløpet er netto, det vil si eksklusiv mva og tilskudd som program Nordre Follo har mottatt. I 
2018 er det mottatt følgende tilskudd:   
1. Kr 100 000 til Fornying og utvikling av lokaldemokratiet (Oppgaveutvalg) 
2. Kr 45 089 OU midler fra KS, tilskudd ledersamlinger 
3. Kr 600 000 skjønnsmidler tildelt prosjekt Økonomisk politikk  

Sum netto utgifter program 
Nordre Follo   18 968    

 
Hovedårsakene til et lavere forbruk i 2018 enn budsjettert skyldes lavt forbruk av midler avsatt til 
Nordre Follo potten på totalt 4,5 mill kr. I tillegg er det brukt vesentlig mindre på de enkelte 
delprosjektene enn budsjettert. 
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Drift- og investeringsutgifter på delprosjektene ble totalt på netto 18,9 mill kr. Budsjett-bevilgning for 
2018 var på samlet 40 mill kr fra Ski og Oppegård kommuner. Tabellen under viser en oversikt over 
budsjett for de ulike prosjektene og hva som er utgiftsført i 2018 i henholdsvis Ski og Oppegård 
kommuners regnskap.  
 
Tall i 1 000 kr netto 

  
Prosjektramme 
2018-2022 

Vedtak totalt 
2018 

Regnskap 
totalt per 
31.12.18 

Regnskap 
2018  Ski 

Regnskap 2018  
Oppegård 

Plattform IKT Drift             155 000                  750               1 387                  195               1 192  

Inv            116 700             11 450               6 739               6 145                  593  

  Sum             271 700             12 200               8 126               6 340               1 785  

Sak/arkiv/depot Drift                 8 800                  900                    30                    30    

Inv              24 150               3 900                  476                    17                  459  

  Sum               32 950               4 800                  506                    47                  459  

Matrikkel/Kart/ KomTek Drift                       50                    25                      -        

Inv                3 950                  275                      -        

  Sum                 4 000                  300                      -        

HR/ØK/anskaffelser Drift              14 400               2 100                  750                    750  

Inv              24 550               3 900                    73                      73  

  Sum               38 950               6 000                  823                    823  

Eiendom, samlokalisering 
av rådhusfunksjoner 

Drift               10 400                  600                  622                  622    

Inv              32 500             14 600               7 486               7 486    

  Sum               42 900             15 200               8 108               8 108    

Eiendom, IKT pilot 
samlokalisering 

Drift                    900                  450                      -        

Inv                   600               1 050               1 304               1 304    

  Sum                 1 500               1 500               1 304               1 304    

Totalt Drift             189 550               4 825               2 789                  847               1 942  

Inv            202 450             35 175             16 079             14 953               1 126  

  Sum total             392 000             40 000             18 868             15 800               3 068  

 
Rapportering prosjektene  
Under følger rapportering på aktiviteter gjennomført i de enkelte prosjektene for 2018. Prosjektene 
er delt inn i tre ulike grupperinger; politiske prosjekter, koordinerte prosjekter og administrative 
prosjekter. 
 
Politiske prosjekter 
Politisk organisering 

 Arbeidsgruppene startet opp mai 2018 

 Dagens politiske reglementer i henholdsvis Ski og Oppegård kommune ble kartlagt 3. tertial 

 De politiske oppnevnte arbeidsgruppene som skal foreslå henholdsvis ny politisk organisering og 
politisk reglementer har gjennomført arbeidsgruppemøter 

 Medlemmer i arbeidsgruppene har vært på konferanse i regi av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for kommuner som deltar i prosjektet Fremtidens lokaldemokrati 

 Arbeidsgruppen for politisk organisering har vært på studietur til nye Asker og nye Drammen  

 Det tas sikte på å legge frem forslag til politisk organisering og politiske reglementer som sak(er) 
for Fellesnemnda i mai og juni 2019 

 
Prosjekt identitet og felles kultur 

 Arbeidsgruppen for kommunevåpen og felles kultur startet opp. En prosess etter mal fra nye 
Asker kommune, med bred involvering av brukere og interessenter, både gjennom innsending av 
forslag til kommunevåpen, avstemminger og involvering av organisasjoner. Forslag fra 
innbyggere til nytt kommunevåpen ble gjennomført som en konkurranse. 

 Den politisk oppnevnte arbeidsgruppen for kommunevåpen for Nordre Follo avsluttet sitt arbeid 
desember 2018  

 Den politisk oppnevnte arbeidsgruppen som planlegger aktiviteter for å bygge felles kultur har 
gjennomført arbeidsgruppemøter. Det pågår planlegging av aktiviteter. Det tas sikte på å legge 
frem forslag til aktiviteter som sak for Fellesnemnda i mai 2019. 
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Kommune- og fylkestingsvalget 2019 

 Arbeidet med å planlegge valget pågår  

 Det er fremmet flere saker til valgstyret  
 
 

Koordinerte prosjekter  
Kommuneplan 

 Kommuneplanen ble behandlet i Ski og Oppegård kommune juni 2018 

 Høringsutkast utarbeidet og behandlet politisk i Oppegård oktober 2018 og Ski november 2018 

 Høringsfrist satt til slutten av januar 2019 

 Høringsmøter gjennomført 
 
Arbeidsgiverpolitikk 

 Prosjektbeskrivelse for prosjekt arbeidsgiverpolitikk ble lagt frem for Fellesnemnda i juni 2018 

 Omstillingsavtalen for medarbeidere i Ski og Oppegård kommune vedtatt 

 Kartlegging av generelle avtale- og pensjonsvilkår er ferdigstilt 

 Startet med utarbeidelse av lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for Nordre Follo 
 
Eierskap og interkommunalt samarbeid 

 Følgende saker ble behandlet i Fellesnemdna 3. tertial 2018 
o Revisjonsordning  - Nordre Follo kommune setter tjenesten ut på anbud 
o Lokalmedisinsk senter - Nordre Follo løser tjenesten i egenregi 
o Byggetilsyn   - Nordre Follo løser tjenesten i egenregi 
o Kvalifiseringssenter  - Nordre Follo løser tjenesten i egenregi 
o Kontrollutvalgssekretariat - Avtalen sies opp. Utredning legges frem i 2019 
o 110-sentral   - Avtalen videreføres. Deltakernavn oppdateres 

 Følgende oppsigelser ble sendt innen 31.12.2018 
o Ski kommune: 

 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 Follo Byggetilsyn 
 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 Follo kvalifiseringssenter IKS 
 Follo distriktsrevisjon IKS 
 Driftsavtale med IKT-Follo 

o Oppegård kommune: 
 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 Follo Byggetilsyn 
 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

 Ansvar for videre oppfølging av vedtak er fordelt og vedtatt i ledergruppen Nordre Follo 

 Utredning av ytterligere to samarbeid er ferdigstilt i perioden. Disse legges frem for 
Fellesnemnda i 2019. 

 
Økonomisk politikk 

 Prosjektplan ble vedtatt høsten 2018 

 Prinsipper og mål for budsjettprosessen etablert 

 Utviklingsarbeid knyttet til budsjettmodell på kommunenivå har startet 

 Arbeidsgruppe er etablert 

 Anskaffelse av konsulenttjeneste er gjennomført 
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Administrative prosjekter  
Tjenesteutvikling og innovasjon 

 Arbeidsgrupper ble etablert høsten 2018 

 Fokus på fire forskjellige områder arbeidsgruppene jobber for å finne de beste løsningene for 
kommune 3.0 i Nordre Follo 

1. Strategiske endringsvalg og strategisk bygging av innovasjonskultur med utgangspunkt i 
nær og nyskapende 

2. Modeller for kompetansedeling 
3. Behovskartlegging 
4. Samhandling på tvers i organisasjonen 

 Behovene er identifisert med utgangspunkt i dagens kommuner og har hensyntatt de mulige 
scenarier som Storting og kommunesektoren skisserer for de neste 10 årene  

 Samarbeid med andre delprosjekter er etablert og avhengigheter avklares for å sikre effektiv 
ressursutnyttelse  

 En av hovedaktivitetene i prosjektet er å jobbe med kulturen i Nordre Follo. På bakgrunn av dette 
har delprosjektet bidratt med innovative prosesser i forhold til organiseringen av Nordre Follo, 
visning av samhandlingsarenaer og nye kommunikasjonskanaler til ansatte.  

 De nye kanalene som vil bli publisert i januar 2019, baseres på resultatene fra prosjektet og vil 
bidra til en trinnvis oppbygging av ny kultur i kommunen frem til 1.1.2020 

 
 
Organisering 

 Det er gjennomført en organiserings- og organisasjonsutviklingsprosess med bred medvirkning. 
Blant annet ble det gjennomført tre samlinger med bred deltakelse høsten 2018. 

 Overordnet organisering og innplassering av ledergruppen for Nordre Follo ble besluttet og 
gjennomført før sommeren 2018 

 Organiseringen av virksomheter og staber ble besluttet 3. tertial 

 Høringsdokumentet «Organisering av virksomhetsområdene og stabene» ble presentert for 
ansatte 29.10.2018 og gjort tilgjengelig på intranettene i Ski og Oppegård kommune  

 Ved høringsfristens utløp, hadde nærmere 200 ansatte og fagmiljøer sendt inn innspill 

 Innspillene er gjennomgått, og viser at det har vært et stort engasjement knyttet både hvordan 
organiseringen skal legge best mulig til rette for både tjenestekvalitet, samarbeid mellom de 
ulike virksomhetene og med innbyggerne – og faglig utvikling hos de ansatte 

 Innspillene har omtalt aksept for valgt modell, forslag til forbedringer og også nye, spennende 
tanker. Mange av disse vil bli tatt med i det videre arbeidet, først og fremst når organiseringen 
skal tydeliggjøres ytterligere i 2019, men også når organisasjonen skal virke fra 1.1.2020 som 
Nordre Follo. 

 Alle innspill er gjort tilgjengelig på intranettene 
 
Kommunikasjon 

 Utkast til kommunikasjonsstrategi er utarbeidet 

 Det er inngått avtale med leverandør om å lage profilprogram  

 Kartleggingsarbeid i forbindelse med inter- og intranett har startet 

 Det er gjennomført et samarbeid mellom byggesak/GEO datamiljøene i Oppegård og Ski om klart 
språk i brevmaler i Nordre Follo 

 Felles kurs om sosiale medier for kommunikasjonsrådgiverne 

 Profiler i sosiale medier i Oppegård og Ski er kartlagt 
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IKT-plattform 

 Den digitale grunnsteinen ble lagt ned november 2018. Prosjektet jobber må med en gradvis 
overgang til ny plattform og nye klienter/pålogging.  

 Migrering av AD og Exchange starter for en pilotgruppe i første kvartal 2019 og gjennomføres for 
alle ansatte i løpet av 2019. Da vil alle ansatte ha ny arbeidsflate og tilgang til både nye og gamle 
løsninger.  

 Prosjektet anskaffer internettlinjer, backupløsning, brannmur, brukerhåndtering, løsninger for 
overvåking og annen IKT administrasjon løpende fremover  

 Prosjektet arbeider med kartlegging av plattformen for å kunne vurdere hva som kan legges i 
Azure (sky) 

 Prosjektet arbeider med innføring av Office 365 og kommer i løpet av første kvartal 2019 til å 
involvere ulike brukergrupper for å tilrettelegge bruken  

 IKT bistår andre delprosjekter ved anskaffelse av nye fagsystemer, og har dokumentert 
«generelle IKT krav til anskaffelse av systemer og digitale løsninger», som øvrige prosjekter / 
sektorer kan benytte seg av 
 

Samlede utgifter på prosjektet i 2018 var 8,1 mill kr. For å sikre rett til momskompensasjon er 
utgiftene ført i den kommunen som er eier av innkjøpsavtalen. Det meste av utgiftene til dette 
prosjektet har i 2018 blitt ført i Ski kommunes regnskap.  
 
Økonomi, HR, anskaffelser 

 Konkurransegrunnlag for ERP løsning (HR og Økonomisystem) ble utlyst våren 2018  

 Det ble inngått kontrakt med Visma for ERP løsning for Nordre Follo høsten 2018. Løsning skal 
understøtte arbeidsprosesser innen lønn, regnskap, innkjøp med eHandel og flere HR prosesser. 
Fagmiljøene har også startet på arbeidet med å etablere grunndata for den nye løsningen. 

 Turnussystem, og rekrutteringssystem er lagt inn som opsjon i avtalen 

 Et større analyse-verktøy for innkjøp ble ikke lagt inn som et ønske i denne kravspesifikasjonen, 
men løsningen innehar en BI (analyse) modul som blant annet henter ut innkjøpsinformasjon  

 Det er utarbeidet tjenestereiser for tre arbeidsprosesser på tvers med brukerne i fokus (kollegaer 
og virksomhetene); Ansattreise, innkjøpsprosess og fakturering/innfordring, med fokus på 
digitale prosesser  

 Det er gjennomført en kartlegging og evaluering av dagens IKT avtaler i Ski og Oppegård 
kommuner. Dette arbeidet har vært en del av beslutningsgrunnlaget for prosjekt Harmonisering 
av fagsystemer. 

 Enkelte leveranser i prosjektet er skjøvet på for å frigjøre ressurser inn mot andre prosjekter eller 
som en konsekvens av avhengigheter mellom prosjektene. Det gjelder budsjettverktøy, 
anskaffelsesstrategi og vurdering av bruk av KS læring. Arbeidsgruppe for å etablere Konkurranse 
gjennomførings verktøy (KGV) og Kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) for Nordre Follo (felles 
base) vil starte opp i januar 2019.  

 
Utgifter på prosjektet i 2018 var 0,8 mill kr. For å sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i 
Oppegård kommune som eier av innkjøpsavtalen. 
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Sak, arkiv, depot 

 Behovskartlegging ble gjennomført og sluttrapport ble levert 2 tertial 2018 

 Sak/arkiv løsning for Nordre Follo er lagt ut på anbud med tilbudsfrist januar 2019 

 Relativt lavt aktivitetsnivå i prosjektet p.t. ettersom det avventes tilbud og avklaring vedrørende 
depot-løsningen  

 Evaluering av aktuelle depotløsninger ble ferdigstilt og overlevert prosjektstyret i november 2018  

 Rollen som prosjektleder for dokumenthåndtering /-flyt i Nordre Follo er på plass. Prosjektets 
mandat skal ferdigstilles januar 2019. 

 
Totale utgifter på dette prosjektet i 2018 var 0,5 mill kr. 
 
Matrikkel, kart, KOMTEK 

 Behovskartlegging gjennomført 2 tertial 2018 

 Prosjektet er i rute med Matrikkel, hvor endring av veinavn er sentralt  

 I januar og februar 2019 legges forslag til nye veinavn ut på høring, der det legges opp til 
medvirkning fra innbyggere og historielag 

 Matrikkel, kartsystemer og KOMTEK etableres på Nordre Follo IKT-plattform 
 
 
Eiendommer og infrastruktur 

 Ferdigstilt og tatt i bruk avlastningslokaler 

 Ski rådhus 2. og 4. etg er tømt og medarbeiderne har flyttet til Idrettsveien 16A og Ski sykehus 

 Innkjøpsavdelingen i Ski og Oppegård kommune er samlokalisert i Oppegård rådhus 

 Budsjett og styring i Ski kommune og Økonomi og styring i Oppegård kommune, er samlokalisert 
i Oppegård rådhus 

 IKT-avdelingene er samlokalisert i Ski Rådhus 

 HR avdelingene i Ski og Oppegård kommuner er samlokalisert i Idrettsveien 16A i Ski 
 Politiske saker om Ski rådhus og om oversikt over eiendommer og infrastruktur er levert 

 Utredning av fremtidig samarbeidsavtale mellom Kirken og Nordre Follo kommune er ferdigstilt 
 
Det er bevilget penger til to underprosjekter i dette prosjektet: 
1. Samlokalisering av rådhusfunksjoner; utgifter på prosjektet i 2018 var 8,1 mill kr. For å sikre rett 

til momskompensasjon er utgiftene ført i den kommunen som er eier av innkjøpsavtalen. Alle 
utgiftene til dette prosjektet ble ført i Ski kommunes regnskap. 

2. Samlokalisering av IKT; dette ble gjennomført høsten 2018. Utgifter på prosjektet i 2018 endte på 
1,3 mill kr. For å sikre rett til momskompensasjon er utgiftene ført i den kommunen som er eier 
av innkjøpsavtalen. Alle utgiftene til dette prosjektet ble ført i Ski kommunes regnskap.  

 
Overordnet styring 

 Jobber med å beskrive internkontroll-rutiner i Nordre Follo, utforme saksfremlegg som bidrar til 
å sikre gjennomføring av politiske vedtak og kommunens rettslige posisjon, et helhetlig plan og 
styringssystem samt definisjon av begreper og utarbeidelse av et helhetlig årshjul  

 Prosjektet jobber tett med Økonomisk politikk  
 
Harmonisering av fagsystemer 

 Deltakere til prosjektgruppen ble oppnevnt oktober 2018 

 8 Workshops med arbeidsgruppene fra delprosjekt Organisering er gjennomført i perioden 
24.10.-16.11.2018 

 Utarbeidet 25 prosjektforslag for prioriterte fagsystemer i 2019 
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