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PS 18/19

Orientering om brannen i NAV / Familiens Hus

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00091-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Natt til 2.påskedag (mandag 22.april 2019) brant det i lokalene til NAV Enebakk i
Kirkebygda. I tilknytning til NAV Enebakk sine lokaler, ligger også Familiens Hus.
Enhetene som var lokalisert i NAV / Familiens Hus har siden brannen, tatt i bruk
midlertidige kontorlokaler i andre kommunale bygg i Enebakk kommune.
VURDERING
Kontrollutvalget har bedt rådmann om å komme i møtet og orientere om følgende:
1. I forbindelse med brannen ble det satt krisestab. Ble det samtidig etablert et
kriseteam for de ansatte?
2. I hvilken grad er de ansatte ivaretatt?
3. Er dette noe som dekkes av forsikringen?
Avslutning
Rådmann har i e-post, datert 10.05.19, bekreftet at hun kan møte og gi en muntlig
orientering i saken.
Ås, 12.06.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Dialog med Kommunalsjef for Kultur, Oppvekst og Skole

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00089-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar dialogen med Kommunalsjef for Kultur, Oppvekst og Skole, til
orientering.
Vedlegg:
Kontrollutvalgets Årshjul 2015-2019
SAKSUTREDNING:
I henhold til kontrollutvalgets årshjul er det berammet en dialog/orientering fra
kommunalsjef for Teknikk og Samfunn våren 2019.
VURDERING
Det legges opp til en generell dialog innenfor fagområdet Kultur, Oppvekst og Skole.
Kontrollutvalget ønsker dialog/orientering om blant annet følgende:
Kommunebarometeret
 Kommunebarometeret 2018 er Enebakk blant de beste i barnevern i Akershus (6.) og på
landsbasis (31.) og viser stor fremgang fra tidligere 3 år. Hvilke grep har kommunen
gjennomført på dette viktige saksområdet?
 På grunnskoleområdet er situasjonen en annen. Her ligger kommunen på 247. plass, og
er nokså uendret de siste 3 år. Hvilke ambisjoner og målsettinger for forbedringer har
kommunen? Det opplyses på side 41 i Årsrapport 2018 at sykefravær ikke anses relatert
til arbeidsmiljø. Har sektoren gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse, eventuelt når?
 På barnehageområdet ligger kommunen på 411. plass. Situasjonen har vært nokså
uendret de siste årene. Kommunen uttrykker selv i årsrapporten at tilbudet er godt og at
brukerne er fornøyde. Hvordan henger dette sammen?
PP-tjenesten
 PP-tjenestens egen statistikk viser at 40 % av henvist saker ferdigstilles innenfor 3
måneders fristen. Dette er et gjentagende problem. Er det tatt noen grep ut over en
ekstern konsulent i noen måneder?
Psykososialt skolemiljø
 Andel elever som føler seg mobbet har på YES økt fra 7,4% til 12% fra 2017 til 2018
Leseresultater
 Kan du gi en kommentar på at elever under kritisk grense lesing 2. trinn (%) er på
Kirkebygden skole er på 63,16%.
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Målekort
 Det er store forskjeller på rapporteringen og resultatene på målekortene i de forskjellige
skolene. I hvilken grad jobbes det på tvers mellom skolene og i hvilken grad bruker
admonistrasjonen i KOS resultatene på målekortene.

Noen av punktene kan gå inn i hverandre. Administrasjonen bes operasjonalisere
disse på en hensiktsmessig måte i sitt svar til kontrollutvalget.
Skulle det være tema/spørsmål til dialogen som utvalget ønsker at administrasjonen
forbereder i tillegg til de som er listet opp ovenfor, vil disse bli ettersendt.
Avslutning:
Rådmann har i e-post, datert 08.05.19, bekreftet at Kommunalsjef for Kultur,
Oppvekst og Skole kommer i møtet og orienterer og svarer på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Ås, 07.06.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Side 2 av 2

19/19 Dialog med Kommunalsjef for Kultur, Oppvekst og Skole - 19/00089-1 Dialog med Kommunalsjef for Kultur, Oppvekst og Skole : Kontrollutvalgets Årshjul 2015-2019

Kontrollutvalget i
Enebakk kommune

Kontrollutvalgets årshjul 2015 - 2019
Årshjul for orienteringer fra administrasjonen / politisk ledelse i Enebakk kommune
mv.
Tidspunkt /
møter
Januar/
februar
April/
mai

Hvem inviteres?

Tema

Status

Ordfører
Rådmann

Januar 2016: Generell dialog
Januar 2016: Generell dialog
September 2017: Generell dialog
Mars 2018: Generell dialog
Mai 2016: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Mai 2017: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Mai 2018: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Mai 2019: Kommunens årsregnskap og
årsberetning
Desember 2015: Generell dialog
November 2016: Generell dialog
Februar 2018: Generell dialog
Høst 2019: Generell dialog
Desember 2016: Generell dialog m/
kommunalsjef Teknikk og samfunn
November 2017: Generell dialog m/
kommunalsjef kultur- og oppvekst
Desember 2018: Generell dialog m/
kommunalsjef Teknikk og samfunn
Juni 2019: Generell dialog m/
kommunalsjef kultur- og oppvekst
Annet hvert år: Egenevaluering av
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i
funksjon i hhv. 1 år (2016) og 3 år
(2018)
Utvalgets årlige vurdering av neste
kalenderårs
forvaltningsrevisjonsprosjekt med basis
i Overordnet analyse og plan for
forvaltningsrevisjon

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Rådmann
Økonomisjef/
regnskapssjef

Høst

Hvert år:
Kommunalsjef
Helse- og omsorg

Høst

Annet hvert år:
Rullering mellom
- Kommunalsjef
Kultur- og oppvekst
- Kommunalsjef
Teknikk og samfunn

Høst

Høst/
vinter

04.04.19

Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Ikke
gjennomført i
2016
Juni 2019
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Revisjonens rapport til kontrollutvalget pr 30.04.19

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00117-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.2019 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonens rapport pr 300419 Enebakk kommune
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml.) § 77 nr.4 første punktum:
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 6
§ 6.Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.

Det følger av koml. § 78 nr. 5:
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.904 om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr.
§ 9 første ledd:
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning.
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Revisjonsstrategi 2018
Kontrollutvalget behandlet den 11.10.18 sak 25/18 Revisjonsstrategi 2018. På
bakgrunn av revisjonsstrategien rapporteres det to ganger til kontrollutvalget i løpet
av revisjonsåret, pr. 31.10, og ved utløp av revisjonsåret 31.04.
Revisjonens rapport pr 31.10.18
Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport pr. 31.10.18 i møte 13.12.18 i sak
31/18. Denne rapporten gjaldt for perioden 01.05.18-31.10.18.
Revisjonens rapport pr 30.04.19
Vedlagt følger revisjonens rapport pr. 30.04.19. Rapporten omhandler perioden fra
01.05.18 – 30.04.19. Rapporten er en oppsummering av revisjonens arbeid og
ressursbruk for revisjonsåret 2018.
Regnskapsrevisjonen
Fokusområder:
Fokusområder for regnskapsåret 2018 har vært:
 Rutiner og kontroll av fullmakter for anvisning og attestasjon.
 Oppfølging av sykelønnsrefusjon.
 Rutiner for innkjøp bl.a. offentlige anskaffelser.
 Oppfølging av investeringsbudsjett, herunder investeringsprosjekter som vil gå
over flere budsjettår.
 Regnskapspresentasjon inklusive noter og årsberetning.
Vurdering
I rapporten har Follo Distriktsrevisjon rapportert om ressursbruk for
revisjonsoppdraget innen regnskapsrevisjon.
Nedenfor følger en sammenligning av ressursbruk for revisjonsårene 2016, 2017 og
2018 (ikke forvaltningsrevisjon):

Regnskapsrevisjon
Attestasjoner
Kontrollutvalg
Sum

2018
Timeforbruk Budsjett
620
510
91
110
18
30
729
650

Revisjonsår
2017
Timeforbruk Budsjett
666,5
536
128,5
84
32,5
30
827,5
650

2016
Timeforbruk Budsjett
551
536
116,5
84
11
30
678,5
650

Kilde: FDRs rapporter pr 30.04.17 og 30.04.18 og 30.04.19

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis.
Avslutning
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 13.06.19
Unni Westli /s./
Rådgiver
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PS 21/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Enebakk kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00039-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll KST sak 22-19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018, Saksprotokoll KST
sak 23-19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, Saksprotokoll KST sak 24-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i skolen i Enebakk kommune, Saksprotokoll KST sak 25-19 Oppfølgning av
forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk, Saksprotokoll KST sak 2619 Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien - Prosjektplan, Saksprotokoll
KST sak 35-19 Valg av revisjonsordning for Enebakk kommune, Saksprotokoll KST
sak 36-19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Anleggsprosjektet Tangenveien, Protokoll
Enebakk KU 250419, Plan for samordning av tilsyn med andre statlige
tilsynsmyndigheter, Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018, Follo brannvesen IKS
Årsregnskap 2018, KISIF IKS Årsmelding 2018, KISIF IKS Regnskap 2018, Follo
barnevernvakt Årsrapport 2018, ROAF IKS årsrapport 2018, Romerike Krisesenter
IKS Årsrapport 2018, Enebakk Produkter AS Årsberetning 2018, Enebakk Produkter
AS Årsregnskap 2018, Enebakk kommune 1 Tertialrapport 2019, Aktivitetsplan
Enebakk KU 250419
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 03/19
RS 04/19
RS 05/19
RS 06/19
RS 07/19
RS 08/19
RS 09/19

Kontrollutvalgets årsrapport 2018, saksprotokoll KST sak 22/19 (vedlagt)
Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, saksprotokoll KST sak 23/19 (vedlagt)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk
kommune, saksprotokoll KST sak 24/19 (vedlagt)
Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk,
saksprotokoll KST sak 25/19 (vedlagt)
Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien – Prosjektplan,
saksprotokoll KST sak 26/19 (vedlagt)
Valg av revisjonsordning for Enebakk kommune, saksprotokoll KST sak
35/19 (vedlagt)
Forvaltningsrevisjonsrapport - Anleggsprosjektet Tangenveien,
saksprotokoll KST sak 36/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 17/19

Protokoll Enebakk KU 25.04.19 (vedlagt)
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OS 18/19
OS 19/19
OS 20/19
OS 21/19
OS 22/19
OS 23/19
OS 24/19
OS 25/19
OS 26/19

Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter
(vedlagt)
Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018 (vedlagt)
Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2018 (vedlagt)
KISIF IKS Årsmelding 2018 (vedlagt)
KISIF IKS Regnskap 2018 (vedlagt)
Follo barnevernvakt Årsrapport 2018 (vedlagt)
ROAF IKS årsrapport 2018 (vedlagt)
Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2018 (vedlagt)
Enebakk Produkter AS Årsberetning 2018 (vedlagt)
Enebakk Produkter AS Årsregnskap 2018 (vedlagt)
Enebakk kommune 1-Tertialrapport 2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 25.04.19 (vedlagt)

Ås, 13.06.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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PS 22/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 2019/958
Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.04.2019
Behandling:
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
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PS 23/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i
Enebakk kommune 2018/2175
Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.04.2019
Behandling:
Jostein Årre H, fremmet nytt pkt. 4: «Saken sendes over til hovedutvalget HOS til
orientering».
Votering: Kontrollutvalgets innstilling med Årres forslag – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk
kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a) Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter
inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
b) Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus`
avvikssystem, herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik
skal følges opp.
c) Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med
nødvendig kompetanse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til
kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
4. Saken sendes over til hovedutvalget HOS til orientering.
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PS 24/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i
skolen i Enebakk kommune 2015/2417
Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.04.2019
Behandling:
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i
forvaltningsrevisjonens anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom
skolesituasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget
innen en frist på 6 måneder.
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PS 25/19 Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk 2015/1173
Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.04.2019
Behandling:
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar notat Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport
om Demensomsorg (2015) fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid
med oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr 1 – rutiner for å identifisere
innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller
omsorgstilbud i kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til
kontrollutvalget innen 6 måneder.
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PS 26/19 Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien Prosjektplan 2019/959
Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.04.2019
Behandling:
Sveinung Holm H, ba om å få vurdert hans habilitet i saken. Han ble erklært inhabil.
Torbjørn Nerland H, tiltrådte møte.
Øystein Slette AP, fremmet endringer i forslaget til vedtaket fra FSK.
Pkt. 3 strykes, og i pkt.1 og 2 byttes Kontrollutvalget og Formannskapet ut med
Kommunestyret. Første linje i pkt. 2 strykes «saken oversendes….».
Votering: FSK’s innstilling med endringer fra Slette - enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar revisjonens forslag til prosjektplan for
Forvaltningsrevisjon – Oppgradering Tangenveien, til orientering.
2. Kommunestyret innvilger en tilleggsbevilgning på kr. 71.250,- for
ferdigstillelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgradering
Tangenveien». Finansieres fra disp.fond – driftsmidler.
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PS 35/19 Valg av revisjonsordning for Enebakk kommune 2018/4691
Saksprotokoll for Kommunestyret - 27.05.2019
Behandling:
Steinar Neby redegjorde for valg av revisjonsordning.
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt
VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar at Enebakk kommune skal få utført
revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) i utvidet
egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor deltakere i
dagens Follo Distriktsrevisjon IKS er en del av det nye selskapet.
2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning
fra 1.1.2020.
3. Kommunestyret søker å inngå avtale med Viken kommunerevisjon for
revidering av årsregnskapet for Enebakk kommune for 2019.
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PS 36/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Anleggsprosjektet
Tangenveien 2019/959
Saksprotokoll for Kommunestyret - 27.05.2019
Behandling:
Sveinung Holm H, ba om å få sin habilitet. Han ble erklært inhabil og trakk seg tilbake
underbehandlingen. Glenn Robert Skaug H, tiltrådte møte.
Jostein Årre H, fremmet Nytt pkt. 3 og endring i nytt pkt. 4.
«Med henvisning til kontrollutvalgets revisjonsrapport, som viser betydelige svakheter
i vesentlige deler av gjennomføring, resultat og oppfølging av prosjektet, kan ikke
Anleggsprosjekt Tangenveien være førende for fremtidige prosjekter der man søker
refusjoner fra innbyggere jmf PBL §18-3»
Pkt. 3 flyttes til pkt. 4
Teksten i nytt pkt. 4 endres til: «Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget og kommunestyret om oppfølging av anbefalingene
innen 6 måneder».
Mads Gjevert Pettersen AP, Fremmet nytt pkt. 5. Saken oversendes til TEK og PBK.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling med nytt punkt 3, endring i punkt 4 og nytt punkt 5 enstemmig vedtatt.
Sveinung Holm H, tiltrådte møte etter behandling av saken.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Anleggsprosjektet
Tangenveien til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Veiprosjekter som berører mange grunneiere bør starte med
reguleringsplan og grunnerverv. Legging av vann-/avløpsrør og kabel i
kommunal vei bør avklares i forprosjektfasen, slik at det ikke kommer
som uforutsette hendelser i gjennomføringsfasen.
b. Overfor rådgivende ingeniørfirmaer bør det presiseres at kommunen
ønsker fullstendige estimater – totale prosjektkostnader.
c. Administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og
byggekomiteen gjennom notater om status og utfordringer underveis i
investeringsprosjekter.
3. Med henvisning til kontrollutvalgets revisjonsrapport, som viser betydelige
svakheter i vesentlige deler av gjennomføring, resultat og oppfølging av
prosjektet, kan ikke Anleggsprosjekt Tangenveien være førende for
fremtidige prosjekter der man søker refusjoner fra innbyggere jf. PBL §18-3.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til
kontrollutvalget og kommunestyret om oppfølging av anbefalingene innen 6
måneder.
5. Saken oversendes til TEK og PBK.
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MØTEPROTOKOLL
Enebakk kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

25.04.2019 kl. 18:30
Formannskapssalen, Enebakk rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Thorbjørn Nerland (H) leder, Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne Marit Næss (Sp),
Lena Mjerskaug (H)
Møtende varamedlemmer:
Ragnfrid Rust (Ap) for Øivind Gundersen (Ap)
Forfall:
Øivind Gundersen (AP) nestleder
Fra administrasjonene møtte:
Lars Andre Kløvstad, Økonomisjef
Stian Grimsrud, Regnskapssjef
Fra Follo distriktsrevisjon IKS møtte:
Steinar Neby, revisjonssjef
Møtesekretær:
Unni Westli, kontrollsekretær
Diverse merknader:
Møteprotokoll godkjent 06.05.2019

Torbjørn Nerland /s./
leder
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Saksliste
Side

12/19 19/00065-1

Enebakk kommune - Årsrapport 2018

3

13/19 19/00064-1

Enebakk kommune - Årsregnskap 2018

4

14/19 18/00162-11

Forvaltningsrevisjonsrapport - Anleggsprosjektet
Tangenveien

6

15/19 18/00180-9

Valg av revisjonsordning for Enebakk kommune

7

16/19 19/00077-1

Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

8

17/19 19/00039-4

Referat og orienteringer

9

Eventuelt

Enebakk kontrollutvalg 25.04.2019
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Enebakk KU-12/19
Enebakk kommune - Årsrapport 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2018 til orientering.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.04.2019:
Økonomisjef Lars Andre Kløvstad ga en samlet presentasjon av årsrapporten og
årsregnskapet.
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål under økonomisjefens
presentasjon.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.04.2019:
Kontrollutvalget tar Enebakk kommunes årsrapport for 2018 til orientering.
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Enebakk KU-13/19
Enebakk kommune - Årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget har i møte 25.04.19 i sak 13/19 behandlet Enebakk kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlag for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen,
datert 15.04.19, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor
og rådmannen supplert kontrollutvalget med mulig informasjon om aktuelle
problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at regnskapet legges fram med et netto driftsresultat
på kr 179.267,27. Ser man bort fra finansområdet har driftsområdene et merforbruk
på 16.6 mill. kroner. Det er spesielt helse- og omsorgsavdelingen, avdeling for
teknikk og samfunn og barnevern på avdeling for kultur, oppvekst og skole, som har
utfordringer med å holde budsjettrammen.
Ut over overnevnte, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget, har
kontrollutvalget ikke merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2018.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.04.2019:
Økonomisjef Lars Andre Kløvstad ga en samlet presentasjon av årsrapporten og
årsregnskapet.
Revisjonssjef Steinar Neby presenterte revisjonens arbeid med årsregnskapet.
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål og ga kommentarer under
presentasjonene.
Leder rettet opp avsnitt to i innstillingen:
- Det er økonomisjefen som har gitt supplerende informasjon i møtet, ikke
rådmannen.
- Det skal være «muntlig» informasjon, ikke «mulig» informasjon.
Votering:
Innstillingen med ovennevnte rettinger ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.04.2019:
Kontrollutvalget har i møte 25.04.19 i sak 13/19 behandlet Enebakk kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlag for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen,
datert 15.04.19, og økonomisjefens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig
revisor og økonomisjefen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger.
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Kontrollutvalget har merket seg at regnskapet legges fram med et netto driftsresultat
på kr 179.267,27. Ser man bort fra finansområdet har driftsområdene et merforbruk
på 16.6 mill. kroner. Det er spesielt helse- og omsorgsavdelingen, avdeling for
teknikk og samfunn og barnevern på avdeling for kultur, oppvekst og skole, som har
utfordringer med å holde budsjettrammen.
Ut over overnevnte, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget, har
kontrollutvalget ikke merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2018.
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Enebakk KU-14/19
Forvaltningsrevisjonsrapport - Anleggsprosjektet Tangenveien
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Anleggsprosjektet
Tangenveien til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Veiprosjekter som berører mange grunneiere bør starte med
reguleringsplan og grunnerverv. Legging av vann-/avløpsrør og kabel i
kommunal vei bør avklares i forprosjektfasen, slik at det ikke kommer som
uforutsette hendelser i gjennomføringsfasen.
b. Overfor rådgivende ingeniørfirmaer bør det presiseres at kommunen
ønsker fullstendige estimater – totale prosjektkostnader.
c. Administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og byggekomiteen
gjennom notater om status og utfordringer underveis i
investeringsprosjekter.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.04.2019:
Revisjonssjef Steinar Neby presenterte forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.04.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Anleggsprosjektet
Tangenveien til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Veiprosjekter som berører mange grunneiere bør starte med
reguleringsplan og grunnerverv. Legging av vann-/avløpsrør og kabel i
kommunal vei bør avklares i forprosjektfasen, slik at det ikke kommer som
uforutsette hendelser i gjennomføringsfasen.
b. Overfor rådgivende ingeniørfirmaer bør det presiseres at kommunen
ønsker fullstendige estimater – totale prosjektkostnader.
c. Administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og byggekomiteen
gjennom notater om status og utfordringer underveis i
investeringsprosjekter.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
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Enebakk KU-15/19
Valg av revisjonsordning for Enebakk kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.04.2019:
Leder innledet.
Revisjonssjef Steinar Neby fikk ordet og ga en presentasjon av organiseringen av
nye Viken kommunerevisjon IKS.
Et omforent kontrollutvalg gikk inn for alternativ 1 i utredningen fra sekretariatet, med
en noe endret ordlyd.
Votering:
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.04.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at Enebakk kommune skal få utført revisjonstjenester
(regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) i utvidet egenregi gjennom en større
interkommunal revisjonsenhet hvor deltakere i dagens Follo Distriktsrevisjon IKS
er en del av det nye selskapet.
2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra
1.1.2020.
3. Kommunestyret søker å inngå avtale med Viken kommunerevisjon for revidering
av årsregnskapet for Enebakk kommune for 2019.
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Enebakk KU-16/19
Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.04.2019:
Sekretæren ga en kort orientering.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.04.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Enebakk KU-17/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.04.2019:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.04.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt

Møtet hevet kl. 20.53
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Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

1. Om planen
Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet
sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare.

1.1 Bakgrunnen
Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt
til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.
Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige
tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.
Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet
sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå
dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på
andre sektorer.
Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som forventer styrking av samordningog koordinering av kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra
andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.
Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet.

1.2 Planen som styringsverktøy
For at Fylkesmannen skal lykkes med samordningsplikten er det
nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Planen
skal gi en oversikt over hva og hvem de sentrale tilsynsmyndigheter,
inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2019. Planen må primært ses
på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en
nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.
Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter selv i
form av varselbrev.
For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer
vi til å oppdatere den før sommeren. Dette for å ta hensyn til
eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.
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Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

1.3 Avgrensning av planen
Vi gjør oppmerksom på at planen viser kun planlagte tilsyn, slik at
hendelsesbaserte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter fremgår ikke.
Planen kan endre seg i løpet av året både på grunn av
omprioriteringer, tilgjengelige ressurser/ kapasietet eller av andre
hensyn.

Følgende tilsynsetater og Kontrollutvalgssekretariatene er invitert til å
være med på tilsynssamordningen:
Statlige tilsynsetater:







Mattilsynet
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
Arkivverket
Statens vegvesen

Kontrollutvlagssektretariatene:







Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat- FIKS
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS- Rokus
Kontrollutvalgssekretariatet i Oslo
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS
Østfold kontrollutvalgssekretariat
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat

Ikke alle tilsynsetater har planer om å utføre tilsyn med våre
kommuner. De vil ikke omfattes av tilsynsmatrisen/oversikten under.

1.4 Nytt fra 2020
Ny kommunelov
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Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

Etter ny kommunelov får fylkesmennene mulighet til å sette en frist til
tilsynsmyndighetene for når tilsynsplaner skal være sendt inn til oss.
Mer informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt.

Felles Nasjonaltilsynskalender
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Fylkesmannen i
Møre og Romsdal et oppdrag i tildelingsbrevene for 2018/2019 om å
utvikle en felles nasjonal tilsynskalender som kan brukes av alle
fylkesmannsembeter og andre statlige tilsynsmyndigheter. Målet er at
kalenderen skal gi både kommunene og statlige tilsynsmyndigheter en
oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn. Arbeidet med
tilsynskalender tar også sikte på å legge til rette for at
tilsynskalenderen kan gi en oversikt over forvaltningsrevisjoner i
kommunene. Forventet oppstart er 1. januar 2020.
Mer informasjon om prosjektet kommer på et senere tidspunkt.

Veileder- Samordning av kommunal egenkontroll og tilsyn
Forum for Kontroll og Tilsyn skal, på oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, lede arbeidet med å utvikle en helt ny
veileder for samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn.
Hensikten med veilederen er å bidra til at fylkesmannen, andre
tilsynsmyndigheter og kommunal egenkontroll får god kjennskap til
hverandres virksomhet, bl.a. gjennom:


arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger (overordnet
analyse) i kommunen og arbeidet med risiko- og
sårbarhetsanalyser hos tilsynsmyndigheter (nasjonale
tilsynsmyndigheter og fylkesmennene)



gjennomføring av tilsyn og forvaltningsrevisjon



hvordan informasjon om tilsyn og
forvaltningsrevisjon/egenkontroll formidles

Veilederen vil videre kunne bidra til hvordan samspillet mellom statlig
tilsynsvirksomhet og kommunal egenkontroll kan foregå for å få til god
samordning.
Veilederen vil bli en del av departementets implementeringspakke
knyttet til ny kommunelov.
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Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

2. Kort om våre tilsynstemaer
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi i hovedsak har
planlagt å
føre tilsyn med i 2019. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan
endre
seg i løpet av året på grunn av risikovurderinger.

2.1 Beredskapsområdet (BERED.)





I 2019 gjennomføres det tilsyn med den kommunale
beredskapsplikten. Tema og metode velges basert på en ROSanalyse. Vi skal føre tilsyn med ¼ av kommunene.
Tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven
og helsemessig- og sosial beredskap etter helseberedskapsloven,
som vi kan benytte der vi finner det hensiktsmessig. Tilsyn
gjennomføres i samarbeid vår helseavdeling.
Gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunenes
kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves.

2.2 Helseområdet (HEL.)





Det planlegges felles landsomfattende tilsyn i 2019 med
kommunale barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav med
tema «Ettervern og samhandling mellom barnevern og NAV, med
vekt på brukermedvirkning».
Det planlegges landsomfattende tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler (folkehelseloven) i 2019. Tilsyn gjennomføres
i samarbeid vår utdanningsavdeling.
Tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven
og helsemessig- og sosial beredskap etter helseberedskapsloven,
som vi kan benytte der vi finner det hensiktsmessig. Tilsyn
gjennomføres i samarbeid vår beredskapsstab.

2.3 Landbruksområdet (LAND.)


Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske
virkemidler på landbruksområdet.
Gjennomføre risikobasert forvaltningskontroll av 20 % av
kommunene.

2.4 Miljøvernområdet (MILJØ)



Kommunens avløpshåndtering
Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn)
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Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

2.5 Sosial- og familieområdet (SOF.)









Det planlegges felles landsomfattende tilsyn i 2019 med
kommunale barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav med
tema «Ettervern og samhandling mellom barnevern og NAV, med
vekt på brukermedvirkning»
Landsomfattende tilsyn- utarbeidelse av individuelle planer for
deltakere i introduksjonsprogrammet
Tilsyn med om kommunene oppfyller pliktene pålagt etter
krisesenterloven, herunder tilbudet til barn og menn og spesielt
sårbare personer med alvorlige rusproblem, psykiske lidelser og
funksjonsnedsettelser. Tilsynet med kommunenes oppfølging av
voldsutsatte i reetableringsfasen skal prioriteres i 2019.
Tilsyn med virksomheten ved familievernkontor
Tilsyn med om kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter
barnevernloven
Oppfølging av kommuner i fylkene som er med i forsøk med endret
oppgave og ansvarsfordeling mellom kommune og stat innen
barnevernet bla. gjennom tilsyn

2.6 Utdanningsområdet (UTD.)






For barnehage videreføres tilsynstema fra 2018. Det er tilsyn med
kommunens rolle som barnehagemyndighet og en nasjonal
tilsynssatsing for 2017-2019 (godkjenning og risikovurderinger,
veiledning og tilsyn). Tilsyn skal gjennomføres der det er mest
risiko for at det er noe som bør gjøres annerledes og bedre.
For skolesektoren videreføres det felles nasjonale tilsynet som går
fra 1.1.2018 og ut 2021 med seks temaer (retten til et trygt og
godt skolemiljø, tidlig innsats, spesialundervisning, skolens arbeid
med elevenes utbytte av opplæringen, grunnskoleopplæring for
voksene og videregående opplæring for voksene.)
Det planlegges landsomfattende tilsyn med miljørettet helsevern i
barnehager og skoler (folkehelseloven) i 2019. Tilsyn gjennomføres
i samarbeid vår helseavdeling.
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn- Oslo
Tidspunkt 2019

Fylkesmannen

Arkivverket

Egenkontroll

1.Halvår

Elever i
videregående
med behov for
særskilt
tilrettelegging –
inntak og
opplæring

Vann- og
avløpsetaten-

Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap og Utdanningsetaten-

Oslo
sentralt

Arkivtilsyn

BymiljøetatenArkivtilsyn

Oslo Havn KFArkivtilsyn

Oppfølging etter rapport 13/2016
Kvalitet og innhold i
spesialundervisningen i grunnskolen-

Byrådsavdeling for eldre, helse og
arbeid, Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskapOppfølging etter rapport 10/2016
Spesialpedagogisk hjelp til barn under
skolepliktig alder

Byrådsavdeling for finans,
Byrådsavdeling for næring og eierskap,
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF,
Undervisningsbygg Oslo KF og
Utviklings- og kompetanseetaten-

Oppfølging etter rapport 16/2016 Tiltak
mot arbeidslivskriminalitet

Byrådsavdeling for oppvekst og
utdanning og Barne- og familieetatenOppfølging etter rapport 6/2016
Målfastsetting og styringsdialog –
Barne- og familieetaten

2.Halvår

Utdanningsetaten Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskapArkivtilsynOppfølging etter rapport 17/2016
Godkjenning av og tilsyn med
barnehager

Byrådsavdeling for eldre, helse og
arbeid-

Oppfølging etter rapport 18/2016
Kompetanse i den hjemmebaserte
helsetjenesten

Byrådsavdeling for eldre, helse og
arbeid og utvalgte bydelerFolkehelsearbeid: Bydelenes
frisklivstilbud

Byrådsavdeling for eldre, helse og
arbeid og aktuelle virksomheter som
bydeler, Sykehjemsetaten,
Velferdsetaten og HelseetatenLegemiddelhåndtering i kommunale
virksomheter

Byrådsavdeling for finans,
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel,
Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap, Utdanningsetaten og Vannog avløpsetaten-
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Oppfølging av rapport 9/2016
Planlegging for befolkningsveksten

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel,
Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten
og Vann- og avløpsetatenSamarbeidet mellom kommunen og
private om gravearbeider ved tiltak på
vei og fortau

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel,
Brann- og redningsetaten og Plan- og
bygningsetatenTilsyn og brannforebyggende arbeid

Byrådsavdeling for byutvikling og Planog bygningsetatenMedvirkning i plansaker

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
og Vann- og avløpsetaten
Kontraktsoppfølging i Vann- og
avløpsetaten

Byrådsavdeling for næring og eierskap
og Omsorgsbygg Oslo KF-

Omsorgsbygg Oslo KF – kompetanse og
kvalitet i oppfølgingen av
byggeprosjekter

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel,
Fjellinjen AS og Akershus
fylkeskommune (kun koordinering)Oppfølging av rapport 12/2016
Fjellinjen AS – effektiv drift og
internkontroll

Byrådsavdeling for eldre, helse og
arbeid, Byrådsavdeling for næring og
eierskap, Næringsetaten og
SykehjemsetatenOppfølging etter rapport 14/2016
Etterlevelse av offentlighetsloven

Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap og Utdanningsetaten
Overordnet styringsdialog om
opplæring

To til fire utvalgte virksomheter,
Byrådsavdeling for finans og andre
berørte byrådsavdelingerAnsettelser i kommunen

Byrådsavdeling for næring og eierskap
og Oslo Havn KF-

Virksomhetsstyring med vekt på
økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF
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Bydel:

2019

Alna

1.Halvår

2.Halvår

Bjerke

Frogner

Fylkesmannen

Egenkontroll

Tilsyn med sosiale
tjenester

Oppfølging etter rapport 18/2016 Kompetanse i den
hjemmebaserte helsetjenesten

1.Halvår
2.Halvår

LOT: Tilsyn med
ettervern og
samarbeid mellom
barneverntjenesten
og sosiale tjenester
i Nav

1.Halvår

LOT: Tilsyn med
ettervern og
samarbeid mellom
barneverntjenesten
og sosiale tjenester
i Nav

2.Halvår

Gamle Oslo

Grorud

Grünerløkka

1.Halvår

LOT- Kommunens
folkehelsearbeid

2.Halvår

Tilsyn med
spesialpedagogisk
hjelp,
tegnspråkopplæring
m.m. i barnehagen

1.Halvår
2.Halvår

LOT- Kommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Tilsyn med
barnehageloven §§
8, 16, 10 og 11

2.Halvår

Nordre Aker

1.Halvår
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2.Halvår

Nordstrand

Oppfølging etter rapport 17/2016 Godkjenning av og
tilsyn med barnehager

1.Halvår

2.Halvår

Sagene

St.
Hanshaugen

Stovner

1.Halvår
2.Halvår

Oppfølging etter rapport 17/2016 Godkjenning av og
tilsyn med barnehager

1.Halvår

Oppfølging etter rapport 10/2016 Spesialpedagogisk
hjelp til barn under skolepliktig alder

2.Halvår

Oppfølging etter rapport 18/2016 Kompetanse i den
hjemmebaserte helsetjenesten

1.Halvår
2.Halvår
1.Halvår

Søndre
Nordstrand

Ullern

LOT- Kommunens
folkehelsearbeid

2.Halvår
1.Halvår
2.Halvår
1.Halvår

Vestre Aker
Østensjø

2.Halvår
1.Halvår

Oppfølging etter rapport 10/2016 Spesialpedagogisk
hjelp til barn under skolepliktig alder

2.Halvår

4.1 Tilsyn med fylkeskommuner
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Kommune

Tidspunkt
2019

FMOA

Egenkontrollen

1.Halvår

Akershus
2.Halvår

FNT- VGS opplæring for
voksne

1.Halvår

FNT- elevenes skolemiljøaktivitetsplikt- Kongsberg
vgs.

Buskerud
2.Halvår

1.Halvår

Østfold
2.Halvår
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4.2 Tilsyn med kommuner
Kommune

Tidspunkt
2019
1.Halvår

Aremark

FMOV

Mattilsynet

Egenmeldings
-tilsyn med
vanedannend
e legemidler

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

2.Halvår
1.Halvår

Asker

FNT-spesialTilsyn med
undervisning
vannverkenes
og inkludering leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Psykisk helse og rus tilleggsbestilling
Mobbing i skolen

2.Halvår
1.Halvår

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Askim

2.Halvår
1.Halvår

Vedlikehold av kommunale bygg

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

AurskogHøland

Kommunens praksis ved
innrapportering av kriteriedata
til inntektssystemet – tall for
registrerte personer med
psykisk utviklingshemming
m.m.

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen
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1.Halvår

Bærum

Tilsyn med
FNT-spesialvannverkenes
undervisning
og inkludering leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Postale tilsyn
– asbest
Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Hvordan håndterer grunnskolen
mobbing?
Kontroll med feiing og tilsyn
Gjøres pålagte tilsyn?
Aktivitet for beboere

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter
2.Halvår
1.Halvår

Drammen

Tilsyn med
barnehageloven §§ 8 og
16

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Eidsberg

2.Halvår
1.Halvår

Eidsvoll

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
FNT- elevenes vannverkenes
prøvetakingsskolemiljøaktivitetsplikt planer- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst
LOTTilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Kvalitet i skolen

Kommunens
folkehelsearbeid

2.Halvår

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
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offentlige
kontrakter
Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Enebakk

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Kontroll med Oppgradering Tangenveien
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

2.Halvår

Sykefraværsoppfølging

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Fet

Oppfølging av tidligere
forvaltningsrevisjon av
spesialpedagogisk hjelp i
barnehage

2.Halvår

1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Flesberg

Postale tilsyn
– asbest

2.Halvår

Flå

1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

Fredrikstad

1.Halvår

FMOV

Mattilsynet
Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakings-

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen
Antikorrupsjon
Refusjoner og tilskudd
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planer- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Cyberangrep og
informasjonssikkerhet (mulig 2.
halvår)
Ekstremvær (mulig 2. halvår)

2.Halvår

Kontroll med Personvern
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Frogn

2.Halvår

Gjerdrum

Kommune

Kontroll med Selvkost (VAR)
oppfølging av
forskriften
Tidlig innsats og forebygging
om lønns- og
oppvekst
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Gol

Skolehelsetjenesten

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

2.Halvår
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1.Halvår

Halden

2.Halvår

Egenmeldings
-tilsyn med
vanedannend
e legemidler

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

Tilsyn med
kommunen
som
barnehagemyndighetkap. V A

1.Halvår

Investeringsprosjekters
tidligfase (mulig 2. halvår)

Personvern
Sikkerhet og beredskap
(ekstremvær)
Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Hemsedal

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Hobøl

2.Halvår
Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Revisjon av
prøvetakingsplan
er for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Hol

2.Halvår
1.Halvår

Hole

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal

Postale tilsyn
– asbest
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kampanje – vår
evt. høst
2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Hurdal

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Vedtak helsetjenestertildelingsenheten

Helseinstitusjon,
kjøkken –
vegetabilier- vår
evt. høst
2.Halvår
1.Halvår

Hurum

FNT- elevenes Revisjon av
prøvetakingsskolemiljøaktivitetsplikt planer for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Hvaler

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

2.Halvår

Kommune

Kongsberg

Refusjoner og tilskudd

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
kommunens
arbeid i
skolebasert
vurdering

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Postale tilsyn
– asbest

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor
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2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Krødsherad

2.Halvår

LOTKommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Lier

Postale tilsyn
– asbest
Tilsyn om
offentlig
anskaffelser

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Lørenskog

Skolehelsetjenesten

Helseinstitusjon,
kjøkken –
vegetabilier- vår
evt. høst

Kommune

Marker

2.Halvår

LOT: Tilsyn
med ettervern
og samarbeid
mellom
barneverntjen
esten og
sosiale
tjenester i
Nav

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
kommunen
som
barnehagemyndighet

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen
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kampanje – vår
evt. høst
2.Halvår

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

LOTKommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Modum

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Postale tilsyn
– asbest

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår

1.Halvår

Moss

Barnevern- ettervern og kjøp av
tjenester
Ansettelsesprosesser
Tilpasset opplæring
(barneskoler) (mulig 2. halvår)
Investeringsprosjekters
tidligfase (mulig 2. halvår)

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019
1.Halvår

Nannestad

FMOV

Mattilsynet
Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Tjenester til utviklingshemmede

Helseinstitusjon,
kjøkken –
vegetabilier- vår
evt. høst
2.Halvår
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1.Halvår

Nedre Eiker

LOT: Tilsyn
med ettervern
og samarbeid
mellom
barneverntjen
esten og
sosiale
tjenester i
Nav

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Nes (Akers.)

2.Halvår

2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Tidspunkt
2019

FMOV

Nesodden

2.Halvår

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

NAV Nesodden

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Nes (Busk.)

1.Halvår

Det boligsosiale arbeidet

LOTKommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Kommune

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Mattilsynet

Arkivverket

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
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arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Nittedal

Flyktninge- og
integreringsarbeidet

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Nore og
Uvdal

2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Oppegård

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Ingen prosjekt – (kun
orientering om
barnevernstjenesten)

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

2.Halvår

Kommune

Rakkestad

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Egenmeldings
-tilsyn med
vanedannend
e legemidler

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Postale tilsyn
– asbest
Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor
Kontroll med
oppfølging av
forskriften
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om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter
2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

1.Halvår

Ringerike

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår
1.Halvår

Rollag

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Rygge

Egenkontrollen
Personvern og
informasjonssikkerhet (mulig 2.
halvår)

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Rælingen

2.Halvår

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Institusjonstjenester og
hjemmebaserte tjenester
Eiendomsforvaltning

FNT- elevenes
skolemiljøaktivitetsplikt
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1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Rømskog

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Røyken

2.Halvår
1.Halvår

Råde

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
FNT- elevenes prøvetakingsskolemiljøplaner- nasjonal
aktivitetsplikt kampanje – vår
evt. høst
Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår

Kommune

Sarpsborg

Forebyggende psykisk helse

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
FNT-spesialvannverkenes
undervisning
og inkludering leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Investeringsprosjekters
tidligfase

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Forebyggende psykisk helse
Barnevern- ettervern og kjøp av
tjenester (mulig 2. halvår)

Kontroll med Antikorrupsjon (mulig 2. halvår)
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter
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2.Halvår
1.Halvår

Sigdal

Sarpsborg
renseanlegg
Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Cyberangrep og
informasjonssikkerhet
Arkivtilsyn

2.Halvår
1.Halvår

Postale tilsyn
– asbest

Tilsyn med
vannverkenes
leverings-sikkerhet
og med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Skedsmo

Internkontroll
økonomirapportering
Plan og bygg

Helseinstitusjon,
kjøkken –
vegetabilier- vår
evt. høst
2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet
Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Ski

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Kontroll med
oppfølging av
forskriften
om lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

Empo AS

2.Halvår
1.Halvår

Skiptvedt

Organisasjonskultur,
beslutningsprosesser og
rolleforståelse

Investeringer og gjeld
Tilsyn med
kommunen
som
barnehagemyndighet

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes

2.Halvår
1.Halvår

Spydeberg

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor
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prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst
2.Halvår

FNT-Elevenes
utbytte

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Sørum

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

NAV

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet

Arkivverket

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Trøgstad

2.Halvår
1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Ullensaker

Arkivtilsyn

Byggesaksbehandling

Helseinstitusjon,
kjøkken –
vegetabilier- vår
evt. høst
2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Inspeksjon
ØRAS

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Side 25

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019
Kontroll med
oppfølging av
forskriften om
lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

1.Halvår

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Vestby

Postale tilsyn
– asbest

Integrering av flyktninger (ikke
avklart)

Forebygging av
vold og trusler
– offentlig
sektor

Store investeringsprosjekter
(ikke avklart)

Kontroll med
oppfølging av
forskriften om
lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

2.Halvår
Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Tilsyn med
vannverkenes
leverings-sikkerhet
og med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Våler

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Øvre Eiker

Tilsyn om
offentlig
anskaffelser
Postale tilsyn
– asbest
Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Ål

2.Halvår

FNT-spesialundervisning
og inkludering
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1.Halvår

Ås

LOT: Tilsyn
med ettervern
og samarbeid
mellom
barneverntjen
esten og
sosiale
tjenester i
Nav
FNT-Elevenes
utbytte

Tilsyn med
vannverkenes
leverings-sikkerhet
og med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Utleieboliger

RevisjonNordre Follo
renseanlegg

2.Halvår

Kontroll med
oppfølging av
forskriften om
lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

Arbeidsmiljø i skolen

5. Rutine for samordning av reaksjoner
5.1 Bakgrunnen for rutinen
Tilsynsmyndighetene plikter å vurdere de virkninger eventuelle pålegg
kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige virksomhet før
vedtak treffes. Samordningen skal sikre at summen av pålegg ikke
overstiger de økonomiske rammene kommunene har til rådighet.

5.2 Rutinen
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter
som fører tilsyn med kommunen/ kommunale plikter.
Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60 e bygger på tre
hovedelementer:


Vurdering:

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de
påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere
konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til
kommunen.


Varsling i forkant av bruk av pålegg:

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av
pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen.
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Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller
administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er informert om
aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte
kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem som fører
tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten
som rettes mot den er samordnet.
Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke
endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer og
avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte
plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal ilegge
sanksjoner.

Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post:
fmovpost@fylkesmannen.no merket med Stab for kommuneøkonomi,
internkontroll og analyse.



Dialog:

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene
føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller andre
sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle
utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre sanksjoner
og kommunens/ fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal
skje i regi av Fylkesmannen.
Forespørsel om samordning av dialog sendes til Fylkesmannens
postmottak på følgende e-post: fmovpost@fylkesmannen.no merket
med Stab for kommuneøkonomi, internkontroll og analyse.

6. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten
Å ikke følge samordningsbestemmelsene kan være i strid med korrekt
saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper vil et
vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med
at den eventuell feil ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket
må vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av momenter som
kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005 - 2006)
kap. 8.3.1.
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FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325, 1502 Moss I fmovpost@fylkesmannen.no I
www.fylkesmannen.no/ov
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STYRETS BERETNING AV ÅRET
Follo brannvesen IKS ble etablert 1.7.2015 etter en
sammenslåing av Nordre- og Søndre Follo
brannvesen IKS. Representantskapet valgte nytt
styre i møte den 11.10.2017. Styrene i Follo
brannvesen har i 2018 avholdt 7 møter og behandlet
24 styresaker og 1 referatsaker. Sakene er i
hovedsak knyttet til planer for virksomhetens
aktiviteter, brannstasjonsstruktur,
tertialrapportering/økonomi og arbeidsgiverrelaterte
saker. Ett av styremøtene var et heldagsmøte hvor
Bane Nor var invitert til å redegjøre for sikkerheten
i Blix tunellen.

stillingenshjemler er det 2 lærlingplasser og 1
midlertidig ansatt knyttet til kartlegging av
fritidsboliger (feiing/tilsyn).
Økonomi
Selskapet hadde en samlet omsetning
(driftsinntekter) på kr 114.503.145,- hvor kr
100.489.007,- er refusjoner fra eierne. Selskapet
styres etter de økonomiske forutsetningene som er
vedtatt av representantskapet og styret. Årets
resultat resulterte i et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr. 173.716,-. Mindreforbruket
kommer blant annet som følge av vakante stillinger.
Mindreforbruket på kr. 173.716,- foreslås avsatt til
disposisjonsfondet for å dekke kommende
kostnadskrevende investeringer på brannbiler og
utstyr.

Virksomheten
Selskapet skal ivareta kommunenes og
innbyggernes sikkerhet i forhold til lov om vern
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver med
tilhørende forskrifter.

Investeringer
Samlede investeringer ble kr 2.212.487,-.
Investeringen er i hovedsak knyttet til kjøp av 5 stk.
mindre biler til forebyggende avdeling og en bil til
beredskapsavdelingen. Det er også kjøpt utstyr til
beredskapsavdelingen. Innkjøp er finansiert over
driftsregnskapet og ved bruk av fond, samt ved salg
av gamle biler.
Arbeidsmiljø
I perioden 1.1 til 31.12. 2018 utgjør det totale
sykefraværet 6,17 %. Av dette utgjør ca. 35 %
korttidssykefravær og ca 65% langtidssykefravær.
Sykefraværet utgjør totalt 916 dagsverk hvor 326
dager er knyttet til korttidsfravær ( inntil 16 dager)

Figur 2 Det var ekstrem høy skogbrannfare over flere uker i
2018. Som et brannforebyggende tiltak ble det hengt opp
store plakater på strategiske plasser om total forbud for å
gjøre opp ild i skog og utmark.

Administrasjon, operativ ledelse og salg &
markedsavdelingen er lokalisert på hovedbrannstasjonen i Ski. Forebyggende avdeling er
lokalisert på Korsegården i Ås. I tillegg er det
lokalisert brannstasjonsberedskap med hjemmevakt
i Enebakk. Nesodden har dag kasernering 0730 –
1500 på hverdager og hjemmevakt på kveld og
helg.

Figur 1 Brann i to hus og en garasje på Tårnåsen i Oppegård
kommune 24.06 var den største enkelt hendelsen i 2018. Follo
brannvesen stilte med 8 brannbiler og 14 mannskaper, Oslo
brann- og redningsetat med 2 brannbiler og 10 mannskaper.

Korsegården, Ski og Oppegård brannstasjoner har
døgn kasernerte brannmannskaper.
Med unntak av Korsegården brannstasjon eies
brannstasjonene av den enkelte kommune, men
leies ut til selskapet. Feiertjenester utføres av
selskapet i alle 6 kommuner.

og 590 dager er kyttet til langtidsfravær (over 16
dager). Det foreligger noen tilfeller om at
sykefraværet har en sammenheng med
arbeidssituasjonen, og dette er tatt tak i fra
arbeidsgivers side. Oppfølgingssamtaler med de
sykemeldte og individuelle planer blir utarbeidet i
samsvar med gjeldende regler.

Pr 31.12 hadde selskapet 139 stillingshjemler som
utgjør 94,48 årsverk. 3 stillingshjemler og 1
lærlingplass er vakant. Av 136 stillingshjemler
utgjør 94 heltidsansatte i 100 % stilling, 36
deltidsansatte i 3,1 % stilling, 5 deltidsansatte i
3,75%, 4 deltidsansatte i 4,3 % stilling. 8 ansatte
har både heltids- og deltidsstilling. I tillegg til 136

Lærebedrift
Da det er rekrutteringsproblemer til feieryrket og
stor turnover er det viktig at selskapet bidrar med å
utdanne feiersvenner for å sikre god fagkompetanse
i selskapet. Selskapet er godkjent som lærebedrift
med to lærlingplasser. Selskapet har 1 lærling. Det

2

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018

var planer om å ta inn ytterligere 1 lærling i løpet
av 2018, men pga av manglende kapasitet ble dette
ikke gjennomført.

politidistriktgrensene vil bli bestemmende for
hvilke kommuner som skal samarbeide.
Det er behov for en helhetlig og strategisk
gjennomgang av brann- og redningstjenesten i
Norge. Det er gått ti år siden siste stortingsmelding.
Samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet har
gjennomgått store endringer på disse årene, særlig
etter Gjørv-kommisjonens gjennomgang av norsk
beredskap etter terroranslaget 22. juli 2011.Brannog redningstjenesten bør gjennomgås og vurderes i
forhold til oppgaver, roller, ansvar, kompetanse og
finansiering

Likestilling
Av 132 ansatte er
11 kvinner. 1
kvinne inngår i
operativ
innsatsledelse og 2
kvinner jobber i
operativ avdeling
etter at FBV i 2018
fikk inn sine første
kvinnelige
brannkonstabler.
Selskapet forsøker
Figur 3 kvinnelig brannkonstabler ansatt
gjennom
for første gang i 2018
rekruttering å være
attraktive for kvinner. Styresammensetningen i
selskapet er i henhold til aksjeloven med unntak av
de ansattes representanter. Selskapet praktiserer
lønn og øvrige betingelser uavhengig av kjønn.
Diskriminering
Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med
respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn,
alder, seksuell legning eller religiøsoverbevisning,
aksepteres ikke.
Mobbing og seksuell trakassering skal ikke
forkomme. Det er utarbeidet etiske retningslinjer
som skal forhindre diskriminering.
Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin
daglige drift. Forurensing i forbindelse med
uønskede hendelser i samfunnet forsøkes redusert i
størst mulig grad gjennom tiltak iverksatt av
brannmannskapene.
Framtidsutsikter
Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas
på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes
hensikt med selskapet. Selskapets økonomiske og
finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra
eierkommunene og styret mener det er grunnlag for
videre drift.
Statlige myndigheter har signalisert behov for
større brannvesen. For politidistrikt Øst er det
signalisert 3-4 brannvesen mot dagens 15
brannvesen. Målsettingen om et større
interkommunalt samarbeid er ikke oppnådd, og det
er nå behov for en kvalitetsreform. Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler derfor at
Justis og beredskapsdepartementet gir sin
tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til
kommunene om regionalt samarbeid om brann- og
redningsoppgaver, hvor de nye
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Ski 25 februar 2019

Bente Hedum
Styreleder

Nina Ramberg
Nestleder

Inger Johanne Bjørnstad
Styremedlem

Georg Stub
Styremedlem

Joar Solberg
Styremedlem

Bård Martin Tollefsen
Styremedlem

Petter Narvesen
Ansatt repr.

Joakim Tveter
Ansatt repr.

Dag Christian Holte
Brannsjef
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Generelle opplysninger
Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Selskapet har hovedansvaret for å forvalte brann-og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med
farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver for eierne av selskapet. I tillegg er selskapet tillagt drift av sivilforsvarslageret
og kommunens ansvar for å håndtere akutt forurensing.
Follo brannvesen er dimensjonert i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
Selskapet er organisert i 4 avdelinger med underliggende seksjoner:
Stab & støtte
Operativ med underliggende 5 brannstasjoner og 1 depot, samt Follo sivilforsvarslager.
Forebyggende med seksjon brannforebyggende, og feiing og boligtilsyn
Salg & marked med seksjon kurs og øvelser, vektertjenester.
Ansvarsområdet dekker et område på ca. 685 km² og ca. 125000 innbyggere/brukere.

Stortingspropsjon

nr 1 (2007-2008):

Stortingsmelding

”Samarbeid mellom kommuner og brannvesen
ved større enheter gir en mer effektiv
ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen
ved større ulykker.”

nr 22 (2007-2008):

Kommunegrensene er i mange tilfeller til hinder
for effektiv utnyttelse av brannvesenressursene i
en region. For å kunne håndtere store og
komplekse hendelser må brannvesenets
ressurser brukes mer effektivt på tvers av
kommunegrenser.
En utvikling i retning av interkommunale
brannvesen vil kunne styrke både det
forebyggende brannvernarbeidet og evnen til å
håndtere store og komplekse hendelser. Slike
brannvesen vil ha større personell- og
materiellressurser under samme ledelse og vil
også kunne ha en bredere kompetanse i sin stab
enn den enkelte kommune har mulighet til.

Figur 3Forslag 3 -4 brannvesen i politidistrikt

øst
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Brannsjefens kommentarer
Follo brannvesen er et moderne brann- og redningsvesen som levere gode tjenester til innbyggerne og nødstilte.
Ledergruppen har gjennomført et lederutviklingsprogram tilrettelagt for brann- og redningstjenesten. Programmet
har utviklet ledelsen innenfor ulike tema:






helhetlig lederskap og den gode organisasjonen
Relasjonsledelse, etikk og organisasjonskultur
Utviklingsledelse – endring og innovasjon
Styring og medvirkning. Omdømmebygging og mediehåndtering
Ledelse i folkevalgte virksomheter, ledelse i interkommunale samarbeid

Det er i løpet av året igangsatt ulike prosjekter for å utvikle og tilpasse tjenestene.




Det er utarbeidet en ny overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for regionen. Risikobildet var som forventet ut i fra
geografiske forhold, klima, kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur. Høy befolkningsvekst vil også endre
risikobildet over tid.
Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet på pekt i ROS-analysen krever at det gjennomføres en forebyggende- og en
beredskapsanalyse. Dette arbeidet er igangsatt og vil ferdigstilles 2019.
Feiertjenesten har overtid endret seg. Dagens gebyrer ble innført når tjenesten ble levert hvert år til husstanden. Det er
derfor igangsatt et arbeid for å vurdere gebyrordningen og hvordan denne skal kreves inn. Saksutredningen med forslag vil
bli oversendt til politisk behandling våren 2019.

Operativ tjeneste er i kontinuerlig utvikling både når det gjelder utstyr, bemanning og tjenester. Det er gledelig å
registrere at vi får skryt av Statens havarivern kommisjon for slokkeinnsatsen i fbm trailerbrannen i
Oslofjordtunellen 5.mai 2017. Samtidig påpeker havarikommisjonen at brannvesenene ikke er organisert eller
dimensjonert for å håndtere store branner i tunellen.
Antall hendelser i operativ avdeling har økt med 13%. 43% av utrykningene er knyttet til automatiske
brannalarmer (ABA) til næring og privat boliger. Mange av utrykningene til ABA blir avklart (60%) før vi kommer
frem til bygningen men 10 utrykninger ble registrert som brann i bygning. Antall utrykninger til brann økte med
36%. Årsaken er knyttet til skogbrannfaren og forebyggende tiltak med å slokke bål. Helserelaterte utrykninger er
uendret sammenlignet med 2017. Antall helseoppdrag på Nesodden gikk ned med 17%.
Oppgavene seksjon feiing og boligtilsyn utfører mot boliger med fyringsanlegg er ett godt brannforebyggende
tiltak. Både feiing og boligtilsyn avdekker mange feil og mangler på fyringsanlegg. Disse ville kunne føre til
vesentlig brannfare dersom de ikke ble avdekket og rettet. På boligtilsyn gis det i stor grad informasjon om sikker
bruk av fyringsanlegget. Det gis også veiledning og råd i forhold til viktigheten av ett godt fungerende slukke og
varslingsutstyr i boligen. Arbeidet med å tilpasse driften til en ren risikobasert tjeneste pågår, og vil føre til
betydelig større variasjon i besøksfrekvens hos kunden. Dette vil gjøre at vi kan sette større fokus på de mest
krevende boligene/ fyringsanleggene. Vi arbeider også med å implementere feiing og boligtilsyn av fritidsboliger i
våre systemer, og vil fremover sette av ressurser til dette.
Seksjon brannforebygging har nå ett stort fokus på å tilpasse arbeidsmåtene til å kunne jobbe mere risikobasert.
Dette betyr at vi setter inn ressurser der det er størst behov og effekten vil være best. Antall tradisjonelle tilsyn
reduseres vesentlig, mens spesifikke tiltak mot spesifikke risikoutsatte objekter og grupper økes
betraktelig. Antall bekymringsmeldinger i private og kommunale boliger er stigende. Seksjonen bruker derfor
mere resurser på tilpassede tiltak i forhold til dette. For å møte utfordringen med risikoutsatte grupper i
samfunnet, har vi ansatt en koordinator for Trygg Hjemme arbeidet. Koordinatoren har bakgrunn fra arbeid i
kommunal helsetjenesten, og vi har stor tro på at god kjennskap til det kommunale helsevesenet vil kunne bidra til
et enklere og bedre samarbeid med kommunenes fremover.
DSB fikk i oppdrag å revidere forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Forslag til ny forskrift er
overlevert JBD som har den til behandling. I oppdragsbrevet fra JBD står det at DSB i revisjonen av
dimensjonerings-forskriften blant annet skal vurdere brann- og redningsvesen distrikter med de samme
yttergrensene som de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler og plikt til å etablere (ett eller flere)
brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de nye brann- og redningsvesen distriktene. Dagens krav til
innsatstid skal opprettholdes, men det skal vurderes å innføre responstid. DSB har også fått i oppdrag å gi
brannsjefen som utpekes til å sitte i redningsledelsen i lokal redningssentral (LRS), ansvar for og myndighet til å
kunne koordinere brann- og redningsvesen ressurser innen ansvarsområdet til vedkommende LRS.
Det er gått 10 år siden siste stortingsmelding knyttet til brann- og redning. Samfunnssikkerhets- og
beredskapsområdet har gjennomgått store endringer på disse årene og det er behov for å vurdere brann- og
redningstjenestens oppgaver, roller, ansvar kompetanse og finansiering. KS bedrift jobber med å sette saken på
dagsorden.
Brannsjefen vil avslutningsvis berømme innsatsen fra de ansatte i det arbeidet som er nedlagt for å løfte Follo
brannvesen frem til et mer tidsriktig brannvesen.
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Brannvesenets styrende organer og organisasjon
Representantskapet
Øystein Sletta
Hanne Opdan
Thomas Sjøvold
Odd Haktor Slåke
Ola Nordal
Truls Wickholm

leder
nestleder

Enebakk
Ski
Oppegård
Frogn
Ås
Nesodden

vara Hans Kristian Solberg
vara Camilla Hille
vara Siv Kaspersen
vara Rita Hirsum Lystad
vara Jorunn Nakken
vara Erik Adland

Representantskapet har hatt 5 saker til behandling i 2 møter.
Styret
Bente Hedum
Nina Ramberg
Inger Johanne Bjørnstad
Joar Solberg
Bård Martin Tollefsen
Georg Stub
Petter Narvesen
Joakim Tveter

leder
nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant

vara Thore Vestby
vara Knut Oppegaard
vara Vidar Kolstad
vara Katrine Behrset
vara Audun Fiskvik
vara Torunn Olsen
vara Tore Støkken
vara Lino Inversini

Styrene har hatt 24 styresaker og 4 referatsaker til behandling i 7 møter.
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Organisasjonskart

HR

Brannsjefens ledergruppe har bestått av Roger Thompson, Janne Hovdenakk, Johan Stokkeland
(pensjonist 1.12), Jarl Høvring, Gunn Elin Forsell og brannsjef Dag Christian Holte. Lederteamet har
møter hver mandag og ett heldagsmøte hver måned.
Brannsjefen er medlem i lokal redningssentral som brannfaglig rådgiver for politimesteren og er
representant for alle brannvesen i Østpolitidistrikt.
I tillegg sitter brannsjefen i følgende råd/utvalg:
Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord (IUA)
Styremedlem IUA på vegne av Follo kommunene
Beredskapsrådet i Ski og Frogn kommuner
Nasjonalt brannfaglig råd på vegne av brannvesen i Øst politidistrikt
Beredskapsutvalget for Fylkesmannen i Viken.
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Administrasjon
Avdelingen Stab & støtte
Avdelingen har ansvar for følgende oppgaver:
Lønnskjøring
Utgående fakturering
Håndtering og kontering av inngående faktura
Avstemminger
Reiseregninger
Fraværsregistrering, sykemeldinger og refusjoner
Post og sentralbord
Budsjettering
Regnskapsavslutning og måneds/tertialrapportering
Årsregnskap
Innkjøp av diverse mindre artikler
Forsikring
Anbudsprosesser
Controlling og analyse
Alarmportefølje
Avdelingen består av 3 ansatte, konsulent regnskap, konsulent lønn og avdelingsleder.
Arbeidsoppgavene er hensiktsmessig fordelt med tanke på bemanningen. Alle har sine primære
arbeidsoppgaver, men det har blitt jobbet med opplæring for sekundære arbeidsoppgaver i tilfelle
ekstra behov eller fravær. Avdelingen er allikevel sårbar for eventuelle lengre fravær. På grunn av
langtidssykefravær har det både vært leid inn ekstra arbeidskraft.
Fra april 2018 overtok Follo Brannvesen ansvar for alarmkundene tilknyttet 110. Avdeling stab/støtte
har ansvar for det administrative med tanke på kontrakter, inn/utmeldinger, fakturering og
betalingsoppfølging. Dette arbeidet har vært krevende og flere av arbeidsoppgavene vil i løpet av
første halvår 2019 legges til salg/marked. Stab/støtte gir også Øst 110 bistand innenfor lønn og
controlling (rapportering/budsjett).
HR
Stillingen er plassert i stab hos brannsjefen. HR har i betydelig grad vært sysselsatt med deltakelse
innen rekruttering, personal- og arbeidsmiljørelaterte saker, lederstøtte, drøftemøter med tillitsvalgte,
gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. I samarbeid med
IA-konsulent er kurs i sykefraværsoppfølging for ledere, tillitsvalgte og verneombud avholdt.
Vedkommende har også deltatt på kurs i lederutvikling, samt andre faglige kurs.
Bedriftshelsetjenesten
Avtalen med Frisk HMS fungerer godt. De ansattes helse blir godt ivaretatt. Avtalen innebærer årlig
legeundersøkelse av ansatte etter fastlagte rutiner. I samarbeid med Frisk HMS legger ledelsen i
januar/februar hvert år en aktivitetsplan for denne tjenesten. Evaluering foretas ved behandling av
bedriftshelsetjenestens årsrapport i et av Arbeidsmiljøutvalgets første møter hvert år. Frisk HMS er
med i dialogmøter der dette hensiktsmessig for å kunne følge opp sykemeldte medarbeidere på et
medisinsk nivå og for å kunne forebygge sykemeldinger som følge av belastninger i arbeidsmiljøet.
Ved ombygging/nybygging som påvirker arbeidsplassen deltar BHT med faglige råd. BHT deltar i
AMU-møter (ingen stemmerett).
Alle mannskaper i utrykningsstyrken gjennomgår etter fastsatte intervaller/rutiner en EKG, styrke-test
og en kondisjonstest. Styrke- og kondisjonstesten gjennomføres av egne mannskaper. Samtlige i
beredskapsavdelingen skal gjennomgå tester og undersøkelser før ansettelse. Søkere som ikke
består testene tilfredsstillende er det ikke aktuelt å ansette.
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Vernerunder
Det er foretatt vernerunde på brannstasjonene i henhold til internkontrollens pkt. 12.2. Det er
utarbeidet rapport og forslag til tiltaksplan.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 4 møter.
AMU har som målsetning å avholde 4 møter pr. år for behandling av arbeidsmiljøsaker og målsetning
er oppnådd for 2018.
Fraværsstatistikk
Det totale sykefravær ligger på 6,17%. Av dette utgjør ca.40% korttidssykefravær og ca.60%
langtidssykefravær. Størsteparten av sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger. I de tilfeller
sykefraværet kan henføres til forhold i virksomheten er det iverksatt tiltak. Individuelle
oppfølgingsplaner med målsetning for tilrettelegging der dette er mulig gjennomføres med
langtidssykemeldte og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Dialogmøter med respektive deltakere
gjennomføres i samsvar med NAV sine retningslinjer.
Skader
Brannvesenet har i perioden 1.1-31.12.18 ingen innrapporterte alvorlige skader i forbindelse med
innsats.
Det er heller ikke rapportert om mulige senskader på personellet som følge av oppdrag hvor
mannskapene har vært utsatt for særlig krevende psykiske belastninger. Brannvesenet har rutiner for
debriefing og defusing for å unngå kort- og langtidsvirkninger på mannskaper i etterkant av alvorlige
ulykker/branner samt for å øke den faglige kvaliteten på vår innsats.
Andre skader utenfor utrykning/øvelser:
Det er ikke innrapportert skader på person i forbindelse med fysisk trening.
Kvalitets- og HMS håndbok
Kvalitets- og HMS håndbok ligger elektronisk som oppslagsverktøy for alle ansatte på vårt intranett.
HMS-arbeidet er en kontinuerlig prosess med forbedringer og tilpasninger i forhold til indre og ytre
krav/behov som må ivaretas.
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Operativ avdeling
Avdelingen består av ca. 104 personer og beredskapen er bygd opp med både med
hjemmevaktordninger, dagkasernering, døgn kasernerte mannskaper.
Det er dimensjonert med 24 personer på vakt til enhver tid i Follo Brannvesen.
Mål for avdelingen
«Være et av landets beste brannvesen, med tilstrekkelig og tidsriktig utstyr og med motiverte,
godt utdannede og øvede mannskaper. Vi har også et mål om 0 branndøde og ingen skader på
egne mannskaper.
Avdelingen har som primærområde.
Brannslokking
Ulykker på vei, jernbane og til sjøs
Overflateredning i vann og sjø
Akuttberedskap ved forurensning på land
og sjø
Lenseoppdrag på land og i båt
Restverdiredning (RVR)
Tau-og høyde redning
Assistere helse, politi og andre etater
ved akutte situasjoner
Figur 4 Bilde av brann i flere eneboliger på Tårnåsen i Oppegård
kommune

Andre oppgaver som Operativ bistår.
Intern øvelse og opplæring
Bistå ved eksterne øvelser
Befaring av bygninger, veier, tunneler og jernbane,
og lage innsatsplaner
Vedlikehold av eget materiell og utstyr
Kontroll med sivilforsvarets utstyr
Nedbrenninger av hus
Trefellinger

Stasjoner
Oppegård brannstasjon har fått nye gulv i vognhallene, denne jobben dekket Oppegård kommune.
Mannskapene har pusset opp resterende av stasjonen med midler fra kommunen. Det må kartlegges
mer angående ren/skitten sone, dette er en pågående jobb som er under utredning.
Nesodden brannstasjonhar et generelt behov for oppussing av gulv i vognhaller da dette er meget
slitt, dette er under utredning og det må også her utredes mer angående ren/skitten sone.
Enebakk brannstasjoner en ny stasjon som tilfredsstiller dagens krav.
Korsegården brannstasjoner den stasjonen som er mest kompleks i henhold til utredninger for
ren/skitten sone samt garderobeproblematikk, dette er en pågående jobb som blir ivaretatt.
Ski brannstasjonhar slitte gulv i vognhallene, det må også her sees på ren/skitten sone.
Follo brannvesen har stort fokus på kreftfare blant brannmenn/kvinner i yrket, derfor utredes
det løsninger for ren/skitten sone på de forskjellige stasjonene.
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Kurs/øvelser/opplæring
Brannvesenet er i stadig utvikling så kurs og opplæring er noe vi prioriter høyt, viktig med motiverte
ledere, mannskaper som får mulighetene til og utvikle seg for å kunne gjøre en så god jobb som
mulig. Vi har innværende år sendt flere på lovpålagte kurs, samt tilleggs utdanning som er relevant for
stillingene på Norges brannskole.
Vi innehar ikke øvingsanlegg for varme røykdykker øvelser, så dette er tjenester vi må kjøpe fra Oslo
brann og redningsetat sitt anlegg på Lahaugmoen, det er lovpålagt å ha 1 varmt dykk pr.år. noe som
vi tilfredsstiller. Det er et anlegg som er topp moderne, som gjør at mannskapene kan øve
slokking/redning uten og bli utsatt for farlige røykgasser/utslipp. Det brukes bare propan og teater røyk
som dermed er meget helsemessig gunstig i henhold til dette med kreftfare og friske brannmenn.
Beredskapsavdelingen må etterhvert se på muligheten for selv å kunne bygge opp et anlegg for
fremtiden
Vi har blitt tilbudt å kjøpe oss inn i anlegget til Oslo brann og redningsetat, dette må utredes nærmere.
Vi ser fordelene av at vi sammen kan trene mannskaper og ledere sammen med Norges største
brannvesen, det er mye å vinne på samhandling med andre. Det er naturligvis også et økonomisk
perspektiv som må ses nærmere på, det vil øke kostandene for operativ avdeling.
For at Follo brannvesen skal være mest mulig rustet ved diverse hendelser i regionen har vi opprettet
fagstillinger hvor det er en fagansvarlig som har sitt unike fagfelt. Fagansvarlig vil sørge for at
avdelingen har mest mulig kompetanse innen følgende fagfelt, og dermed løfter brannvesenet sin
evne til å takle oppgavene vi blir satt til å løse i samfunnet. Fagstillingene er noe de ansatte setter stor
pris på.
Fagstillinger innen følgende fagfelt


Vann/sjøredning

Vi gjennomførte fullskala øvelse i indre Oslofjorden med Asker og Bærum, Oslo brann og
redningsetat, Politiet, Redningsselskapet, Helse, 330 skvadronen, Hovedredningssentralen, Tjøme
radio. Disse øvelsene holder en meget høy standard, og viser hvor viktig samhandling er når uhellet
først er ute, Follo brannvesen får veldig gode tilbakemeldinger fra de andre aktørene for
gjennomføringen av øvelsene. Det drukner flere personer i sjøen i forhold til personer som omkommer
i brann, så dette er et viktig felt å bli enda bedre på.


Restverditjeneste

Etter branner /vannlekkasjer har Follo brannvesen en egen bil som er finansiert av Finans Norge som
holder oss med utstyr til å drifte bilen for forsikringsselskapene. Denne tjenesten har også et betydelig
inntjeningspotensial for brannvesenet. I 2018 hadde bilen 75 utrykninger med inntjening kr 500 000,så dette fagfeltet er viktig for brannvesenet


Tungredning/ulykker/sektor 6

Egen bil som er utstyrt med spesialutstyr for kompliserte redningsoppdrag med tunge kjøretøy,
busser/lastebiler, personbiler, utsyr for sammenraste bygg. Her øver vi mye med fagansvarlig for å
være mest mulig rustet ved hendelser. Denne bilen har også ekstra forpleining med seg ved
langvarige hendelser, ekstra luftpakker, klær, mat, drikke (sektor 6) Tjenesten krever også mye
øvelser.


Farlig gods

Det ferdes mye farlig gods i vårt distrikt, derfor har vi egen fagansvarlig som er ansvarlig for øvelser,
holde seg oppdatert på det som er nytt i faget, samt lage gode øvelser for mannskaper. Dette er et felt
som krever mye kunnskap.
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Innsatsplaner/objektsplaner.
For at vi skal være mest mulig rustet ved hendelser ved store bygg/næring, har vi valgt å ha en som er
dedikert til dette. Det krever mye arbeid å lage planer som innsatspersonell bruker i innsats i for
eksempel tunneler eller tett trehusbebyggelse for å nevne noen områder. Disse planene blir også lagt
inn i kjøretøyene sitt digitale system så vi enkelt kan hente ut planene.

Ansettelser/rekrutering
Avdelingen ansatte 6 heltidskonstabler innværende år, de er nå ferdig med grunnopplæring og er nå
ute på respektive vaktlag. 2 av disse er kvinner som er godt intrigert, de er et sunt tilskudd til
beredskapsavdelingen som igjen skaper godt renommé for Follo brannvesen.
Det er også blitt ansatt 5 deltidskonstabler til Enebakk/ Flateby, disse vil starte kurs og opplæring i
mars 2019.
Desember 2018 ble det også lyst ut deltidsstilling for Nesodden, der er behovet 2 stillinger. Når dette
er avklart vil disse også starte kurs i mars for grunnopplæring.
Vi ser det er store turnover i deltidsstillinger både for Nesodden og Enebakk/Flateby. Dette skyldes i
all hovedsak at de søker seg til andre brannvesen i heltidsstillinger. Vi bruker mye tid og ressurser for
å få dekket disse stillingene, det samme gjelder opplæring, så vi håper på sikt at dette blir mere stabilt.
Kjøretøy/utstyr
Follo brannvesen har mye tidsriktig og nytt utstyr både når det gjelder biler og annet utstyr for bruk i
brann og redningstjenesten, men vi ser også at vi har betydelig utgifter på noen av redskapene, vi
nevner spesielt liften/høyderedskap som er det mye dyr vedlikehold på, her må vi se på mulighetene
for ut skiftelse. Vi har også 2 mannskapsbiler som burde skiftes ut i nær framtid.
Vi har i innværende år gått til anskaffelse av nytt lense utstyr for akutt forurensing, dette er av type
bombagger som står på en ny innkjøpt henger. Det er kjøpt inn en ny WV Pickup som brukes til å
kjøre ut ATV og bringe utstyr ut ved hendelser. Vi har også kjøpt inn flere bærbare pumper til
skogbrann osv. Det kjøpes også inn flere røykdykkere sett og masker, samt vedlikehold utstyr forøvrig.
Vi ser at vi vil komme til å se på noe av sambandsutstyret vårt etter hvert, da vi sliter med
kommunikasjon spesielt ved hendelser i tunneler, dette er det en pågående utredning på som pr.
dags. dato ikke er klar. Det var i innværende år satt av penger til å oppgradere sambands utstyr.
Generelt er det veldig god standard på utstyret vi har i Follo brannvesen.

Figur 5 spesialbrannbil ved bruk i tunneler store næringsbygg. Bilen har
varmesøkende kamera 2 store vannkanoner. Alt styres fra førerkabin.
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IUA/Akutt forurensing
Interkommunale utvalg mot akutt forurensing. Vi har innværende år oppgradert vårt eget lager av
lenser da de gamle var i en veldig dårlig forfatning. IUA indre Oslofjord har også utplassert to
bombagger ved sjøtorget i Drøbak for å øke beredskapen i Follo. Bombagger er en stor lense på 250
meter som blir slept etter båten vår, og brukes i tilfeller med forurensing på havet. Når vi har dette
utstyret lokalt, er vi bedre rustet hvis vi får hendelser på sjø som innebærer forurensing.

Follo brannvesen var sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av en sjø- og landbasert øvelse
mot akutt forurensing, i Hurum. Flere mannskaper deltok på ulike nivåer.
Målsetting er å få trent samhandling mellom IUA region Buskerud og Oslo/Follo, herunder IUA stab og
den operative IUA organisasjonen og beredskapsorganisasjoner i området, slik at det dekker
strategisk, taktisk og teknisk nivå.
Delmål:
God planleggingsprosess i forkant av øvelsen
o Gjennom nettverksbygging, samt å gjøre seg kjent med materiell og ressurser i
regionene
Kommando, kontroll og informasjon - KKI
o Korrekt utkalling og varsling av ressurser
o Kommunikasjon –korrekt bruk av tetra/VHF/telefon og data
o Felles situasjonsbilde og forståelse
Innkalling og koordinering av IUA stab
o Etablere alle stabsfunksjoner etter ELS modell
o Utarbeide en innsatsplan
o Anmode om bistand fra IUA Region Oslo/Follo om avløsning i stab
Samhandling mellom alle aktørene på stabsnivå og det operative nivå
o Scenario 1: Skip med kollidert med kaianlegget til Dynea AS. Skipet har gått ned
mellom fastlandet og Rauholmene
o Scenario 2: Tankbil forulykket –utslipp
o Scenario 3: Oljepåslag på land
I tillegg til øvelse er det kartlagt sårbare områder i Follo og det er laget aksjonstiltakskort om en
hendelse skulle oppstå.
I tillegg er det under utarbeidelse en ny beredskapsplan for større hendelser på sjø.

16

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018

Sivilforsvarslager
Follo brannvesen har ansvaret for og drifte lagret til sivilforsvaret. I forbindelse med skogbrannene i
sommer ble det hentet ut utstyr fra lageret som ligger som nærmeste nabo til brannstasjonen i Ski. Det
har innværende år blitt oppgradert utsyr på lageret, det er også foretatt merking. Målet er å
standardisere lagrene så de inneholder de samme ressursene. Samarbeidet med sivilforsvaret er
utmerket.
Samarbeid mellom avdelingene
Operativ avdeling er med på nasjonale aksjoner sammen med forebyggende avdeling. Aksjon
boligbrann nevnes som et veldig fint samarbeid som innbyggere setter stor pris på.
Brann/ulykker

Bilde av brann i
flere eneboliger på
Tårnåsen i
Oppegård
kommune.

Bilde fra trafikkulykke mellom 2 personbiler på Enebakkveien, kun mindre personskader.
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Det har vært mange bygningsbranner innværende
år, men ikke branner som har medført omkomne
heldigvis. Det har vært mange trafikkulykker samlet
sett for hele distriktet, noe som dessverre har
medført at 3 personer har omkommet; 1 ung gutt i
Flateby og en mann som mistet livet etter utforkjøring
med motorsykkel i Ytre Enebakk. Det var også en
møteulykke i Oslofjordtunnelen med en person som
omkom.
Vi har også hatt mye hendelser på sjøen. 2 personer
har omkommet i drukningsulykker i vårt distrikt
innværende år.
Den varme sommeren vi hadde førte til mye
skogbranner i distriktet, det var flere store branner
som kunne utviklet seg til å bli omfattende. Takket
være rask utrykning samt god lokalkunnskap ble
disse slokket relativt raskt. Klimaskapte hendelser
har vært økende innværende år, mye
regn/torden/vind har ført til mange utrykninger samlet
sett for hele distriktet.
Vi hadde innværende år ingen skader/uhell på egne
mannskaper i forbindelse med oppdragene som ble
utført i forbindelse med branner/ulykker i distriktet.

Figur 6Bilde fra brannen i flere eneboliger på
Tårnåsen.
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Statistikk
Follo brannvesen har hatt en økning i antall utrykninger for 2018 noe som vises i vedlagte tabeller
med tekst som vist under.
ABA = Automatiske brannalarmer/unødig alarm.
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Antall utrykninger fordelt på brannsatsjonene for 2017-2018
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Som det kan leses av tabellene øker Follo brannvesen antall utrykninger for innværende år. Spesielt
ser vi at antall automatiske brannalarmer har økt, det samme gjelder branner, det skyldes mye
skog/kratt branner i forbindelse med den varme sommeren vi hadde.
Da mange av hendelsene medfører utrykning fra flere stasjoner så er disse tallene ikke direkte
sammenlignbare i henhold til det totale antall utrykninger for 2018
Hendelser der vi bistår andre kommuner vises ikke i tabellene, da tallene er ikke klare enda. Tallene
vil bli fremlagt på neste styremøte i februar.
Operativ avdeling hadde dermed et hektisk år med mye aktivitet både med øvelser og utrykninger som
løses med stor profesjonell utførelse av meget dyktige medarbeider på avdelingen. Operativ avdeling
er stolte av den jobben som gjøres for å sikre befolkningen i kommunene vi representerer, med godt
kvalifiserte og motiverte medarbeidere som jobber for en trygg og sikker hverdag for våre innbyggere i
henhold til brann og ulykker.
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Seksjon brannforebyggende og seksjon feiing og
boligtilsyn

Forskrift om brannforebygging FOR-2015-12-17-1710 beskriver at det forebyggende arbeidet skal
være risikobasert. Dette gir brannvesenet stort handlingsrom og ansvar for å sikre at ressursene
settes inn der de gir størst effekt.
Oppgaver tillagt forebyggende avdeling:
Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 skal det forebyggende arbeidet blant
annet bestå av:
 Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.
 Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. (Risikobasert brannforebyggende
arbeid)
 Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører
forebyggende avdeling andre relevante oppgaver innen brannvern som eksempelvis:













Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare.
Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter.
Informere om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus under tilsyn med
fyringsanlegg.
Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune.
Kamerakontroll av røykkanaler.
Brannetterforskning
Informasjonsarbeid rettet mot blant annet borettslag/sameier.
Bekymringsmeldinger.
Saksbehandling av bål- og fyrverkerisøknader, samt meldinger om overnatting og
arrangementer.
Brannvernopplæring av risikogrupper
Sentrale og lokale aksjoner
Informasjonsarbeid ved bruk av lokalaviser, reklamefoldere, hjemmeside og Face book
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Andre oppgaver:
 Uanmeldte kontroller
 Delta i gjennomføring av generelle og tilrettelagte kurs og øvelser for bedrifter og institusjoner.
 Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak etter forespørsel.
 Bidra som brannsakkyndig ved behandling av byggesaker.
 Delta i brannetterforskning
 Bistå beredskapsavdelingen ved behov.
 Delta på øvelser med beredskap.
 Være pådriver for godt og konstruktivt samarbeid mellom forebyggende- og
beredskapsavdelingen.
 Bistå Salg og Markedsavdelingen som forelesere.
Seksjon brannforebyggende
Risikobasert brannforebyggende arbeid
Planleggingen av brannvernarbeidet bygger på inngående kjennskap til det lokale risikobildet, samt
kjennskap til de eksterne ressursene som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.
Det lokale risikobildet i den enkelte kommune, herunder også den branntekniske tilstanden på de
enkelte byggene samt virksomhet/brukers arbeid med systematisk sikkerhetsarbeid legger grunnlaget
for prioritering, planlegging og gjennomføring av det brannforebyggende arbeidet.
Kartlegging av særskilte brannobjekter var derfor en prioritert oppgave, da resultat av denne skal
benyttes videre for å dokumentere bruk av riktig arbeidsmetode for det brannforebyggende arbeidet.
De særskilte brannobjektene er definert i veiledning til forskrift om brannforebygging i følgende
kategorier:
a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den
virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller
hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser
c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg
Antall gjennomførte tiltak rettet mot
særskilte brannobjekter:
Seksjonen har i 2018 fortsatt med, og avsluttet
arbeidet med kartlegging og registrering av
særskilte brannobjekt. Kartlegging har resultert
i en egen rapport. Denne har avdekket og
verifisert flere av utfordringene de enkelte
objektene/kategoriene har når det kommer til
brannsikkerhet. I tillegg har man fastslått de
utslagsgivende risikofaktorene som generelt
sett gjelder for de særskilte brannobjektene i
distriktet. Rapporten gir grunnlag for å vurdere
hvilken type tiltak som er hensiktsmessig å
iverksette for å heve brannsikkerheten ved
brannobjektene basert på hvilke risikofaktorer
som gjør seg gjeldende.

Antall særskilte brannobjekter 2018
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Tiltak Særskilte brannobjekter 2018
A

C

74

80

65

55

60
34

40
20

B

13

26
11

15

25

16

58
18

0
Det ble gjennomført tilsyn rettet mot eiers
dokumentasjon i kommunene Nesodden, Ski
Enebakk Frogn Nesodden Oppegård
Ski
Ås
og Ås. Denne typen tilsyn ble gjennomført for å
Tilsyn
Andre tiltak
påse at kommunene ivaretar brannsikkerheten,
teknisk og organisatorisk, på egne bygg.
I løpet av kartlegningsperioden har man kartlagt objekter som har fått særdeles dårlig score. Disse
objektene har man vurdert fortløpende og det har blitt iverksatt nødvendige tiltak, som for eksempel
tilsyn.
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SAKSBEHANDLING OVERSIKT:
Oppgaveområder
Uanmeldte kontroller
Branntekniske uttalelser i byggesaker
Befaringer som brannsakkyndig for kommunene
Brannetterforskning
Saksb. Bålbrenning
Saksb. Overnatting og arrangementer
Brannfarlig vare
Saksb. Oppskyting av fyrverkeri
Saksb. Handel med fyrverkeri

Antall utført
8
19
24
3
87
140
10
29
26

Motivasjons- og informasjonstiltak:
Brannvesenet skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gjennomføre informasjons- og
motivasjonstiltak i kommunen.
Det ble gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for ca.6800 personer. Dette ble gjennomført
både mot privatpersoner og ansatte i bedrifter/virksomheter. Dette ble gjennomført som undervisning,
besøk hos borettslag/virksomheter, stands på kjøpesenter og besøk på brannstasjonene.
Planlagt og gjennomførte aksjoner;
 Brannvernuka med åpen dag på brannstasjonene.
 Aksjon boligbrann
 Sikkerhetsuka i Ski (alle 9.klassene og voksne med minoritetsbakgrunn fra Follo
kvalifiseringssenter).
 Komfyrvaktkampanjen på FNs eldredag.
 Bry deg før det brenner
 Studentkampanjen
 Hyttekampanjen
 Skogbrann
I tillegg ble det gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for:
 Foreninger for eldre
 Leietagere og styrer i komplekse bygg (borettslag)
 Personer og ansvarlig via trygg hjemme gruppa prosjektet
 Småbarnsforelder på helsestasjon
 Kunder på kjøpesenter
 Hjemmeboende eldre
 Hjemmetjenesten
 Skoler
Verneverdig tett trehusbebyggelse i Drøbak:
Frogn kommune har i samarbeid med byantikvaren og brannvesenet arbeidet med et prosjekt der
målet var å lage en brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Drøbak. Dette arbeidet er nå til
kvalitetssikring hos konsulent, og vil bli arbeidet videre med i 2019.
Formålet med prosjektet var å utarbeide en helhetlig brannsikringsplan med mål om å redusere fare
for at brann oppstår, sprer seg, og utvikles til områdebrann i den verneverdige bebyggelsen, samt
tilrettelegge for og styrke brannvesenets operative innsats i området.
Prosjektet ble påbegynt høsten 2016. I perioden Mai-August 2017 ble det ferdigstilt et utkast til en
helhetlig brannsikringsplan som skal kvalitetssikres hos konsulent. Brannsikringsplanene har ligget
hos konsulent for kvalitetssikring i 2018. Det videre arbeidet styres av kommunen, og brannvesenet
involveres når kvalitetssikringen er ferdigstilt. Utkastet ga en oversikt over forskjellige
brannsikringstiltak som kan vurderes implementert i det antikvariske spesialområdet, i tillegg til en
kartlegging av området. Det tas sikte på at kvalitetssikringen skal føre til en liste over anbefalte
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brannsikringstiltak og prioritering av disse, i tillegg til at det skal innhentes/gjøres kostnadsestimater på
tiltakene.
Fyrverkeri handel og oppbevaring:
Seksjonen saksbehandlet 26 søknader om handel og oppbevaring av fyrverkeri. Det ble gitt 24
tillatelser og 2 avslag. To av avslagene ble begrunnet med at vilkår i forskrift om håndtering av
eksplosjonsfarlig stoff § 9-3 ikke var oppfylt. 2 avslag ble begrunnet med at det ikke var innsendt
tilstrekkelig med dokumentasjon iht. kap. 9
Landsomfattende aksjoner:
Brannvernuka. Dette er en årlig aksjon som pågår i media i en hel uke. Denne avsluttes med en åpen
dag på brannstasjonene i kommunene. Den var rettet mot barn, og ble gjennomført på både på
Nesodden, Korsegården, Oppegård og Enebakk brannstasjon. Denne dagen ble gjennomført, ulike
aktiviteter og demonstrasjoner. Dette gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen.
Det anslås at det var ca. 2800 besøkende på brannstasjonene som fikk opplæring om opptreden ved
brann, og informasjon om forhåndsregler mot brann.
Sikkerhetsuka i Ski er et tverrfaglig samarbeid med representanter fra blant
annet brann, politi og helse, som er iverksatt av Ski kommune.
Brannvesenet informerte om forebyggende brannvern i hjemmet, og
gjennomførte slokkeøvelse for ca. 700 elever og 120 personer fra
kvalifiseringssenteret.
Etter at alle elevene hadde vært hos alle etatene, ble det gitt det en prøve
som omhandlet spørsmål fra det de hadde vært igjennom.
Det ble også gjennomført en informasjonsdag på småbarnsforeldredagen.
Her møtte det 110 personer.

Trygg hjemme. Arbeid med fokus på brannsikkerheten for
risikogrupper. (eldre med nedsatt funksjonsevne, rus,
psykiatri og innvandrere)
Det ble gjennomført undervisning, møter og praktiske
øvelser for ansatte i kommunene. Brannvesenet
gjennomførte møter og oppfølgingsmøter med
boligkontoret, bestiller kontoret. kommuneleger, fastleger,
hjemmetjeneste, NAV, rus og psykiatri. Bakgrunnen for
mange av disse møtene var innkomne
bekymringsmeldinger fra ansatte i kommunen, samt
innbyggere og pårørende. Det er brukt omfattende
ressurser på systematisk oppfølging av flere av brukerne
over tid.
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Tabellen under viser antall bekymringsmeldinger fordelt på kommuner i 2018. Disse kom både fra
kommunale instanser, naboer og pårørende til innbyggerne.

Bekymringsmeldinger 2018
40
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2018

Brannvernundervisning for 6. klassetrinnet kombinert med Aksjon boligbrann.
Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Aksjonen innledes med
Røykvarslerens dag var 1. desember, og fortsatt med en landsomfattende boligkontroll 3.-7.
desember. Målet for Aksjon boligbrann var å sette et søkelys på brannsikkerhet i private hjem. Vi
besøkte totalt 198 boliger.
Vi hadde stand på Ski og Ås jernbanestasjon. Vi delte totalt ut
ca.1400 batterier i løpet av aksjonen.
Fra 19. november til 14. desember besøkte Follo Brannvesen 29
skoler. 1328 elever fikk undervisning i brannvern.
Målsettingen med skoleundervisningen var å tilføre elevene i 6.
klasse økt kunnskap om brannvern og ulykker, og dermed skape
bedre holdninger til liv og verdier. Det ble levert ut
røykvarslerbatteri, undervisningsmateriell og sjekklister som
elevene fikk med hjem for å sjekke brannsikkerheten hjemme. Det
ble også delt ut brannvesenets julekalender, der elevene kunne
svare på spørsmål bak hver luke. De som besvarte spørsmålene
var med på å konkurrere om dagspremier, og til slutt om en
hovedpremie.
Samarbeid mellom forebyggende avdeling og operativ avdeling.
Forebyggende avdeling var vikar på operativ avdeling ved behov og under ferieavviklingen. Det er
midlertidig tillagt en forebyggende stillingshjemmel til operativ avdeling.
I 2018 deltok de ansatte på avdelingen med beredskapsarbeid i forskjellig grad. Samarbeidet mellom
forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for kompetanseheving i avdelingen, og
brannvesenet som helhet.
Samarbeid med andre forebyggende avdelinger
Avdelingsleder og ansatte på seksjon tilsyn var aktive deltakere i en forebyggende samarbeidsgruppe
for Oslo og Akershus. Her ble det blant annet arbeidet med felles system for utøvelse av regelverket i
forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller og særskilte brannobjekter. Det ble også arbeidet med
problemstillinger som forebyggende står over både i forhold til dagens regelverk, og utfordringer i
forhold til risikogrupper. Det arbeides også opp mot DSB.
Brannforebyggende avdeling i media.
Total rekkevidde på sosiale medier i 2018 har vært på 680000 eksponeringer.
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FBV nettside:
 240000 sidevisninger
 61% av besøkende var via mobiltelefoner og tablets.
 27 % av besøkende var direkte. Resterende via søkemotorer eller sosiale medier og indikerer
at søkemotoroptimalisering var fornuftig.
Mest besøkte sider kan deles inn i følgende kategorier:
1. Rekruttering - ledige stillinger, om oss og jobben som brannkonstabel.
2. Ansattebesøk – GAT etc.
3. Kontakt
4. Feiing og boligtilsyn
Forebyggende avdeling hadde god kontakt med lokale aviser, og benyttet disse jevnlig for å nå flest
mulig med brannforebyggende budskap i forbindelse med lokale og sentrale aksjoner. Seksjon
brannforebyggende hadde også innlegg lokalavisene i forbindelse med arbeidet for å trygge
hverdagen til personer i risikoutsatte grupper. (eldre, pleietrengende og personer med nedsatt
funksjonsevne)
Deltagelse i foreninger og utvalg:
Ansatte på avdelingen hadde faglige oppgaver og verv i styrer og er representert i følgende
foreninger, organisasjoner og utvalg:
 Feiermesternes landsforening Oslo og Akershus Feierlaug
 Oslo og Akershus brannbefalslag
 Branninformasjonsforum (BIF)
 Norsk Brannidrettsforbund
 Norsk brannbefals Landsforbund
 CTIF – International assosiation of fire and resque service
.
Seksjon feiing og boligtilsyn
Feiing av piper og tilsyn av fyringsanlegg
På bakgrunn av feiernes registreringer av fyringsanleggets tilstand,
fyringsmønster og mengde sot, utføres feiing og tilsyn etter behov.
Varierende frekvens kan påvirke feiegebyrets størrelse og frekvens, derfor
har vi startet arbeidet med å se på alternative gebyrmodeller.
Arbeidet med å kartlegge og registrere alle fritidsboliger pågår, og vil
fortsette i 2019. Intensjonen bak dette arbeidet er å ha ett grunnlag for
beregning av kapasitet og gebyr størrelse på plass i løpet av 2019.
Oversikt over Røykløp og ildsteder
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Seksjon Feiing
Antall utført
Fyringsforbud
Kamerakontroller

19
12

Fyrkjeler

2

Ildstedskontroller
Saksbehandling kontrollerklæring for ildsted

12
198

Befaringer etter forespørsel

102

Melding om ildsted via hjemmesiden

296

Div saksbehandling

134

Tilsyn av fyringsanlegg ble gjennomført i hovedsak i vinterhalvåret fra ca. 15. oktober til 1. april.
Under tilsynet ble pipe og ildsted kontrollert og registrert. I tillegg ble det gjennomført kontroll av
slokkemiddel og røykvarslere. Det blir også informert om rømningsveier, generelt om brannsikkerhet
og viktigheten av riktig fyring.
Feiing ble gjennomført fra ca. 1. April til 15. Oktober. Under feiing ble det også gjennomført en visuell
kontroll av skorsteinens tilstand.
Andre oppgaver
Etter pipebrann skal feierne kontrollere skorsteinen for svekkelser som kan påvirke brannsikkerheten
før eventuelt pipa tas i bruk på nytt. Det ble gjennomført 27 slike kontroller.
Seksjon feiing har deltatt på eksterne landsomfattende forebyggende kampanjer, og på
utdanningsmesser. Feierne har bistått med personell ved ferieavvikling, sykdom og situasjoner hvor
dette har vært behov for mannskap på operativ avdeling.
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Salg- og markedsavdeling
Har vært preget av mange omfattende prosjekter og utredninger, og samtidig mye logistikk med å få
gjennomført ekstern undervisning for å nå de satte budsjettmål.
Starten på åretvar preget av prosjekt boligvakt, hvor vi måtte fullføre en påbegynt utdannelse på 10
ansatte som vektere innen 1. april. En dispensasjon fra Politidirektoratet tillot dette i en
overgangsordning, etter 1. april godkjentes bare vektere etter ny vekteropplæringen på ca. 270 timer.
Den opplæring som alle brannkonstablene hadde gjennomført, ble tidligere lokalt godkjent i
politidistriktene. Etter politireformen, ble Follo Brannvesen det første brannvesen som ble revidert mht.
lovkrav hvor alle tidligere lokale godkjenninger ble underkjente. I år har vi fått forespørsler fra andre
brannvesen i forhold til hva vi har gjort, hvordan og hva det har kostet oss.
Samtlige 10 besto eksamen og alle godkjenninger fra politiet er nå i orden for våre boligvakter.

Det ble utredethvilke muligheter det var for en dronetjeneste i Follo brannvesen IKS med
utgangspunkt i boligvakttjenesten som ble etablert fast fra 1. januar. Noe som resulterte i et prosjekt
som konkluderte med en målsetning om at det var mulig og fornuftig å få etablert en operativ
droneberedskap i Follo Brannvesen fra 1.1.2019 Målsetningen fikk vi verifisert i sommer med alle
skogbrannene som var, her hadde en drone vært et effektivt hjelpemiddel.
Drone opplæring og sertifisering, ble omfattende for avdelingens 6 boligvaktmannskaper. De har i
løpet av høsten blitt sertifiserte av Andøya Space Center (ASC) til den aller høyeste klasse som kan
oppnås i dag (RO3). Det ble tidlig avtalt at dette skulle være et felles dugnadsprosjekt for de
involverte, slik at mesteparten av all møtevirksomhet, studie og trening som er gjennomført -er gjort
på de ansattes egen fritid. Dette ble mere omfattende enn hva vi først trodde og var forberedt på så
boligvaktene har lagt ned mye egeninnsats og fritid i dette prosjektet. Den aller siste innspurten er 5
timer praktisk egentrening i drone-flyging, før man blir godkjente operative ASC Dronepiloter.

Boligvakttjenesten har fungertproblemfritt gjennom året, men hadde en hektisk sensommer med
masse utrykninger grunnet varmen. Det var ett innbrudd (Nesodden vgs.) hvor boligvakten påtraff
innbruddstyvene og fikk avverget ytterligere skader innvendig i bygningen. Og en situasjon hvor
tyvene hadde rukket å stikke av rett før eller idet boligvakten ankom (Eriks Bil Demontering).
Boligvaktene har vært innovative med hensyn til skyløsningen og bruker denne fleksibelt både fra PC,
nettbrett og rapportering fra vakttelefoner (OneNote) direkte inn i SharePoint området. I tillegg
gjennomføres boligvaktmøter ofte med bruk av videochatt-muligheten i Messenger.
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En oversikt over antall utrykninger i 2018 (nederst) og2017 (øverst)

Parallelt med alt dette er det lagt ned mye arbeid i å få etablert og startet opp et prosjekt som skal
ende opp med en opplæringstjeneste for interne- og eksterne utrykningssjåfører (Kode-160). En av de
ansatte ved avdelingen, gjennomfører for tiden studiet "Instruktør i utrykningskjøring" ved Nord
Universitetet Stjørdal (30 studiepoeng). Opplæringen som instruktør i utrykningskjøring ved Nord
universitet, settes kun opp når de er mange nok påmeldte. Slik at når anledningen plutselig bød seg
på vårparten, ble det hektisk aktivitet med å få dette prosjektet iverksatt før neste fase i prosjektplan
Kode-160 skal etableres. Etter planene vil avdelingen ha en ferdig utdannet Kode-160 instruktør til
sommeren, slik at opplæringstjenesten i utrykningskjøring vil være i drift i løpet av høsten 2019

Prosjekt håndslukkerkontroller, ble avsluttet og evaluert i desember måned og viste en positiv
utvikling etter en noe krevende periode på våren. Det praktiske ble gjennomført av en deltidsansatt
som samtidig utførte vekteroppdrag på dagtid. Det ble gjort erfaringer og fortløpende tilpasninger til et
relativt nytt og ukjent markedssegment. Læringskurven har vært bratt og resulterte til en god del
korrigeringer på tjenesten til høsten, korrigeringer som har gitt positive effekter. Høsten aktivitet rettet
mye opp for vårens aktiviteter, slik at evalueringen av tjenesten tilsier at avdelingen bør satset på
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tjenesten i 2019. Da er hoved ambisjon og målsetning, at håndslukkerkontroller skal bli en god og
sikker bidragsyter til avdelingens salgsinntekter og resultat. Det skal arbeides konkret med og få
redusert de variable- og faste kostnadene og å få dette inn i ordnede former. Det er stort sett på
Nesodden og litt i Frogn hvor vi har disse kontrollene, så potensialet er stort.

Samtidig med disse aktivitetene, er det utredet og prosjektert en tjeneste med en teknisk vekter som
skal gjennomføre årskontroller på Sikring 24 (S24) sine brann- og innbruddsalarmer i private boliger –
primært på Nesodden og Frogn, hvor vi har de aller eldste anleggene. Forhåpentligvis vil vi kunne ha
denne tjenesten i drift tidlig neste år. Det forventes at denne aktiviteten skal gi avdelingen nye
muligheter økonomisk-, resursmessig og kunne skape positive synergier. Prosjektstillingen ble utlyst i
desember måned med en forventning om oppstart i løpet av første kvartal 2019 Ved gjennomføringen
av prosjekt håndslokkere var det litt involvert i teknisk vekter-tjenesten gjennom sommeren, slik at
avdelingen har hatt gode muligheten til å vurdere denne tjenesten. En meget viktig del av denne
tjenesten er å dekke opp en fungerende boligvakttjeneste på dagtid. Noe som frigir arbeidsoppgaver til
ansatte ved avdelingen, som ellers måttet ha vært i beredskap.

Gjennom året har vi av den grunn, ikke fått gjort mye utvikling innenfor vår undervisningsportefølje,
da tiden ikke har strukket til. Her har avdelingen hatt mer enn nok med å få gjennomført de faste
bestilte kursprodukter og i samme periode benyttet disse kursene til å sjekke ut nye instruktører til vår
instruktørpool. En utfordring i sommer var bålforbudet, et forbud som medførte til at vi ikke kunne
gjennomføre slukkeøvelser over en lengre periode. Noe positivt, er at det registreres at en del av våre
tidligere kunder etterspør nye kurs, hvor avdelingen stadig observere at tilbakemeldingene er enda
bedre enn tidligere. Dette er en stor fordel for avdelingen, da det ikke har vært tid og anledning til å
benytte ekstra ressurser til å markedsføre våre produkter.
For en del interesserte ansatte er det utviklet instruktør avtaler som disse har underskrevet. Dette vil gi
samtlige en fullversjon av Office 365 med vår skyløsning. På denne måten har avdelingen gått 100%
over til en ren skyløsning, som nå benyttes i større og større grad.
I tillegg til dette er det etablert utsjekkskriterier, som benyttes som en kvalitetssjekk av instruktørenes
kompetanse (instruktørpool). Som en motivator for undervisningen, er det satt et minimums honorar
på 4 timer ved undervisning. Dette er spesielt for å motivere ved kurs av kort varighet. For tredje gang
er det gjennomført en omfattende beredskapsøvelse ved Dyrløkkeåsen skole for samtlige ansatte
hvor våre instruktører har gjort en fantastisk god jobb.
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Her er det gjort vurderinger fra: 1=Dårlig. 2=Mindre bra. 3=Bra. 4=Meget bra. 5=Utmerket. av 63
deltagere. Stort bedre kan det nesten ikke gjøres og kommentarene som er påført
evalueringsskjemaet er kun positive. Når lærere evaluerer oss, og kommenterer at her er det meget
god pedagogikk –da vokser vi!
Det gjenstår fremdelesendel vedlikeholdsarbeider på kompetansesenteret, dette jobbes det med
kontinuerlig med i forhold til hva avdelingen har av inntjening og ledige ressurser. Vi har i siste
perioden forsøkt å finne en løsning på systematisk vask av områder i kompetansesenteret uten at vi
har kommet i mål med dette. Men, det er tross alt, blitt gjennomført en full gjennomgang av hele det
elektriske anlegget -av Ski elektriske. Her er nå alle registrerte feil og mangler er blitt utbedret og det
har kommet opp utvendige lyskastere.
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DRIFTSREGNSKAP/-BUDSJETT
Noter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringer
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønn inkl sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer drift
Avskrivninger
Andre driftsutgifter
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Regnskap

10 844 000
103 733 386
0
0
114 577 386

10 120 000
103 733 386
0
0
113 853 386

8 686 871
103 324 474
586 000
5 000
112 602 345

4,5
8,14

81 679 887
33 706 049
2 603 204
2 524 567
8 137 593
-10 482 253
118 169 047

81 470 098
21 769 288
3 100 000
2 637 000
8 389 000
-665 000
116 700 386

81 470 098
21 769 288
3 100 000
2 637 000
8 389 000
-665 000
116 700 386

78 851 793
25 363 861
2 503 230
2 614 522
6 484 797
-2 327 473
113 490 730

-2 352 002

-2 123 000

-2 847 000

-888 385

481 746
481 746

380 000
380 000

380 000
380 000

516 646
516 646

43 320
424 480
467 800

65 000
450 000
515 000

65 000
450 000
515 000

48 430
424 480
472 910

13 946

-135 000

-135 000

43 736

2 524 567

2 637 000

2 637 000

2 614 522

186 511

379 000

-345 000

1 769 873

1 068 436
0
710 567
1 779 003

0
345 000
0
345 000

0
345 000
0
345 000

1 022 567
0
79 726
1 102 293

723 362
0
1 068 436
0
1 791 798

724 000
0
0
0
724 000

0
0
0
0
0

781 162
28 984
993 583
0
1 803 729

173 716

0

0

1 068 437

9
14

10

Resultat eksterne finanstransaksjoner
9

Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

Regnskap i fjor

11 087 307
104 728 533
1 205
0
115 817 045

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Motpost avskrivninger

Oppr. Budsjett

7
6

Brutto driftsresultat

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Reg. budsjett

13
13

13

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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KAPITALREGNSKAP/-BUDSJETT
Noter

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Momskompensasjon investering
Statlige overføringer

Sum inntekter
Utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Overføringer

Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket

Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Dekket slik:
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av bundne fond
Bruk av disposisjonsfond

Sum finansiering
Udekket/udisponert

9
9

130 644
200 113
0
330 757

65 000
517 500
0
582 500

0
517 500
0
517 500

375 000
141 067
0
516 067

2 012 374
200 113
2 212 487

2 370 000
517 500
2 887 500

2 070 000
517 500
2 587 500

759 304
141 067
900 372

423 697
0
423 697
2 305 427

424 000
0
424 000
2 729 000

0
0
0
2 070 000

396 858
0
396 858
781 162

723 362
794 022
788 043
2 305 427
0

724 000

0
0
2 070 000
2 070 000
0

781 162
0
0
781 162
0

4
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BALANSEREGNSKAP
Noter
EIENDELER
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler

9

25 065 927
3 728 253
153 142 714
181 936 894

25 378 013
3 304 557
136 765 345
165 447 915

1 763 442
1 912 189
19 770 335
23 445 966

3 386 268
1 728 062
19 413 212
24 527 542

205 382 860

189 975 457

13
13

5 410 731
2 309 276
173 716

3

-1 885 849
6 007 874

5 130 337
3 813 865
1 068 436
0
-7 382 688
2 629 950

4
10

181 556 794
2 265 950
183 822 744

170 140 174
2 690 431
172 830 605

15 552 242
15 552 242

14 514 902
14 514 902

205 382 860

189 975 457

4

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler

12
4
11

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EIENDELER

2017

2018

Ski 4 mars 2018
Bente Hedum
Styreleder

Nina Ramberg
Nestleder

Inger Johanne Bjørnstad
Styremedlem

Georg Stub
Styremedlem

Joar Solberg
Styremedlem

Bård Martin Tollefsen
Styremedlem

Petter Narvesen
Ansatt repr.

Joakim Tveter
Ansatt repr.

Dag Christian Holte
Brannsjef/daglig leder

5
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Note 1 Organisering og regnskapsprinsipper
Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer 971 011 661 opprettet med
hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Det er foretatt en
sammenslåing mellom Nordre- og Søndre Follo Brannvesen IKS 01.07.2015. Selskapet eies av
Enebakk kommune(9%), Frogn kommune (13%), Nesodden kommune (16%), Oppegård kommune
(22%), Ski kommune (25%) og Ås kommune (15%).
Representantskapet velger styre med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. De ansatte er
representert med 2 ansatte i styret. Representantskapet er øverste organ for virksomheten, og er
representert av ordførerne i eierkommunene.
Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet er finansielt
orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i løpet av året
og anvendelsen av disse. Hovedregel er at alle inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året
som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger,
inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller
investeringsregnskapet enten de er betalt eller ikke.
Seksjon feiing, avdeling 1060, er et selvkostområde. Eventuell merforbruk knyttet til feieroppgaver
motregnes et selvkostfond.
Selskapet er ikke skattepliktig.
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Note 2 Endringer i arbeidskapitalen
31.12.2018

31.12.2017

Endring

Balanseregnskapet:
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Endring arbeidskapital i balanse

23 445 967
15 552 243
7 893 724

24 527 542
14 514 904
10 012 638 -2 118 915

Drifts- og investeringsregnskapet:
Anskaffelse av midler:
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

115 931 256
330 757
481 746

Anvendelse av midler:
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

115 758 691
2 212 487
891 496

116 743 759

118 862 674

Anskaffelse - anvendelse av midler

-2 118 915

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+)
Endring arbeidskapital i drifts- og inv.regnskap

7
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Note 3 Kapitalkonto
Kapitalkontoen viser Follo brannvesenes egenkapitalfinansiering av anleggsmidler.
DEBET
INNGÅENDE BALANSE

KREDIT

7 382 688

Salg fast eiendom og anlegg
Avskrivning fast eiendom og anlegg
Nedskrivning fast eiendom og anlegg
Aktivering faste eiendom og anlegg
Nedskrivning fast eiendom og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

2 524 572
2 212 487

Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler
Kjøp av aksjer og andeler
Oppskrivning av aksjer og andeler
Aktivering av pensjonsmidler

423 696
16 377 369

Mottatte avdrag på utlån
Av- og nedskrivning på utlån
Utlån
Oppskrivning utlån
Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse

424 480
12 029 649
613 029

Urealisert valutatap
Urealisert valutagevinst
UTGÅENDE BALANSE

1 885 848
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Note 4 Pensjon
Generelt om pensjonsordningen i selskapet
Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-,
ektefelle-, og barnepensjon. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor.
Selskapet har særaldersgrense for sine ansatte. Ansatte som har stilling med særaldersgrense 65 eller 60 år, kan
fratre med alderspensjon inntil 3 år før denne aldersgrense hvis sum medlemstid og alder er minst 85 år. Ansatt
som ikke fyller 85-års kravet, kan fratre med alderspensjon ved nådd særaldersgrense. Ansatte som inngår i den
ordinære utrykningsstyrken med utrykningsplikt har særaldersgrense 60 år. Ansatt med aldersgrense 70 år, kan
fratre med alderspensjon fra fylte 67 år. Pensjonene samordnes med utbetalinger i fra folketrygden.
Det er inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020. De regnskapsmessige effekter av dette
kommer i 2020.
For AFP/tidlig pensjon kan arbeidsgiver velge utjevning, selvrisiko eller en kombinasjon av disse. Follo
Brannvesen IKS har valgt 100% utjevning. Dvs. at selskapet betaler 0,9% av innrapportert lønnsgrunnlag i året
til et utjevningsfelleskap for AFP 62-64.
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som
er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene
beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt
være forskjell mellom disse to størrelsene.
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og skal inntekt- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet.
Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2017 og 2018.

Langsiktige økonomiske forutsetninger (oppgitt i %)
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig G-regulering
Årlig vekst i pensjonsregulering
Pensjonsutgifter i driftsregnskapet
A Beregnet netto pensjonskostnad
B Forfalt pensjonspremie (eks.adm.kostnader)
C Årets premieavvik (A-B)
D Amortisering av tidligere års premieavvik
E Administrasjonskostnad
F Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering
(B+C+D+E)
G Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)
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4,50
4,00
2,97
2,97
2,20
2018
8 782 943
9 237 358
-454 415
293 042
543 450

2017
8 511 850
8 290 070
221 780
347 405
511 675

9 619 435
1 071 119
8 548 316

9 370 930
1 038 839
8 332 091
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Follo brannvesen har valgt å avskrive pensjonsutgifter over 7 år.

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr.1.1.)
+Årets premieavvik
-Sum amortisert premieavvik dette året
=Akkumulert premieavvik 31.12.
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl.arb.g.avgift

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelser pr.1.1.
Årets premieavvik
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser pr.31.12., herav

2017
2 083 699
-221 780
-347 405
1 514 514
213 549
1 728 063

2018

2017

29 250 507 31 390 546
-454 415
221 780
-3 893 305
-2 361 819
24 902 787 29 250 507
178 045 501 166 015 852
153 142 714 136 765 345
3 511 293
4 124 321

Brutto pensjonsforpliktelse
Brutto pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

Medlemsstatus
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snittelig pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snittelig alder, aktive
Gj.snittelig tjenestetid, aktive

2018
1 514 513
454 415
-293 042
1 675 886
236 303
1 912 189

1.1.2018
142
56
26
389 416
41
8

1.1.2017
129
51
28
397 937
41
8

Note 5 Ytelser til ledende personer og revisor
Ytelser til ledende personer
Daglig leder:
Lønn
Innskudd til ordinær pensjon

2018

2017

1 177 522
137 865

1 033 017
109 690

170 483

178 162

81 250

87 500

Styre
Godtgjørelse til revisor
Selskapets revisor er Follo distriktsrevisjon
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Note 6 Overføringer mellom selskap og deltakere
2018
Ski kommune
Oppegård kommune
Enebakk kommune
Frogn kommune
Nesodden kommune
Ås kommune

2017

25 905 002
22 878 001
8 651 000
13 445 001
14 298 002
15 312 001
100 489 007

25 523 000
22 518 000
8 542 000
13 230 000
14 076 000
15 066 000
98 955 000

2018
666 988
2 610 055
7 905 720
149 399

2017
699 359
1 740 426
6 229 025
393 063

Note 7 Eksterne inntekter og utgifter
Inntekter:
Avg.frie inntekter og gebyrer
Avg.pliktige inntekter
Alarminntekter
Salg av driftsmidler

Utgifter:
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.
(Inkludert drift og investering)
Kjøp av varer og tj som erstatter tj.prod.

35 807 434 26 000 637
8 137 593

Note 8 Leie- og leasingavtaler
Leieobjekt

fra dato

til dato

Frankeringsmaskin
Multifunksjonsmaskin RICOH Ski brannstasjon
Multifunksjonsmaskin RICOH Korsegården
Nissan NV200 reg.nr. EL 50064
Nissan NV200 reg.nr. EL 50065
Nissan NV200 reg.nr. EL 50066
Mercedes Benz Vito reg.nr. AJ 76595

01.12.2017
01.10.2015
16.05.2014
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
01.12.2017

30.11.2020
30.09.2019
16.05.2019
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
30.11.2019

Leasingavtalene er vurdert til å være operasjonell i henhold til KRS nr 8.
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Note 9 Varige driftsmidler
BILER
Anskaffelseskost 01.01.

BYGNINGER

BRANNBILER

558 697

36 022 648

6 608 338

INVENTAR

EDB-UTSTYR

3 085 257

886 746

TOTAL
47 161 686

Årets tilgang

1 837 904

0

0

374 583

0

Årets avgang

-4

0

-1

0

0

-5

Akk. Anskaffelseskost 31.12

8 446 238

558 697

36 022 647

3 459 840

886 746

49 374 168

Akk.avskrivninger 01.01

3 590 273

558 697

14 735 548

2 102 508

796 647

21 783 673

625 045

0

1 633 452

175 972

90 099

2 524 568

0

0

0

0

0

0

Akk.avskrivninger 31.12

4 215 318

558 697

16 369 000

2 278 480

886 746

24 308 241

Bokført verdi pr.31.12

4 230 920

0

19 653 647

1 181 360

0

25 065 927

10

10

20

10

5

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

Økonomisk levetid

2 212 487

Follo Brannvesen IKS har pr. 31.12.2018 varige driftsmidler på til sammen
25 065 927 kroner. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet.

Note 10 Langsiktig gjeld
Selskapets samlede lånegjeld

2018
2 265 950

2017
2 690 431

Kommunalbanken, flytende rente
Kommunalbanken fast rente

1 588 030
677 920

1 786 531
903 900

Follo Brannvesen IKS beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7, forenklet formel.
Minimumsavdrag beregnes som sum langsiktig gjeld dividert med sum anleggsmidler (jf.kommuneloven §50
nr.1 og 2) og multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et
minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger på lånefinansierte anleggsmidler.

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet
Beregnet minimumsavdrag
Avvik

2018
424 480
267 640
156 840

2017
424 480
296 343
128 137

Et positiv avvik betyr at selskapet betaler mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslit (avskrivningene) på
varige driftsmidler.

Note 11 Bundne midler av bankinnskudd

Bankinnskudd
Herav bundne midler på skattetrekkskonto
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31.12.2018

31.12.2017

19 770 334
2 861 788

19 413 211
2 976 321
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Note 12 Kundefordringer
Selskapet har per 31.12.17 kundefordringer på kr. 1.202.522 kroner. I 2018 ble det utgiftsført
tapsavsetninger på 9.224 kroner.

Note 13 Spesifikasjon av endring i fond
DISPOSISJONSFOND
2561001
IB 01.01
540
940
UB 31.12

1050 Beredskapsavd.
Avsetning til disp.fond
Bruk av disp.fond

2018
5 130 337
1 068 436
-788 043
5 410 730

2017
4 136 754
993 583

2 018
3 813 865

2 017
3 893 591

-1 504 589
2 309 276

-79 726
3 813 865

5 130 337

BUNDET DRIFTSFOND
2511001
IB 01.01
550
950
UB 31.12

1060 Feieseksjonen
Avsetning til bundet inv.fond
Bruk av bundne fond

Note 14 Administrasjonskostnad
Follo Brannvesen fordeler administrasjonskostnad ut på driftsavdelingene. For 2018 var dette
10.083.000 kroner som ses som inntekt på fordelte utgifter og utgift på kjøp av varer og tjenester.
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Sammen med regnskapet for 2018 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er
nedfelt i Handlingsplanen 2018 og føringene i økonomiplanen for 2018-2021.
1. O R G A N I S E R I N G AV K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T I F O L L O I K S
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap (IKS), og vertskommunen er Ås.
Selskapet er drevet av alle de syv Follo kommunene: Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.
Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 2 møter og
behandlet 6 saker i 2018. Styret har avholdt 6 møter og behandlet 23 saker i løpet av 2018.
Representantskapet
Thomas Sjøvold, Oppegård - Leder
Odd Haktor Slåke, Frogn
Ola Nordal, Ås
Øystein Slette, Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby
Truls Wickholm, Nesodden
Hanne Opdan, Ski
Styret
Bente Bjerknes, Frogn - Leder
Arnt Even Hustad, Nesodden – Nestleder
Merete Bellingmo, Oppegård
Ivar Ekanger, Ås
Erik Såheim. Fra oktober 2018 Bernt Hovind, Vestby
Kjell-Arne Ekeberg, Ski
Sylvia Riddarsporre, Enebakk
Tina Vårum, ansattes representant
Anne Odenmarck, daglig leder og styrets sekretær
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Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,8 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. Fordelt
på 25 ansatte.
Huset vårt
Huset ble bygget i 2001 og er universelt utformet.
Det er tatt hensyn til barns behov både i form
av inne- og utearealer. Det er lagt inn diverse
sikkerhetstiltak og direkte kontakt med vaktselskap
og brannvesen.
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2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R F O R D R I F T E N AV K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T
• Formålet som er formulert i Selskapsavtalen.
• Selskapsstrategien for KISiF.
• Målene i handlingsplanen 2018 og føringene i økonomiplanen (2018-2021).
• Reg jeringens handlingsplan ”Mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” (2017-2020).
• Reg jeringens ”Opptrappingsplan mot vold og overgrep” (2017-2021).
• Reg jeringens strategi ”Barndommen kommer ikke i reprise” (2014-2017).
• Forventningsbrev fra representantskapet (201 7-2020).
• Krisesenterlova.
• Sentre mot incest og seksuelle overgrep; Evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår NOVA nr.16/17.
• NOU 2017:12 Svikt og svik g jennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt.
• Den mannlige smerte - menns erfaring med vold i nære relasjoner– PROBA 17 2.
• Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter
om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).
Vi jobber målrettet for å oppfylle kravene i Krisesenterlova som ble g jort g jeldene fra 01.01.2010. Formålet med
denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller
trusler om vold i nære relasjoner. Vi har åpent hele døgnet, hele året.
3 . F O R M Å L F O R K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T
• Yte hjelp til voksne av begge kjønn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse,
voldtekt og menneskehandel.
• Synligg jøre og bekjempe privat vold.
• Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende.
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det
ordinære hjelpeapparatet.
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Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:
• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn.
• Gi samtaletilbud til voksne og barn.
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad.
• Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten
og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med Krise- og incestsenteret.
• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker.
• Arbeide aktivt for å spre opplysning om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - FMSO. Dette er en
interesseorganisasjon for krise- og incestsentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep.
For mer informasjon se: www.fmso.no
Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift og er en IA-bedrift.
4. D EFIN I SJ O N ER
“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer
eller krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.”
– Per Isdal, ATV
Vår definisjon av incest er:
“Fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et tillitsforhold til.
Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.”
5. A R B E I D S M E T O D E
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hjelp til
selvhjelp er et prinsipp om å yte en form for hjelp som g jør at den mottakende part får evnen til å klare seg
selv etter at hjelpen opphører. I de individuelle samtalene vi g jennomfører med brukerne benytter vi RITS
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) og FIT (Feedbackinformerte tjenester).
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«Takk for hjelpen.
Nå har tåken lettet og
endelig ser jeg landskapet.»
– Sitat fra voksen bruker etter fem dagsamtaler.

9

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2018

6. R E S S U R S S E N T E R
For å synligg jøre hvilke tilbud vi gir, deler vi Krise- og incestsenteret opp i et ressurssenter med fem
hovedoppgaver.
R1 - Korttids botilbud i krise
R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter
R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet
R1 - Botilbudet hos oss er ment å være et kortvarig, midlertidig botilbud. Vi har en botid på fire uker. Umiddelbart
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette g jelder kvinner, menn, ungdom og barn.
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren og koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren
under oppholdet.
R2 - Dagsamtaler for brukere som ikke trenger et sted å bo, men som ønsker råd og veiledning i forhold til å bryte
ut av vold i nære relasjoner. En stor del av denne brukergruppa har levd med vold som barn, ungdom eller voksne –
og trenger hjelp til bearbeidelse av traumatiske hendelser. Mange trenger hjelp til å se at det å være utsatt for vold
gir normale reaksjoner som ig jen kan g jøre det vanskelig å leve det livet de selv ønsker. Vi tilbyr selvhjelpsgrupper
for voksne som har levd med vold i nære relasjoner.
R3 - Dagsamtaler for barn, ungdom og voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en stor
gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn eller de er bekymret for at barn og ungdom kan stå i
fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Mange har vært utsatt som barn og ungdom og ønsker bearbeidelse av
overgrepene for å kunne leve livene sine slik de ønsker. Partnere til utsatte snakker vi også med, og vi kan hjelpe
disse til å forstå normale reaksjoner etter seksuelle overgrep. Ungdom eller voksne som er utsatt for voldtekt i
nære relasjoner, eller av ukjent person, har vi også et tilbud til. Vi inviterer til og leder selvhjelpsgrupper for voksne
som er utsatt for overgrep som barn.
R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til folkevalgte utvalg,
personalgrupper, lag og foreninger. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og vi tilbyr da omvisning på
huset dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager og temamøter og inviterer ansatte som jobber i Follo-
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kommunene. Vi har fokus på å dele vår kompetanse - hvordan se, håndtere og snakke om vold og overgrep.
Vi tilbyr alle skolene i Follo et undervisningsopplegg hvor vi reiser ut til skoler og snakker med elever på 4. og
6. trinn. Før undervisningene g jennomføres formøter med rektorer, lærere og helsesøstre hvor vi g jennomgår
undervisningsopplegget. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres
kommuner, og følger opp saker som kommer opp i etterkant.
R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det er
mistanke om vold, eller ved avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid g jøres pr. telefon ved
hjelp av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke. Her har vi knyttet til oss
tre advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep. Vi kan tilby alle innbyggere i Follo utsatt for vold
eller overgrep en time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar i ulike arbeidsgrupper hvor planer rundt tema
vold og overgrep utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser for å få til formelle samarbeidsavtaler.
På denne måten kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike
faggrupper ved det distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.

11

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2018

7 . GJ EN N O MFØ RTE KU R S/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2018
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen
vedrørende omsorg- og krisehjelp er høy hos de ansatte.
Relevant g jennomført videreutdanning som gir studiepoeng i 2018
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.
• Vold i nære relasjoner ved Høgskolen i Østfold - 30 studiepoeng.
• Trinn 1-4 i RITS i regi av SOSCON ved Høyskolen i Hedmark - 20 studiepoeng.
• ”Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv” ved universitetet i Sørøst-Norge, høstsemester - 15 studiepoeng.
Gjennomført kompetanseheving
• Narrativ kursrekke i regi av Kirkens Bymisjon, samlingsbasert over 5 dager.
• Kurs i grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), i regi av RVTS,
samlingsbasert over 5 dager.
• Veiledning av studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid, i regi av Oslo Met.
• Barnehøydekonferanse Oslo, 2 dagers kurs.
• Krisesenterkonferansen 2018 i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS), 2 dagers konferanse.
• «Landskonferansen Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO) i Molde, 3 dagers konferanse.
• Foreldreveiledning International Child development Program (ICDP) i regi av RVTS, 8 samlinger av 2 timer.
• Heldags konferanse «Skår i sjelen» i regi av LFSS (Landsforeningen for forebygging av selvskading og
selvmord).
• Heldagskurs, «Sosial kontroll på tvers» i regi av Født fri.
• Fagdag i regi av Indre Østfold Krisesenter, Istanbulkonvensjonen
• Fagdag i regi av Ås barneverntjeneste. Vold, utviklingspsykologi og .konsekvenser for hjernen v/Didrik Hægeland.
• Halvdagskurs i regi av ATV (alternativ til vold).
1. Vold i nære relasjoner.
2. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt-konsekvenser og avdekking.
3. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt-behandling.
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•

Styreforeningens ulike kurs:
Daglig leder og styret.
Styreseminar- styrets oppgaver og ansvar.
Regnskapsforståelse i praksis.

Prosjektarbeid
Krise- og incestsenteret i Follo har i løpet av 2018 deltatt i et prosjekt sammen med
REFORM (Ressurssenter for menn) «Menn Også!»
Prosjektes mål:
Videreutvikling av det kommunale krisesentertilbudet til menn og LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner).
• Reform vil lage en kartlegging av styrker og svakheter ved tilbudet som det enkelte senter har til mannlige
målgrupper og LHBT-personer.
• Reform vil g jennomføre et fagseminar for ansatte ved krisesentret og samarbeidspartnere om menn og
LHBT-personer utsatt for vold i nære relasjoner.
• Reform vil bistå den enkelte leder av krisesenter med å utarbeide en lokal tiltaksplan for å forbedre tilbudet til
menn.
Som en del av prosjektet «Menn også!» inviterte Krise- og incestsenteret i Follo i samarbeid med Reform til et
gratis seminar i Ås kulturhus 21.09.18. Temaet var: «Den bagatelliserte volden - når menn, lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner blir voldsutsatt».
Prosjekt felles plattform
Det er i løpet av 2018 utviklet en felles plattform for sentrene mot incest og seksuelle overgrep, Dixi ressurssenter
mot voldtekt. Plattformen skal sikre at FMSO sine tilknyttede sentre inngår i et faglig samarbeid. Målsetting om
å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Sammen med lovverk og retningslinjer fra offentlige myndigheter skal
den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Fra KISiF har daglig leder
vært en del av arbeidsgruppa, samt en ansatt har deltatt i referansegruppa for veilederen ”Tilbud til barn under
18 år”.
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Internundervisning
• Førstehjelpskurs.
• Kjersti Børsum, kulturkompetanse.
• Anna Luise Kirkengen ”Når krenkede barn blir syke voksne”.
• Verge med opplæring i aggresjonsforebyggende atferd – konflikthåndtering.
• Reform (ressurssenter for menn) Fokus på kunnskap om menn og LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner) utsatt for vold i nære relasjoner.
• Karen Tanum fagleder i Vestby barneverntjeneste ga oss en innføring i bruk av Familieråd.
• Psykoseteamet A-hus informerte om sitt arbeid.
Diverse møter
I løpet av året har det blitt avholdt:
• 6 personalmøter
• 4 møter i AMU (arbeidsmiljø-utvalg)
• Ledersamlinger i regi av FMSO.
• Deltatt på barnefaglignettverk i Mysen for krisesentrene i region øst.
• Arrangert barnefaglignettverk for krisesentrene i region øst.
Studentgrupper med praksis hos oss i 2018
1 politistudent, Østfold politidistrikt.
2 videreutdanning i psykisk helsevern fra Høyskolen i Oslo og Akershus.
1 sosionomstudent 3. år fra Høyskolen i Oslo og Akershus.
1 barnevernspedagogstudent fra Høyskolen Innlandet (Lillehammer).
2 psykologistudenter fra Universitet i Oslo.
1 praktikant fra NAV som var utplassert for å få arbeidserfaring.
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8. FO REBYG GE ND E A RBE ID
Undervisning i 4. og 6. klasse
Som en del av Krise- og incestsenterets forbyggende arbeid tilbys alle barneskolene i Follo undervisning for
elevene på 4. og 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot
barn og unge.
Statistikk viser at 10% av alle barn har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I en klasse på 20 elever tilsvarer
dette 1 utsatt for vold, og 1 utsatt for seksuelle overgrep. Se https://jegvilvite.no/

Tabell 1
Antall møter

År
Formøte
Undervisning 6. klasse
Undervisning 4. klasse

2016
43
91
0

2017
72
78
44

2018
49
79
80

							2016		
Undervisning: snitt på 3,5 timer pr. undervisning, to ansatte
637 timer
Formøter: snitt på 1, 5 time pr møte, en ansatt			
64,5 timer

2017		
854 timer
108 timer

2018
1113 timer
73,5 timer

Gjennom undervisningen ønsker vi å gi elevene en økt kompetanse på hva vold og seksuelle overgrep er. Vi
ønsker å formidle viktigheten av å si i fra til en voksen dersom man selv blir utsatt eller kjenner noen som blir
det. Vi ønsker også g jennom undervisningen at de barna som er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep skal få
kunnskap om at dette er det ikke lov til å g jøre mot noen. Vi vil gi dem kunnskap som kan g jøre det lettere for
dem å fortelle noen om det de har opplevd. Før selve g jennomføringen av undervisning i den enkelte klasse blir det
avholdt et formøte med klasselærere, helsesøster og ansatt ved Krise- og incestsenteret. I dette møtet avklares
hver enkelt sin rolle, både i undervisningen og i etterkant. Vi g jennomgår også de ulike temaene som blir tatt opp i
undervisningen, slik at lærer og helsesykepleier er kjent med innholdet.
Våge å se – tørre å handle
Tilbud til alle skoler, barnehager og andre som jobber med barn og ungdom i Follo. Foredraget skal g jøre de som
jobber med barn og ungdom i bedre stand til å se tegn og signaler fra barn som er utsatt for vold og seksuelle
overgrep. Vi snakker om hvordan vi skal tørre å se barn som har det vanskelig og hvordan vi skal håndtere
15
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bekymringene våre. Vi snakker om de ulike rollene vi har og viktigheten av å være klar over hva som er den enkelte
instans sin rolle i bekymringssaker som omhandler barn og unge.
Som en videreutvikling av «Våge å se – tørre å handle del 1» tilbyr vi foredraget «Våge å se – tørre å handle
del 2. Hvordan snakke med barn? Fra bekymring til handling». Foredraget skal øke kompetansen i skoler og
barnehager i hvordan snakke med barn som vi er bekymret for. Foredraget tar for seg ulike typer samtaler og
spørsmålsstillinger. Det er også lagt inn en del med praktisk trening i det å ha bekymringssamtaler.
I løpet av 2018 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut til kommunene. Tabellen under
viser antall g jennomføringer i de ulike kommunene.
Det er 47 barneskoler til sammen i de syv Follo kommunene, og vi g jennomfører undervisninger på samtlige.
Vi har egen avtale med Follo barne- og ungdomsskole.

Tabell 1

Antall
g jennomføringer

Kommuner

Ås
Ski

Generell
info om
KISiF
3
4

Undervisning Undervisning Våge å se –
4. klasse
6. klasse
tørre å handle
del 1
8
8
9
8
1

Oppegård
Vestby
Frogn

3
1
1

6
6
6

6
6
6

3
7

3
6

Enebakk
Nesodden
Andre

16

2
1

Våge å se –
tørre å handle
del 2

1
1

1

1

1
1
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Aktiviteter/nettverk/oppfølging i reetableringsfasen
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.
I reetableringsfasen bruker vi tid sammen med voksne brukere på å orientere oss om behov, mål og ønsker for
fremtiden. Vi setter brukere i kontakt med de andre hjelpeinstansene som finnes i kommunen, og som de måtte
trenge bistand fra. Boligsøk, visninger, nyetablering og møblering av nye hjem krever mye tid og ressurser fra de
ansatte på senteret. Ikke etnisk norske brukere har ofte mange utfordringer i reetableringsfasen.
Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2018:
Utflukter i nærområdet til parker, strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøytetur og ridetur.
Det har blitt arrangert ulike sosiale tilstelninger på senteret for beboere, tidligere beboere og dagbrukere.
Hundeassistert aktivitet arrangeres for barna en gang i uka. Mange av de barna som kommer til oss er i krise, og
bærer med seg mye uro. I møtet med hunden kan vi ofte se at barna finner ro og at de får et fint samspill med
hunden.
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9. HA ND L ING SPL A N - MÅ L OG E VALUER IN G FO R 2018
Hovedmål
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging.
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.
Mål 1: Brukere
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Brukertilpasset tilbud.
Tiltakene er nedfelt i egen «Aktivitetsplan for 2018».
Gjennomført.

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

ICDP (International Child Development Program), videre kalt foreldreveiledning.
Rekruttere deltakere og starte foreldregruppe i løpet av høsten 2018.
Gruppe g jennomført annen hver uke og avsluttet før jul.

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke beboernes muligheter til raskere integrering i det norske samfunnet.
Vi tilegner oss kunnskap og bruk av nye metoder for norskopplæringsprogram.
Dette jobbes det kontinuerlig med i miljøavdelingen.

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Gjøre advokatvaktordningen vår kjent for innbyggere i Follo.
Spre informasjon om tilbudet vårt til aktuelle samarbeidspartnere.
Dette jobbes det kontinuerlig med.
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Mål 2: Barn og unge
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Oppstart av ICDP foreldreveiledingsgruppe.
Rekrutering av gruppedeltakere ble gjort blant dagbrukere og beboere ved senteret.
Foreldreveiledningsgruppe er g jennomført og avsluttet.

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

Gjøre Krise- og incestsenterets tilbud bedre kjent for elevene på ungdomsskolene.
• Lage en plan- utarbeide et opplegg.
• Undersøke muligheten for samarbeid med skolene.
• Velge en kommune hvor vi starter.
Ikke påbegynt- videreføres i 2019.

EVALUERING:
TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:
TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Forebygge barn og ungdoms psykiske uhelse.
Tilby vår kompetanse til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.
Om disse oppholder seg hjemme, i fosterhjem eller på institusjon – inngå et samarbeid
med barnevernstjenestene om dette temaet.
Arbeidet er påbegynt, men ikke g jennomført. Arbeidet videreføres i 2019.
Forebygge at barn og unge selv blir voldsutøvere og/eller overgripere etter selv å ha blitt
utsatt.
Tilby vår kompetanse til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.
Om disse oppholder seg hjemme, i fosterhjem eller på institusjon – inngå et samarbeid
med barnevernstjenestene om dette temaet.
Leder for forebyggende tiltak barn og unge har tilegnet seg særlig kompetanse på
dette feltet i løpet av 2018. Arbeidet videreføres i 2019.
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Mål 3: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke flere ansatte i stress- og krisehåndtering.
To ansatte er meldt opp som studenter ved Høgskolen i Hedmark. Videreutdanning i
psykotraumatologi RITS, bearbeidelse av traumatiske hendelser på individnivå.
En ansatt har bestått eksamen i mars 2018. Ansatt nummer to ble avbrutt med
pappapermisjon, men g jennomfører og avlegger eksamen i løpet av 2019.

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke personalgruppa sin kompetanse i møte med personer som bedriver selvskading.
Flere ansatte deltok på kurs i regi av Landsforeningen for selvskading 01.03.2018.
Gjennomført.

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke kompetansen til de som jobber tett med barn/foreldrerelasjonen.
Utarbeide en internprosedyre.
Prosedyre er utarbeidet og lagt frem på teammøte. Det er blitt gitt teoretisk
opplæring, og den praktiske delen pågår. Den praktiske g jennomføringen
videreføres også i 2019.

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke teamarbeidet for dagpersonalet.
Teamleder organiserer og sørger for g jennomføring av internveiledning.
Internveiledning for dagpersonalet g jennomføres med innspill fra deltakerne i
veiledningsgruppa. Det er ønskelig fra de ansatte og fortsette med denne type
veiledning, så arbeidet videreføres i 2019.

TILTAK 5:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Intern veiledning for turnusarbeidere og ekstravakter.
Teamleder gjennomfører dette fire ganger i løpet av 2018 og benytter intern kompetanse.
Internveiledningen har som mål å ta utgangspunkt i det gruppa har behov for av faglig
veiledning. Aktuelle problemstillinger, case, og refleksjon over det som oppstår når
man er på jobb kveld, natt, helg og helligdager. Etter ønske fra de ansatte videreføres
veiledningen i 2019.
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TILTAK 6:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Kompetanseheving av dagpersonalet i stress- og krisehåndtering.
Dagpersonalet med videreutdanning i Rits deltar på Psykotrauma 2018.
Samtlige primærkontakter deltok på dette.

TILTAK 7:
GJENNOMFØRING:

Øke kompetansen i personalgruppa på kulturforståelse og flerkulturell kommunikasjon.
Ekstern foredragsholder Kjersti Børsum ga oss kunnskap, og verktøy til å møte
utfordringene i det flerkulturelle feltet.
Hele personalgruppa deltok den 22.08.2018.

EVALUERING:

Mål 4: Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, incest- seksuelle
overgrep og voldtekt
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

EVALUERING:

Øke kunnskapen om seksuelle overgrep mot barn.
En ansatt g jennomfører videreutdanningen «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn»
på Høgskolen i Drammen. Det forebyggende teamet deltar på landskonferansen til
FSMO (Fellesskap mot seksuelle overgrep).
Studiet er g jennomført. Eksamen er avlagt og bestått. Fem ansatte deltok på
landskonferansen 2018.
Forebygge at barn som lever med rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre ikke
utvikler uhelse selv.
Vi inngår et samarbeid med Follo DPS «Sammen om barna i Follo», hvor vi tar et felles
ansvar for at det kommer konkrete tiltak til barn som pårørende. Idé- og
erfaringsutveksling har foregått i møte med teamleder v/KISiF, rådgiver v/Follo DPS
og psykolog v/Hjelpern i Ski kommune.
Arbeidet har stoppet opp. KISiF har etterspurt videre fremdrift.
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TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:
TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Konflikthåndtering: Gjøre personalet tryggere i vanskelige situasjoner med
brukere/beboere.
Verge.no g jennomførte kurset hos oss.
Hele personalgruppa deltok på heldagskurs den 04.06.2018.
Kompetanseheving for hele personalgruppa: Vold mot barn er helsefarlig.
Anna Luise Kirkengen kom 05.12.2018 med foredrag om senskader etter vold og
overgrep, «Når krenkede barn blir syke voksne».
Hele personalgruppa deltok.

Mål 5: Styrking av samarbeid, samordning og forebygging i arbeidet mot vold i nære relasjoner, incest - seksuelle
overgrep og voldtekt
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Gjøre vårt tilbud kjent for legene i Follo.
Sende et skriv til alle legekontor. Invitere oss ut på fellesmøter med kommuneleger. Vi
har vært i dialog med en av kommunelegene i Follo, og tilbudt generell informasjon
om vårt arbeid.
Arbeidet videreføres i 2019.

Mål 6: Sikre at helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir g jennomført
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:
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Oppgradere sikkerheten utenfor og inne i bygningen.
Innhente tilbud av moderne sikkerhetsutstyr. Foreta utbedring med oppstart januar 2018.
Oppgraderingen er utført.
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Mål 7: Organisasjonsmessige endringer
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Etablere gode samarbeidsrutiner med ATV (Alternativ til vold) i Follo.
Invitere ATV til et informasjonsmøte. Tre representanter fra ATV presenterte seg
og sitt tilbud på personalmøtet vårt 10.01.2018. Leder møtte på åpningen av ATV i
Follo den. 14.03.18. Vi er representert i en tverrfaglig gruppe initiert av Ski kommune.
Vi har g jensidig gitt informasjon om vårt arbeid. ATV er en aktuell samarbeidspartner
for oss, og vi har benyttet oss av deres kompetanse når de har arrangerer ulike kurs.
Opprette samarbeid med Støttesenter i Øst politidistrikt.
Utarbeide gode samarbeidsrutiner.
To ansatte ved Støttesenteret har vært hos oss og presentert sitt tilbud.
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10 . BR UKE RE
Dagbrukere
Dette er en stor andel av brukergruppa vår.
Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men
ønsker å komme til samtaler for råd og veiledning.
Minoritetsgruppene er i fåtall av de som benytter seg
av samtaletilbudet på dagtid. Noen av våre dagbrukere
tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det
øvrige hjelpeapparatet. Vi har samtaletilbud til barn og
ungdom under 18 år etter samtykke fra foresatt.

Beboere
For å sikre god oppfølging av beboere får alle en egen
primærkontakt. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset.
Teamet rundt brukeren består av miljøarbeider,
fagleder barn, primærkontakter og arbeidsterapeuter.
Vi jobber etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Barn
og ungdom har på lik linje med de voksne tilbud om
samtaler når de bor på senteret. Når barn overnatter
på Krise- og incestsenteret, er dette sammen med
en voksen. Botilbudet til menn er nå utvidet til to
boenheter.

Brukermedvirkning
Vi bruker Feedbackinformerte tjenester (FIT). Dette handler om systematisk tilbakemelding fra brukere. Dette
gir oss mulighet til å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte
erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Vi evaluerer før og etter hver samtale som blir g jennomført. Bruk
av FIT setter brukeren i sentrum for samtalen, og sikrer at brukeren blir en aktiv deltaker.
Skalaene vi benytter bidrar til at samtalen blir strukturert og styrer løsningsprosessen.
• Outcome Rating Scale (ORS): Dette måler resultatet av terapi – før samtalen.
• Session Rating Scale (SRS): Dette måler klientens opplevelse av samtalen – etter samtalen.
Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin livssituasjon.
Diagrammet nedenfor viser gjennomsnittsskår ved første samtale, utflytting og opplevelsen av samtalene.
1. Gjennomsnittsskår ved første samtale: 10/40
2. Gjennomsnittsskår ved utflytting: 22/40
3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 38/40
1

24

2

3

Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
Beboere får tilbud om å fortsette med samtaler etter utflytting dersom de har behov for det.
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Vi foretar sluttevalueringer før beboere flytter ut fra oss. Under vises resultatet etter et utvalg sluttevalueringer.
Vi har gradert tilbakemeldingene ut i fra opplevelsen på det tilbudet de har fått i løpet av oppholdet.
Svært bra

85,71%

Middels bra

11,43%

Mindre bra

2,86%

I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby:
• Selvhjelpsgrupper
• Nettverk
• Advokatvakt
• Tolk
• Hjelp/følge ved anmeldelse
• Hjelp i møte med andre hjelpeinstanserw
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11. TA BE LL E R O G STATISTI KKE R

Tabell 1

Antall henvendelser til sentrene
pr. telefon, sms og mail

Tabell 2
Antall beboere

26

Måned

2016

2017

2018

Januar

271

305

314

Februar

217

203

237

Mars
April

171
224

202
187

161
211

Mai

153

232

244

Juni
Juli

193
73

158
122

342
188

August

168

304

248

September
Oktober
November
Desember
Sum

267
174
194
162
2267

291
270
246
204
2724

292
281
257
173
2948

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
63
10
51
124

2017
55
11
65
131

2018
58
8
57
113
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Tabell 3

Antall beboere kommunevis fordelt i 2018
samlet for Krise- og incestsenteret

Tabell 4

Etnisitet beboere 2018

Tabell 5

Antall overnattingsdøgn samlet
for Krise- og incestsenteret

Kommune

Kvinner

Menn

Barn

Ski
Ås

21
7

1
2

22
7

Oppegård

12

1

12

Nesodden
Vestby

3
10

1
1

2
8

Frogn

2

1

0

Enebakk

1

1

3

Andre
Sum

2
58

0
8

3
57

Etnisitet
Kvinner
Menn
Barn

Norsk
16
4
14

Annen etnisk bakgrunn
42
4
43

Sum

34

89

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
1399
101
1133
2633

2017
1227
302
1844
3373

2018
1052
141
1098
2291
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Tabell 6
Alder på beboere

Tabell 7

Antall dagbrukere ved krisesenteret

Tabell 8

Antall dagbrukere ved incestsenteret

28

Alder voksne

Antall

Alder barn

Antall

18-30

17

0-3

26

31-40

21

4-7

10

41-50
51-60

17
7

8-11
12-14

13
6

61>

4

15-17

2

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
131
28
10
169

2017
151
15
23
189

2018
173
20
14
207

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
46
15
5
66

2017
62
21
20
103

2018
59
13
28
100
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Tabell 9

Antall samtaler med dagbrukere på
krisesenteret

Tabell 10

Antall samtaler med dagbrukere på
incestsenteret

Tabell 11

Antall samtaler med beboere i løpet av året

År

2016

2017

2018

Kvinner

303

311

433

Menn
Barn

37
42

59
29

56
11

Sum

382

399

500

År

2016

2017

2018

Kvinner

180

154

297

Menn
Barn
Sum

58
16
257

61
25
240

28
31
356

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
481
25
88
594

2017
456
53
99
608

2018
373
47
91
511

Til sammen har vi hatt 1367 samtaler med beboere og
dagbrukere i 2018.
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Forord
I løpet av 2018 ble det registrert 1361 henvendelser og aktiviteter i Vaktdata, det som fram
til 7.januar 2019 har vært Follo barnevernvakts fagsystem. Dette tallet representerer ulike
former for hendelser. Det kan dreie seg om enkeltstående henvendelser vakta tar imot pr.
telefon og der saken avsluttes etter den ene samtalen. Det kan også dreie seg om
registrering av oppfølgingsaktiviteter, som eksempelvis hjemmebesøk, kontrollbesøk,
håndtering av akutt hendelse, krisehåndtering, råd, veiledning, samtaler og vergeoppdrag.
Det samlede tallet på 1361 gir et gjennomsnitt på 3.7 aktiviteter eller henvendelser pr. dag.
Mange av disse har handlet om alvorlige situasjoner og omfattende bekymring for de barna
dette gjelder.
Hastesaker på barnevernlovens område setter forvaltningsretten, barnevernretten og
grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper på spissen. I situasjoner av akutt karakter, og der
det haster med å få gitt bistand, må de som jobber ved Follo barnevernvakt være særlig
skjerpet. Kartlegging og vurderinger må foregå raskt og presist, og de barna situasjonene
handler om skal sikres og gis god omsorg. Vurderingene må være klart forankret både i de
faktiske hendelsene, i anerkjente faglige perspektiver og i gjeldende rett. De ansatte på
barnevernvakten må i konkrete situasjoner, og i løpet av relativt kort tid, utføre et forsvarlig
arbeid der hensynet til barnets beste står i forgrunnen. I enkelte situasjoner har
barnevernvakten kun noen minutter på seg til å fatte avgjørelser som kan ha stor betydning
for det enkelte barnet.
Med dette som utgangspunkt er det åpenbart viktig og nødvendig stadig å jobbe med
videreutvikling av tjenesten. Vi må ha en forsvarlig internkontroll med gode virkemidler for å
kvalitetssikre arbeidet, og vi må sikre at vi utfører jobben vår til beste for de som har behov
for tjenestene våre.
I tillegg til at Follo barnevernvakt fortløpende arbeider med sine kjerneoppgaver, har vi i
2018 også vært gjennom interne prosesser av betydelig omfang. Som vist til i årsrapporten
for 2017, ble turnusen, med virkning fra 1.mai 2017, endret fra at ett team jobbet hele
helgen til en fordeling av helgen på to team. Denne endringen innebar 8 nye faste ansatte,
og dermed en fordobling av personalgruppens størrelse. 2018 var dermed det første hele
året med ny turnus og dobbelt så stor personalgruppe. En annen stor og konkret endring av
særskilt betydning for Follo barnevernvakt er flyttingen fra politihuset i Ski til lokaler i Ski
Sykehus. På tidspunktet for ferdigstilling av forrige årsrapport var det uklart hvor Follo
barnevernvakt skulle holde hus, etter at det i januar 2018 ble avgjort at vi, på grunn av
mangel på kontorplasser, måtte ut av politihuset. Nokså kort tid etter forrige årsrapport ble
det besluttet at vi skulle få lokaler ved Ski Sykehus. Ski kommune, spesielt representert ved
kommunalsjef på oppvekstområdet samt kommunens eiendomsavdeling gjorde en flott jobb
med å følge opp de behov for rom og funksjoner en barnevernvakt i vårt format har. I
begynnelsen av juli 2018 flyttet vi, og i dag har vi funksjonelle, tilpassede og trygge lokaler
som er med på å bidra til forsvarlige og gode prosesser i Follo barnevernvakts arbeid.
En annen strukturell endring vi har arbeidet med i løpet av 2018 er implementering av nytt
fagsystem. Vår bruk av Vaktdata, som er det systemet Follo barnevernvakt og de fleste andre
-2-
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barnevernvakter har benyttet, ble avsluttet 6.januar d.å. Fra 7. januar har Follo
barnevernvakt benyttet seg av fagsystemet Visma Flyt Bvv. Implementering av, og det å ta i
bruk, et helt nytt fagsystem krever betydelig innsats og oppmerksomhet. Virksomhetens
ansatte må lære seg nytt begrepssett, nye måter å systematisere arbeidet på og til dels nye
tanker om saksbehandlingen. Dette kan være krevende, spesielt i oppstartsfasen. Og dette
handler ikke bare om at systemet er nytt for oss, men det handler også om at dette er et
nytt system i seg selv. Vi må dermed forvente noe friksjon og barnesykdommer i
oppstartsfasen. Det positive med dette er blant annet at vi, ved å være med på starten av et
nytt system, gis mulighet til å påvirke systemleverandørens pågående arbeid med å utvikle
og forbedre systemet.
Det er ikke bare strukturelle endringer vi blir beveget og påvirket av. Vi påvirkes også av en
betydelig bevegelse på barnevernlovens område. Ny barnevernlov er under oppseiling, og
det er allerede vedtatt og ikrafttrådte endringer i nåværende lov. Mye av arbeidet med ny
lovgivning er forankret i NOU 2016:16 «Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse» og
Prop. 169 L (2016-2017) om endringer i barnevernloven; «Bedre rettssikkerhet for barn og
foreldre». Endringene på barnevernlovens område har betydning for mange dimensjoner
ved akuttarbeidet, og for vår virksomhet konkret. Vi må se med til dels nye øyne både på hva
barnets perspektiv og barnets stemme impliserer, hva barnets posisjon handler om, hvordan
vi skal ivareta foreldres posisjon, hvordan vi skal forholde oss til vår egen begrepsbruk og vår
egen forståelse av innholdet i det arbeidet vi skal gjøre. Og i en tid hvor det skjer mye på
dette området, med lovendringer på nasjonalt nivå og nye domsavgjørelser på internasjonalt
nivå, kombinert med de endringer og den utvikling vi opplever internt, er det viktig å holde
fast på det samfunnsoppdraget vi er satt til å utføre,
jf. barnevernlovens formålsbestemmelse i Lov om barneverntjenester (barnevernloven –
bvl.) § 1-1;
Formålet med barnevernloven er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Follo barnevernvakt har en sentral rolle i vår regions realisering av barnevernlovens formål.
Vårt beredskaps- og akuttarbeid skal være forsvarlig, og vi fortsetter med å utvikle oss i
dette juridiske og faglige spenningsfeltet vi er en del av. Vi skal være en robust virksomhet
som evner å vie barnet stemme konkret oppmerksomhet, og en virksomhet med
prioriteringer som viser at vi legger grunnleggende vekt på hensynet til barnets beste. Dette
fortsetter vi med, uavhengig av endringer og bevegelse rundt oss og internt.

Ski, februar 2018.
Berit Landmark, daglig leder.
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1 Om Follo barnevernvakt
Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak etter Lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven – koml.) § 27. Samarbeidet gjelder Follokommunene
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski kommune er i henhold til
virksomhetens vedtekter vertskommune for virksomheten og er dessuten virksomhetens
rettssubjekt utad. Ski kommune har arbeidsgiveransvaret for virksomhetens ansatte. Follo
barnevernvakt administreres ved daglig leder. Virksomheten arbeider innenfor rammen av
gjeldende rett og nedfelte vedtekter, og har eget budsjett og regnskap.
Follo barnevernvakt har etter sin tilblivelse gjennomgått flere strukturendringer, fra en ren
bakvaktsordning til den ordningen vi har pr. i dag, med betydelig innslag av tilstedevakter.
Den siste endringen og utvidelsen ble effektuert 1.5.2017. Endringen innebar i hovedsak en
utvidelse av åpningstider i helgene, med større vekt på tilstedevakt sammenlignet med
tidligere helgestruktur. For å løse denne utvidelsen ble ny turnus vedtatt, og mannskapet på
helg ble utvidet med til sammen 8 ansatte. Etter den siste utvidelsen har virksomheten 5,9
årsverk fordelt på 16 faste stillinger i ulike prosentvise størrelser. I tillegg bør vi til enhver tid
har 6-8 aktive tilkallingsvikarer.
Beredskapen dekker et befolkningsgrunnlag på nærmere 140 000.
Barnevernvaktens kjerneoppgave er å gi nødvendig sikkerhet, hjelp og omsorg til barn og
unge som befinner seg i situasjoner av akutt karakter, og der det haster med å gi bistand.
Follo barnevernvakt yter en slik bistand på de tider av døgnet hvor kommunenes
barneverntjenester holder stengt. Åpningstider i vakten er:
Mandag-torsdag:
Helg:

Helligdager:

Tilstedevakt kl. 15.00 – 24.00
Bakvakt kl. 00.00 – kl. 08.00 påfølgende dag
Tilstedevakt fredag kl. 15 – lørdag kl. 02.00
Bakvakt lørdag kl. 02.00 – kl. 15.00
Tilstedevakt lørdag kl. 15.00 – søndag kl.02.00
Bakvakt søndag kl.02.00 – kl. 15.00
Tilstedevakt søndag kl. 15.00 – 24.00
Bakvakt mandag kl. 00.00 – kl. 08.00.
Bemannet hele døgnet med tilstedevakt og bakvakt.

Helgen deles i to ved at helgeteam 1 jobber fram til kl. 21.00 lørdag, og helgeteam 2 starter
kl. 20.00 lørdag. På denne måten sikres en god overlapping mellom teamene.
Barnevernvakten er fast bemannet med to ansatte pr. vakt, og disponerte fra 2007 til
sommeren 2018 lokaler ved Follo politistasjon/ politihuset i Ski. Vi har et utstrakt samarbeid
med politiet, og er også tilgjengelig for andre samarbeidspartnere samt for privatpersoner
som tar kontakt.
Follo barnevernvakt arbeider daglig med å sikre realisering av sine kjerneverdier;
Trygg - Tydelig - Tilgjengelig - Respekt - Til barnets beste.
-7-
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Vi arbeider også stadig med å strekke oss etter vår egen visjon, om å være barnets trygghet
når andre instanser holder stengt, og å være tilgjengelige med kvalifisert og forsvarlig
bistand for barn og familier i akutte situasjoner.

2 Oppgaver
Barnevernvaktens kjerneoppgave er å gi nødvendig sikkerhet, hjelp og omsorg til barn og
unge som opplever situasjoner av akutt karakter. Vårt ansvar er virksomt utenom
barneverntjenestenes åpningstid, og i situasjoner der det haster med å få gitt bistand.
Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt
karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med
kontrolloppdrag. I tillegg er barnevernvakten tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere
som trenger råd og veiledning i forhold til barn og unge og deres situasjon.
Type saker:
 Vold i nære relasjoner
 Rusproblematikk
 Omsorgssvikt
 Mobbing og vold
 Samværsproblematikk
 Familiekonflikter
 Barn og unges destruktive eller
 Seksuelle overgrep
selvdestruktive atferd
 Andre akutte kriser
 Kriminalitet
Tiltak:
 Råd og veiledning til barn, foreldre og andre involverte parter
 Hjemmebesøk
 Konfliktløsning
 Utrykning sammen med politiet i krisesituasjoner
 Kontrollbesøk i hjemmet
 Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner
 Akuttplasseringer
 Bistå ungdom ved politiavhør
Arbeid med barn, ungdom og familier i akutte kriser
Barnevernvakten jobber tett med barn og deres foresatte når det oppstår akutte situasjoner
i familien. Så langt det er mulig, snakker barnevernvakten med de personene som er berørt
av situasjonen. Vi er spesielt opptatt av å ivareta barnets rett til å bli hørt. Barnets rett til
medvirkning i egen situasjon står sterkere enn noen sinne, og barnevernvakten er en sentral
aktør for å få dette gjennomført. En av de nødvendige oppgavene i den forvaltningsmessige
dimensjonen av en akutt situasjon, før eventuelt tiltak besluttes, er å samle tilstrekkelig
informasjon om barnas og familiens oppfatning av hendelsene. Vi strekker oss for å legge til
rette for at barna og familien får mulighet til selv å presentere eventuelle løsninger på den
vanskelige situasjonen.
Barnevernvakten skal til enhver tid legge avgjørende vekt på hva som er til barnets beste, jf.
Grunnloven § 104 og FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) artikkel 3
nr. 1. Det grunnleggende prinsippet om barnets beste er også nedfelt i bvl. § 4-1 første ledd,
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der det presiseres at barnets beste på området for barnevernlovens oppgaver blant annet vil
handle om å sikre barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.
I mange situasjoner vil den konkrete oppgaven handle om å løse konflikter i hjemmet og
bidra til midlertidige løsninger slik at familien fortsatt kan bo sammen. Andre ganger
vurderer vi at det beste for det aktuelle barnet vil være en midlertidig utflytting etter
samtykke fra foreldre og barn over 15 år, jf. bvl. § 4-6 første ledd. I vurderingen av hvor
barnet skal flyttes midlertidig, bør også andre sentrale hensyn ivaretas, som barnets
eventuelle behov for og mulighet til å opprettholde kontakt med familie, skole,
fritidsaktiviteter og venner. Dette viser seg å være vanskelig å prioritere i de konkrete
sakene, da vi er prisgitt den geografiske plasseringen av de tiltakene vi får tildelt fra Bufetat.
Barnevernvakten arbeider målrettet for å få til bærende samhandling med barn og deres
foresatte. Vi legger til rette for å lytte til barnet, gi barnet god og tilpasset informasjon, og
dessuten legge vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet.
I situasjoner der barnevernvakten vurderer at barnet er i konkret fare for å bli vesentlig
skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan det være nødvendig å flytte barnet midlertidig ut av
hjemmet selv om foresatte eventuelt motsetter seg flyttingen, jf. bvl. § 4-6 annet ledd. På
samme måte vil barn som har alvorlige atferdsproblemer og har behov for midlertidig
ivaretakelse i institusjon etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf. § 4-241, kunne flyttes ut av hjemmet
uten foresattes eller ungdommens samtykke. Det vil også kunne oppstå situasjoner der Follo
barnevernvakt får kjennskap til at barn eller unge står i fare for å bli utnyttet til
menneskehandel. Her vil i så fall bvl. § 4-29 kunne komme til anvendelse2.
Etter barneverntjenestens kontortid er det påtalemyndigheten ved jourhavende jurist som
har vedtakskompetanse i spørsmål om tiltak etter bvl. §§ 4-6 annet ledd, 4-25 annet ledd og
4-29. Påtalemyndighetens vedtak fattes etter samarbeid med barnevernvakten, der
barnevernvakten er den instansen som fører vedtaket i pennen og som effektuerer vedtaket.
Samarbeid med politi
Politiet er en viktig samarbeidspartner for barnevernvakten, og barnevernvakten er viktig for
politiet. Barnevernvakten har hyppig kontakt med politiets operasjonssentral og de
patruljene som arbeider ute. Barnevernvakt og politi bistår ofte hverandre der en bistand er
vurdert som hensiktsmessig eller nødvendig. Det er utformet en samarbeidsavtale mellom
politiet og Follo barnevernvakt, og det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter. I løpet av
høsten 2018 kom det dessuten på plass en arbeidsrutine for samarbeidet mellom politi og
barnevernvakt, og denne rutinen gir også et viktig bidrag til det som må være et godt og
konstruktivt samarbeid. Samtidig har vi i løpet av 2018 erfart betydelige brister i dette
samarbeidet. Bristene har først og fremst hatt sin forankring i at operasjonssentralen på
politihuset i Ski ikke lenger kun har Follo som sin geografiske enhet, men hele politidistriktet.
Etter sammenslåingen til en stor operasjonssentral opplevde Follo barnevernvakt at det i en
periode på flere uker nesten ikke kom henvendelser fra politiet i det hele tatt. Dette er svært
uvanlig. Det har vist seg at politiet ved flere anledninger har unnlatt å kontakte
barnevernvakten i konkrete situasjoner med mindreårige involvert, og der det har vært
åpenbare grunner for å koble på en barnevernmyndighet.
1
2

De materielle vilkårene for midlertidig plassering etter bvl. § 4-25 annet ledd fremgår av bvl. § 4-24 første ledd.
Se rapportens del 9 «Vedlegg» for innholdet i de ulike lovhjemlene.
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Vår hypotese er at dette blant annet handler om at ikke alle ved operasjonssentralen har
vært vant til å forholde seg til aktive barnevernvakter, og at det mangler kunnskap og
bevissthet om på hvilken måte en barnevernvakt kan bistå politiet. Dette utgjør en konkret
risiko for barn og unges rettssikkerhet i vår region. Vi må derfor arbeide kontinuerlig med å
vedlikeholde gode rutiner og god kommunikasjon, og forbedre det som ikke fungerer godt
nok. Gode rutiner, kunnskap om hverandre og åpne kanaler for kommunikasjon og
samarbeid er også viktig å utvikle og vedlikeholde med bakgrunn i at vi ikke lenger holder
hus sammen med politiet. Det er grunn til å anta at samlokalisering har en positiv effekt på
samarbeid.
Samarbeid med barneverntjenestene
I 2018 arbeidet vi som tidligere nevnt i fagsystemet Vaktdata. Rapporter ble sendt pr.
ordinær post, og eventuelt også via e-post, anonymisert. Fra og med 7.januar 2019 sender vi
post elektronisk, og barneverntjenestene mottar dermed rapportene fra oss umiddelbart
etter sending. Dette utgjør en konkret styrking av barn og unges rettssikkerhet.
Leder for barnevernvakten deltar i samarbeidsmøter med barnevernslederne fra de enkelte
kommunene. Barnevernvakten søker å samarbeide med kommunene om akuttarbeid og
kontrolloppdrag i størst mulig grad.
Samarbeid med andre barnevernvakter
Follo barnevernvakt samarbeider med andre barnevernvakter både på overordnet nivå og i
enkeltsaker. Enkeltsakene omhandler eksempelvis plasseringer av ungdom fra andre
regioner eller ungdom som er meldt savnet.
Det er organisert et ledernettverk for landets barnevernvakter. Dette nettverket møtes to til
tre ganger i året for å utveksle erfaringer og for å samarbeide rundt faglige utfordringer.
Barnevernvaktene har tidligere arrangert en felles og årlig landskonferanse sammen med
politiet. Konferansen finansieres av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Politidirektoratet (POD). I 2018 ble konferansen
holdt i Trondheim.
Samarbeid med legevakt, psykisk helsevern og AMK
Etter at vi i begynnelsen av juli 2018 flyttet til lokaler i samme bygning som Follo legevakt,
har samarbeidet med legevakten blitt mer aktivt og enklere å vedlikeholde. Barnevernvakten
bringer – enten på egen hånd eller i samarbeid med politi – barn, ungdom eller foreldre til
legevakt for undersøkelse i situasjoner der dette er nødvendig. Dette gjelder særlig
undersøkelser eller behandling som må gjøres omgående i forbindelse med skader, rus, ved
vurdering av psykisk helsetilstand og før evt. plassering i institusjon.
Hvis legevakten vurderer at en innleggelse etter helselovgivningens bestemmelser er
påkrevd, henvises barnet eller den unge videre til Ahus. Follo barnevernvakt har imidlertid
ved flere anledninger opplevd at legevaktens anmodning har blitt avvist, selv om
anmodningen har vedrørt ungdommer som bærer preg av psykisk lidelse eller omfattende
belastning i psykisk helse. I slike tilfeller har vi vært nødt til å plassere den unge i en
barneverninstitusjon, eller vi har vært nødt til å bringe ham eller henne tilbake til hjemmet,
til tross for at det har vært vurdert som nødvendig at barnet får helsehjelp.
- 10 -
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AMK henvender seg til Follo barnevernvakt dersom de møter barn som er involvert i deres
akuttoppdrag. Hvis det foreligger en akutt bekymring fra AMK vedrørende barnas
omsorgssituasjon, følger barnevernvakten opp situasjonen og ivaretar barna.
Samarbeid med øvrige
Eksempler på øvrige samarbeidspartnere, spesielt i konkrete situasjoner, er kriseteam,
utekontakter, ungdomsklubber, BUP og vektere. Vi har også og naturlig nok et særskilt
samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Øst i anledning tildeling
av beredskapshjem og institusjonsplasser. Det er Bufetat som sørger for at nødvendige tiltak
blir gjort tilgjengelige for Follo barnevernvakt.
Andre aktiviteter
De ansatte holder seg faglig oppdatert ved deltakelse på ulike kurs og fagutviklingstiltak, og
ved både eksterne og interne arrangementer. I løpet av vinteren og våren 2018
gjennomførte to av våre ansatte videreutdanning i akuttarbeid, i regi av Universitetet i
Agder. Vi har hatt en fagdag i regi av ATV Follo, og to ansatte samt daglig leder deltok på
akuttkonferansen i Trondheim i november. Øvrig kapasitet for kurs har vært brukt på
opplæring i nytt fagsystem.
Av andre aktiviteter er det blant annet også verdt å nevne at barnevernvakten tar imot
studenter i praksis og på hospitering. Vi har prioritert politistudenter i 2018, og kommer til å
fortsette med denne prioriteringen i 2019. Hospitering av politistudenter krever mindre
tilrettelegging enn studenter i praksis fra andre utdanningsløp, både fordi de har relativt
korte hospiteringsperioder samt at det ikke kreves eget veilederopplegg. I en krevende
periode med mye uro og endring for vaktas del, i tillegg til at vi ikke har andre enn daglig
leder som jobber på dagtid, har det vært strategisk klokt av oss å åpne arbeidsstedet for
politistudenter, men takke nei til spørsmål fra andre utdanningsinstitusjoner. Denne
prioriteringen har også vist seg å være klok i lys av vårt – og politiets – behov for å
vedlikeholde og videreutvikle god kommunikasjon oss imellom. Politistudentene bidrar med
verdifulle perspektiver inn i vårt arbeid, og tar også med seg våre perspektiver inn i
politifeltet.
Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge
Follo barnevernvakt er ett av i alt 15 svarsteder for Alarmtelefonen 116 111. I
barnevernvaktenes åpningstid er vi svarsted for telefoner til 116 111, ved at oppringninger
til Alarmtelefonen fra vårt distrikt rutes direkte til vår vakttelefon. Alarmtelefonen 116 111
ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter tjenesten på oppdrag
fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet3. Det er gratis å benytte nummeret.
Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller mishandling, samt
voksne som er bekymret for barn og unge. Barnevernvakten i Follo mottar kvartalsvis
oversikt over antall henvendelser til Alarmtelefonen fra våre kommuner. I 2018 ble det
registrert 61 henvendelser fra Follo.

3

Alarmtelefonen er formelt forankret i regjeringens handlingsplan ”Mot vold i nære relasjoner Vendepunkt 20082011”
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3 Organisering
Illustrasjon over organisasjonen Follo barnevernvakt

Representantskapet
Øverste organ for Follo Barnevernvakt er representantskapet. Representantskapets
myndighet er hjemlet i vedtektene for Follo barnevernvakt. Ordføreren i den enkelte
deltakerkommunen er kommunens representant i representantskapet. Ved avslutningen av
2018 så sammensetningen av representantskapet ut som følger:
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

Ordfører Øystein Slette
Ordfører Odd Haktor Slåke (leder for representantskapet)
Ordfører Truls Wickholm
Ordfører Thomas Sjøvold
Ordfører Hanne Opdan
Ordfører Tom Anders Ludvigsen
Ordfører Ola Nordal

Styret
Styret består av en representant for hver av de deltakende kommuner samt en representant
for de ansatte. Samtlige styremedlemmer skal også ha personlig vararepresentant. Syv av
styrets medlemmer, herunder styrets leder og dets nestleder velges av representantskapet.
En representant til styret velges blant de ansatte. Oppgaven ivaretas av Anne Grøndahl.
Styrets sammensetning inneværende periode:
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Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
Ansattrepresentant
Leder:
Nestleder:

Sylvia Riddarsporre
Anne Irene Bollestad
Vibeke Skogsberg
Berit Jacobsen
Bård Hogstad
Benedikte Selsing
Olav Holstad
Anne Grøndahl
Benedikte Selsing
Berit Jacobsen

Vara: Dag Bjerke
Vara: Olav Neander

Vara: Berit Rødsand
Vara: Karen Tanum
Vara: Marit R. Leinhardt

Daglig leder og barnevernkonsulenter
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at arbeidsoppgavene utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, anerkjente faglige prinsipper og i henhold
til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er dessuten styrets
sekretær og saksbehandler.
Barnevernkonsulentene skal ha grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller
tilsvarende. Relevant videreutdanning er ønskelig. Det kreves bred erfaring fra
barnevernsarbeid eller fra fagfelt med klart overføringsbare verdier og perspektiver.
Kjennskap til psykologisk førstehjelp overfor barn, inngående relasjonell kunnskap og
kompetanse samt evne til å arbeide konstruktivt i krise er vesentlige forutsetninger for å
jobbe ved Follo barnevernvakt.

4 Fagsystemet og statistikk for 2017
Som nevnt tidligere i rapporten, har Follo barnevernvakt fram til 7.januar 2019 benyttet seg
av fagsystemet Vaktdata, levert av systemleverandøren Visma. I løpet av 2018 har vi brukt
mye tid og kapasitet på implementering av og opplæring i nytt fagsystem, Visma Flyt Bvv.
Flere andre barnevernvakter har også gått over til dette fagsystemet. Vi har i anledning nytt
fagsystem et godt samarbeid med IKT og Arkiv i Ski kommune.
I det følgende vises det til sentral statistikk for 2018.
Registrerte henvendelser eller aktiviteter
I perioden 1.1. – 31.12.2018 registrerte Follo barnevernvakt 1361 henvendelser eller
aktiviteter (for enkelhets skyld; i det følgende vist til som enten henvendelser eller
registreringer, uten at dette innebærer en realitetsforskjell). Disse registreringene omfatter
601 barn og unge. Registreringene berører barn i alderen i alderen 0 til 18 år. Antall gutter er
noe høyere enn antall jenter; 346 vs. 255. Sammenlignet med tall fra 2006, som var siste
hele driftsår med kun bakvakt i helgene, vises en kraftig økning etter at vaktordningen ble
utvidet med faste kveldsvakter på hverdagene og flyttet til politihuset. Sammenlignet med
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2012, som var siste hele driftsår før man utvidet åpningstider, så ser man en kraftig økning i
antall henvendelser:
1600
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800

Antall barn
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403
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539
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577

601

Antall henvendelser og antall barn barnevernvakten har vært i kontakt med, har vist seg
nokså stabilt de siste årene, etter en kraftig økning fra og med 2014. Det er naturlig å se
denne økningen i sammenheng med blant annet det forhold at Follo barnevernvakt etter
2013 gradvis utvidet åpningstidene og dermed er mer tilgjengelig for befolkning og politi.
Økt oppmerksomhet rettet mot barns velferd i samfunnet generelt, samt økt
oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner og omsorgssvikt spesielt, kan også ha
bidratt til at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Åpenhet og synliggjøring i
media kan også ha betydning for antall henvendelser.
Erfaring fra egen virksomhet, og fra andre barnevernvakter, er at utvidet tilgjengelighet og
åpningstid leder til prosentvis økt bruk av barnevernvaktens tjenester. Daglig leder ved
Romerike Barnevernvakt kaller dette for «åpningstidens magi». Når en barnevernvakt
utvider sine åpningstider og dermed øker sin tilgjengelighet, blir omgivelsene mer
oppmerksomme på barnevernvakten. Sannsynligheten øker dermed for at barnevernvakten
blir mer brukt også på tidspunkt der den også tidligere var åpen. Bruken øker altså ikke kun i
løpet av de periodene der åpningstiden er utvidet, men også i de periodene der åpningstiden
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allerede har innebåret full tilgjengelighet. Vi hadde dermed grunn til å forvente en viss
økning i aktivitet etter utvidelsen i åpningstid og tilgjengelighet som ble effektuert ved ny
turnus 1.mai 2017, og dermed ved at 2018 var det første hele året med denne utvidede
tilgjengeligheten. Vi ser imidlertid at tallene for 2018 er noenlunde like som tallene for 2017.
Vi er av den oppfatning av at dette sannsynligvis handler om nedgangen i henvendelser fra
politiet, der vi i den første perioden etter at operasjonssentralen ble utvidet opplevde at det
omtrent ikke kom henvendelser fra politiet i det hele tatt. Dessuten er det også naturlig å se
politiets manglende henvendelser til barnevernvakten i sammenheng med det faktum at vi
fra og med juli måned ikke lenger var samlokalisert med politiet.
Geografisk fordeling
Henvendelser pr. kommune varierer noe fra år til år:
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Enebakk
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149
217
193
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49
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78
108
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72
223
88
91
247
123
178
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Ski
Vestby
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59
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254
103
419
53
224
82

Ås
80
110
88
83
74
104
211
136
123
100

Andre
109
105
62
74
66
93
110
115
274
287

Tallene i oversikten over henger sammen med i ulike forhold. Et åpenbart forhold
kommunene imellom er knyttet til ulikt befolkningsgrunnlag. I tillegg kan variasjoner fra år til
år handle om at enkelte kommuner i enkelte år kan ha et høyt antall saker av akutt karakter,
og der barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. I disse tilfellene vil
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hver aktivitet overfor samme familie registreres som enkeltstående henvendelser. Videre
forankres tallene også i barnevernvaktens bistand i form av kontrolloppdrag.
Barneverntjenestene har ulik praksis på hvor mye de benytter barnevernvakten til
gjennomføring av kontrollbesøk. Tallene kan også reflektere belastningen av alvorlige saker
som den enkelte kommune har.
Akuttplasseringer
Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon effektuert av
Follo barnevernvakt, fra og med 2012 til og med 2018:
14
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§ 4-6 første ledd

8
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6

§ 4-25 annet ledd

4
2
0
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2013

§ 4-6 første ledd
§ 4-6 annet ledd
§ 4-25 annet ledd
Totalt

2014

2012
3
2
12
17

2015

2013
13
2
13
28

2016

2014
11
7
10
28

2017

2018

2015
14
6
10
30

2016
9
14
10
33

2017
7
10
8
25

2018
9
7
6
22

Litt om akuttplasseringene i 2018
Det ble i 2018 foretatt til sammen 22 plasseringer som var forankret i formelle vedtak. Dette
er 3 færre enn i 2017.
9 barn/ ungdom ble plassert etter bvl. § 4-6 første ledd i løpet av 2018. Ved vedtak etter
denne bestemmelsen er det et vilkår at barnet står uten forsvarlig omsorg, og at foreldrene
(og barn over 15 år) ikke motsetter seg tiltaket. I de konkrete tilfellene i 2018 ble barnet eller
den unge enten midlertidig flyttet til familie eller annet nettverk, eller i institusjon eller
beredskapshjem. De typiske situasjonene for tiltak etter denne bestemmelsen er
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familiekonflikter eller situasjoner der foreldrene, eksempelvis grunnet psykisk ubalanse eller
ruspåvirket tilstand, er midlertidig ute av stand til å ta vare på barnet.
7 barn/ ungdom ble plassert i omsorgsinstitusjon eller i beredskapshjem etter bvl. § 4-6
annet ledd. Vilkåret for å fatte vedtak etter denne bestemmelsen er at barnet står i fare for å
bli vesentlig skadelidende ved å forbli i den aktuelle situasjonen. Dette kan eksempelvis
handle om at det er grunn til å tro at barnet utsettes for vold, er vitne til vold eller at
foreldre har en rusatferd som innebærer et potensielt fare- og skademoment for barnet.
Både faremomentet og skademomentet vurderes konkret i hver enkelt situasjon. Det
foreligger ikke et vilkår om samtykke fra samtykkekompetente parter for å fatte vedtak etter
denne bestemmelsen.
I 2018 ble 6 ungdommer plassert etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf.§ 4-24, i akuttinstitusjon.
Disse hastesakene har i hovedsak omhandlet rus eller annen atferd som vurderes som
utagerende eller skadelig. I enkelte tilfeller der alvorlig vold er en del av ungdommens
uttrykk, må den unge beskyttes mot sin egen potensielt skadelige atferd.
Oversikten ovenfor viser ikke situasjoner der Follo barnevernvakt, i samarbeid med familien,
sørger for at barnet eller den unge kan oppholde seg hos familie eller annet nettverk, og der
man vurderer at det ikke er nødvendig eller påkrevd med et vedtak. Oversikten viser heller
ikke situasjoner der familien selv ordner med en midlertidig flytting av barnet eller den unge.
Follo barnevernvakt har for øvrig i løpet av 2018 ikke vært involvert i situasjoner som har
ledet til tiltak etter bvl. § 4-29.
Det følger av et av de grunnleggende prinsippene i barnevernloven, det minste inngreps
prinsipp, at man så langt det er mulig skal søke å unngå å flytte barnet ut av hjemmet. Men
det å unngå å flytte barnet ut av hjemmet kan ikke være et mål i seg selv. Målet må være å gi
barnet nødvendig sikring og omsorg. Det må også være et mål at man i henhold til både
faglige og juridiske grunnleggende prinsipper finner en løsning som lar hensynet til det beste
for barnet stå i forgrunnen. Vi har alltid med oss et ønske om å undersøke om det finnes
andre løsninger enn det å flytte barnet som ivaretar barnets omsorgs- og grensebehov i en
akuttsituasjon. Men noen ganger innebærer den forsvarlige løsningen at barnet eller den
unge må ut av den aktuelle situasjonen. Og der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å
unngå midlertidig flytting ut av hjemmet, legger vi vekt på at tiltaket barnet eller den unge
flyttes til, er nært hjemmet deres. Nærhet til hjem og lokalmiljø gjør det enklere å ivareta
barnet eller den unge i de vanskelige dagene som gjerne følger etter en hasteflytting ut av
hjemmet.
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Antall henvendelser knyttet til ulike kategorier saker
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Denne statistikken ble første gang hentet ut i 2012, og viser fordeling av henvendelser/
aktiviteter i ulike sakskategorier. De tre største kategoriene er Vold i nære relasjoner,
Bekymring for barns omsorgssituasjon, Adferd barn/ ungdom samt Rus foreldre.
Vold i nære relasjoner er den kategorien der vi over tid har registrert flest henvendelser, og
er en kategori som har økt i omfang i våre registreringer det siste året. Disse tallene handler
om barn som enten har vært vitne til vold utført mot nære personer, eller barn som selv er
utsatt for vold. I dag vet vi mye om de omfattende psykiske og emosjonelle
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skadevirkningene vold har på barn, og dette i seg selv leder til en alvorlig bekymring for de
omsorgsbetingelsene disse barna lever under.
Bekymring for barns omsorgssituasjon er en mer generell kategori hvor det er knyttet
bekymring til om barna blir ivaretatt på en god nok måte. Det er sannsynlig at flere av de
registreringene som er koblet på denne kategorien kunne ha vært koblet på en annen og
mer konkret kategori. Samtidig er det en nødvendig kategori i denne sammenhengen, fordi
det ikke alltid er helt enkelt å stadfeste hva som er hovedproblemet ved et barns
omsorgssituasjon. Ofte ser man et komplekst bilde sammensatt av mange ulike
sårbarhetsmomenter. I denne kategorien ser vi en markant økning fra fjoråret.
Saker som omhandler Rus hos foreldre ligger i 2018 på et noe lavere tall enn i 2017. Disse
registreringene handler om barn og unge som utsettes for skadelig rusbruk hos
omsorgspersoner.
I sakskategorien Samværskonflikter finner vi henvendelser som omhandler konflikter mellom
foreldre ved samlivsbrudd, og der barna ikke er beskyttet eller skjermet mot konflikten.
Disse barnas omsorgsituasjon kan være sterkt preget av et høyt konfliktnivå mellom
omsorgspersonene.
Adferd barn/unge er en kategori der tallene gikk noe ned i 2015 og 2016. I 2017 gikk tallet
imidlertid merkbart opp igjen, fra 94 registrerte hendelser i 2016 til 173 i 2017. I 2018 ble
det registrert 186 tilfeller innenfor denne kategorien. Betegnelsen «Atferd barn/ unge»
rommer de barna og ungdommene som av omverdenen oppleves å ha et komplisert,
voldsomt, destruktivt eller utfordrende atferdsuttrykk. Mange av de barna som Follo
barnevernvakt møter og som har et slikt uttrykk, strever med en relasjonshistorikk med
mange brudd, mye sorg, overgrep, manglende trygghet eller ustabile omsorgsbetingelser.
Uttrykket på disse erfaringene og indre bildene blir for noen barn en utagerende atferd,
destruktive eller selvdestruktive mønstre eller et aggresjonsmønster omverdenen opplever
som vanskelig å håndtere. Vi søker å se gjennom atferden for å få et inntrykk av hva den
enkelte ungdom forsøker å kommunisere til verden rundt seg.
I kategorien Psykiatri barn/unge var det en fordobling av registreringer fra 2015 til 2016. I
2017 lå tallet på omtrent samme nivå som i 2016, mens tallet for 2018 gikk noe ned. I disse
sakene jobber barnevernvakten først og fremt med stabilisering av situasjonen slik at
psykiatritjenesten og barnevern på dagtid kan finne adekvat hjelp og riktige tiltak. Men i
akuttsituasjoner på kveld, helg og natt, har barnevernvakten flere ganger opplevd at psykisk
syke ungdommer ikke får hjelp i akuttpsykiatrien, men heller blir henvist til
barneverninstitusjoner.
Kategorien Krisehåndtering viser eksempelvis til tilfeller der barnevernvakten har bistått
politiet i saker med plutselig dødsfall, der barn enten er involvert som pårørende eller der
det er barn som har funnet den døde. Barnevernvakten har kunnskap med og erfaring fra å
samtale med barn i krise, og er en robust samarbeidspartner for politiet i hendelser der barn
er direkte berørt av krisen. Tallet for 2018 er tilnærmet dobbelt så høyt som tallet for 2017 i
denne kategorien.
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5 Økonomi
Regnskapet for Follo barnevernvakt føres av Ski kommune. Budsjettet for Follo
barnevernvakt utarbeides i tilknytning til kommunestyrenes vedtak. 50 % av kostnadene av
barnevernvakten blir fordelt etter kommunenes innbyggertall og 50 % etter
aktivitet/medgått ressursbruk per deltakerkommuner.
I regnskap for 2018 fremkommer et mindreforbruk4 på kr. 197 519
Regnskap 2018
7 025 745
-258 964
6 766 781
-6 964 300
-197 519

Driftsutgifter
Fratrekk inntekter
Netto til fordeling
Betaling fra kommuner
For mye innbet. fra kommunene

Mindreforbruket – eller «overskuddet», jf. fotnote 4 – i 2018 er vesentlig lavere enn i 2017,
der dette tallet viste kr. 735 848. Dette henger først og fremst sammen med flyttingen til nye
lokaler. Som direkte følge av at vi måtte flytte ut av politihuset påløp engangsutgifter som
flyttehjelp, innkjøp av inventar og nytt IKT-utstyr, i tillegg til at vi også fra og med juli 2018
har betalt husleie. I tillegg til kostnader i sammenheng med flyttingen, har også opplæring i
og implementering av nytt fagsystem medført utgifter det ikke var tatt høyde for i
budsjettet. Videre ser vi at vi i budsjettet heller ikke har tatt høyde for kostnader ved bruk av
det nye fagsystemet, som integrasjonstjenester i systemet (direkte til kobling til
folkeregisteret og enhetsregisteret). På tross av disse ekstraordinære og uforutsette
utgiftene har vi allikevel klart å holde oss greit innenfor vår økonomiske ramme.
Barnevernvakten har tidligere basert en større del av sin åpningstid på bakvakter, og dette
har representert en viss usikkerhet ved budsjettering. Med større innslag av tilstedevakt
reduseres usikkerheten i budsjettet tilsvarende, fordi man i større grad unngår bruk av
overtid i saker som ellers ville ha blitt |håndtert i bakvaktsperioder. Frem til 2017 så man at
overtidskostnadene økte i takt med et økt antall henvendelser. Man har over tid hatt et
ønske om å redusere overtidsbruk ved barnevernvakten. Dette har handlet om både
økonomiske hensyn og hensyn til personalomsorg og arbeidsmiljø. Det var knyttet en viss
spenning til tallene for bruk av overtid i 2017, etter endringen i arbeidstidsordningen etter 1.
mai. Tallene for bruk av overtid i 2016 og 2017 så slik ut:
2016
Budsjett
568 000

2017

Regnskap
247 683

Budsjett
581 500

Regnskap
131 124

Her så vi en reduksjon i bruk av overtid tilsvarende kr. 116 559, som innebærer så mye som
nærmere 50 % reduksjon. Det er naturlig å se dette tallet i sammenheng med innføring av ny
4

Tidligere benevnt som «overskudd».
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arbeidstidsordning i helgene, der man med utvidet aktiv arbeidstid i større grad unngår å
trekke den aktive tiden inn i den tiden som opprinnelig er bakvakt/ passiv. Dette skaper en
større forutsigbarhet, både økonomisk sett og for den enkelte ansatte.
Med bakgrunn i disse tallene foretok vi på begynnelsen av 2018 en ompostering i budsjettet
mellom budsjett for overtid og budsjett for bruk av ekstrahjelp og vikar. Dette er begrunnet
både i redusert bruk av overtid og også utvidelsen av aktiv tilstedeværelse på vakt. Når det
er nødvendig å sette inn ekstrahjelp/ vikar, vil dette medføre større kostnader når
ekstrahjelpen/ vikaren går inn på vakter som er aktive, enn om ekstrahjelpen/ vikaren går
inn på vakter med store innslag av bakvakter. Etter dette ser regnskapet for bruk av overtid
slik ut;
2017
Rev. budsjett

2018

Regnskap

281 500

131 124

Budsjett

Regnskap

281 500

157 994

Vi ser her at vi holder oss innenfor et akseptabelt område for bruk av overtid. Overtiden er
først og fremst knyttet til aktiviteter som varer utover aktiv åpningstid, som f.eks. oppdrag
som kommer inn i løpet av den aktive delen av vakten, men som ikke lar seg avslutte før man
går over i bakvaktsperioden av vakten.
Tallene for bruk av ekstrahjelp og vikar ser slik ut i 2018:
Vikar
Budsjett
64 536

Ekstrahjelp

Regnskap
119 778

Rev. budsjett
590 000

Regnskap
718 226

Her ser vi et merforbruk på vikar og ekstrahjelp på til sammen kr. 183 468. Dette er
imidlertid ikke et reelt tall, fordi vi i løpet av 2018 har noen av de ansatte vært sykemeldte i
perioder på mer enn 14 dager. Noen av de utgiftene vi har hatt på vikar/ ekstrahjelp vil
dermed bli refundert. Samlet sett viser dermed at den omposteringen vi har foretatt mellom
overtid og vikar/ ekstrahjelp har vært et rasjonelt tiltak innenfor vår budsjettramme.

6 Aktuelle aktiviteter i 2017
2018 viste seg å bli et enda mer hektisk år enn det 2017 var, selv om også 2017 var et travelt
år for Follo barnevernvakt. Ekstraordinære aktiviteter utledet av den pålagte flyttingen og
den planlagte innføringen av nytt fagsystem har gjort 2018 til et år i særklasse hva gjelder
endring og utvikling av virksomheten. I tillegg var 2018 det første hele året med dobbelt så
stort mannskap sammenlignet med tidligere, og selv de som nytilsatte ikke har større enn
16 % stilling hver, er også dette hele mennesker som skal ivaretas, og som skal oppleve å
være en del av et godt arbeidssted og et stimulerende arbeidsmiljø. Vi har i tillegg til disse
prosessene også vært opptatt av fortløpende profesjonalisering av virksomhetens
faggrunnlag og internkontroll. Noe av kjernen i internkontrollen handler om å ha gode og
oppdaterte retningslinjer, rutiner og maler, og her har vi også i 2018 jobbet konkret med å
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legge et grunnlag for å ta i bruk Kvalitetslosen 5. En del av dette arbeidet har imidlertid måtte
vike for de større prosessene knyttet til flytting og nytt fagsystem. Nå er dette et arbeid vi
kan hente tilbake.
En stikkordsmessig oppsummering av året som har gått, viser følgende:














Daglig leder har i løpet av høsten hatt medarbeidersamtaler med nesten samtlige
faste ansatte. Der det mangler gjennomføring av samtale, handler dette i hovedsak
om fravær i form av permisjon eller sykemelding.
Et arbeid med å øke antall solide tilkallingsvikarer har pågått, og vil til enhver tid
være gjeldende.
Gruppeveiledning med ekstern veileder har pågått gjennom hele 2018, og vi
fortsetter med denne ordningen videre.
Intern fagutvikling samt interne kurs i løpet av året:
o Fagdag med ATV i juni om sekundærtraumatisering og egenomsorg i rollen
som hjelpere
o Bruk av vaktmøter som arena for faglige og juridiske refleksjoner
o Opplæring i nytt fagsystem
Eksterne kurs/fagutvikling i løpet av året:
o To ansatte tok videreutdanning i akuttarbeid
o Tre ansatte deltok på akuttkonferansen
Daglig leder har hatt fortløpende møter med ulike ressurspersoner i Ski kommune i
løpet av 2018. Møtene har handlet om generell og konkret kvalitetssikring av
tjenesten, implementering av nytt fagsystem, flytting til Ski Sykehus m.m.
Daglig leder har sammen med IKT-kontakten i Ski kommune vært i dialog og i møter
med systemleverandør Visma.
Daglig leder har hatt månedlige møter og fortløpende kontakt med politikontakt og
fagkoordinator for politiets operasjonssentral. Etter sammenslåingen av de ulike
operasjonssentralene til én stor operasjonssentral for hele distriktet har de
månedlige møtene også vært sammen med leder for Romerike Barnevernvakt.
Daglig leder har hatt samarbeidsmøter og fortløpende med andre barnevernvakter,
som f.eks. Barnevernvakten i Oslo, Steinkjer barnevernvakt og Romerike
barnevernvakt. Daglig leder var dessuten på slutten av 2018 medlem av
Arbeidsutvalget for barnevernvaktenes ledernettverk.

7 Fortløpende arbeid og prioriteringer videre
Vårt hovedmål er å gi faglig og juridisk forsvarlig akuttbistand til barnets beste, og vi
fortsetter med dette arbeidet innenfor de rammene vi til enhver tid har til rådighet. Vi tar
fortsatt sikte på å drive forsvarlig økonomisk. Vi har blant annet et ønske om at den
reduksjonen i bruk av overtid vi fram til nå har observert, viser seg å være en varig effekt av
endring i arbeidstidsordning. Vi fortsetter å legge til rette for at de ansatte skal ha en god
5

Ski kommunes system for internkontroll
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arbeidssituasjon, og vil holde oppmerksomheten rettet mot blant annet konkret
personalomsorg og gode arbeidsvilkår.
Det bør kontinuerlig vurderes om ytterligere utvidelse av åpningstidene er hensiktsmessig,
og om bakvakter i enda større grad skal erstattes av tilstedevakter. På ett eller annet
tidspunkt kan det dessuten hende at man på nytt bør vurdere å utrede muligheten for en
eventuell utvidelse av det geografiske området for barnevernvaktens jurisdiksjon. Det
foreligger en erkjennelse av at en utvidelse av barnevernvakten vil kunne gi større grad av
fortløpende erfaring i akuttarbeid. Mer erfaring gir grunnlag for ytterligere
profesjonalisering, som igjen vil kunne lede til enda høyere kvalitet på tjenestene våre.
Akuttarbeid på barnevernlovens område, og god kvalitet på dette arbeidet, handler blant
annet om mengdetrening som grunnlag for solid og robust tjeneste. Tilstrekkelig
mengdetrening oppnås av at tjenesten ytes overfor et stort nok befolkningsgrunnlag i tillegg
til at man har en utstrakt grad av tilgjengelighet og tilstedeværelse. I tillegg til sannsynlige
effekter for barnevernvakten som sådan, kan man se for seg at samarbeidet mellom
barnevernvakter og politi forenkles ved færre barnevernvaktordninger. Etter politiets
omfattende omorganisering har tre politidistrikter blitt til ett, og det er ulike
samarbeidsrutiner mellom politiet og de ulike barnevernvaktordningene i distriktet. Det er
rimelig å anta at jo færre barnevernvaktordninger dette ene politidistriktet må forholde seg
til, jo større sannsynlighet er det for at barn og unge i akutte situasjoner får nødvendig hjelp
og omsorg til rett tid.
Fremover i 2019 legger vi vekt på blant annet:
 Felles fagutvikling, kvalitetssikring av en utviklingsrettet kompetanseplan og en
fortløpende gjennomføring av kompetansetiltak
o Vi har som mål å starte med prosesser som også vil fortsette videre i
påfølgende år, med oppmerksomhet rettet mot blant annet:
 Samtaler med barn
 Arbeid i og med krisesituasjoner
 Konfliktdempende kommunikasjon
 Veiledning på skriftlig formidling og bruk av språk
 Sikkerhet og trygghet på oppdrag
 Kvalitetssikring av tjenesten, herunder bruk av Kvalitetslosen
 HMS for ansatte
 Fortsette gruppeveiledning, der veiledningen i løpet av våren 2019 vil rette
oppmerksomheten primært mot det å gi tilbakemelding til hverandre, med
utgangspunkt i tekster i rapporter o.l.
 Bistå barneverntjenestene med blant annet avgrensede kontrolloppdrag
 Fortsatt utvikling av et forsvarlig forvaltningsarbeid
 Forsvarlig og riktig bruk av vårt nye fagsystem Visma Flyt Bvv
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8 Avsluttende kommentar
I tillegg til at vi i den tiden som kommer retter vår oppmerksomhet mot momentene
ovenfor, skal vi ha en konkret oppmerksomhet rettet mot styrking av samarbeid og
kommunikasjon med politiet. Politiet og barnevernvakten har en felles oppfatning av at
samlokalisering har vært et sentralt premiss for god kommunikasjon og konstruktivt
samarbeid oss imellom. I tiden fremover må vi fortsette arbeidet med å etablere og
vedlikeholde gode strukturer i samhandlingen med politiet for å kompensere noe for
manglende samlokalisering.
I våre nye lokaler i Ski Sykehus opplever vi at vi har mulighet til både å vedlikeholde det som
allerede er godt arbeid, og også utvikle enda flere sterke sider. Vi er en hel liten bedrift som
rommer praktiske, administrative, personalmessige, faglige og juridiske prosesser og
perspektiver, og prosesser knyttet til internkontroll, kvalitetssikring og videreutvikling. Dette
danner rammen for det akutte beredskapsarbeidet som de ansatte skal ivareta, og for den
nødvendige personalomsorgen som gjør det mulig for de ansatte å stå i det akutte arbeidet.
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9 Vedlegg
Lov om barneverntjenester §§ 4-6 første og annet ledd, 4-24 første ledd, 4-25 annet ledd og
4-29. Utdrag av relevant lovtekst.
§ 4-6 første og annet ledd om vilkår for midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av
andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er
nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.
Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan
barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene
umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

§ 4-24 første ledd om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke
Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker
- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,
- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller
- på annen måte
kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet,
plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire
uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan
plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker.

§ 4-25 annet ledd om framgangsmåten ved midlertidige vedtak etter de materielle
vilkårene § 4-24 første ledd. Se særlig annet punktum.
Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i
kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av
påtalemyndigheten. § 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.
Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden
som gjelder for vedtak etter § 4-24 første og annet ledd.
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§ 4-29 første, annet, tredje, fjerde og femte ledd om midlertidig plassering i
institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel.
Ved fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. straffeloven § 257, kan barnet
uten samtykke plasseres i institusjon, jf. §§ 5-1 og 5-8. Formålet med plasseringen er å
ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg.
Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering etter første ledd dersom
a) politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller
kan bli utnyttet til menneskehandel, og at plassering er nødvendig for å beskytte
barnet, og
b) fylkesnemnda, basert på politiets vurdering og øvrige opplysninger i saken, finner
det sannsynlig at det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare at plassering er
nødvendig for å beskytte barnet, og at barnet ikke kan oppnå tilstrekkelig beskyttelse
gjennom andre tiltak etter loven her eller på annen måte. Fylkesnemnda kan bare
fatte slikt vedtak dersom den etter en helhetsvurdering finner at plasseringen er den
beste løsningen for barnet.
Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering for opptil seks uker. § 4-15 annet ledd
gjelder tilsvarende. Plasseringen kan forlenges med opptil seks uker av gangen gjennom
nye vedtak. Samlet plassering etter annet og fjerde ledd kan ikke overstige seks
måneder.
Barnevernstjenestens leder eller påtalemyndigheten kan treffe midlertidig akuttvedtak
dersom den finner det sannsynlig at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet
utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel, og plassering er nødvendig for å
beskytte barnet. Er det truffet slikt vedtak, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11
sendes fylkesnemnda snarest og senest innen to uker. Dersom saken ikke sendes
fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.
Det kan iverksettes beskyttelsestiltak ved plassering etter annet og fjerde ledd dersom
det er nødvendig for å hindre at barnet får kontakt med personer som det er fare for kan
utnytte det til menneskehandel. Beskyttelsestiltakene skal fremgå av vedtaket om
plassering og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Beskyttelsestiltakene kan
begrense barnets adgang til å motta besøk, å kommunisere gjennom post, telefon eller
annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område.
Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite hvor
barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i å
ha kontakt med verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell
som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende.
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INNHOLD

ROAFs eierkommuner
Vi ønsker å vise
Norge hvor viktig det er
å kildesortere, hvordan
kretsløpet fungerer og
hvordan avfall kan få
helt ny verdi.

NITTEDAL
GJERDRUM

SØRUM
SKEDSMO

OSLO

LØRENSKOG
RÆLINGEN

FET
AURSKOG-HØLAND

ENEBAKK

RØMSKOG

ROAFs
GJENVINNINGSSTASJONER

SVERIGE

ØSTFOLD

Aurskog-Høland
Spilhaugveien 249, 1930 Aurskog

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et bærekraftig og innovativt selskap innen
avfallsbransjen. Vi arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk
av avfall.

Enebakk
Lillestrømveien 673, 1912 Enebakk

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk,
Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennom
føres avfallshåndteringen i Rømskog kommune. Vi betjener over 200 000 innbyggere,
fordelt på ca. 90 000 husstander. Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske
gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til håndtering av
husholdningsavfall. I tillegg eier og drifter vi et av Europas mest moderne etter
sorteringsanlegg for husholdningsfall. Vi drifter også åtte gjenvinningsstasjoner, Bøler
avfallsdeponi og en ordning for innsamling av farlig avfall. Vi har også nærmere 300
returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.

Fet
Heiasvingen 91, 1900 Fetsund
Gjerdrum
Hellenvegen 30, 2024 Gjerdrum
Lørenskog
Solheimveien 101, 1473 Lørenskog
Nittedal
Gamle Glittrevei 11, 1484 Hakadal

Selskapet har 141 fast ansatte (129 fastlønnede og 12 timelønnede) ved utgangen av
2018, og en omsetning på vel 295 millioner kroner. Selskapets forretningskontor er
lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.

Skedsmo
Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og
sammen med våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge.
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Året som gikk 2018
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Enkelt for deg → bra for miljøet
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kommune

Forord5
Nå øker vi innsatsen

T

Sørum
Fossumvegen 8, 1920 Sørumsand

Innhold

Skedsmo
kommune

Sørum
kommune

Rømskog
kommune

Styrets beretning 2018

14

Representantskapet 2018

19

Årsregnskap 2018

20
ROAF Årsrapport 2018 \\

3

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : ROAF IKS årsrapport 2018

FORORD

FORORD

Nå hå
at enda lit per vi
t fl
bli med o ere skal
gg
enda litt jøre
mer.

Nå øker vi innsatsen!
I ROAF jobber om lag 140 personer hver dag for at vi på Nedre Romerike
skal utnytte ressursene i avfallet vårt på best mulig måte. Med o
 ver
200.000 innbyggere, fordelt på ca. 90.000 husstander, har vi et o
 mfattende
ansvar og en viktig jobb. Vi arbeider kontinuerlig med å finne løsninger
og iverksette tiltak for å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, men
innser at vi må øke innsatsen ytterligere om vi skal klare en ombruks- og
materialgjenvinningsgrad på hele 70 prosent innen 2030.

2018 har vært et begivenhetsrikt år for ROAF. Vi har gjennomført
oppgraderinger, utvidelser og modernisering av anlegg, gjenvinningsstasjoner og egne kontorer. I tillegg har vi hatt storfint
besøk av alt fra statsminister Erna Solberg og Australias miljø
vernminister, til over 2 500 skoleelever fra våre eierkommuner.

oss i ROAF, men også mer av kundene våre. Vår jobb blir å finne
enda bedre og mer miljøsmarte løsninger. Disse må gjøre det
lett for våre kunder å velge rett, men også være fremtidsrettede
og klimabesparende.

Vi har satt oss ambisiøse mål for arbeidet vårt frem mot 2030.
I 2018 var materialgjenvinnings- og ombruksgraden vår på
46,4 prosent for husholdningsavfall, noe som dessverre er en
liten nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med tallene
for 2017. På våre gjenvinningsstasjoner kildesorteres det mer
enn før, men beklageligvis ser vi en nedgang i kildesorteringen
som gjøres hjemme hos våre kunder. Målet vårt er fortsatt at vi
i løpet av de neste 11 årene skal nå en ombruks- og material
gjenvinningsgrad på 70 prosent. Det vil si at 70 prosent av alt
avfallet vi får inn, enten skal gå til ombruk eller bli material
gjenvunnet til nye produkter.

PISK ELLER GULROT?
Vi vurderer også om det å gi «premie» til de som er med på
miljø
dugnaden er en god idé. Med dette følger det også
muligens en «bot» til de som ikke er det. I dag er det politisk
flertall for lovpålagt kildesortering, slik at man vil kunne bøte
legge de som ikke kildesorterer husholdningsavfallet sitt. Å
dele ut bøter er ikke et mål for oss, men vi registrerer at litt
for mange velger å ikke delta på miljødugnaden, når det likevel
ikke finnes konsekvenser for å unnlate å kildesortere. Én ting er
i hvert fall sikkert: Vi må øke innsatsen for at vi skal kunne nå
EUs mål om 65 prosent ombruk og materialgjenvinning innen
2035, samt de enda mer ambisiøse målene vi har satt oss.

Skal vi nå disse målene ser vi at det er behov for å gjøre flere og
større grep enn det vi har gjort tidligere. Dette vil kreve mer av

ROAF Årsrapport 2018 \\
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NØKKE LTALL

HVITEVARER

Et paradoks
Rengjørings ?
mid
er definert so ler
m
farlig avfall!

Dersom all glass- og
metallemballasje var
syltetøyglass hadde hver
av oss kastet 55 i året

EE AVFALL
GLASS- OG
METALL

FLERE GREP FOR HØYERE SORTERINGSGRAD
Vi vurderer flere ulike tiltak for å kunne utnytte de v erdifulle
ressursene i avfallet enda bedre. Et grep som vurderes er
egne beholdere til matavfall for å få bedre utsortering og utnytte ettersorteringsanlegget b
 edre. I tillegg ønsker vi flere og
mer tilgjengelige returpunkter for glass- og metallemballasje,
for å unngå at dette havner i restavfallet. Matavfall
som ikke ligger i grønne poser og glass- og
metallemballasje som kastes i restavfallet

går til forbrenning istedenfor til material
gjenvinning. I tillegg griser det til og
ødelegger maskiner og utstyr i etter
sorteringsanlegget, noe som gir utslag
i flere reparasjoner, mer vedlikehold
og mindre salgbare råvarer.
Samtidig ser vi også på flere og bedre
fellesløsninger, utvidede åpningstider
på gjenvinningsstasjonene og bedre utnyttelse av alt trevirket vi får inn.

Satt på spissen 
kaster vi hvert år en
hyggelig sydenferie i
avfallsbeholderen.

ALT MATAVFALL SKAL I GRØNN POSE!
Noe som har vært viktig for oss er å redusere mengden mat
som kastes, og at matavfallet som må k astes blir kastet riktig
– i de grønne matavfallsposene. Riktig sortering av matavfall
bidrar til produksjon av biogass som blant annet ROAFs egne
renovasjons
biler kjører på. Dess
verre havner fortsatt halv
parten av matavfallet i restavfallet, fremfor i grønn pose. Dette
må vi gjøre noe med – sammen!
Mye av matavfallet som oppstår s kyldes rett og slett at vi kjøper
inn for mye mat. Ofte er det mat vi ikke «rekker» å spise opp,
og ender med å kaste. I snitt kaster en familie spisbar mat for
over 30.000 kroner hvert år! Det er nesten 600 kroner hver
uke gjennom hele året. Satt på spissen kaster vi hvert år en
hyggelig sydenferie i avfallsbeholderen. Litt bedre planlegging
vil bidra til at vi ikke kaster penger (bokstavelig talt), og til å
spare miljøet.
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STØRRE, BEDRE OG MER MODERNE
Ombyggingen av Skedsmo gjenvinningsstasjon er nå ferdig.
Den har blitt større, mer praktisk og bedre tilrettelagt for at
kundene våre enkelt skal kunne sortere mer og bedre. I tillegg
har vi endelig fått omregulert området der vi ønsker å bygge
den nye gjenvinningsstasjonen på Lørenskog, en langt større
og topp moderne gjenvinningsstasjon. A
rbeidet
med detaljplanlegging og prosjektering starter
nå i april (2019), og målet er at stasjonen
skal være operativ i 2021. Med d
 enne
stasjonen på plass vil det bli enda

enklere for ROAFs kunder å gjenvinne
og ombruke mer.

MILJØENGASJEMENTET ØKER
Heldigvis ser vi at stadig flere gjen
bruker mer. At de unge går foran er
ekstra gøy. Å kjøpe en brukt jakke er ikke
lenger flaut – det er faktisk både trendy
og smart! Ombruk er noe vi i ROAF heier på og
er opptatt av, og vi jobber med å få på plass enda
bedre løsninger for å kunne gjenbruke mer av det vi får inn.
Samtidig ser vi på flere alternativer som kan bidra til økt gjenbruk av både tekstiler og annet som leveres til oss. Mye av det
vi mottar har fortsatt mange gode år igjen – til glede for de som
både vil spare miljøet og litt penger.
Nå håper vi at enda litt flere skal bli med og gjøre enda litt
mer – sammen har vi et stort og viktig samfunnsoppdrag. Når
våre innbyggere kildesorterer og tar gode, miljøriktige valg, da
kan ROAF sørge for at ressursene i avfallet får nytt liv, i nye
produkter. Vi vet at en liten innsats gir stor miljøgevinst, og at vi
sammen kan nå målene vi har satt oss.
Tusen takk for innsatsen i 2018! //

BRENNBART
FRA GVS

258

MATAVFALL

Antall poser med
matavfall hver av
oss kaster i året

PAPP, PAPIR OG
KARTONG
TREVIRKE
RESTAVFALL

TONN
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 %

405 000
liter med maling ble levert
til ROAF

av glass- og metallemballasje
feilsorteres

Om alt EE-avfallet var TVer
hadde vi fått inn 107 000
55-tommere

Nesten halvparten av AAA-batteriene
havner i restavfallet

Dersom alt impregnert trevirke
som ble levert inn var terrassebord
ville det strukket seg 876 km

Synnøve Bjørke
Administrerende direktør
ROAF Årsrapport 2018 \\
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Året som gikk 2018
FOTO: Patrick da Silva/NRK

Januar

Mars

April
Februar
Event knyttet til siste filmen i Fifty
Shades-triologien på Lillestrøm kino.
Denne gangen med fokus på matavfall
i grønn pose og matsvinn. Eventet var
en del av en minikampanje for å få flere
til å sortere matavfall i grønn pose.
Informasjonskampanjen var også med
i kampen om å vinne Avfall Norges
kommunikasjonspris.
Synnøve Bjørke ble ny
administrerende direktør i ROAF.

Vi fikk ny designmanual og visuell profil.

BBC lagde innslag for både radio og TV
fra ettersorteringsanlegget med fokus
på plast.

Styreportalen «Admincontrol» ble
innført, et verktøy for å følge opp saker
og referater for styret i ROAF.
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Arbeids- og sosialminister Anniken
Hauglie kom på besøk. Vi viste
arbeidstreningstiltak og hvordan vi
tilrettelegger for å få unge ut i arbeid.

Skedsmo gjenvinningsstasjon ble
bygget ut for å øke kapasiteten og for å
utnytte plassen bedre.

Statsminister Erna Solberg kom på
besøk og så på arbeidstrenings
tiltakene våre.

Miljøvernministeren fra Australia var
på besøk for å se på ettersorterings
anlegget vårt.

NRK Super Nytt var på besøk og lagde
et innslag med fokus på plast.
Alle borettslag og sameier fikk tilbud
om skap til grønne matavfallsposer.
Synnøve Bjørke snakket om «plogging»,
altså jogging hvor en plukker søppel
samtidig, på TV2 Nyhetene.

Intern trafikkampanje ble
gjennomført: «Kjør forsiktig
– Livet kan ikke gjenvinnes».

ROAF-posten ble gitt ut til alle våre
husstander.

Vi lanserte nye nettsider.

Omlegging av ruter i Aurskog-Høland
og Rømskog kommune.

POSTEN
Nye og større containere på Skedsmo
gjenvinningsstasjon ble anskaffet.

Line Elvsåshagen fra NRKs
dokumentarserie «Planet Plast» kom
på besøk. Vi fikk innslag i programmet
fra ettersorteringsanlegget.

Mai

Informasjon

fra Romerike

Avfallsfored

2018
// Nr. 1 –
ling IKS

Klart
til våren

Vi ble nominert til Årets Romeriksbedrift som et firma som har tatt en
lederposisjon i norsk og internasjonal
avfallshåndtering.

Juni
Avdelingsdirektør Inoue fra det
japanske miljøverndepartementet
kom på besøk og fikk omvisning i
ettersorteringsanlegget.

i hus og hage

du
Hos oss får dekkflis
d og
kompostjor
til gunstige
priser!

ROAF ble sertifisert mot
ISO9001:2015, 14001:2015 og
50001:2011.

Miljøbilens vårkjøring samlet inn farlig
avfall og småelektronikk fra innbyggere
i alle eierkommunene.
skjer med
ene // Hva
// Miljøagent
er ikke restavfall
på kanten
// Grovavfall
Hun blide
// Ombruk
// Portrett:
ny drakt
s rutetider
+ ROAF i
// Miljøbilen
plasten, egentlig?

«Engangsfloken» ble arrangert – et
internasjonalt samarbeid for å hindre
plast i havet.

Eierdag for alle våre eierkommuner ble
gjennomført.
ROAF Årsrapport 2018 \\
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Nittedal gjenvinningsstasjon fikk ny
inn- og utkjøring.

November

Vi gjennomførte norskkurs for
renovatørene.

Avtale om kjøp av 15 nye
renovasjonsbiler ble signert.

September
Juli

Besøksrekord på «Åpen dag» med
blant annet omvisning i ettersorterings
anlegget.

Vi hadde to sommervikarer fra ReDu
som jobbet hos oss hele sommeren,
et initiativ fra bransjeorganisasjonen
Avfall Norge. De samlet inn og kartla
data for å bidra til å øke bruken av
grønne poser til matavfall, samt å få
ned feilsorteringsgraden.

Høstens store matavfallskampanje
startet: «Slapp av, så ille er det ikke!»

Jeg bare makter ikke å
skille de mugne leverposteirestene
fra boksen, og så kaste det i
grønn pose.

Gjerdrum gjenvinningsstasjon fikk nytt
hageavfallsmottak.

Vi fikk nye papp-presser.

August
ROAF var tilstede på 11 stands og
arrangementer i løpet av sommeren
og høsten.
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Deltakelse i «Byggfloken», et
samarbeidsprosjekt med bygge
næringen for å gjøre næringen mer
bærekraftig. I september ble prosjektet
avsluttet og forslag til tiltak presentert.

Skedsmo gjenvinningsstasjon fikk
treknuser som komprimerer treverket
i container for å få plass til mer og
redusere transporten.

Ny sertifisering: CSR Performance
Ladder nivå 4.

Startet matpakkeordning for
renovatørene.

Utbedring av gassanlegget på Holm
nedlagte deponi i Nittedal.

Desember

Serbisk TV lagde innslag om etter
sorteringsanlegget med fokus på plast
og kildesortering.

Alle foresatte til elevene på ROAF
Miljøskole får nå informasjonsbrev og
sorteringsguider etter elevbesøk.

Miljøbilens høstkjøring samlet inn
farlig avfall og småelektronikk fra
innbyggerne i alle eierkommunene.

Unilever Norge AS og bloggeren
Anniken Jørgensen laserte produktet
«Love, Beauty and Planet» hos oss.
Dette er en produktserie for hår
og kropp der både ingredienser
og emballasje er valgt ut fra et
bærekraftperspektiv.

Fra desember har vi ikke lenger betjent
resepsjon.
Åpnet oppgradert gjenvinningsstasjon
med tak over containerkant
på Skedsmo.

Administrasjonsbygget ble bygget om
for å fremme effektivitet, samarbeid og
trivsel i tillegg til bedre arealutnyttelse.

Vi har hatt tilsyn fra Fylkesmannen på
Bøler deponi.

ROAF utformet ny strategi med
tydelige mål.

Vi byttet ut fossil diesel med fossilfri
biodiesel på alle anleggsmaskiner. Et
stort og viktig miljøvalg!

Trafikksikkerhetskampanje om intern
kjøring og vinterføre ble gjennomført.

Vi flyttet inn i «nye» lokaler.

Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon:
Reguleringsplan på Nordlimyra ble
vedtatt i Lørenskog kommunestyre
etter en fem år lang prosess. Nå
kan vi starte detaljplanlegging og
prosjektering av den nye stasjonen.

Oktober
Vi har satt besøksrekord på ROAF
Miljøskole, med hele 2 623 elever på
besøk i 2018.
ROAF Årsrapport 2018 \\
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TAG

TAG
NØKKE
LTALL

Besøkstall gjenvinningsstasjonene

Antall faste ansatte i ROAF

250 000

Nøkkeltall for 2018

141*

233 312
212 789
195 484

200 000

197 048

150 000

3 097 kg byggevarer ble
levert til ombruk (målt fra juli)

114 041
100 000
93 232

2018

141*

2017

131

2016

86

2015

76

2010

38

2005

23

*129 fastlønnede og 12 timelønnede.

50 000
11 % økning i innlevering av
brennbart avfall

10 % økning i innlevering av
klær og tekstiler

5 195 kg sykler til ombruk

1 % nedgang i innsamlet glassog metallemballasje

3 437 kg
trevirke levert til ombruk

2018

2,3 %
Befolkningsvekst i ROAFs
eierkommuner

12,5 %
Andel av befolkningsveksten
i Norge
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Sørum

18 263

Fet
Rælingen

2010

2015

Endring
siste år

Hyttekunder
0

82

11 842

179

402

54

18 161

287

0

50

44,8 %

47,4 %

46,4 %

70 %

2010

2015

2016

2017

2018

MÅL I 2030

Totale Avfallsmengder (i tonn)
100 000

3 680,-

11 026

81

552

68

2018

3 680,-

40 106

1 436

0

104

2017

3 288,-

Skedsmo

55 652

1 474

0

173

2016

3 266,-

Nittedal

24 089

544

6

78

2015

3 335,-

6 823

122

0

29

2010

2 257,-

16 500

110

1 028

34

2005

1 717.-

Rømskog
Sum

673

-9

170

11

203 135

4 507

2 158

683

Folketall og antall privathusholdninger er hentet fra SSB pr. 31.12.18

totalt registrert
sykefravær i 2018

44,4 %

Lørenskog

Aurskog-Høland

5,3 %

2018

29,9 %

Næringskunder

283

2017

Materialgjenvinnings- og ombruksgrad (husholdning)

Enebakk

Gjerdrum

2016

Gjennomsnittlig
renovasjonsgebyr*:

FOLKETALL
KOMMUNE

2005

* Standard renovasjon basert på 140 l beholder
for mat- og restavfall, ukestømming. 240 l for
mat- og restavfall i Aurskog-Høland og Rømskog,
14-dagers tømming.

90 000

80 000

87 547

86 786

86 863

2015

2016

2017

89 012

76 295

70 000
63 547
60 000

50 000

2005

2010

2018

ROAF Årsrapport 2018 \\
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Styrets beretning 2018
VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt
avfallsselskap. Det er eid av ni kommuner på Nedre Romerike.
Selskapets primæroppgave er å ivareta den 
praktiske
gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver k nyttet
til håndtering av husholdningsavfall.

Utnyttelse av ettersorteringsanlegget (ESAR) til ROAF
Ettersorteringsanlegget til ROAF har en total kapasitet på
75 000 tonn, hvorav 64 000 tonn avfall ble sortert i 2018. Av
fallet kommer fra henholdsvis innbyggere i ROAF-kommunene,
Follo Ren, Halden kommune og næringskunder. Anlegget har
blitt driftet med to skift i hele 2018.

Selskapets forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark
på Bøler i Skedsmo kommune.

Fremdeles gjenstår det 10-12 000 tonn restkapasitet i an
legget, som også utgjør potensielle inntekter for ROAF.

ÅRETS UTVIKLING
2018 har vært et unormalt driftsår som har påført driften
ekstra kostnader som følge av konkurs hos to renovasjonsselskaper i 2017.
Regnskapet for 2018 viser driftsinntekter på 295,0 millioner
kroner mot budsjett på 288,4 millioner kroner. Totale drifts
kostnader på 285,3 millioner kroner mot budsjett på 284,0
millioner kroner gir et driftsresultat på 9,7 millioner kroner
mot budsjett på 4,5 millioner kroner. Videre et overskudd på
5,3 millioner kroner mot budsjett på 0,5 millioner kroner etter
finans og før skatt.
Resultatet skyldes primært to forhold:
1. Konkurs i renovasjonsselskapene Veireno og
 RenoNorden.
RenoNorden konkursen kom etter at budsjettet for 2018
var vedtatt av representantskapet. I tillegg har selskapet
hatt behov for mer personell og flere biler for å drive lovlig
i henhold til arbeidsmiljøloven. Innsamling i egenregi
har medført et negativt kostnadsavvik på 11,5 millioner
kroner.
2. Representantskapets beslutning om å tilbakeføre 11,1
millioner kroner fra ROAFs etterdriftsfond, basert på oppdatert kalkyle for etterdriftsforpliktelser, samt å ivareta
regelverkets generasjonsprinsipp.
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Utnyttelse av ROAFs deponi
Bøler avfallsdeponi i ROAF Miljøpark tar imot avfall fra både
privathusholdninger og næringsdrivende. Dette er avfall som
i utgangspunktet ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes.
Næringsdrivende har historisk sett vært gode kunder med
høy betalingsvilje for å få deponert lettere forurensete masser.
Forurenset masse har tidligere vært den mest etterspurte
avfallstypen til deponiet, men på grunn av regelendringer og
økt konkurranse i markedet så har denne tilgangen avtatt.
Denne typen masser blir nå i langt større grad brukt om igjen
på byggeplasser eller til eksempelvis veibygging, noe ROAF
støtter. I fremtiden vil fokuset til ROAF fortsatt være å hjelpe
samfunnet med å få ikke-gjenvinnbart avfall ut av kretsløpet
og legge det på deponi.
Fylkesmannen i Oslo og Viken utførte tilsyn på Bøler avfallsdeponi oktober 2018. Dette resulterte i fire avvik og fire
anmerkninger. Tilsynsrapporten forteller at ROAF har god
kontroll på ytre miljø, men at selskapet kan bli bedre på enkelte
områder. Avvikene er ikke av slik karakter at deponiet utgjør
en økt risiko for ytre miljø, men at det kreves utbedringer for
å sikre og redusere forurensningsfaren ytterligere for vannhåndtering, samt enkelte aktiviteter. Tilsynet fører til at ROAF
må foreta enkelte omprioriteringer slik at avvikene kan lukkes
innen avtalt frist.

MILJØ-, OMBRUKS- OG GJENVINNINGSMÅL
ROAFs hovedmål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk for husholdningsavfall innen 2030. Resultatet for 2018
viser en liten nedgang til 46,4 prosent, fra 47,4 prosent
i 2017. Skal ROAF nå delmålet om 50 prosent material
gjenvinning og ombruk innen utgangen av 2020, må det innføres flere tiltak med virkning i 2019.
Det er flere årsaker til tilbakegangen i 2018. Det har blant annet
vært vanskelig å selge utsortert plast, samt restpapiret fra
ettersorteringsanlegget. Dette utgjør alene ett prosentpoeng
på gjenvinningsgraden. Det er også mindre kildesortert papp
og papir som følge av en mer digital hverdag. S
 tyret har flere
konkrete tiltak som skal vurderes med tanke på å nå målet.
Utfordringene ROAF står ovenfor for å nå
materialgjenvinnings- og ombruksmålet er
å få sortert ut avfall som ikke skal i rest
avfallet, men som likevel kastes der.
Her ligger det største potensialet i å
få utsortert så mye matavfall i grønne
poser som mulig, samt å få mer trevirke til ombruk. Andelen som l everes
som brennbart etter sortering på
gjenvinnings
stasjonene må også
reduseres, og det vil blant annet inn
føres totalforbud mot sorte eller fargede
avfallssekker i 2019.

et underskudd på 4,0 millioner kroner. Dette tillegges
justeringsfondet. Utgående saldo justeringsfond hensynstas i
budsjettet for 2020. Næringskapittelet viser et overskudd på
8,0 millioner kroner.
Inntekter i totalregnskapet
Inntektsøkningen mot budsjett på 6,5 millioner kroner skyldes
i all hovedsak større oppfylling av deponi på 3,2 millioner
kroner og en positiv utvikling for noen råvarepriser.
Salg av utsorterte avfallstyper er 3,0 millioner kroner h
 øyere
enn 
budsjett for gjenvinningsstasjonene, og 0,7 m
 illioner
kroner lavere for ettersorterings

anlegget som følge av en
vanskelig avsetningssituasjon – da fremst for folie.
For papir og metaller er utviklingen 
positiv,
sammenlignet med andre halvdel av 2017.

ROAFs
hovedmål er 70 %
materialgjenvinning
og ombruk for
husholdningsavfall
innen 2030

I tillegg må ROAF jobbe for at det skal være
så enkelt som mulig å være miljøvennlig. Selskapet
trenger også økt handlingsrom for å skape lojalitet til den en
hver tid gjeldende renovasjonsløsning.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet viser driftsinntektene på 295,0 millioner
kroner, og driftskostnadene på 251,3 millioner kroner. Etter
finansposter viser regnskapet et overskudd på 5,3, millioner
kroner før skatt for 2018. For 2018 viser selvkostregnskapet

Kostnader i totalregnskapet
Justert for tilbakeføringen av etter
driftsmidler er de totale kostnadene
12,9 
millioner kroner høyere enn
budsjettert. Kostnadene i forbindelse
med egenregi i kontrakts
området
som tilhørte RenoNorden var ikke
hensyntatt i budsjettet.

Effekten av budsjettavviket på kostnads
siden for drift i egenregi på 11,5 millioner
kroner, blir redusert som følge av b
 eslutningen
om å tilbakeføre etterdriftsmidler med 11,1 millioner
kroner.
Næring
ROAF har sitt daglige virke stort sett i selvkostområdet, men
selskapet yter også tjenester ovenfor det private næringsliv.
Justert for andel av tilbakeførte etterdriftsmidler viser næring
et overskudd på 0,9 millioner kroner.

ROAF Årsrapport 2018 \\

15

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : ROAF IKS årsrapport 2018

ST YRE TS BE RE TNING

SELVKOST VERSUS NÆRING
Det gjennomføres fullt regnskapsmessig skille mellom
husholdning og næring ved bruk av fordelingsnøkler på trans
aksjonsnivå (nøkkel pr. konto).
Ved inngangen til 2018 hadde ROAF et justeringsfond på
+0,2 millioner kroner, og ved utgangen av 2018 er justeringsfondet ÷3,8 millioner kroner. I henhold til selskapsavtalen skal
selvkostresultatet dekkes inn i budsjett år to etter resultatet.
Husholdningsregnskapet
For 2018 viser selvkostkalkylen for husholdningsområdet et
resultat på ÷4,0 millioner kroner etter tilbakeføring av selvkostandel på +3,9 millioner kroner fra etterdriftsfond. Hvilket
er 4,0 millioner kroner under budsjett.
Næringsregnskapet
ROAF har et tilbud til små og mellomstore bedrifter som
har lignende avfall som husholdningene. Dette gjelder både
innsamling, gjenvinningsstasjonene og leveranser av farlig
avfall. I tillegg har ROAF et avfallsdeponi som både benyttes
til eget, ikke gjenvinnbart avfall fra gjenvinningsstasjonene,
samt at avfallsdeponiet er et tilbud til næringsvirksomheter.
ROAF startet i 2017 arbeidet med å utnytte restkapasiteten
i ettersorteringsanlegget for å få redusert kostnadene knyttet
til ettersorteringsanlegget for innbyggerne, og har i den forbindelse også hatt en del ekstra kostnader i 2018. Mer v olum
til deponiet og tilbakeføring av etterdriftsmidler gir +8,0
millioner kroner i 2018, mot ÷7,3 millioner kroner i 2017.
FINANSIELL RISIKO OG LIKVIDITET
ROAFs lån og likvider har flytende rente, og er således
eksponert for den til enhver tid gjeldende markedsrente.

Midler avsatt til etterdriftsfond for Bøler avfallsdeponi er
plassert på bankkonto, og utgjør 33,3 millioner kroner per
31.12.2018.
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HMS
Ved utgangen av 2018 var det 129 fastlønnede i ROAF, som
utgjorde 123,96 årsverk. I løpet av året har selskapet hatt
to lærlinger, en i administrasjonen og en på IKT. En person
har fullført fagprøven i gjenvinningsfaget, og det har vært
gjennomført språkkurs for sjåførene. Det er i 2018 registrert
et sykefravær på 5,3 prosent, mot 8,4 prosent i 2017. Syke
fraværet fordeler seg med 3,4 prosent langtidssykemeldte
(over 16 dager), og 1,9 prosent korttidsfravær. Vi ser en
vesentlig positiv forbedring i sykefraværet.
Det ble registrert 822 hendelser innen temaene kvalitet, ytre
miljø, HMS og sikkerhet i 2018, mot 636 i 2017. Målrettet
arbeid mot driftsavdelingene har i stor grad bidratt til denne
positive økningen.

FORTSATT DRIFT
Styret bekrefter med dette at forutsetningene for fortsatt drift av
ROAF er tilstede ved avleggelse av regnskap for 2018.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Årets totale overskudd er 5,3 millioner kroner etter skatt.
Overskudd fra næringsvirksomheten er 8,0 millioner k roner,
og tillegges opptjent egenkapital på næringsvirksomheten.
Det regnskapsmessige underskuddet på husholdnings
virksomheten på 2,7 millioner kroner avregnes mot opptjent
egenkapital-
husholdning. Utgående balanse justeringsfond
2018 hensyntas senest ved budsjettet for 2020.

ROAF hadde 24 skader uten fravær og 4 skader med fravær
i 2018. Selskapet økte fokuset på forebyggende arbeid i
slutten av 2018, noe som resulterte i 0 skader de to siste
månedene av året. Dette arbeidet vil fortsette ut i 2019.
Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre
like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på
bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor
vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og
beskyttelse mot trakassering.
Likestilling
Sammensetningen av ROAFs styre er 33 prosent kvinner og
67 prosent menn. Sammensetningen i ROAFs ledergruppe er
29 prosent kvinner og 71 prosent menn. ROAF sine 129 fastlønnede ved utgangen av 2018 fordeler seg på 24 prosent
kvinner og 76 prosent menn. Ved nyansettelser behandles
kvinner og menn likt.

STYRETS ARBEID
Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 34 saker i
2018.
Styret retter en stor takk til administrasjonen i ROAF, samt til
alle på driftsavdelingene for arbeidet og innsatsen som har
blitt lagt ned i 2018. //

Bøler, 7. mars 2019

Nina Kristiansen
Styreleder

Synnøve Bjørke
Administrerende direktør

Beate Kristin Storsul
Styremedlem

Dag Møkleby
Styremedlem

Arne Brovold
Nestleder

Tor Allstrin
Styremedlem

Terje Skovly
Styremedlem
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FOTO: Ronny Boysen
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Fra venstre: Beate Kristin Storsul (styremedlem), Tor Allstrin (styremedlem), Nina Elisabeth Kristiansen (styreleder),
Arne Brovold (nestleder), Dag Møkleby (styremedlem), Terje Skovly (ansattrepresentant).
Ikke tilstede ved fotografering: Synnøve Bjørke (administrerende direktør).

Oversikt ROAFs styre 2018
Styrets leder:

Nina Elisabeth Kristiansen

Styrets nestleder:

Arne Brovold

Styremedlemmer:
Tor Allstrin
			Dag Møkleby
			Beate Kristin Storsul
			Terje Skovly
			(ansattrepresentant)
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Medlemmer og varamedlemmer til ROAFs representantskap 2018
KOMMUNE

REPRESENTANTER

VARAMEDLEMMER

Aurskog-Høland

Roger Evjen
Simen Solbakken

Geir Olsen
Rune Jørgensen

Enebakk

Øystein Slette
Tonje Anderson Olsen

Hans Kristian Solberg
Dag Bjerke

Fet

Inge Ulekleiv
Arvid Mytting

Yngve Lofthus Teigen
Hallstein Flesland

Gjerdrum

Anders Østensen
Jane B. Aambakk

Leif Haugland
Lars Gustav Monsen

Lørenskog

Martin Bjerke
Per Tore Johanson

Maritta Solaas Moen
Amine Mabel Hansen

Nittedal

Hilde Thorkildsen
Arnt Kristoffersen

Inge Solli
Stein Tore Madsen

Rælingen

Øivind Sand
Gro Langdalen

Heidi Elisabeth Finstad
Anne Jahr Kolstad

Skedsmo

Boye Bjerkholt
Glenn Simon Nerdal

Ole Jacob Flæten
Juliane Skare

Sørum

Rune Viestad
Hans-Morten Vardøy

Heidi Westbye Nyhus
Brede Rørhus

Representantskapets ordfører:
Øivind Sand
Representantskapets varaordfører: Tonje Anderson Olsen
Varamedlemmer:
Anne Hagerup Heggdal
			Sissel Sjølli
			Aage Kato Holt
			Ingrid Kiær Salmi
			(ansattrepresentant)

Det har vært avholdt to representantskapsmøter. Det er behandlet 17 saker.
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5

Sum driftsinntekt
Forbruksmatriell
Renovatører
Drift av fyllplasser og anlegg
Lønn og andre sosiale kostnader

REGNSKAP 2017

288 181 004

253 807 522

44 868

40 000

44 148

1 721 935

200 000

345 952

294 967 671

288 421 004

254 197 622

2 853 844

3 820 000

3 018 609

59 472 798

70 380 500

59 460 366
56 233 399

67 960 960

56 385 400

107 763 319

90 922 766

81 696 525

22 477 413

23 338 500

18 136 158

3

33 953 630

38 465 764

31 983 711

Tap ved avgang driftsmidler

97 472

Tap på fordringer
Avsetning til etterdriftsfond

BUDSJETT 2018

293 200 868

6,7

Salgs- og administrasjonskostnader
Ordinære avskrivinger

REGNSKAP 2018

18 965
10

50 000

24 347

-9 282 748

600 000

713 224

Sum driftskostnad

285 315 653

283 962 930

251 266 339

DRIFTSRESULTAT

2 931 283

4 458 074

2 931 283

894 822

750 000

729 728

5 053 263

4 498 295

4 480 371

191 086

200 000

172 514

-4 349 527

3 948 295

-3 923 156

5 302 492

509 779

Renteinntekter
Rentekostnader

4

Andre finanskostnader
Sum finansinntekter og kostnader
Ordinært resultat
Skatter

11

-991 874
-39

ÅRSRESULTAT

5 302 492

-991 835

Overført annen egenkapital husholdning

-2 676 910

6 349 311

Overført annen egenkapital næring

7 979 402

-7 341 146

Sum disponert

5 302 492

-991 835
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BALANSE PR. 31.12.
EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
NOTE

2018

2017

NOTE

ANLEGGSMIDLER

EGENKAPITAL

Varige driftsmidler

Bunden egenkapital

Sorteringsanlegg

3

182 764 080

192 616 022

Bygninger

3

25 277 072

21 980 677

Tekniske installasjoner administrasjonsbygg

Andelsinnskudd

8,9

Sum innskutt egenkapital

2018

2017

4 760 742

4 760 742

4 760 742

4 760 742

3

5 820 790

6 210 934

Anlegg og tomter Bøler

3

72 316 591

68 532 877

8,12

-3 817 542

189 193

Tomter

3

1 637 125

1 675 413

Opptjent egenkapital husholdning

Opptjent egenkapital

8

37 630 809

36 300 984

Opptjent egenkapital næring

8

Justeringsfond

Gjenvinningsstasjoner

3

3 133 191

4 078 470

10 638 256

2 658 854

Maskiner, trucker og biler

3

27 079 732

21 126 854

Sum opptjent egenkapital

44 451 523

39 149 031

Containere og beholdere

3

12 675 928

11 886 479

Sum egenkapital

49 212 265

43 909 773

Kontormaskiner og inventar

3

Sum varige driftsmidler

3 927 177

3 602 548

334 631 686

331 710 274

Finansielle anleggsmidler

GJELD
Avsetning for forpliktelser

Andre langsiktige fordringer

1 162 805

990 256

Pensjonsforpliktelser

6

Sum finansielle anleggsmidler

1 162 805

990 256

Avsetning til etterdriftsforpliktelse

10

335 794 491

332 700 530

Sum anleggsmidler

Sum avsetning for forpliktelser

10 040 526

7 459 752

33 307 419

42 590 167

43 347 945

50 049 919

Annen langsiktig gjeld
OMLØPSMIDLER

Langsiktige lån

Fordringer
Kundefordringer

4

Sum annen langsiktig gjeld

279 352 600

270 372 390
270 372 390

21 150 100

27 640 819

35 609 881
4 364 879

4 156 265

39 974 760

35 505 405

Betalbar skatt på næringsvirksomhet

1

60 025 379

62 544 281

Skyldige offentlige avgifter

8 278 930

9 493 229

Sum omløpsmidler

100 000 139

98 049 686

Påløpne lønninger, feriepenger

8 175 443

6 486 057

SUM EIENDELER

435 794 629

430 750 215

Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

31 349 139

279 352 600

2

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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11

26 277 346

22 798 028

63 881 819

66 418 133

Sum gjeld

343 234 419

336 790 523

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

435 794 629

430 750 215
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ÅRSREGNSK AP

KONTANTSTRØMANALYSE

REGNSKAPSPRINSIPPER
2018

2017

Årets resultat før skatt

NOTE

5 302 492

-991 874

Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

-1 563 028

-129 000

-

-461 287

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Årets betalte skatter
Utbetalt utbytte

-

-570 497

Ordinære avskrivninger

33 953 630

31 983 711

Tilført fra årets virksomhet

37 693 094

29 831 053

-4 260 742

-5 412 413

-208 613

-848 712

Endring kundefordringer
Endring i øvrige fordringer

-6 490 719

5 301 252

Endring i øvrig kortsiktig gjeld

3 954 384

4 774 289

Endring i pensjoner

Endring leverandører

2 580 774

931 243

Endring i andre langsiktige forpliktelser
Netto likviditetsendring fra driften

A

-9 282 748

713 224

-13 707 664

5 458 882

-37 139 493

-24 541 328

1 827 500

160 250

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
Investering i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Investering i finansielle anleggsmidler
Utbetalt fra finansielle investeringer
Netto likviditetsendring fra investeringer

B

-

-

-172 549

67 606

-35 484 542

-24 313 472

8 980 210

-21 291 220

-

-5 492 138

8 980 210

-26 783 358

-2 518 902

-15 806 895

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Opptak av ny gjeld/Nedbetalt gammel gjeld
Utdeling til eierkommuner
Netto likviditetsendring fra finansiering
Netto endring i likvider gjennom året

C
A+B+C

Likviditetsbeholdning 01.01.

62 544 281

78 351 176

LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12

60 025 379

62 544 281

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for øvrige foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Offentlige tilskudd
Selskapet har ikke mottatt investeringstilskudd i 2018.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives
i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp
av driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet
er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjen
vinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Av
setning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter
lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang,
osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket
i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i for
pliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles
over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder
estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt
pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger,

mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter
og bankinnskudd.
Omregning av utenlandsk valuta
Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjons
tidspunktet. Agio/disagio som oppstår som følge av endringer
i valutakurs mellom transaksjonstidspunkt og betalingstidspunkt er resultatført.
Skatter
Selskapets skattekostnad er relatert til næringsvirksom
heten. Selskapets virksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktig. Som følge av at det også drives næringsvirksomhet
oppstår skatteplikt for denne delen av selskapets virksomhet. Skatte
kostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt beregnes med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte
messige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte
reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skatte
fordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan
bli nyttegjort i nær framtid.
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018
NOTE 1 BUNDNE MIDLER
Av totale likvide midler utgjør NOK 3.462.995 bundne
skattetrekksmidler.

NOTE 2 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringene står oppført til den laveste verdi av an
skaffelseskost og virkelig verdi. Det er avsatt NOK 200.000 til
tap på fordringer pr. 31.12.

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER
ANSKAFFELSER OG
SALG DE SISTE 5 ÅR
Nyinvesteringer

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER

Salg

ANLEGG UTENOM BØLER

Maskiner/
trucker/biler

Kontormaskiner/
inventar/verktøy

Containere og
beholdere

Grunnerverv

Gjenvinningsstasjoner

Anskaffelsekost pr. 01.01.

65 557 098

15 680 668

23 899 674

2 180 963

19 819 195

14 115 286

2 179 058

5 143 428

-6 772 401

-569 605

-2 259 479

Anskaffelseskost 31.12.

72 899 983

17 290 121

26 783 623

2 180 963

19 819 195

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

44 431 222

12 078 120

12 013 195

505 649

15 740 725

-6 515 321

-563 217

-2 259 574

7 904 350

1 848 041

4 354 074

38 189

945 279

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

45 820 251

13 362 944

14 107 695

543 838

16 686 004

Bokført verdi pr. 31.12.

27 079 732

3 927 177

12 675 928

1 637 125

3 133 191

5-7 år

3-7år

7år

20 år

10 år

Korreksjon av klassifisering tidligere år
Tilgang gjennom året

Korreksjon av klassifisering tidligere år
Avgang avskrivninger
Nedskrivning
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

Avskrivningstid

ANLEGG BØLER
Anskaffelsekost pr. 01.01.

Bygninger

Tekniske
installasjoner

Anlegg
Bøler

Grunn
erverv
Bøler

Ettersorterings-
anlegg

Sum anlegg
totalt

42 350 449

8 310 958

124 275 344

28 187 472

224 590 979

554 852 800

2016

2017

2018

Sum

46 901 206

24 541 328

37 139 493

248 944 602

1 059 850

175 000

2 294 000

160 250

1 827 500

5 516 600

NOTE 4 LANGSIKTIG GJELD
Langsiktig gjeld består av følgende lån:
Lånesaldo 2018

Lånesaldo 2017

Lån med 12 års løpetid tatt opp i 2007

1,86 %

1 724 240

3 448 400

Lån med 12 års løpetid tatt opp i 2008

Rentesats
1,42 %

3 461 600

4 615 440

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2012

1,76 %

14 647 500

15 732 500

Lån med 10 års løpetid tatt opp i 2012

1,76 %

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2012

1,86 %

7 000 000

7 500 000

Lån med 25 års løpetid tatt opp i 2013 (økt opptak 2014)

1,76 %

125 766 630

3 255 000

130 899 970

4 185 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2013

1,76 %

58 000 000

62 000 000

Lån med 9 års løpetid tatt opp i 2014

1,42 %

8 333 360

10 000 020

Lån med 8 års løpetid tatt opp i 2014

1,42 %

13 250 000

16 562 500

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2015

1,41 %

8 500 000

9 000 000

Lån med 5 års løpetid tatt opp i 2015

1,41 %

5 142 840

6 428 560

Lån med 7 års løpetid tatt opp i 2018

1,40 %

11 700 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2018

1,40 %

18 571 430

Sum

279 352 600

270 372 390

Lån med forfall senere enn 5 år (2023)

137 265 100

167 277 600

Vedtatt låneramme

500 000 000

500 000 000

Lånene er garantert av deltakerkommunene.

Korreksjon av klassifisering tidligere år
Tilgang gjennom året

2015
50 150 060

Norges Kommunalbank og Kommunekreditt

Offentlige tilskudd
Avgang gjennom året

2014
53 073 022

4 559 749

27 024

10 827 713

229 641

57 594

37 139 493

Anskaffelseskost 31.12.

46 910 198

8 337 982

135 103 057

28 417 113

224 648 573

582 390 808

Akkumulerte avskrivninger
01.01.

20 369 772

2 100 024

81 156 960

2 772 979

31 974 957

223143603

Offentlige tilskudd
Avgang gjennom året

-9 601 485

Korreksjon av klassifisering tidligere år

NOTE 5 SALGSINNTEKTER

Utfakturert driftstilskudd til medlemskommunene
Behandlingsinntekter og salg renovasjonsmateriell

Avgang avskrivninger

2018

2017

202 335 593

193 191 347

92 632 078

61 006 275

-9 338 112

Sum

294 967 671

254 197 622

33 953 631

Vedtatt driftstilskudd

200 068 004

192 566 187

Nedskrivning
Årets avskrivninger

1 263 354

417 168

7 125 808

147 832

9 909 536

Årets nedskrivninger

Tilbakebetalt vedrørende overføring av næringskunder

Akk. av- og nedskrivninger
31.12.

21 633 126

2 517 192

88 282 768

2 920 811

41 884 493

247 759 122

Bokført verdi pr. 31.12.

25 277 072

5 820 790

46 820 289

25 496 302

182 764 080

334 631 686

20–50 år

10 år

10-20 år

20 år

20-30 år

Avskrivningstid
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Periodisering, forskuddsfakturering
Utfakturert driftstilskudd til medlemskommunene

2 267 589

625 161

202 335 593

193 191 347
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NOTE 6 PENSJONER
Selskapet omfattes av følgende pensjonsordninger:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen av
forpliktelsen som er finansiert via KLP.

1. Ordinær alderspensjon
2. Avtalefestet pensjon (AFP)
3. Tilleggspensjon for perioden 62-67 år

⚫ Diskonteringsrente			
2,60 %
⚫ Årlig avkastning			
4,30 %
⚫ Årlig lønnsvekst			
2,75 %
⚫ Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	
2,50 %

Ordinær alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) er
dekket gjennom Kommunal Pensjonskasse (KLP). Innskudd i
pensjonsordningene finansieres via innbetaling fra de a nsatte,
samt av selskapets drift. Totalt inngår 92 personer i pensjonsordningen.

81 696 525

7 761 070

Premie til pensjonsordninger, estimert andel av pensjonskostnader

1 771 365

Annen godtgjørelse

9 532 435

Sum lønn og godtgjørelse

488 770

385 577

11 942 239

8 178 962

1 683 856

1 153 234

490 379

351 400

14 116 474

9 315 682

Daglig leder

Styret

1 275 298

357 600

26 104
1 301 402

357 600

KOSTNADSFØRT HONORAR TIL REVISOR (EKS MVA)
Lovpålagt revisjon

245 000

Andre tjenester utenfor revisjonen

167 524

Sum honorar til revisor

412 524

9 683 596

-1 355 264

-1 107 323

Arbeidsgiveravgift

-1 359 663

-1 153 234

11 401 546

7 423 039

NOTE 8 EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.17

PENSJONSFORPLIKTELSER
Brutto påløpt forpliktelse

86 456 068

70 690 494

Pensjonsmidler

62 907 051

49 469 451

Ikke resultatført estimatendring/-avvik og planendringer

16 828 902

16 753 458

Netto påløpt forpliktelse før arbeidsgiveravgift

6 720 115

4 467 585

Arbeidsgiveravgift

3 320 411

2 992 167

10 040 526

7 459 752

10 040 526

7 459 752

Netto påløpt forpliktelser etter arbeidsgiveravgift

107 763 319

2 086 287

Ansattes egenandel
Netto pensjonskostnad i regnskapet

1 839 550

13 924 314

Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift

7 423 039

4 300 450

11 838 027

-1 739 050

Resultatført aktuarielt tap (gevinst)

11 401 546

LØNN

-2 470 845

Arbeidsgiveravgift

12 272 625

Pensjonskostnader

2017

Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift

2017
63 118 254

Arbeidsgiveravgift

Sum

Brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnad

Lønninger

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 146.

2018
Nåverdi av årets opptjening

2018
79 788 697

LØNNSKOSTNADER

Andre ytelser

PENSJONSKOSTNADER
Rentekostnad

NOTE 7 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER

Andelskapital

Justeringsfond

Opptj. EK husholdn.

Opptj. EK næring

Sum

4 706 742

189 193

36 300 984

2 658 854

43 909 773

-2 676 910

7 979 402

5 302 492

10 638 256

49 212 265

Årets resultat
Endring justeringsfond
Egenkapital 31.12.18

4 760 742

-4 006 735

4 006 735

-3 817 542

37 630 809

-

Utgående balanse justeringsfond, kr. -3.817.542 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2019. Se note 12 for nærmere
omtale.

Forpliktelse tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift
Netto pensjonsforpliktelse i balansen

Betydelige endringer i økonomiske forutsetninger medfører endring i pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene for 2018.
De vesentligste endringene er diskonteringsrente som er endret fra 2,3 % i 2017 til 2,6 % i 2018 og forventet avkastning som
er økt fra 4,0 % i 2016 til 4,3 % i 2018. Videre er det lagt til grunn 2,75 % lønnsvekst, en økning fra 2,50 % i 2017.
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NOTE 9 EIERINFORMASJON
Følgende kommuner er deltager i selskapet:

Eierandel

1. Skedsmo

27,37 %

2. Lørenskog

19,54 %

3. Nittedal

11,89 %

4. Sørum

9,08 %

5. Rælingen

9,03 %

6. Aurskog Høland

8,28 %

7. Fet

5,89 %

8. Enebakk

5,53 %

9. Gjerdrum

3,39 %
100,00 %

NOTE 11 SKATT
Selskapet har vært i dialog med Skatt Øst vedrørende skatteplikt for næringsinntekten de siste årene. Fra 2010 har selskapet
levert ligningspapirer og beregnet skatt på næringsvirksomheten.

Årets skattekostnad fordeler seg på:

-39

Sum skattekostnad

-39

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG:
Resultat før skattekostnad

5 302 493

-991 874

Resultat fra husholdningsvirksomhet

2 676 910

-6 349 272

Permanente forskjeller; næringsvirksomhetens andel av gebyrer og ikke fradragsberettigede kostn.
Endring i midlertidige forskjeller; næringsvirksomhetens andel av etterdriftsfond og pensjonsforpl.

Andel av likvider kr. 33.307.419 er direkte knyttet til finansiering av forpliktelser til etterdrift. Årets avkastning av midlene,
kr. 634.364 er øremerket kostnader til etterdrift.
Total bokført forpliktelse utgjør kr. 33.307.419 pr 31.12.2018.

2017

For mye (lite) avsatt tidligere år

Anleggsmidler, forskjell mellom årets regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

NOTE 10 AVSETNING TIL FORPLIKTELSE
Relatert til forskrift 2004-06-01 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og Statens forurensningstilsyns
veileder om krav til finansiell garanti av 2006, er det foretatt et estimat på forpliktelse til avslutning og etterdrift av deponiet på
Bøler. Det er satt av til en forpliktelse på kr. 33.307.419 til avslutning og 30 års etterdrift av deponiet i perioden 2040-2079.
Dette utgjør 100 % av den totale forpliktelsen og er nåverdiberegnet basert på en kalkulasjonsrente på 4 % og avslutning av all
virksomhet.

2018

Betalbar skatt

Årets skattegrunnlag

62 486

-30 798

1 127 874

229 515

-5 030 406

628 420

4 139 357

-6 514 009

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:
Fordringer
Avsetning etter god regnskapsskikk, andel av etterdriftsfond
Pensjoner
Underskudd til framføring
Sum
22 %/23 % utsatt skatt (skattefordel)

-178 996

-157 215

-25 935 792

-31 387 998

-1 187 919

-787 899

-2 374 652

-6 514 009

-29 677 359

-38 847 121

-6 529 019

-8 934 838

Utsatt skattefordel er ikke bokført, da bruk av etterdriftsfond ligger langt fram i tid.

NOTE 12 JUSTERINGSFOND SELVKOST
Selvkostregnskap utarbeides årlig for å vise om eierkommunenes innbyggere har betalt for lite eller mye for avfallstjenester.
Endring av selvkostfond overfor innbyggerene ivaretas av de enkelte eierkommunene. ROAF IKS rapporterer endring i selvkostregnskapet som endring i justeringsfond selvkost. Utgående balanse i justeringsfond selvkost avregnes mot driftstilskudd fra
eierkommunene over 2 år. Justeringsfond selvkost er i balansen presentert som del av egenkapitalen.
Selvkostberegninger

2018

2017

Regnskapsmessig årsresultat husholdning

-2 676 910

6 349 272

Korrigert for finansposter

3 540 037

3 306 429

Kalkulatorisk rentekostnad

-4 906 645

-4 950 198

Korrigert for regnskapsmessige avskrivninger

24 365 889

25 449 313

Kalkulatoriske avskrivninger

-24 429 684

-25 963 864

Alternativkostnad selvkostfond
Selvkostresultat
Saldo selvkostfond 01.01

100 578

603 721

-4 006 735

4 794 673

189 193

-4 605 480

Årets selvkostresultat

-4 006 735

4 794 673

Saldo justerings (-) fordring/(+) forpliktelse selvkost 31.12

-3 817 542

189 193

Utgående balanse justeringsfond, kr. -3.817.542 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2020.
Inngående balanse justeringsfond kr. 189.193 kommer til fradrag i driftstilskudd for budsjettår 2019.
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ETTERKALKYLE SELVKOST 2018
Husholdningsrenovasjon

Resultat ROAF 2018

Resultat ROAF 2017

KALKYLE
DRIFTSTILSKUDD EIERKOMMUNENE
Øvrige salgsinntekter
Inntekter
Driftskostnader

200 068 004

192 566 187

28 438 164

28 450 151

228 506 168

221 016 338

204 398 025

185 388 820

204 398 025

185 388 820

24 429 684

25 963 865

Finansposter korrigering
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente
Direkte kapitalkostnader

4 906 645

4 950 198

29 336 329

30 914 063

233 734 354

216 302 883

Indirekte kostnader
Driftskostnader
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
Resultat
Kostnadsdekning i %
Justeringsfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond

1 263 943

124 511

-3 964 243

4 837 966

-1,70 %

2,24  %

189 194

-4 605 480

-3 964 243

4 837 966

-42 492

-43 293

-3 817 541

189 193

Million kr

2018

2017

Driftsinntekter

65,8

33,9

Driftsresultat (EBITDA)

15,9

-1,3

8,0

-7,3

Justeringsfond 31.12

ROAF NÆRING

Resultat før skatt
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SPLITT AV SYSSELSATT KAPITAL PR. 31.12
Miljødirektoratet M-258 | 2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr – Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15
Pkt 2.3.2 Separate regnskap – siste ledd:
Balansen kan avgrenses til netto sysselsatt kapital, dvs. drifts- og anleggsmidler, samt arbeidskapital. Dette innebærer at
pensjonsforpliktelser og eventuelt utsatt skatt, dersom virksomheten er innenfor skatteplikt på dette området, kan holdes
utenfor.

EGENKAPITAL OG GJELD
2018
Husholdning

2017
Næring

Husholdning

Næring

EGENKAPITAL
Bunden egenkapital

EIENDELER
2018
Husholdning

2017
Næring

Husholdning

Næring

ANLEGGSMIDLER – varige driftsmidler
Ettersorteringsanlegg

99 746 085

83 017 995

147 429 820

45 186 202

Bygninger

21 320 864

3 956 208

18 963 213

3 017 464

Tekniske installasjoner administasjonsbygg

Andelsinnskudd

4 760 742

4 760 742

Sum innskutt egenkapital

4 760 742

4 760 742

Opptjent egenkapital
Justeringsfond
Opptjent egenkapital husholdning

911 033

5 358 309

852 625

8 325 914

60 385 840

8 147 037

Tomter

1 471 448

165 677

1 504 531

170 882

Gjenvinningsstasjoner

2 816 112

317 079

3 662 466

416 004

Maskiner, trucker og biler

25 571 967

1 507 765

19 643 999

1 482 855

Containere og beholdere

11 649 303

1 026 625

10 884 376

1 002 103

3 354 779

572 398

3 163 863

438 685

234 830 991

99 800 695

270 996 417

60 713 857

Andre langsiktige fordringer

980 810

181 995

854 316

135 940

Annen langsiktig gjeld

Sum finansielle anleggsmidler

980 810

181 995

854 316

135 940

Langsiktige lån

235 811 801

99 982 690

271 850 733

60 849 797

Kontormaskiner og inventar
Sum varige driftsmidler

189 193
36 300 984

Opptjent egenkapital næring

4 909 757
63 990 677

Anlegg og tomter Bøler

-3 817 542
37 630 800
10 638 266

2 658 854

Sum opptjent egenkapital

33 813 258

10 638 266

36 490 177

2 658 854

SUM EGENKAPITAL

38 574 000

10 638 266

41 250 919

2 658 854

19 009 710

2 140 390

24 821 455

2 819 364

7 270 316

1 008 614

8 320 119

1 178 510
890 393

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Avsetning til etterdriftsforpliktelse
Sum avsetning for forpliktelser

Finansielle anleggsmidler

Sum annen langsiktig gjeld
SUM ANLEGGSMIDLER

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
OMLØPSMIDLER

Betalbar skatt på næringsvirksomhet

Fordringer
Kundefordringer

Skyldige skattetrekk, arbeidsgiveravgift,
18 900 003

16 709 878

21 111 264

10 237 875

Andre fordringer

3 683 485

681 395

3 174 526

976 340

Sum fordringer

22 583 488

17 391 273

24 285 789

11 214 215

Bankinnskudd, kontanter o.l.

20 014 874

6 723 810

16 656 286

3 227 091

SUM OMLØPSMIDLER

42 598 361

24 115 084

40 942 075

14 441 306

278 410 162

124 097 774

312 792 806

75 291 103

SUM EIENDELER
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mva o.l
Påløpne lønninger, feriepenger

461 287

6 895 874

1 279 569

5 595 664

Annen kortsiktig gjeld

24 879 472

1 397 874

21 860 176

937 851

Sum kortsiktig gjeld

58 055 372

5 826 447

60 597 415

5 826 117

SUM GJELD

58 055 372

5 826 447

60 597 415

5 826 117

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

96 629 372

16 464 713

101 848 334

8 484 971

ROAF Årsrapport 2018 \\
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ROAFs
SORTERINGSGUIDE
Bringes av deg til

Hentes av ROAF

Matavfall

. .
.
. . .
.
.
. . .. .. .
. . .. .
.
. . .. .
..
.
. . .. . . .
.

Restavfall inkl.
plastemballasje

Papp / papir / kartong

Glass-/metallemballasje

Bleier

Aviser

Aluminiumsemballasje /
-folie

gjenvinningsstasjon/ returpunkt

Tekstiler / klær / sko
Må være rent og tørt!

Hageavfall

Bringes av deg til gjenvinningsstasjonen

Farlig avfall

Grovavfall/gjenstander
til ombruk

Elektriske leker

Batterier/bilbatterier

Treverk

Mobiltelefoner

Lyspærer/lysstoffrør

Skrapjern

Blinkesko

Maling / beis / lakk

EE-avfall

.. .
. . .

..
..
. . ..
..

Skall / skrell / skrotter /gammel
frukt / grønnsaker

Bakverk

Plastemballasje fra kjøtt /
fugl /f isk / frukt / bær /grønt og pålegg

Reklame
UKEBLA

D

Glassflasker uten pant

Alle typer klær og tekstiler, også
det som er hullete og slitt

Slitt undertøy

Gress

Løv

UKEBLAD

Teposer / kaffefilter /kaffegrut
Tomme plastflasker for
vaskemidler / sjampo /dressinger
Fisk / skalldyr

Ukeblader / tidsskrifter /
magasiner / bøker

Syltetøyglass/sennepsglass etc.
(Ikke drikkeglass)

Kvist / greiner
Hullete sokker og
strømpebukser

Barbermaskiner

Møbler

. .. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . .
. . . .

Avkjølt aske / grillkull

Konvolutter

Ugress

Hermetikkbokser

Bilprodukter
Hårfønere

Sko / vesker / belter

Porselen/keramikk/ildfaste
former/kjøkkenglass/krystall

Kjøttrester / bein
Metallokk/korker
Potteplanter / blomster
Melk-/juicekartonger m/kork

Håndklær

Eggeskall

HENTEORDNING

HENTEORDNING

Husk
dobbel
knute!

Matavfall i
grønn pose

Beholder for mat- og
restavfall inkl.
plastemballasje

Gardiner

Pizza- frokostblandingkartonger

Telyskapsler av metall

HENTEORDNING

BRINGEORDNING

Beholder for papp / papir / kartong
Skal legges løst i beholder,
ikke i pose!

Vanlig bærepose til
restavfall inkl.
plastemballasje

Returpunkt for
glass- og metallemballasje

Sjekk sortere.no eller last ned
appen Min Renovasjon for å finne
ditt nærmeste returpunkt

Hvitevarer

Sengetøy/laken

Jord

BRINGEORDNING

BRINGEORDNING

Gjenvinningsstasjon
og tøyinnsamling
(UFF, Fretex etc.)

Hageavfallsmottak

Ledninger

BRINGEORDNING

Byggavfall

Tepper
Reng jøringsmidler
Hårspray/
neglelakk etc.

BRINGEORDNING

Madrasser

HENTEORDNING

MILJØBIL

Gjenvinningsstasjon
eller retur til forhandler

FORHANDLER

Omdannes til ROAF
kompostjord

Spraybokser/gass
Plantevern- og
løsemidler

Juletrær

Metalltuber

Tomme tørkepapir-/dopapirruller

Kjemikalier
Isopor

Klokker

Sneiper og snus

Kaffekapsler

Nøtteskall

Datautstyr

Øl-/ mineralvannsbokser
uten pant

Stearinlys

Mindre mengder tilgriset tørkepapir
og servietter

Potteplanter / blomster
uten potte

Hardplast

Lim

Årlig innsamling av farlig avfall
eller til gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjon
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1
LEDER

Selskapet sine strategiske fokusområder i perioden har
vært brukeren i fokus, nærvær, kommunikasjon internt
og eksternt, samarbeid og kompetanse.
I 2018 mottok selskapet rapporten på selskapskontrollen gjennomført i 2017.
Det knytter seg alltid spenning til slike selskapskontroller, og det var derfor positivt å se at de endringene
som er gjennomført i selskapet de siste årene har gitt gode resultater både organisatorisk og økonomisk.
Det er spesielt positivt at selskapet, gjennom en periode med høye brukertall, kompetansehevende tiltak,
markant nedgang i sykefraværet og mye ekstern kunnskapsdeling, fortsatt koster kommunene fire kroner
mindre per innbygger enn gjennomsnittet for sammenlignende krisesentre.
Medarbeiderundersøkelsen viser at folk trives med hverandre og arbeidsoppgavene. De ansatte skårer
spesielt høyt på indre motivasjon og vilje til fleksibilitet. Og for en leder som styrer på tillit og tror på
mangfold, blir jobben fremover å ta vare på det som virker, i samarbeid med de ansatte. Da er det
ekstra flott når verneombudet og ansattes representant i 2018 har initiert og gjennomført månedens
fokusområder som et ledd i at ansatte også selv ønsker å ta ansvar for arbeidsmiljø og fagutvikling.
Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem med store økonomiske og menneskelige konsekvenser.
Selskapet merker en økning i saker med høy risiko. Det er mennesker utsatt for alvorlig vold. Flere lever
med drapstrusler.
Romerike Krisesenter IKS tar vårt samfunnsansvar og oppdrag alvorlig, og kvalitetssikrer at våre rutiner
og faglige tilnærming er til det beste for de som trenger vår hjelp.
Vi har gode støttespillere i flere frivillige organisasjoner, som bidrar med gaver og støtte til aktiviteter. Et
samarbeid som styrker tilbudet til våre brukere!
Utviklingen av selskapet fortsetter med mål om effektiv drift og best mulig tilbud til de som trenger
Romerike Krisesenter IKS sine tjenester.
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HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER

Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at man blir utsatt for
krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen man er glad i eller har
en relasjon til, og som man har hatt tillit til, eller kunne forvente å ha tillit til.
Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken,
foreldre eller voksne barn.
Volden har ulike uttrykk, og kan kategoriseres i
blant annet disse gruppene:

•

•

Fysisk vold er alle fysiske handlinger som
kontroller deg eller skader deg. Det kan være
at du blir slått, brennemerket, blir tatt kvelertak
på, blir holdt hardt m.m.
Psykisk vold er når noen bruker ord eller
stemme til å kontrollere eller skremme deg,
ha kontroll over noen. Det kan være sårende
kritikk som blir gjentatt, at man blir isolert,
ignorert, anklaget, forhørt, utsatt for uriktige
påstander, truet m.m.

•

Seksuell vold er det noen som gjør med deg
for å ydmyke, krenke og ha kontroll over deg
seksuelt, eller tvinger deg til å gjøre ting du
ikke ønsker selv.

•

Materiell vold er vold som går ut over ting
og gjenstander. Det kan være å knuse eller
ødelegge ting, skade eller ødelegge en
gjenstand som du er glad i, rasere møbler
eller inventar. Dersom den som utøver
den materielle volden tidligere har utøvd
psykisk eller fysisk vold, vil den materielle
volden
oppleves
særs
skremmende.
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•

Latent vold er redselen og beredskapen man
har for nye voldsopplevelser, selv om det ikke
nødvendigvis foreligger noen aktiv trussel.

•

Digital vold er trusler og trakassering via
meldinger, overvåking og kontroll via mobil og
eller sosiale medier. Kan også være nettbasert
overgrep.

Personer fra andre nasjoner/kulturer som
er truet med tvangsekteskap og trafficking
(menneskehandel) søker også ofte tilflukt på
krisesenteret. Denne problematikken er svært
kompleks og krevende, og det stilles høye krav
til ansattes kompetanse. Disse sakene krever
også et utstrakt samarbeid med det øvrige
hjelpeapparatet. Bygging av nettverk er her
viktig for å ivareta familiene både under og etter
oppholdet på senteret.
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”

Digital vold
er trusler og
trakassering
via meldinger,
overvåking og
kontroll via mobil
og eller sosiale
medier.
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KORT OM VÅRT TILBUD

Krisesenteret er lovpålagt og et kommunalt «sørge for» ansvar. Det betyr at vi er
en del av det offentlige hjelpeapparatet.
Vårt tilbud kan i korte trekk beskrives med følgende stikkord:

•

Botilbud for kvinner, menn og deres barn

•

Samtaler/veiledning

•

Tilbud til barn og unge fra barnefaglig team

•

Telefontilbud med rådgivning

•

Samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet

•

Oppfølging etter utflytting

•

Utadrettet virksomhet i form av opplæring/informasjon/media

Mange av brukerne tar kontakt med oss på eget initiativ, mens andre henvises til oss av andre instanser.
De fleste ringer på forhånd, men det er også mange som kommer direkte uten avtale. Vi er et lavterskeltilbud,
så det er ikke nødvendig med henvisning eller timeavtale.

6
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DET BARNEFAGLIGE ARBEIDET

Foreldrerollen

Samarbeid med Redd Barna

Å være forelder samtidig som en lever i en voldelig
relasjon og i et voldelig hjem, er naturlig nok
utfordrende. Foreldre som kommer til Romerike
Krisesenter IKS kan ofte fortelle at en del av
voldsbildet har vært at de har blitt hindret i å utøve
omsorgen for sine barn på den måten de egentlig
ønsker, eller at de har forsøkt å kompensere for
den andre forelderens atferd. Dette kan føre til
usikkerhet på seg selv og sin rolle som en god
omsorgsperson, samt spørsmål om hvordan en
skal klare å hjelpe seg selv og barna hvis forelderen
tar det skrittet å søke hjelp på krisesenteret.

Det er nå tre år siden Romerike Krisesenter IKS
innledet et samarbeid med Redd Barna, som har
lekse- og aktivitetsgruppe på senteret.
De frivillige, samt koordinatorens engasjement og
omsorg for barna på krisesenteret imponerer oss,
og tilbudet blir benyttet i stor grad.
Selskapet ser frem til videre samarbeid om å lage
hyggelige aktiviteter og nye opplevelser for barna
og ungdommene som er på krisesenteret.

Romerike Krisesenter IKS har sett et behov for mer
kunnskap om foreldreveiledning, for å kunne styrke
og understøtte foreldrenes omsorgskompetanse,
samt fremme barnas psykososiale utvikling. I 2018
har det barnefaglige teamet derfor gjennomført
opplæring i International Child Development
Programme (ICDP) og er nå sertifiserte ICDPveiledere. Målet er å kunne tilby veiledning og
bidra med konkrete verktøy som foreldrene kan
benytte under oppholdet og i tiden etterpå hvor de
skal starte et liv i selvstendighet.

7

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2018

5

VOLD I NÆRE RELASJONER

Et voldsbegrep i endring

Begrepet vold har gjennom tid endret betydning
og det finnes mange ulike forståelser for hva vold
er og hva det innebærer også i dag. Handlinger
som for en tid tilbake ble oppfattet som bagateller
og som gjerne var en privatsak, blir i dag ansett
som et stort og alvorlig samfunnsproblem. Fra å
bli betegnet som «husbråk» som var forbeholdt
privatsfæren, har vi sett en enorm utvikling i
forståelse for hva vold kan være og innebære.

Det har vært vanlig å kategorisere voldsutøvelser
ut fra psykisk, fysisk, materiell, seksuell og latent
vold. En slik kategorisering skiller voldsutøvelser
fra hverandre, men vi som jobber med vold erfarer
at det ikke nødvendigvis er så enkelt å forholde seg
til disse kategorienes da ulike typer voldsutøvelser
gjerne sklir over i hverandre. Som eksempel vil vi
påstå at psykisk vold alltid er tilstede ved utøvelse
av annen type vold.

Fra 1970-tallet ble vold bragt på banen av
kvinnebevegelsen. Siden da har det vært stort
fokus på vold mot kvinner, etterhvert er barn som
erfarer eller opplever vold i hjemmet også blitt
regnet som utsatt.

Vi erfarer også at volden påvirkes av et digitalisert
samfunn og at digital vold som spredning av bilder,
trusler på sosiale medier, overvåking og kontroll
via mobil eller sosiale medier og nettovergrep er
type vold flere blir utsatt for.

Endringen av hva som oppfattes som vold kan også
reflekteres ut ifra hvordan krisesentertilbudene
har endret seg. Krisesentrene ble opprinnelig
opprettet som et tilbud for og av kvinner, for å gi
de utsatte kvinnene beskyttelse fra menns vold. I
dag er det lovpålagt for alle kommuner å sørge for
et krisesentertilbud. Den utsatte skal få bistand ut
fra sin situasjon, dette uavhengig av den utsattes
kjønn.
Et resultat av dette er at menn utsatt for vold er
blitt en mer åpen problematikk som det tilstrebes
et større fokus på. Etter krisesenterlova tredde i
kraft ser krisesentrene en økning av antall menn
som tar kontakt og ønsker bistand for sin situasjon
som voldsutsatt.

8
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VOLDENS TABUER

For oss som er ansatt på krisesenter er det å
snakke om vold et dagligdags tema. Vi er derimot
bevisste på at dette ofte ikke gjelder de personene
som tar kontakt med oss. Vi erfarer at mange aldri
har snakket om vold, særlig ikke om sine egne
erfaringer med det å være utsatt.

Vi erfarer også at det for enkelte utsatte er særlig
tabu å ta kontakt med krisesenteret. Dette gjelder
spesielt mann utsatt for vold, eldre person som
utsettes for vold av sine barn eller barnebarn
og de som er utsatt for vold av en partner i et
samkjønnet forhold.

Romerike Krisesenter IKS erfarer at mange som
tar kontakt med krisesenteret føler en skam over
å være utsatt for vold, noe som kan føre til at den
voldsutsatte forblir i den voldelige relasjonen.
Volden forblir en hemmelighet mange lever med
over lang tid, noen hele livet.

På bakgrunn av dette mener Romerike Krisesenter
IKS at det er svært viktig at vold belyses og
snakkes om, også utenfor krisesentrets vegger
og i samfunnsdebatten.

Flere som tar kontakt med krisesenteret er også
usikker på om det de er utsatt for kan kalles vold,
men de har gjerne en oppfatning om at måten
de behandles på ikke er bra. I slike tilfeller kan
vi samtale med de om ulike typer vold og lytte til
deres refleksjoner rundt sine egne erfaringer.
Vi opplever også at enkelte underkommuniserer
volden de er utsatt for. Dette gjelder etter vår
erfaring særlig ofte personer som er utsatt for
svært grov vold over lang tid. Mennesker tilpasser
seg og underkaster seg dessverre i alt for stor
grad også et liv i vold.
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Romerike Krisesenter IKS jobber kontinuerlig
med våre samarbeidsinstanser og våre tilknyttede
kommuner for å spre kunnskap om voldens mange
uttrykk og hvordan vi sammen kan forebygge vold.
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PLIKTEN TIL Å VARSLE

Avvergeplikten er viktig for å beskytte utsatte mot
videre vold og forhindre at personer skal bli utsatt
for vold.
Som en generell bestemmelse, ifølge straffeloven,
er alle pliktig til å melde avverge for å søke og
forhindre alvorlige straffbare handlinger. Ved
bekymring for at en person gjør skade på seg selv
eller andre kan man bruke avvergeplikten ved å
ta kontakt med politiet eller andre akutte tjenester
som blant annet legevakt.
Romerike Krisesenter IKS tar kontinuerlige
vurderinger vedrørende vår plikt til å avverge.
Dette gjøres gjerne sammen med vedkommende
som tar kontakt med krisesenteret og som
informerer om forhold som vurderes som pliktig til
å varsle om for å avverge vold.
I lovverket går forpliktelsen til å varsle for å
avverge foran lov om taushetsplikt. Men grensen
mellom plikt til å varsle og taushetsplikt kan være
vanskelig å vurdere i praksis. Da anbefaler vi å ta
kontakt med politiet eller barnevernet for å be om
en anonym drøfting.

11
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STATISTIKK 2018

Krisesenteret er døgnåpent 365 dager i året, og er i første rekke et bo- og
veilednings/samtaletilbud.
Ved å være et lavterskeltilbud som er åpent hele
døgnet hele året, med en personalgruppe med
høy faglig kompetanse har krisesenteret en unik
mulighet til å kunne bidra til et helhetlig tilbud.
For å få gode løsninger for våre brukere er det av
stor betydning at vi har et godt samarbeid med
det øvrige hjelpeapparatet. Vi ser det som viktig
at våre brukere knyttes opp mot hjelpeapparatet
i egen hjemkommune i en tidlig fase i vårt arbeid,
med tanke på eventuell videre oppfølging.
Mange av brukerne tar kontakt med oss på eget
initiativ, mens andre henvises til oss av andre
instanser. De fleste ringer på forhånd, men det
er også mange som kommer direkte uten avtale.
Vi er et lavterskeltilbud, så det er ikke nødvendig
med henvisning eller timeavtale. Noen kommer til
samtale for å få råd/veiledning, mens andre har
behov for et sted å bo på grunn av volden.
Voldsutsatte personer er ikke en ensartet gruppe,
de er forskjellige og det er også behovet for hjelp.
Volden skjer i hovedsak i parforhold (både blant
heterofile, homofile og transpersoner), men vi
har også eldre brukere som er utsatt for vold
og overgrep av barn eller andre nærstående
personer, foreldre som utøver vold mot voksne
barn, søsken som utsettes for vold av søsken
med flere.
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Krisesenteret er opptatt av å ivareta barnas behov
og rettigheter, og i dette arbeidet er det barnefaglig
teamet sine samtaler, lek og aktivitet med barn/
ungdom utrolig viktig. Ofte er hjelpeapparatet
allerede inne hos familiene når de oppsøker
krisesenteret, og vi samarbeider både under
og etter endt opphold hos oss. Tjenestetilbudet
Romerike Krisesenter IKS gir er sammensatt og
tilpasset den enkelte bruker.
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Hvordan kom beboeren i kontakt med RKS? (Tall i prosent)

Hvor lenge har volden pågått (tall i prosent)
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Hvorfor henvendte beboeren seg til RKS?

Barnas alder

(Kan være flere årsaker, tall oppgitt i prosent)

Beboernes alder
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Hvem var voldsutøver?

Bistand gitt til beboerne
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Utvikling i antall brukere på Romerike Krisesenter IKS

Tabellen viser at de som trenger et beskyttet botilbud blir boende lenger. Dette forklares med høy risiko
i stadig flere saker og behovet for bistand fra andre instanser, inkludert risikovurdering fra politiet, før
beboer kan flytte ut av krisesenteret.
Tabellen viser også en markant økning i antall dagsamtaler, som betyr personer som trenger råd og
veiledning, men ikke nødvendigvis er i en situasjon hvor det er behov for et beskyttet botilbud.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2018

Om Romerike Krisesenter IKS
Romerike Krisesenter IKS (RKS) ble opprettet i 2011. Selskapet yter tjenester
etter Lov om kommunale krisesentertilbud for 14 eierkommuner på Romerike.
Selskapet er lokalisert på Skedsmokorset, i Skedsmo kommune.
Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene AurskogHøland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen,
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier-og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketall i kommunene
per 01.01. 2018.
Organisasjonskart for RKS:

RKS har egen hjemmeside, www.rkrise.no, hvor det ligger informasjon til brukere og samarbeidspartnere
om tilbudet.
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Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig
vararepresentant, fra hver eierkommune.
Leder for representantskapet har for 2018 vært Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune.
Representantskapet har hatt to møter i 2018. Det har vært avholdt ett eiermøte.

Styret
Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2018:

Kari Hauge
Styreleder
Fratrådte juni 2018

Jane Castro
Styreleder
Tiltrådte sept. 2018

Cathrine Gundersen
Nestleder

Marius Trana
Styremedlem

Ola Løberg
Styremedlem

Elizabeth Dahl
Styremedlem
(ansattvalgt styremedlem)

Kari Vatndal Rustad
Styremedlem

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2018.
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Ansatte
RKS hadde per 31.12.2018 20 årsverk fordelt på
25 ansatte. Selskapet er sammensatt av en rekke
helse- og sosialfaglige ansatte, samt ansatte med
god realkompetanse. De ansatte har bred erfaring
fra offentlig og privat sektor, og god kunnskap om
vold i nære relasjoner og relaterte fagområder.

Oppgaver og
tjenesteproduksjon
Krisesenterets målgruppe er mennesker som er
utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om
vold i nære relasjoner. Tjenestene Romerike
Krisesenter IKS yter er i tråd med Krisesenterloven,
og innebærer et gratis, helårs, heldøgns,
trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud
og oppfølgning sammen med kommunen i
reetableringsfasen. Romerike Krisesenter IKS gir
brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt
med andre deler av tjenesteapparatet, driver
utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet,
samt samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet
for å fremme krisesenterets formål.
Det har vært en økning i år når det gjelder hvor
mange som har benyttet seg av krisesenterets
tilbud. Antall dagsamtaler var 429 samtaler i løpet
av 2018. Det er en aktiv dreining mot bruk av
dagsamtaler, for å sikre oppholdsplass til de som
har høyest risiko.
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Det er en betydelig økning i antall dagsamtaler,
noe som sannsynligvis henger sammen med
bevisstheten hos de ansatte om å vurdere behovet
for hvilke tjenester brukerne trenger fra Romerike
Krisesenter IKS.
Antallet beboere i 2018 ble, som forventet, lavere
enn i 2017. Nedgangen var første halvår, mens
andre halvår var nivået på antall brukere på samme
nivå som i 2017. 277 opphold på krisesenterets
botilbud. Det var totalt 7.153 oppholdsdøgn
gjennom året. Dette betyr at det gjennomsnittlig
bodde 20 personer på krisesenteret hver natt.
Årstall

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Antall

Antall

(voksne og barn)

døgn

dagsamtaler

253
283
324
285
326
277

6 568
6 098
7 915
7 074
8 061
7 153

54
75
294
347
291
429

Antall beboere

Utviklingstiltak 2018
I 2018 har selskapet særlig jobbet med:
- Brukeren i fokus
- Nærvær
- Kommunikasjon
- Samarbeid
- Kompetanse
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Disponering av årsresultatet
Årsregnskap og årsberetning for Romerike
Krisesenter IKS avlegges i henhold til lov om
interkommunale selskaper og i henhold til
forskrift om årsberetning og årsregnskap for
interkommunale selskaper.
Regnskapet
avlegges
etter
kommunale
regnskapsprinsipper, jmf. selskapsavtalens § 5.2.
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap,
investeringsregnskap og balanse med noter et
riktig bilde av selskapets resultat for 2018 og
økonomisk stilling ved årsskiftet.

Mindreforbruket i 2018 på kr 862.601 foreslås
derfor overført til disposisjonsfondet for å styrke
selskapets likviditet, inndekking av planlagt
engangsinvestering i henhold til vedtatt budsjett
for 2019, samt gi selskapet handlingsrom ved
uforutsette hendelser.
Alternativt foreslås deler av mindreforbruket,
kr 550.000 overført til disposisjonsfondet for
inndekking av planlagt engangsinvestering
i henhold til vedtatt budsjett for 2019. Øvrig
mindreforbruk, kr 312.601 tilbakeføres eierkommunene.

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
slutt som er av betydning for bedømmelse av
selskapet.
Selskapet har i 2018 et mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 862.601. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner som ikke
budsjetteres og lavere utgifter til lønn knyttet til
avviket mellom ufaglært vikar i fagstilling under
permisjon og fast stilling som ble besatt noe
senere på året enn budsjettert.
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Arbeidsmiljø
Romerike Krisesenter IKS har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-virksomhet). Avtalens overordnede
mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting
og frafall i arbeidslivet.
Selskapet innførte i 2016 10-faktor medarbeiderundersøkelsen. Den gjennomføres hvert annet år.
Høyeste skår er 5. Landsgjennomsnittet ligger på 4.08.
Resultatet fra 10-faktor brukes aktivt i utviklingen av selskapet og i arbeidet med nærvær og trivsel.
2016
Svarprosent 74%

2018

Gjennomsnittlig skår 4.4

Svarprosent 96%
Gjennomsnittlig skår 4.51

Sykefraværet var i gjennomsnitt på 4,9 % i 2018, som er noe høyere enn 2017, og skyldes delvis planlagt
fravær. Selskapet har et høyt fokus på nærværsfremmende tiltak og rask oppfølging av de som melder
seg syke.

Sykefraværet ved Romerike Krisesenter IKS har hatt følgende utvikling de siste årene:
2012
19%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13,5%

9,5%

9,5%

8,6%

3,4%

4,9

Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2018. Det har heller ikke forekommet
ulykker.
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Likestilling og diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, samt å
hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk,
religion og livssyn. Formålet i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven er å fremme likestilling
og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter
til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av
funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn
av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider
aktivt for å fremme lovenes formål innenfor vår
virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,
utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering
og et bygg tilpasset ulik funksjonsevne.
Styret i RKS har i 2018 bestått av tre kvinner og to
menn, i tillegg til representant valgt av de ansatte.
Per 31.12.18 har RKS 25 ansatte, herav 21
kvinner og 3 menn. Det betyr at 12% av de ansatte
er menn. Gjennomsnittsalderen hos de ansatte er
40 år, og varierer mellom 25 og 72 år.
Ved utlysning av ledige stillinger oppfordrer vi til
kjønnsbalanse i personalgruppen.

Kontroll og etisk standard
Selskapets prosedyrer er levende dokumenter,
som revideres og endres fortløpende.
Selskapet sikrer betryggende økonomisk kontroll
gjennom eget delegeringsreglement.

Det er registrert 60 avvik i 2018. De fleste
omhandler brudd på prosedyrer og strømbrudd
som påvirker nettforbindelse og port.
Avvik behandles med tiltak, gjennomgås i
Arbeidsmiljøutvalget og står som fast punkt på
personalmøter. Tre områder av betydning ble
gjennomgått og tiltak jobbet frem i grupper fordelt
på alle ansatte.
Representantskapet har vedtatt en internkontroll
for selskapet, som inkluderer et skjema for
internkontroll som gjennomføres og sendes ut til
elle eierkommunene i mai hvert år.
Ansatte har ekstern veiledning for å sikre høy etisk
standard i tjenestene. Selskapet har utarbeidet
verdier nedenfra og opp med utgangspunkt i
beste praksis.
Styret mottok i 2018 rapport fra selskapskontrollen
i 2017. Rapporten er fulgt opp med egne saker i
styret og i representantskapet.

Ytre miljø
RKS har ingen innsatsfaktorer eller produkter
som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning
av det ytre miljø. RKS er en ren tjenesteytende
virksomhet. Selskapet ivaretar miljøhensyn
gjennom kildesortering av avfall, to ladepunkter
for el-bil og et energieffektivt bygg. Selskapet
anses ikke å ha en virksomhet som vesentlig
forurenser det ytre miljøet og styret ser ikke behov
for å iverksette tiltak.
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Investeringer, utvikling og risiko
Selskapet har ikke gjennomført investeringer i
2018.
I overgangen fra 2018 har selskapet 7,5 mill.
i likvide midler.
Romerike Krisesenter IKS er eksponert mot
endringer i rentenivået, da selskapet har flytende
rente. Selskapets investeringer finansieres etter
lånebetingelser styrt av markedet og benytter
p.t. flytende rente. Sett i forhold til markedet
har selskapet gode rentebetingelser grunnet
lav økonomisk risiko for långiver, knyttet opp til
kommunal sikkerhet.

Styrets årsberetning 2018
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Styret vurderer den operasjonelle risikoen som lav.
Med operasjonell risiko menes risiko for hendelser
som påvirker selskapets evne til å levere de
tjenester som tilligger selskapet. Unntaket er det
Romerike revisjon peker på i sin eierskapskontroll
i 2017, at krisesenterets likviditet reduseres
når senteret selv må dekke sine underskudd,
og eierne indirekte trekker inn overskudd.
Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert framstå
som svært begrenset og det er heller ingen
ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe
manglende likviditet hvis det skulle oppstå en
uforutsett situasjon.
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ÅRSREGNSKAP 2018

ROMERIKE KRISESENTER IKS
DRIFTSREGNSKAP

Note

Regnskap 2018

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2017

52 188

80 000

-

20 598

23 559 192

23 472 000

22 862 000

22 464 031

-

-

-

350 000

137 721

-

-

170 415

23 749 100

23 552 000

22 862 000

23 005 044

16 641 199

17 196 000

17 146 000

15 476 478

3 662 580

3 797 421

3 068 000

3 455 135

Driftsinntekter:
Salgsinntekter
Refusjoner

3

Overføringer
Andre driftsinntekter

6

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter

2

Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger

4, 7

Andre driftsutgifter
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter:
Brutto driftsresultat:

813 977

765 000

650 000

627 378

1 522 165

1 523 000

1 523 000

1 522 165

3 224

20 000

45 000

31 552

-

-

-

-

22 643 144

23 301 421

22 432 000

21 112 708

1 105 956

250 579

430 000

1 892 336

Finansposter:
Renteinntekter

130 628

-

-

82 166

Renteutgifter

666 029

650 000

680 000

678 703

Avdrag på lån

1 520 540

1 521 000

1 530 000

1 516 621

Mottatte avdrag på lån

4, 8

-

-

-

-

Utlån

-

-

-

-

1 522 165

1 523 000

1 523 000

1 522 165

572 180

-397 421

-257 000

1 301 344

Motpost avskrivninger
Ordinært resultat (Res. før interne finans.)

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger

6

1 223 527

37 451

-

1 250 944

Bruk av tidligere avsetninger

6

1 539 076

460 000

281 000

1 057 315

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskap

25 128

25 128

24 000

21 909

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne
finans.)

862 601

-

-

1 085 806
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INVESTERINGSREGNSKAP

Note

Regnskap 2018

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2017

Investeringer i varige driftsmidler

-

-

-

-

Utlån

-

-

-

-

25 128

25 128

24 000

21 909

25 128

25 128

24 000

21 909

Bruk av lånemidler

-

-

-

-

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom

-

-

-

-

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer

-

-

-

-

Kompensasjon for merverdiavgift

-

-

-

-

Mottatte avdrag på utlån

-

-

-

-

Salg av aksjer og andeler

-

-

-

-

25 128

25 128

24 000

21 909

-

-

-

-

25 128

25 128

24 000

21 909

-

-

-

-

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Investeringer:

Kjøp av aksjer og andeler

4

Sum investeringer
Finansiering:

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap
Netto avsetninger
Sum finansiering:
Udekket/udisponert
BALANSE
EIENDELER:
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

-

-

Faste eiendommer og anlegg

7

38 720 021

39 891 396

Utstyr, maskiner og transportmidler

7

980 270

1 331 060

Utlån

-

-

Konserninterne langsiktige fordringer

-

-

Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

5

172 062

146 934

4, 5

11 405 463

9 438 196

51 277 816

50 807 586

Sum anleggsmidler:
Omløpsmidler
Varer
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik

5

-

-

447 416

5 998 353

-

-

-81 165

-99 469

Aksjer og andeler

-

-

Sertifikater

-

-

Obligasjoner

-

-

Derivater

-

-

Kasse, bankinnskudd

7 518 589

6 693 516

Sum omløpsmidler:

7 884 840

12 592 400

59 152 656

63 399 986

SUM EIENDELER:
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EGENKAPITAL OG GJELD:

Note

Regnskap 2018

Reg. Budsjett

Disposisjonsfond

6

2 447 664

1 361 859

Bundne driftsfond

6

Egenkapital
669 072

984 622

Ubundne investeringsfond

-

-

Bundne investeringsfond

-

-

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

-

-

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK
Invest

-

-

862 601

1 085 806

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)

-

-

Udisponert i inv.regnskapet

-

-

Udekket i inv.regnskapet

-

-

Kapitalkonto

4

Sum egenkapital:

753 351

476 310

4 732 688

3 908 596

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån

-

-

11 894 476

10 180 747

Sertifikatlån

-

-

Annen langsiktig gjeld

-

-

Konsernintern langsiktig gjeld

-

-

38 616 690

40 137 230

50 511 166

50 317 977

Pensjonsforpliktelser

Avsetning for forpliktelser
Sum langsiktig gjeld:

4, 5

8

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån

-

-

3 918 801

9 173 413

Derivater

-

-

Konsernintern kortsiktig gjeld

-

-

Annen kortsiktig gjeld

Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld:
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

-

-

3 918 801

9 173 413

59 162 656

63 399 986

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler

-

-

Ubrukte konserninterne lånemidler

-

-

Andre memoriakonti

-

-

Motkonto for memoriakontiene

-

-
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”

Romerike
Krisesenter IKS ble
opprettet i 2011.
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11
NOTER

Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold
Selskapets årsregnskap er ført etter kommunale regnskapsprinsipper,
jmf. selskapsavtalen.
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet, skal fremgå av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto.
Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, jf. egne standarder
for dette.
Selskapet har et slikt eierforhold pr. 31.12.2018:

Kommunenr

Kommune

221
237
229
227
234
239
230
238
236
233
228
231
226
235

Aurskog-Høland
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Ullensaker

Sum

Eierandel i %
5,7
8,4
2,0
4,1
2,3
1,0
12,9
4,3
7,5
8,3
6,2
19,0
6,3
12,0

100,0
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Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon
Godtgjørelse til styret:
Navn

Styreverv

Kari Hauge
Jane Beate Castro
Cathrine Gundersen
Marius Trana
Kari Vatndal Rustad
Ola Løberg
Elisabeth Beck Dahl

Styreleder jan-jun
Styreleder sep-des
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Sum godtgjørelse til styret

Beløp
43 600
43 600
49 800
42 400
44 800
44 800
46 000

315 000

Godtgjørelse til daglig leder:
Laila Durrani har mottatt kr 846 239 i lønn og kr 21 500 i telefongodtgjørelse.

Tilskudd til revisjon:
Revisjonshonorar i 2018 utgjør kr 76 075.
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Note 3 – Overført fra eierkommuner
Kommune
Aurskog-Høland
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Ullensaker
Sum fra kommuner
Øvrige refusjoner (sykelønn, mva-kompensasjon)

Refusjoner totalt

Opprinnelig
budsjett

Innbetalt i
2018

1 268 934
1 870 008
445 240
912 742
512 026
222 620
2 871 798
957 266
1 669 650
1 847 746
1 380 244
4 229 780
1 402 506
2 671 440
22 262 000

1 268 934
1 870 008
445 240
912 742
512 026
222 620
2 871 798
957 266
957 266
1 847 746
1 380 244
4 229 780
1 402 506
2 671 440
22 262 000
1 297 192

23 559 192
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Note 4 – Kapitalkonto
Kapitalkonto

Debet

INNGÅENDE BALANSE
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg

Kredit
476 310

1 522 165

Kjøp av aksjer og andeler (KLP)

25 128

Aktivering av pensjonsmidler

1 967 267

Avdrag på eksterne lån (Kommunalbanken)

1 520 540

Endring pensjonsforpliktelser
UTGÅENDE BALANSE
SUM
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1 713 729
753 351
3 989 245

3 989 245
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Note 5 – Pensjon
Romerike Krisesenter IKS flyttet sine pensjoner til KLP i 2015. Fremtidige premier vil påvirkes av
risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte i selskapet, samt andre selskap
som inngår i pensjonsordningen. Premien vil også påvirkes av avkastning, lønnsvekst og utvikling i
folketrygdens grunnbeløp.
Regnskapsføringen av pensjon skjer etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner § 13. Premieavviket føres med 1 års amortiseringstid.
Årets premieavvik har økt årets pensjonsutgifter i 2018 med kr 71 135.
Fjorårets premieavvik på kr 87 177 var i 2017-regnskapet ført som en utgift og har i årets regnskap
redusert kostnadene.
Selskapet har et premiefond på kr 1 311 249 som står hos KLP. Dette kan benyttes til å redusere fremtidige
pensjonsutgifter. Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 172 062, og består av årets og tidligere års tilskudd.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert
		
premieavvik og beregningsforutsetningene:

PENSJONSKOSTNADER

2017

2018

Årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)

1 561 446
391 278
1 952 724
-378 029
1 574 695
-43 388
77 614
1 608 821

1 749 057
458 427
2 297 484
-458 685
1 748 799
-87 177
78 501
1 740 123

PREMIEAVVIK
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad
Premieavvik

2017
1 565 132
-77 614
-1 574 695
-87 177

2018
1 756 165
-78 501
-1 748 799
-71 135

PENSJONSFORPLIKTELSE

31.12.2017
ESTIMAT
10 088 986
9 438 196
650 790

31.12.2018
ESTIMAT
11 834 046
11 405 463
428 583

Brutto påløpt forpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arbeidsavgift
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SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1
Overførte/mottatte avvik
Faktisk forpliktelse
Årets opptjening
Rentekostnad
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12

2018
0
10 088 986
-292 333
0
9 796 653
1 749 057
458 427
-170 091
11 834 046

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1
Brutto pensjonsmidler IB 1.1
Estimatavvik midler IB 1.1
Overførte/mottatte avvik
Faktiske pensjonsmidler
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler UB 31.12

2018
0
9 438 196
1 009
0
9 439 205
1 756 165
-78 501
-170 091
458 685
11 405 463

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK
Sum amortisert premieavvik til føring
Akkumulert premieavvik

34

2018
-87 177
-71 135

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2018

AVSTEMMING
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1
Netto pensjonskostnad
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Brutto estimatavvik
Nettoeffekt av fisjon/fusjon
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12

2018
650 790
1 748 799
78 501
1 756 165
-293 342
0
428 583

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING
Endret forpliktelse - Planendring
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff
Endret forpliktelse - Øvrige endringer
Endringer forpliktelse - Totalt
MEDLEMSSTATUS
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snittlig alder, aktive
Gj.snittlig tjenestetid, aktive
FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortiseringstid

2018
0
0
-292 333
-292 333

01.01.2017
32
13
9
319 324
41,31
2,81

01.01.2018
33
19
8
351 522
42,56
4,01

2017
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
1

2018
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
1

35

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2018

Note 6 – Avsetninger og fond
FOND
Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond
Sum disposisjonsfond
Bundne driftsfond
5510002 Gavefond bundet
5510003 Øremerkede midler (krim.forebygg)
Sum bundne driftsfond

Saldo pr
01.01.

Endring

Saldo pr
31.12.

1 361 859
1 361 859

1 085 805
1 085 805

2 447 664
2 447 664

727 944
256 677
984 621

-58 872
-256 677
-315 549

669 072
669 072

Gavefond budnet
Romerike Krisesenter IKS har egen bankkonto for gaver der innbetalinger fra ulike givere bokføres.
Kostnader som skal dekkes av gavepenger, blir utbetalt fra driftskontoen gjennom året, og
kontoregulering foretas annenhver måned.
Mottatte gaver i 2018 er kr 137 721.

Driftsregnskapet
Avsetninger (dekn.tidl.års regnskapsm.merforbruk + bundne fond)
- Bruk av tidligere avsetninger (disposisjonsfond + bundne fond)
Endring
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Beløp
1 223 527
-1 539 076
-315 549
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Note 7 – Investeringer og anleggsmidler
Representantskapet vedtok i møte 19.12.2012 i sak 19/2012 følgende:
«Representantskapet gir selskapets styre fullmakt til åta opp lån inntil kr 55 mill. med formål å bygge
nytt krisesenter.»
Bygget ble tatt i bruk i mai 2014.
Romerike Krisesenter IKS har i samarbeid med Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS (som har vært
byggeleder i byggeprosessen) foretatt en oppdeling av bygget for å føre mest mulig korrekte
avskrivninger over eiendelenes levetid f.o.m. 2015.
Avskrivninger ble foretatt f.o.m. 2015.

Hovedbygg
Anskaffelseskost

Tomt

Tekniske

Kennel-

anlegg

anlegg

Inventar

IKT-utstyr

Sum

25 590 079

5 228 560

11 982 288

604 594

2 203 181

180 249

45 788 951

1 535 406

0

1 797 342

181 377

944 220

108 150

4 566 495

511 802

0

599 114

60 459

314 740

36 050

1 522 165

23 542 871

5 228 560

9 585 832

362 758

944 221

36 049

41 222 456

50

0

20

10

7

5

pr 01.01.
Akkumulerte
avskrivninger
Årets
avskrivninger
Bokført verdi pr
31.12.
Antall års
avskrivning
Sum faste
eiendeler/anlegg

x

Sum utstyr, maskiner og transportmidler

x

x

38 720 021

x

x

x

980 270
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Note 8 – Langsiktig gjeld
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken AS på kr 38 616 690 ved årsskiftet. Selskapet har
innbetalt kr 1 520 540 i ordinære avdrag i 2018.
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Note 9 – Arbeidskapital
Anskaffelse og anvendelse av midler

		
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

2018

Regnskap
2017

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)

23 749 100

23 552 000

22 862 000

23 005 044

-

-

-

-

130 628

-

-

82 166

23 879 728

23 552 000

22 862 000

23 067 210

21 120 979

21 778 421

20 909 000

19 590 543

-

-

-

-

2 211 697

2 196 128

2 234 000

2 217 233

23 332 676

23 974 549

23 143 000

21 807 775

547 052

.422 549

-281 000

1 279 435

Endring i ubrukte lånemidler

-

-

-

-108 259

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

-

-

-

-

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK

-

-

-

-

547 052

-422 549

-281 000

1 171 176

Regnskap

Regnskap

2018

2017

825 073

2 158 379

-

-

-5 550 937

-257 898

18 304

-49 849

-

-

-4 707 560

1 850 632

5 254 611

-679 457

547 062

1 171 176

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler

Invest
Endring i arbeidskapital
Oversikt endring arbeidskapital

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)
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12

REVISORS BERETNING 2018

Til styret i Romerike Krisesenter IKS

Uavhengig Revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Romerike Krisesenter IKS som viser et ordinært resultat på
kr 572 180 og et regnskapsmessig resultat på kr 862 601. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018,
driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov
og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av Informasjon i rapport styrets årsberetning,
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker
ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi
hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere
det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen»
under uttalelse om øvrige lovmessige krav.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap
og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISAene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter
eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir
en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet
skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen,
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med
lov og forskrifter.
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Jessheim, 08.03.19
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www.rkrise.no
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1. tertialrapport 2019 - Enebakk kommune
Dokumenter som er vedlagt:
1. tertialrapport 2019
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. 1. tertialrapport tas til orientering
2. Budsjettendringer under kapittel 7 - Status prosjekter, vedtas.
3. Vedtatt låneopptak reduseres med 1.994.000 kroner. Effekten innarbeides i
handlingsprogram 2020-2023.

Saksprotokoll for Formannskapet - 03.06.2019
Behandling:

Rådmannen presenterte 1. tertialrapport 2019.
Endring i rådmannens innstilling i pkt. 3.: «vedtatt låneopptak reduseres med 5.100.000
kroner..»
Votering: Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
FSK’s INNSTILLING:

1. tertialrapport tas til orientering
2. Budsjettendringer under kapittel 7 - Status prosjekter, vedtas.
3. Vedtatt låneopptak reduseres med 5.100.000 kroner. Effekten innarbeides i
handlingsprogram 2020-2023.

SAKSUTREDNING: Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

I henhold til delegeringsreglementet er avgjørelsesmyndighet tillagt kommunestyret.
Formannskapet har rett til å fremme innstilling.
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Sammendrag

Rapport for 1 tertial gir en oversikt over hvordan utviklingen har vært for 1/3-deler av året og
inneholder prognoser for resten av året.
Bakgrunn

Ifølge økonomireglementet skal økonomisjefen utarbeide en regnskapsrapport for hele
kommunen til formannskapet og kommunestyret på å grunnlag av tertialrapportene
avdelingene legger fram for utvalgene. Alle større avvik skal forklares og begrunnes.
Saksfremlegget skal også inneholde prognose for kommunens årsresultat og om nødvendig
forslag til innstrammingstiltak. Gjenstående investeringsmidler skal også oppgis og faren for
overskridelse av prosjektbudsjetter vurderes.
Videre sier kommunens finansreglement punkt 1.8. at rådmannen minst to ganger i året skal
legge fram rapport for kommunestyret som viser status for finansforvaltningen. Rapporten
legges fram som en del av tertialrapporten.
Saksopplysninger

Avdelingene følger opp budsjett og regnskap på en god måte der avvik blir tatt på alvor, og
det blir gjort grundig arbeid med måneds- og tertialrapporteringene. Så langt i år viser
prognosene for driftsområdet et merforbruk på ca. 6,6 mill. kroner ved årets slutt.
Merforbruket ligger på kultur- og oppvekstavdelingen (KOS) og helse- og omsorgsavdelingen
(HOS). Rådmannen ser svært alvorlig på merforbruket, og det er satt inn tiltatak for å komme
i budsjettmessig balanse. For detaljer se vedlagte tertialrapport.
Beløp i 1000 kr

Sentrale inntekter
Sentrale utgifter
Netto finansutgifter og inntekter
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Til disposisjon

Regnskap
hiå.

Avvik Budsjett Årsprognose Prognose
hiå.
2019
årsavvik

-196 307
173
51 988
0
-144 146

-6 205
-105
700
0
-5 610

-598 517
8 285
54 268
2 466
-533 498

-599 217
7 785
53 168
2 466
-535 798

700
500
1 100
0
2 300

Sentraladministrasjonen
Skole- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
Avdeling for teknikk og utvikling
Enebakk kirkelig fellesråd
Selvkost
Finans
Sum disponering

14 094
94 185
72 409
25 403
1 997
166
-4 439
203 815

-19
2 412
26
611
-33
-758
4 439
6 678

40 387
263 983
175 343
64 769
5 892
-14 622
-2 254
533 498

40 387
266 484
179 448
64 769
5 892
-14 622
-2 254
540 104

0
-2 501
-4 105
0
0
0
0
-6 606

Merforbruk -/mindreforbruk +

59 669

1 068

0

4 306

-4 306

Prognosene for finansområdet viser en forventet merinntekt på ca. 2,3 mill. kroner. Dette
skyldes primært bedre finansinntekter enn budsjettert.
Det er fremdeles knyttet betydelig utsikkerhet til prognosen. For flere detaljer om
finansområdet henvises det til tertialrapporten vedlagt.
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Vurderinger og begrunnelse

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til det endelige resultatet, spesielt i forhold til
skatteinntektene og inntektsutjevningen.
Slik som prognosene foreligger per 1 tertial forventer kommunen merforbruk ved årets slutt.
Det jobbes med tiltak for å komme i balanse. Det kreves stram økonomistyring i avdelingene
for å nå dette målet.
Rådmannen har i 1 tertial gjennomgått investeringsprosjektene, og har kommet fram til at
enkelte prosjekter kan stoppes og avsluttes. På enkelte prosjekter vil det også være mulig å
redusere rammen. Oversikt over endringene vises i kapittel 7 – Budsjettendringer. Netto
medfører endringene lavere lånebehov på 1 994 000 kroner. Effekten av endringene
innarbeides i handlingsprogram 2020-2023
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Rådmannens kommentar
Første tertialrapport 2019 gir en oversikt over utviklingen i kommunen fra januar til april, og
gir en oversikt over forventet resultat ved utgangen av året.
Enebakk kommune står ovenfor en krevende økonomisk situasjon i 2019. Årsprognosen for
avdelingene viser nå et forventet merforbruk på 6,6 mill. kroner, noe som tilsvarer 1,2 % av
avdelingenes netto budsjettramme. Dette skyldes stor aktivitet innenfor flere tjenesteområder,
og da spesielt innenfor pleie og omsorg og barnevern. Det er satt inn tiltak for å redusere
merforbruket, men stort press på tjenestene gjør dette svært vanskelig. For at kommunen som
helhet skal gå i balanse ved årets slutt må alle avdelingene se på tiltak som kan redusere
utgiftsnivået i kommunen. Sentraladministrasjonen og avdeling for tekning og samfunn vil
jobbe med tiltak som kan bidra til at kommunen som helhet går i balanse. Fokuset ved SA og
TES vil være på ikke-lovpålagte tjenester og reduksjon av tjenestenivå. For beskrivelse av
tiltakene henvises det til de avdelingsspesifikke rapportene under kapittel 4.
Det store presset på tjenestene medfører store krav til prioritering av ressursene og god
økonomistyring. Fra administrasjonens side må det gjøres en ny og grundig gjennomgang av
kommunens tjenestetilbud og vurdere hvilke ikke-lovpålagte tjenester som skal tilbys, samt
gjøre vurderinger rundt nivået, standarden, ressursinnsatsen, kvaliteten og organiseringen på
tjenestene. Budsjettprosessen for 2020 og kommende planperiode vil fokusere på hvordan
kommunen skal få budsjettet i balanse i årene som kommer.
Langsiktig og god planlegging vil være avgjørende for å bedre den økonomiske situasjonen på
sikt. Fokus på langsikt driftsutvikling og investeringsbehov vil gjøre kommunen mer rustet mot
endringer i behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og andre endringer.
Skatteinntektene i 2019 er forventet å bli lavere enn budsjettert. Det er imidlertid forventet
merinntekter på inntektsutjevningen som vil dekke opp for mye av avviket på skatt.
Finansområdet viser totalt sett en forventet merinntekt på ca. 2,3 mill. kroner. Prognosen for
finansområdet bidrar dermed til å redusere det forventede merforbruket. Prognosen ved årets
slutt er derfor totalt sett et merforbruk på 4,3 mill. kroner. Prognosene per 1. tertial er fortsatt
heftet med betydelig usikkerhet.
Kommunen har etter budsjettvedtaket innarbeidet prioriteringene og tiltakene vedtatt av
kommunestyret. Verbalvedtakene følges opp, og status på disse er presentert i kapittel 5.
Det er hittil i år bokført 19,2 mill. kroner inkl. mva. i investeringsregnskapet. Mye av dette er
kostnader til den nye skolen i Ytre Enebakk som sto ferdig i fjor høst. Økt investeringsnivå
medfører økt lånegjeld. Total langsiktig gjeld (inkl. formidlingslån og lån til selvkost) utgjør nå
over 1,1 milliard kroner. Dette er et høyt gjeldsnivå sett i sammenheng med kommunens
inntekter. Samtidig har kommunen gjennom flere gode økonomiske år bygd opp et relativt solid
disposisjonsfond. Disse oppsparte midlene vil være svært nyttige dersom rentenivået endrer seg
i negativ retning, og vil gi kommunen et nødvendig handlingsrom for å tilpasse driften til
gjeldende rente- og gjeldsnivå.
Natt til 2. påskedag ble Enebakk kommune utsatt for en hendelse ved at FamHus brant ned til
grunnen. Dette medførte at ordfører og rådmann satt krisestab allerede 2. påskedag for å starte
det møysommelige arbeidet det er å omplassere ca. 60 medarbeidere samt skaffe oversikt over
utstyr som gikk tapt i brannen. Krisestaben satt sammen daglig de første 14 dagene, deretter en
2
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gang pr. uke fram til de midlertidige løsningene er på plass. Parallelt med dette arbeidet vil vi
starte prosessen med gjenoppbygging. Enebakk kommune har gode forsikringsdekninger
gjennom sin forsikring i KLP og det er fra dag én etablert et godt samarbeid med
forsikringsselskapet. Rådmannen er godt fornøyd med at vi sammen med brannvesenet greide
å redde mye av arkivmaterialet som befant seg på NAV. Rådmannen ønsker å takke alle ansatte
som har vært rammet av brannen for den positivitet og pågangsmot de har vist for å tilpasse seg
den nye situasjonen. Flere av enhetene var i drift relativt fort og kunne igjen begynne å gi
tjenester innenfor hvert av sine arbeidsområder. Arbeidet etter brannen vil påvirke kommunen
i lang tid framover og vil medføre at rådmannen vil måtte omprioritere arbeidsoppgaver i
forhold til oppsatt plan.

1

Innledning

De foreløpige tallene i kommunebarometret 2019 viser at Enebakk kommune har noe
dårligere resultater enn tidligere år. Enebakk kommune er i 2019 rangert som kommune nr.
245 justert for inntektsnivå i kommunen. Samlet sett er nøkkeltallene til Enebakk relativt sett
noe svakere enn normalen i Kommune-Norge.
Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. Plasseringene vil derfor
AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. Samtidig er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få
den.

Tabellen viser kommunens rangering i forhold til resten av Kommune-Norge. Gode
plasseringer er markert med grønt, mens dårlige plasseringer er markert med rødt.
Enebakk er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader og er inne på Topp 100-lista innenfor
saksbehandling og miljø og ressurser. Det er imidlertid flere tjenesteområder hvor kommunen
3
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er rangert lavt, slik som barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. En av grunnen til dette er
at områdene skårer dårlig innenfor bemanning og utdanningsnivå. Bemanningen i barnehagene
i Enebakk er lav målt mot de beste kommunene i barometret. I pleie og omsorg er andel ansatte
med fagutdanning lavt.
SYKEFRAVÆR
Sykefraværet hittil i år er høyere enn totalt sett for 2018. Ønsket målsetting er et nærvær på
92,5% noe som tilsier behov for ytterligere fokus på sykefraværsoppfølging.
Sykefravær
<16 dg. i %
16 dg. < i %
Totalt

31.12.2018
2,2%
6,8%
9,0%

1. tertial 2019
2,4%
7,8%
10,2%

ÅRSVERK
Antall årsverk

31.12.2018
576,1

1. tertial 2019
584,1

Bemanningen har totalt økt med ca. 8 årsverk fra 31.12.2018. Avdeling for kultur og oppvekst
(KOS) har en økning på 7,5 årsverk, helse- og omsorgsavdelingen har en økning på 0,55
årsverk, og avdeling for teknikk og samfunn og sentraladministrasjonen har samme antall
årsverk som ved utgangen av 2018. Økningen ved KOS-avdelingen skyldes primært
overtallighet på assistent/fagarbeidernivå, dette skyldes nedgang av antall barn i de
kommunale barnehagene, samt innføring av pedagognormen som gjør at behovet for
assistenter/fagarbeidere er lavere. I tillegg er ett nytt årsverk i barneverntjenesten vedtatt i
handlingsprogrammet for 2019-2022. For detaljer vedrørende bemanningsendringene
henvises det til avdelingenes rapporter.
Pr. 31.12.2018 var det 15 lærlinger i Enebakk kommune, fordelt på 13 lærlinger og 2
lærekandidater. Kommunen har 6 lærlinger fordelt på Barne- og ungdomsarbeiderfaget, 6
lærlinger og 1 lærekandidat i helsearbeiderfaget og innen byggfaget har vi 1 lærling og 1
lærekandidat.
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AVVIKSMELDINGER – Kvalitetslosen/Compilo

Hittil i år er det meldt totalt 277 avvik. Avvikene er fordelt på følgende kategorier: 126
Tjeneste/bruker, 152 HMS og 29 Organisasjon/internt. Ved avviksmelding kan man velge flere
enn én kategori om gangen. Ved samme periode i fjor ble det meldt 252. I 2018 ble det meldt
786 avvik totalt. Avvikene skal danne grunnlag for avdelingenes forbedringsarbeid.

2

Økonomi

Skatteinntekter og inntektsutjevning
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Prosent

I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 % for kommunene. I
forbindelse
med
revidert
nasjonalbudsjett
er
skatteveksten
Skatteinntekter Enebakk
oppjustert til 1,2 %. Budsjettert vekst i
Økning i % fra 2018-2019
Enebakk er 1,4 %, men hittil i år har
skatteveksten vært på 0,67 %, noe som
6,000
5,000
er lavere enn forventet. Årsaken til
4,000
nedgangen skyldes delvis at skattøret i
3,000
2019 er nedjustert, noe som igjen
2,000
påvirker
hvor
mye
Enebakk
1,000
,000
kommunene mottar i skatteinntekter. I
tillegg kan en medvirkende faktor være
lavere vekst i gjennomsnittslønnen til
innbyggerne i Enebakk og at de er
Økning % 2018Budsjettert vekst fra RSK 2018
mindre formuende enn på landsbasis.
2019

Prognose fra Kemneren (fra mai 2019) viser at Enebakk kan forvente lavere skatteinntekter enn
budsjettert. Kommunens egne prognoser tilsier også mindreinntekter på skatt. Totalt legges det
til grunn en mindreinntekt på 7 mill. kroner.
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På grunn av den relativt lave skatteveksten i Enebakk, sammenliknet med landet, er det
forventet at inntektsutjevningen vil dekke store deler av mindreinntekten på skatt. Enebakk har
per april en skatteinntekt per innbygger som utgjør noe under 90 % av landsgjennomsnittet.
Hittil i år har Enebakk mottatt inntektsutjevning på ca. 2,4 mill. kroner, ca. 0,9 mill. kroner over
budsjett.

Rammetilskudd og skjønnstilskudd
Så langt i år har kommunen mottatt skjønnstilskudd som forventet.
Rammetilskudd mottatt hittil i år ligger noe under budsjett som følge av endringer gjort i
statsbudsjettet etter at rådmannen la fram handlingsprogrammet i november 2018. Primært
skyldes endringene at rammetilskuddet ble redusert for å finansiere øremerkede midler til
lærenormen i 2019. Totalt er det forventet at Enebakk vil motta 0,5 mill. kroner mindre i
rammetilskudd enn budsjettert. Budsjettert rammetilskudd i 2019 er 260,8 mill. kroner.
Momskompensasjonsordningen
Momskompensasjonen mottatt hittil i år ligger noe høyere enn budsjettert. Prognosen for årets
slutt er positiv.
Renteinntekter
Kommunens plasseringer i First aktiv rente og Holberg likviditet har hatt avkastning som
forventet. Avkastningen har hittil i år vært på 1,12 % siden 31.12.2018 og utgjør ca. 0,85 mill.
kroner.
Det er forventet at renteinntektene blir noe bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak bedre
likviditet enn lagt til grunn ved budsjettering.
Rentekostnader
Det er budsjettert med rentekostnader på totalt 22,4 mill. kroner (inkl. formidlingslån). Det er
forventet at rentekostnadene blir som budsjettert.
Sykelønnsrefusjoner
Sykelønnsrefusjon blir inntektsført når kravet sendes til NAV. I enkelte tilfeller kan man
havne i situasjoner der kravet blir avvist eller beløpene blir endret. Kommunen er i en
pågående prosess med å rydde opp i gamle sykelønnsrefusjonskrav. NAV har stort etterslep
med sykelønnsrefusjon, bl.a. pga. for dårlige rutiner rundt mottak av inntektsskjema. På grunn
av dette har NAV utsatt foreldelsesfristen for innsendte krav. Resultatet av opprydningen kan
være at man får avvist noen krav, men også at man mottar høyere beløp på andre krav.
6
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Oppsummering
Oppsummert viser prognosene for finansområdet en forventet merinntekt på ca. 2,3 mill.
kroner.
Beløp i 1000

Sentrale inntekter
Sentrale utgifter
Netto finansutgifter og inntekter
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Til disposisjon

Regnskap
hiå.
-196 307
173
51 988
0
-144 146

Avvik Budsjett
hiå.
2019
-6 205
-105
700
0
-5 610

-598 517
8 285
54 268
2 466
-533 498

Årsprognose

Prognose
årsavvik

-599 217
7 785
53 168
2 466
-535 798

700
500
1 100
0
2 300
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3

Avdelingenes tertialrapporter

I tabellen nedenfor vises resultatet hittil i år og forventet avvik og prognose ved årets slutt.
Totalt forventer avdelingene et merforbruk på 6,6 mill. kroner ved årets slutt. Merforbruket
knyttes til avdeling for helse og omsorg og kultur, oppvekst og skole.
Totalt forventer kommunen et merforbruk på 4,3 mill. kroner.
Beløp i 1000

Sentrale inntekter
Sentrale utgifter
Netto finansutgifter og inntekter
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Til disposisjon

Regnskap
hiå.

Avvik Budsjett Årsprognose Prognose
hiå.
2019
årsavvik

-196 307
173
51 988
0
-144 146

-6 205
-105
700
0
-5 610

-598 517
8 285
54 268
2 466
-533 498

-599 217
7 785
53 168
2 466
-535 798

700
500
1 100
0
2 300

Sentraladministrasjonen
Skole- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
Avdeling for teknikk og utvikling
Enebakk kirkelig fellesråd
Selvkost
Finans
Sum disponering

14 094
94 185
72 409
25 403
1 997
166
-4 439
203 815

-19
2 412
26
611
-33
-758
4 439
6 678

40 387
263 983
175 343
64 769
5 892
-14 622
-2 254
533 498

40 387
266 484
179 448
64 769
5 892
-14 622
-2 254
540 104

0
-2 501
-4 105
0
0
0
0
-6 606

Merforbruk -/mindreforbruk +

59 669

1 068

0

4 306

-4 306

Rådmannen har stort fokus på merforbrukene i avdelingene, og det settes inn tiltak der det er
mulig. Situasjonen følges nøye opp, og da spesielt ved pleie og omsorg og barnevern.

Sentraladministrasjonen (SA)
ØKONOMI

Avvik: Merforbruk -/mindreforbruk +

Avvik hittil i år
 Lønn, sosiale utgifter og refusjoner (netto)
Regnskapet viser et totalt mindreforbruk på lønn. Dette skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner
som ikke er budsjettert. Noe av mindreforbruket på refusjoner må sees i sammenheng med ikkebudsjetterte vikarkostnader. I tillegg er det lavere utgifter til lærlinger enn budsjettert. Se flere
detaljer under prognose og aktivitet.


Driftsutgifter
8
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Merforbruket er i all hovedsak knyttet til IKT. Det er merforbruk på service/reparasjoner og
juridisk bistand. Sistnevnte knytter seg til advokatbistand i forbindelse med ny ØIKT-avtale.
 Driftsinntekter
SA har mottatt lavere inntekter enn forventet. Som følge av langtidssykefravær for kommunens
innfordrer har økonomikontoret satt ut deler av innkrevingsarbeidet til Eik. Dette gir et
inntektstap, men samtidig vil tapet i stor grad dekkes av sykelønnsrefusjonen.

Prognose ved årets slutt
 Lønn, sosiale utgifter og refusjoner (netto)
Det forventes utgifter på ca. kr. 550 000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak
sykelønnsrefusjoner. I tillegg forventes lavere lønnsutgifter til lærlinger. Dette skyldes at antall
ansatte lærlinger er lavere enn avsatte midler i lønnsrammen. Dette vil igjen gi et noe lavere
tilskudd på inntektssiden.
 Driftsutgifter
Det forventes merutgifter på ca. kr. 280 000. Dette skyldes i stor grad høyere
lisenskostnader/vedlikeholdsavtaler til programvare enn forventet ved budsjettering. I tillegg
forventes det høyere kostnader knyttet til valget og juridisk bistand enn det som ble satt av i
budsjettet. Det er også ventet en økning i overføringen til andre trossamfunn. Dette skyldes økt
budsjett for Den norske kirke (som benyttes som beregningsgrunnlag).
 Driftsinntekter
Det forventes ca. 270 000 kr. lavere inntekter til SA enn lagt til grunn ved budsjettering.
Bortfallet av inntekter er knyttet til utsetting av innkrevingsarbeidet (som beskrevet ovenfor),
lavere gebyrinntekter og lavere tilskudd til lærlinger.
 Årsprognose
Årsprognosen er i balanse.
Tiltak
Den totale prognosen til kommunen viser et forventet merforbruk ved årets slutt. SA vil derfor
jobbe med tiltak som kan bidra til at kommunen kommer i balanse. Dette vil bli innarbeidet i
månedsrapportene fremover.

MEDARBEIDER
Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær
<16 dg. i %
16 dg. < i %
Sum sykefravær

31.12.2018
2,2 %
5,2%
7,4%

1.tertial
1,4 %
8,8 %
10,2%
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Sentraladministrasjonen har hatt et høyt langtidssykefravær den siste perioden. Avdelingen
jobber aktivt med å forebygge og redusere fraværet. Fraværet skyldes helsemessige årsaker
og er ikke arbeidsmiljørelatert.
Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk
Antall årsverk
Herav vakanser
Antall i engasjement
Antall i engasjement

31.12.2018
20
0
31.12.2018
0

1.tertial
20
0
1.tertial
0

KVALITET/PRODUKSJON

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN
Økonomikontoret:
Aktiviteten i økonomiavdelingen har hovedsakelig gått som planlagt. Som nevnt har det vært
et etterslep på innfordring knyttet til langtidssykefravær, men dette er nå håndtert med bistand
fra Eik.
KDP:
Aktiviteten har stort sett gått som planlagt.
 Kommunen har gjennomført 10 Faktor medarbeiderundersøkelse som ble ferdigstilt
før påske. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 66%, noe rådmannen er fornøyd
med. Resultatet av undersøkelsen skal gjennomgås avdelingsvis og det skal jobbes
aktivt med oppfølging i den enkelte enhet.
 Det er jobbet frem forslag til digitaliseringsprosess for å starte arbeidet med
robotisering av digital kommunikasjon med kommunens innbyggere.
 Det er utarbeidet mandat for Tjenestedesign, samt igangsatt arbeid med
oppgavekartlegging for kommunikasjonsenheten/servicetorg.
 AMU og HTV-møter, samt møtekjøringer for styrer, råd og utvalg er i perioden
gjennomført som planlagt.
 Verneombudssamling for gjennomføring mai/juni er planlagt.
 Det er utarbeidet et mandat til arbeidsgruppen som skal jobbe med forslag til
Heltidskultur.
 Veteranplan vedtatt av KST før jul er publisert.
 Opplegg for lederutvikling m/LeadershipWeekly er i planleggingsstadiet.
 Planlegging av valget er godt i rute.
 Antall lærlinger ved inngangen til 2019 var 13 lærlinger og 2 lærekandidater. Det har
vært færre søkere i år enn tidligere.
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Planlagte medarbeiderskapsprosesser i sykehjemsenheten er utsatt til høsten. Implementering
av ny versjon Compilo er også utsatt til høsten som følge av mangel på møteromskapasitet til
å gjennomføre nødvendige samlinger. Tilsvarende er digitalisering/automatisering av
elektroniske personalmeldinger i Visma utsatt til høsten.
Rådmannskontoret:
Aktiviteten på rådmannskontoret har stort sett godt som planlagt, men det er grunn til å
påpeke at arbeidet med etablering av nye ØIKT, NRI og LMS er relativt tidkrevende
prosesser som medfører merarbeid for flere av kommunens ledende personer.

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET
Økonomikontoret:
Økonomiavdelingen arbeider med implementeringen av Framsikt. I løpet av 2019 skal
rapportering, økonomiplan og årsbudsjett gjøres i Framsikt. Dette blir et helhetlig
styringsverktøy for alle aktivitetene i kommunens økonomiske årshjul. Modulen for
rapportering er snart ferdig implementert.
Det arbeides med å finne ny struktur og avtale for kommunens innkjøpssamarbeid gjeldende
fra og med 1.1.2020. Dagens innkjøpssamarbeid (NRI) vil bli avviklet som følge av
kommunesammenslåingen på nedre Romeriket.
KDP:
Arbeidet med gjennomføring av valget vil prege mesteparten av avdelingen i høst inntil primo
oktober. Det vil bli arbeidet videre med digitalisering av ulike arbeidsprosesser. Arbeidet med
oppgavekartlegging Kommunikasjon og arbeidet med Heltidskultur videreføres. I tillegg vil
utsatte medarbeiderskapsprosesser igangsettes, samt implementering av ny versjon Compilo
(kvalitetslosen), og Visma-modul for personalmeldinger.
Rådmannskontoret:
Rådmannskontoret vil i 2. tertial jobbe opp mot kommunevalget. I tillegg vil arbeidet med
gjenoppbygging av FamHus ta mye av rådmannens tid i tillegg til å få på plass gode avtaler
for videre drift av Follo LMS og NRI. Den krevende økonomiske situasjonen gjør at
rådmannen og hennes ledere må jobbe intensivt inn mot budsjettet for å kartlegge områder der
det er mulig å endre driften inn mot rådmannens budsjettforslag 2020 og HP. I dette arbeidet
vil kommunens totale aktivitetsnivå måtte gjennomgås. Den planlagte samlokaliseringen av
kommunens ledelse og staber vil som følge av brannen naturlig nok bli forsinket. Vi har fått
til noe samlokalisering ved at alle kommunalsjefene nå befinner seg på rådhuset. Rådmannen
antyder at vi først vil kunne få gjennomført hele den planlagte prosessen med samlokalisering
av ledelsen og stabene nærmere jul.
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Kultur, oppvekst og skoleavdelingen
(KOS)
ØKONOMI

Avvik: Merforbruk -/mindreforbruk +

Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto)
o Avdelingen har ved utgangen av 1.tertial et netto mindreforbruk i lønnsutgifter på kr
970’. Mindreforbruket skyldes refusjonsinntekter og vakanse i stillinger. I tillegg er
vikarkostnader for barnehagene ført i drift som konsulenttjeneste (vikarer hentes fra
Personalhuset). Kostnaden for disse utgjør ca. kr 500’.




Driftskostnader
o Regnskapet viser ved utgangen av 1.tertial et merforbruk på drøyt 2 mill.
Merforbruket skyldes økte kostnader til skoleskyss, kostnader til lisenser og
kurs/seminar for barnehager (kommunale og private), samt omtalte vikarkostnader i
barnehagene.
I tillegg har barneverntjenesten økte kostnader til:
o sakkyndige psykologutredninger som ble satt i gang i 2018 (fullført i 2019),
o nødvendig familieveiledning igangsatt i 2018 (fullført i 2019),
o økte kostnader knyttet mot ekstra kostnadskrevende fosterhjemsplassering,
o høye kostnader til konsulentbistand med saksbehandling som følge av
vakanser/sykefravær.
Driftsinntekter
o Ved utgangen av 1.tertial har avdelingen en merinntekt på 3,4 mill. som følge av:
 økt brukerbetaling SFO,
 statlig tilskudd til pedagognorm/bemanningsnorm i private barnehager
(overført i mai og fremkommer som en merutgift under prognoser),
 refusjonsinntekt fra andre kommuner for barnehageplasser i Enebakk som
skulle vært inntektsført i 2018,
 et noe høyere statstilskudd til innføring av lærernorm enn forventet ved
budsjettering,
 mottatt øremerket tilskudd til enkelt flyktninger med særskilte behov,
 øremerket tilskudd til voksenopplæring norsk/samfunnsfag er kommet tidligere
enn forventet ved periodisering av budsjettet.

Prognose ved årets slutt


Lønn og sosiale utgifter (netto)
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o Det forventes en lavere lønnsutgift som følge av vakanse i stillinger. Midlene
vil bli omdisponert til dekning av merutgifter i drift.
Driftskostnader
o Det forventes en merutgift som følge av økte kostnader i barneverntjenesten,
totalt ca. 3,2 mill. kroner. Kostnadene knytter seg til utgifter nevnt under punkt
om avvik hittil i år. Det forventes å kunne dekke opp ca. kr 700’ av forventet
merforbruk innenfor avdelingens gjeldende ramme.
I tillegg har kommunen mottatt øremerket tilskudd til bemanning i private bhg,
1,7 mill. som dekkes av økt inntekt.
Øvrige kostnadsøkninger knyttet til skoleskyss, lisenser, kompetanseheving og
vikarkostnader vil dekkes gjennom mindreforbruk nettolønn, økt inntekt og
justering mellom budsjettposter / stram kostnadskontroll.
Driftsinntekter
o Det forventes en merinntekt på ca. 2,8 mill. som følge av inntekter nevnt under
avvik hittil i år.

Tiltak
o Alle enheter pålegges streng kostnadskontroll.
o Engasjementer avvikles.
o Dersom det er forsvarlig settes det ikke inn vikar i skoler og barnehager fra
1.fraværsdag.
o Stillinger holdes i vakanse.
o Reelle mindreforbruk justeres fortløpende til kostnadsposter med merforbruk.
o Barneverntjenesten forsøker i det lengste å unngå kostnadskrevende
institusjonsplasseringer, familiesentre og akuttplasseringer.
o Barneverntjenesten vil begrense bruken av sakkyndige utredninger og private
familieterapitiltak så mye som mulig, og heller benytte tjenestens egne faglærte
på området.
o Konsulenter til saksbehandling vil fases ut parallelt med at nye ansatte kommer
på plass i barneverntjenesten. Dette forutsetter samme aktivitetsnivå som i dag,
eller lavere.

MEDARBEIDER
Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær
<16 dg. i %
16 dg. < i %
Sum sykefravær

31.12.2018
2,2
4,8
7,0

1.tertial
2,4
7,6
10,0

Korttidsfraværet i avdelingen er stabilt lavt. Langtidsfraværet har steget noe. Sykefraværet
oppgis i hovedsak til ikke å være relatert til arbeidsplass eller arbeidsmiljø. Alle enhetene
jobber aktivt med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplasser for å få ansatte raskest
mulig tilbake på jobb. Det er høyt fokus på nærvær på arbeidsplassen.
Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk
Antall årsverk

31.12.2018 Budsjetterte årsverk
2019
280,11
272,61

1.tertial
287,58
13
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Herav vakanser

6,6

Antall i engasjement
Antall i engasjement

22,47
31.12.2018
1

1.tertial
1,5

Avdelingen har ved utgangen av 1.tertial overtallighet på assistent/fagarbeidernivå. Dette
skyldes nedgang av antall barn i de kommunale barnehagene, samt innføring av
pedagognormen som gjør at behovet for assistenter/fagarbeidere er lavere. I tillegg har
avdelingen hatt et antall ansatte knyttet mot styrket førskoletilbud. Assistenter i disse
stillingene må ansettes fast og forblir en del av ordinær barnehagedrift i det øyeblikket
behovet for styrking opphører.
Det er også overtallighet knyttet mot skoleassistenter som følge av elever med vedtak om
assistent som ikke lenger går i grunnskolen. Vakansene skyldes vanskeligheter med å
rekruttere faglærte til lærer- og pedagogstillinger.

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN
Avdelingens aktivitet har stort sett vært i forhold til plan.

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET
Administrasjon og fellestjenester vil ha høyt fokus på saksbehandling for og sluttføring av
politiske bestillinger, oppfølging av vedtak gjort i politiske saker, oppfølging av enhetene,
planarbeid og økonomiarbeid.
Kultur, integrering og forebygging skal ha fokus på å forhindre utenforskap, samt å tilby
kommunens innbyggere gode kulturelle opplevelser i samarbeid med frivillighetene.
Ved PP-tjenesten forventes det at mye av arbeidet gjennom 2.tetial vil dreie seg om
rekonstruksjon av utredningsarbeid gjort før brannen i Familiens Hus.
Skolene har fokus på nødvendige områder ut ifra kartleggingsprøver, mestringsmuligheter,
økt læringsutbytte og trivsel.
Kommunale barnehager skal ha fokus på kompetanseheving i personalet, rekruttering og
økonomi i tillegg til drift av god pedagogisk virksomhet.
Barneverntjenesten har høyt fokus på saksbehandling og økonomistyring.
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Helse- og omsorgsavdelingen (HOS)
ØKONOMI

Avvik: Merforbruk -/mindreforbruk +

Avvik hittil i år


Lønn og sosiale utgifter (netto)
Lønn korrigert for sykelønnsrefusjoner viser tilnærmet balanse ved 1. tertial.
For Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten er kostnadene delvis knyttet til forhold i 2018
og delvis til spesielt krevende brukere som i perioder krever ekstra bemanning.
Tilrettelagte tjenester har merkostnader knyttet til lønn i november og desember 2018.
Alle turnusenhetene har merkostnader på lønn som følge av lite eller ingen budsjetterte
midler til vikarer i arbeidsgivers sykepengeperiode. Det utbetales ikke refusjon fra NAV
ved sykdom før etter 16 dager. Turnusenhetene må som regel ta inn vikar fra første dag.
Andre enheter har besparelse som følge av midlertidig ledige stillinger og refusjoner ved
sykefravær uten at det tas inn vikarer. Besparelsene dekker merkostnadene ved enhetene
nevnt ovenfor ved første tertial.



Driftskostnader
Andre driftskostnader enn lønn viser et merforbruk pr 1. tertial på ca. kr 318’.
Merkostnadene er hovedsakelig knyttet en gave til Enebakk sykehjem som er avsatt til
fond. Merkostnaden ses sammen med tilsvarende merinntekt under driftsinntekter.
NAV har et merforbruk på overføringer til andre som skyldes omlegging av ordningen
arbeidsavklaringspenger (AAP). Gradvis vil antallet brukere av denne statlige
støtteordningen måtte over på andre kommunale ytelser.
Hjemmetjenesten har merkostnader til leie av sykepleier som påløp i 2018.
Forpleining har merkostnader som følge av at mange beboere har behov for
spesialtilpasset mat.



Driftsinntekter
Driftsinntektene viser en merinntekt på ca. kr 356’
Merinntektene er hovedsakelig knyttet til en stor gave til Enebakk sykehjem. Dette er satt
av til fond og ses sammen med merkostnadene på driftskostnader.
Det er en inntektssvikt ved HOS-administrasjon og fellestjenester som skyldes reduksjon i
egenandeler og refusjon fra Helfo for pasienter hos LIS1-legen (tidligere turnuslege).
Antall pasienter hos LIS1-legen reduseres ved at det ikke lenger er legevakt ved Enebakk
legesenter.
15
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Prognose ved årets slutt
Det forventes en merkostnad i 2019 på ca. 4,1 mill.


Lønn og sosiale utgifter (netto)
Det forventes et merforbruk på lønn på ca.kr 865’ ved årets slutt
Enebakk Sykehjem vil få et merforbruk på lønn på ca. 1,2 mill. Dette skyldes kostnader
som påløp i november og desember 2018 og nødvendig bruk av vikarer de første 16
dagene av et sykefravær. Tiltak er iverksatt for å begrense merkostnadene. Tiltakene er
tatt hensyn til i prognosen.
Hjemmetjenesten vil få en merkostnad på ca. 1 mill. Dette skyldes både kostnader fra
november og desember 2018 og ekstra bemanning i perioder med spesielt stor
arbeidsmengde. Det skyldes også manglende budsjett til vikarer de første 16 dagene av et
sykefravær.
Tilrettelagte tjenester har et merforbruk på lønn som vil utjevnes ved innføring av ny
turnus med arbeid hver 3 helg. Det er ledige helgestillinger som utgjør det meste av
merkostnadene til lønn ved enheten sammen med manglende budsjett til vikarer de første
16 dagene av et sykefravær.
HOS-administrasjon og fellestjenester vil få en besparelse på ca. 660’ som følge av
midlertidig ledige stillinger og overgang til AFP.
Enhet for psykisk helsearbeid og rus Vil få en besparelse på lønn som delvis motsvares av
lavere refusjon til psykolog som følge av ledig stilling i deler av 2018.



Driftskostnader
Det forventes en merkostnad på ca. 3,0 mill. ved årets slutt.
NAV forventer en merkostnad på ca. 1 mill., hovedsakelig som følge av nye regler for
ordningen AAP. Gradvis utover i året vil flere med AAP få avslag på videreføring av
ordningen og må over på kommunale ytelser.
Hjemmetjenesten vil få en merkostnad på ca. kr 600’ som hovedsakelig skyldes kjøp av
vikartjenester ved manglende sykepleierdekning.
Tilrettelagte tjenester vil få en merkostnad på ca. kr 800’. Merkostnaden skyldes
hovedsakelig kjøp av tjenesten BPA fra private aktører. Merkostnaden er knyttet til
administrasjon av tiltaket hos den aktøren som utøver tjenestene. Dette beløpet er det ikke
anledning til å søke om tilskudd til fra ordningen «Tilskudd til ressurskrevende tjenester».
Kjøp av plasser fra andre / i andre kommuner blir også dyrere enn forventet ved
budsjettering.
Forpleining forventer en merkostnad på ca. 300’ til mat. Dette skyldes økende behov for
spesialtilpasset mat, økende matvarepriser og et større fokus på under- og feilernæring av
både beboere i sykehjem og hjemmeboende med tjenester fra Hjemmesykepleien.
Helse barn og unge forventer et merforbruk på ca. kr 200’ som følge av økte kostnader til
bl.a. medisinsk forbruksmateriell, datalisenser og tolketjenester.



Driftsinntekter
Det forventes en inntektssvikt på ca. kr 240’ ved årets slutt.
HOS-administrasjon og fellestjenester forventer en inntektssvikt på ca. kr 240’ som følge
av lavere egenandel og refusjon fra Helfo for LIS1-legen (tidligere turnuslege) ved
avvikling av legevakten ved Enebakk legesenter.
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Enhet for psykisk helsearbeid og rus forventer en inntektssvikt på ca. kr 200’ på tilskudd
til psykolog fordi stillingen har stått ledig deler av året i 2018. Inntektssvikten ses opp mot
besparelse på lønn ved enheten.
Ved ReHabilitering og Friskliv forventes en merinntekt på ca. kr 100’ på egenandeler ved
fysioterapi.
Ved Tilrettelagte tjenester forventes en merinntekt på ca. kr 100’ for salg av
aktivitetstilbud til en bruker i en annen kommune. Merinntekten gjelder både 2018 og
2019 og er på ca. kr 50’ pr år.

Tiltak


Ved Hjemmetjenesten arbeider med følgende tiltak:
o Økning i bemanning på kvelder og i helger er utført med kortvakt på kvelder og
ekstra dagvakt i helger. Dette skal redusere behovet for innleie fra vikarbyrå, gi
mindre overtid og kanskje også redusere sykefraværet
 Tiltaket er iverksatt
o Verktøyet «digital vaktbok» og rutiner i forhold til dette etableres
 Digital vaktbok er klar til å implementeres
o Ekstra fokus på rekruttering til helgestillinger for å redusere kostnader til overtid.
 Dette tiltaket er en kontinuerlig prosess. Det er høy turnover i mindre
stillingsprosenter i helgene.
o Arbeide med å ha strengere tjenestetildeling og gjennomgang og reduksjon av
gjeldende vedtak der dette er forsvarlig i samarbeid med forvaltningen.
 Tiltaket er under arbeid og planlegging, men vil ta noe tid. Forventes
ferdigstilt først i 2020.
o Innføring av medisindispensere, vil på sikt kanskje spare noen oppdrag.
 Tiltaket forventes iverksatt høst 2019
o Arbeide for endret rutine vedrørende handling av mat til brukere. Overgang til
digital eller telefonisk bestilling av mat for brukere/pårørende. Hjemmesykepleien
bidrar i de tilfeller der det er påkrevd.
 Tiltaket er avhengig av samarbeid i flere enheter, ventes iverksatt høst
2019



Ved Enebakk sykehjem arbeider med følgende tiltak:
o Restriktiv innleie ved sykefravær.
 Tiltaket er iverksatt
o Raskt tilbake i jobb ved aktiv sykefraværsoppfølging
 Tiltaket er iverksatt
o Unngå bruk av overtid i størst mulig grad
 Tiltaket er iverksatt
o Ny turnusordning – ønsketurnus - innføres for å redusere fravær
 Tiltaket iverksettes i uke 25



Ved Tilrettelagte tjenester arbeider med følgende tiltak:
o Ny turnus som innebærer arbeid hver 3. helg mot tidligere hver 4. helg
 Tiltaket iverksettes fra uke 25
o Ett årsverk med ansvar for Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, som
omhandler bruk av tvang og makt ovenfor utviklingshemmede, holdes ubesatt.
Kommunene er pålagt å ha en ansvarlig for dette fagområdet. Enhetsleder har
riktig kompetanse og innehar i dag i denne rollen.
17
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 Tiltaket er iverksatt
o Det er sterkt fokus på bruk av overtid. Overtid benyttes kun dersom det er
nødvendig for å ha forsvarlig drift.
 Tiltaket er iverksatt og krever kontinuerlig fokus
o Gjennomgang av rutiner for å bedre «kodingen» i Notus mot budsjett, vil gi bedre
oversikt over hvilke formål det leies inn vikarer til.
 Tiltaket iverksettes i løpet av 2019.


Ved Forpleining arbeider med følgende tiltak:
o Det foretas gjennomgang av produksjonen ved kjøkkenet med tanke på å finne
rimeligere løsninger. I dette inngår gjennomgang av avtalene med leverandører,
med kontinuerlig forhandlinger om priser.
 Status på tiltak er at dette er en kontinuerlig prosess, hvor det forhandles
om priser med leverandører hvor det allerede foreligger en innkjøpsavtale
med rabatterte priser.



Ved NAV arbeider med følgende tiltak:
o Restriktiv saksbehandling på søknader om økonomisk sosialhjelp. Månedlig
gjennomgang av lister for å følge nøye utviklingen.
 Tiltaket er iverksatt
o Aktivitetsplikten gjennomføres på alle under 30 år, men har fokus også på de over
30 år.
 Tiltaket er iverksatt
o Vedtak over 15 000 skal besluttes og godkjennes av leder
 Tiltaket er iverksatt
o Alle refusjonskrav skal fremlegges og underskrives av leder
 Tiltaket er iverksatt
o Vedtak hvor det er tvil om innvilgelse skal avslås. Dette er også lik
saksbehandling som på arbeidsavklaringspenger, AAP. Klagerett kan føre til økt
saksbehandlingstid. Det skal fortsatt være forsvarlig saksbehandling.
 Tiltaket er iverksatt

MEDARBEIDER
Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær
<16 dg. i %
16 dg. < i %
Sum sykefravær

31.12.2018
2,4 %
8,5 %
10,9 %

1.tertial 2019
2,7 %
7,2 %
9,9 %

Avdelingen har et stabilt lavt sykefravær. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging i alle
enheter gjennom samtaler og tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Sykefraværet knyttes til ikke
til arbeidsmiljø eller arbeidsplass.
Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk
Antall årsverk
Herav vakanser
Antall i engasjement
Antall i engasjement

31.12.2018
202,12
17,98
31.12.2018
2,0

1.tertial
202,72
17,71
1.tertial
3,6
18

1.terital 2019

691

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Enebakk kommune 1 Tertialrapport 2019

_____________________________________________________________________________







Ved Hjemmetjenesten har antall årsverk økt med 1,4 i henhold til politisk vedtak.
Tilrettelagte tjenester har hatt en reduksjon på 0,87 årsverk i løpet av våren som følge
av at brukere har valgt privat BPA. Høsten 2018 sluttet ansatte tilsvarende 3,85
årsverk for å følge brukere til privat tjenesteyter. Besparelsen på lønn benyttes til
delvis dekning av kostnaden ved å kjøpe tjenesten.
3,2 årsverk i engasjement er finansiert med midler fra Helsedirektoratet til styrking av
psykisk helse.
0,4 årsverk i engasjement er finansiert med tilskuddsmidler til opptrapping av
habilitering og rehabilitering fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN
Helse- barn og unge




Helsestasjonene har økning av foreldre med psykiske plager og som har behov for
oppfølging innen psykisk helse på en lavterskel nivå. Familier med sammensatte
behov krever ekstra ressurser fra tjenesten i form av foreldreveiledning og oppfølging
av foreldrenes psykiske helse. En liten nedgang i fødsler oppveier delvis behovene i
familiene.
Aktivitet innenfor skolehelsetjenesten er høy og økende, spesielt psykisk helse ved
både barne- og ungdomsskolene. Det er stor pågang av elever med psykiske vansker,
atferdsvansker og rusproblematikk. Enheten bruker mere ressurser ifht tverrfaglig
samarbeid, bl.a. koordinerende funksjon med fast tilstedeværelse i tverrfaglig
familieteam i Familiens hus og gjennomføring av COS foreldrekurs.

NAV
 Enheten ser en økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp og bidrag til
boligformål. Selv med aktive tiltak ser det ut til at enheten vil ha et merforbruk på ca.
1 million ved årets slutt.
Tilrettelagte tjenester
 Ledelsen i enheten har gjennomgått driften og lagt planer for videre arbeid.
 Det er fokus på etter og videreutdanning. En gruppe har gått på velferdsteknologiens
ABC. En ansatt har begynt på helsefagarbeider utdanning i år og 6 ansatte avlegger
eksamen som helsefagarbeidere før sommeren 2019. Dette gir et faglig løft for
enheten.
Forpleining
 Behovet for spesialtilpasset kost i avdelingene øker, dette medfører ekstra kostnader
og økende arbeidsmengde.
 Salg av middager og catering varierer.

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET
ReHabilitering og Friskliv
 Enebakk kommune ved enhet rehabilitering og friskliv har fått tilsagn på
prosjektmidler både innenfor friskliv og fra opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering fra fylkesmannen. Det gjør at vi får kapasitet til videre utvikling av
tilbudet innenfor tilbudet om frisklivsresept, med ekstra personalressurser i neste
tertial.
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Innenfor rehabiliteringsfeltet starter arbeidet med målsetninger som er beskrevet i den
nye rehabiliteringsplanen. Det vil særlig være fokus på å få utarbeidet en
arbeidsmodell for innsatsteam og rehabilitering i hjemmet.

Helse- barn og unge
 Grunnet brann i Familiens hus forventes redusert drift frem til sommeren 2019. Dette
påvirker i stor grad helsestasjon fra 0- 5 år, svangerskapsomsorgen og
psykologtjenesten. Tilpassede lokaler og tid må til for å komme i optimal drift igjen.
 Vi ser behov for å styrke tilbudet innen psykisk helse, ivareta barn og unge som har
behov for oppfølging samt å sette i gang tiltak på et tidlig tidspunkt.
 Fokus videre er å utvikle flere gruppetilbud til barn/ unge som viser tidlig tegn på
psykiske vansker for å forebygge psykiske plager samt redusere antall individuelle
konsultasjoner hos psykolog.
 Helse barn og unge har fått innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Tilskuddsmidler gir
mulighet for midlertidig ansettelse av psykolog og psykiatrisk sykepleier for å styrke
tilbudet innen psykisk helse rettet mot barn og unge og deres familier i kommunen.
Enhet for psykisk helsearbeid og rus
 På grunn av ubesatt psykologstilling vil ikke inntektene (refusjon fra fylkesmannen)
bli som forventet, men lønnsutgiftene reduseres også. Det er sterkt press på tjenestene
slik at en del vikarbruk er nødvendig. Med god økonomistyring vil det likevel være
mulig å få et budsjett i balanse ved årets slutt.
NAV
 Opprettelsen av NAV kontoret følger intensjonen med NAV reformen og det jobbes
planmessig og godt. Enheten har klare målsettinger og resultatene på flere områder er
gode. Samarbeidet mellom kommune og stat fungerer godt. Det er knyttet noen
utfordringer til enheten som følge av brann. Ansatte er spredt over flere kontor noe
som gjør det krevende både for ansatte og ledelse. Vi ser imidlertid at alle gjør en flott
innsats og at våre brukere blir godt ivaretatt selv om vi er i en krevende situasjon.
 Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år gjennomføres. Det er i
samarbeid med TEK etablert et felles prosjekt «Huset» hvor unge under 30 år som
mottar sosialhjelp skal møte tre dager per uke. Trekk i stønad ved ulegitimert fravær.
 Kvalifiseringsprogrammet har vært et satsningsområde. Kvalifiseringsprogrammet er
ment for personer som har falt ut av arbeidslivet og som ikke fyller vilkår til andre
statlige ytelser. Deltakerne må fylle vilkår for å bli tatt inn i programmet.
 Prosjektstillingen fra Fylkesmannen som omhandler barnefattigdom er besatt og det er
siste året som prosjekt. Det er et stort behov for en ressurs som har økt fokus på
barnefamilier. Vi ser resultat i form av at foreldre for hjelp til arbeid og aktivitet samt
at flere får hjelp til å knytte kontakt med helsetjenester og andre samarbeidsparter.
 Økt fokus på selvbetjeningsløsninger og digitale løsninger for brukerne gir bedre
oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet. I mars 2019 ble også de kommunale
tjenestene digitalisert via DigiSos. Det er et tydelig mål at flest mulig av brukere
benytter selvbetjeningsløsninger på nav.no. Ønsket effekt er at oppfølgingen da blir
mer spisset i forhold til den enkelte bruker og får en bedre kvalitet i tråd med
digitaliseringen i NAV. Dette kan gi oss mulighet til å rette et enda større fokus på å
løse de tunge sakene.
 Utfordrende situasjon i forbindelse med brann i påsken. Likevel ser enheten at vi
klarer å opprettholde bra produksjon og tett oppfølging på brukerne.
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På landsbasis går ledigheten noe ned. I Enebakk er ledigheten noe høyere enn i
Akershus for øvrig. Utbetalingene til sosiale stønader er høy i forhold til budsjett og
skyldes store utbetalinger til enkelte brukergrupper hovedsakelig barnefamilier. Det er
fra enhetens side et stort fokus på oppfølging, veiledning og kvalifisering for å
motvirke ytterligere negativ utvikling. Det er imidlertid et langsiktig og komplisert
arbeid da dette er lovpålagte ytelser.
Det gjøres oppmerksom på at økonomisk sosialhjelp er og har vært underbudsjettert de
siste årene.
Fortsatt økt fokus på kvalitetsarbeid på kvalifiseringsprogrammet.
Økt fokus på aktive arbeidssøkere.
Enheten må jobbe for å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som
andre barn.
Det må kontinuerlig jobbes med kompetansehevende tiltak for ansatte.
Enheten konstaterer at endring i regelverket på arbeidsavklaringspenger er
utfordrende.
Arbeidsmarkedet er bra, men vi ser at mange av våre brukere ikke kan nyttiggjøre seg
det på grunn av manglende kompetanse.

Hjemmetjenesten
 Det er forventet økt press i tiden fremover som følge av demografiske endringer, med
en aldrende befolkning. For å møte fremtidens utfordringer må Hjemmetjenesten tenke
kreativt for å finne nye måter å løse oppgavefordelingen på.
 Det må arbeides for en strengere vurdering ved tildeling av tjenester.
 Digitale trygghetsalarmer og plattform for velferdsteknologi er på plass og man må se
på hvilke tiltak som etterhvert kan implementeres og som kan bidra til å redusere
omfanget av tjenesten.
 Det må sees nærmere på hvordan man best organiserer tjenesten i forhold til
ressursbruk og tildeling.
Tilrettelagte tjenester
 Utdanning av ufaglærte til helsefagarbeidere gir enheten et faglig løft som også
påvirker arbeidsmiljøet positivt.
 En ansatt ved enheten hadde kontor i Familiens hus og må ha et nytt sted å være.
Forpleining
 Enheten vil jobbe med å videreutvikle driften i tråd med de retningslinjene det
produseres etter.
 Tilbudene til brukerne vil fortsatt ha et høyt fokus for å redusere sjanse for feilog/eller underernæring. Et tett samarbeid med sykehjemmets ansatte er viktig. Et
bedre samarbeid vil gi enda bedre tilbud til beboere ved sykehjem og brukere av
hjemmetjenester.
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Avdeling for Teknikk og Samfunn (TES)
ØKONOMI

Avvik: Merforbruk -/mindreforbruk +

Avvik hittil i år
-

 Lønn og sosiale utgifter (netto)
Stab (-96’): Sykelønnsrefusjon innenfor arealplanlegging og mindreforbruk på fastlønn.
EKT (-66): Sykelønnsrefusjon innenfor boligforvaltning.
NAB (-400’): Lavere lønnsutgifter grunnet permisjon samt sykelønnsrefusjon ifm
langtidsfravær.
Renhold (-332): Sykelønnsrefusjon. Siden vikarene avlønnes etterskuddsvis oppstår et
midlertidig mindreforbruk.
Drift (103’): Merforbruket er knyttet til avtalefestede tillegg på veidrift. Dette vil bli
ompostert ifm innføring av vaktordning.


-

Noen enheter har merforbruk og andre mindreforbruk. På avdelingen samlet er det
vesentlig mindreforbruk i perioden.
Stab (57’): Merforbruket knytter seg til et utlegg på 78’ for kulturminneregistering på
Støttumåsen. Dette vil bli finansiert med fondsmidler.
EKT (104): Merforbruket gjelder eiendomsforvaltning og skyldes at en del utgifter for
hele første halvår har påløpt allerede, mens det i budsjettet bare er lagt opp til at 1/3 av
utgiftene har påløpt.
NAB (-268’): Mindreforbruket skyldes utgifter som påløper senere innen
friluftsforvaltning, drift av kommuneskogen, driftsutgifter til kartforvalting, kjøp av
konsulenttjenester byggesak mm.
Renhold (-102): Mindreforbruket skyldes særlig kvartalsbetaling på renholdsoner og når
det bestilles varer
Drift (-687’): Mindreforbruket skyldes periodisering.


-

Driftskostnader

Driftsinntekter

Stab (932’): 306’ av mindreinntekten gjelder lavere inntekter på reguleringsplangebyr enn
hva som er budsjettert for perioden. For øvrig gjelder mindreinntekten forsinkelse i
overføring av lønnskostnader for prosjekter til investeringsregnskapet.
EKT (38): Mindreinntekten gjelder boligutleie og skyldes at noen boliger står tomme.
NAB (-140’): Merinntektene skyldes høyere inntekter på delesak/oppmåling enn
budsjettert. Inntektene fra byggesak er 109’ lavere enn budsjettert.
Renhold (141): Mindreinntekten skyldes forsinket fakturering.
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-

Drift (107’): Mindreinntekten gjelder veidrift og skyldes at faktureringen skjer senere på
året.

Prognose ved årets slutt


Lønn og sosiale utgifter (netto)

Der er forventet er mindreutgift på netto lønn på 1,4 mill. kroner. Dette skyldes primært
sykelønnsrefusjoner og at sykefravær ikke i sin helhet erstattes med vikarer.


Driftskostnader

Foreløpig prognose er en merkostnad på ca. 1 mill. kroner. Det er forventes merforbruk ved
Driftsenheten og Renhold på grunn av høyere aktivitet enn budsjettert.


Driftsinntekter

Det er forventet en mindreinntekt på 0,4 mill. kroner pga. lavere overføring av
reguleringsplanarbeid til investeringsregnskapet og mindreinntekter på reguleringsplangebyr.

Tiltak
Den totale prognosen til kommunen viser et forventet merforbruk ved årets slutt. TES vil derfor
jobbe med tiltak som kan bidra til at kommunen kommer i balanse. Dette vil bli innarbeidet i
månedsrapportene fremover.

MEDARBEIDER
Sykefravær på avdelingsnivå:
Sykefravær
<16 dg. i %
16 dg. < i %
Sum sykefravær

2018
1,4
11,6
13,0

1.tertial
2,1
9,7
11,8

EKT har et høyt sykefravær. Dette er av midlertidig karakter og skyldes ikke arbeidsmiljø
eller oppgavebelastning.
NAB har en nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2018. Fraværet skyldes ett
langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt.
På renhold er det fortsatt et veldig høyt langtidsfravær. Mye av fraværet kan det dessverre
ikke gjøres noe med – men det arbeides aktivt for å forebygge gjennom tilrettelegging,
bedriftshelsetjenesten har vært på arbeidsplassbesøk i et team og det er holdt kurs.
På driftsenheten er det et relativt lavt fravær.
Personalstatus på avdelingsnivå:
Antall årsverk
Antall årsverk
Herav vakanser

31.12.2018
73,82
0,25

1.tertial
73,82
0,25

31.12.2018
4,1

1.tertial
5,1

Vakansen gjelder selvkostområdet.
Antall i engasjement
Antall i engasjement
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Engasjementene omfatter: To arealplanleggere (langvarig), ett til kvalitetssikring av
kommunale gebyrer (kortvarig, opprettet i 1.tertial) og 210 % stilling til digitalisering av
eiendomsarkivet (langvarig).

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN
Renhold:
 Enheten har fokus på forebygging av sykefravær og har hatt bedriftshelsetjenesten
inne i et team for å se på arbeidsstillinger utstyr mm
 Det er også blitt holdt kurs med Jobo Personutvikling
 Det er ansatt 2 koordinatorer – koordinatorene og arbeidsleder leder og koordinerer
hvert sitt team
 Det er lagt frem sak for rådmannen og kommunestyret om frekvens, ytelse og årsverk i
renholdsenheten
 Det tas kun restavfall på klasserommene ved tilsyn
 Det er gjennomført enkelte NS Insta kontroller – men ikke så hyppig som vi ønsker.
Bygningsdrift:
 Legging av nytt tak 1900-bygget Stranden skole er startet.
 Det er utarbeidet forslag/kostnadsoverslag til aktivitetsparker
 Utbedret avløpsanlegg Enebakk Ungdomsskole
 Opprette brannbok på alle formålsbygg er påbegynt.
 Tilpasset barnevernsbrakkene for flytting.
 Nytt sandbasseng Ytre Enebakk barnehage.
 Bistått i arbeidet med å få på plass nye lokaler etter brannen i Familiens hus
(fremskaffelse av tegningsgrunnlag, bygginfo, ventilasjon, nøkler og befaringer)
 Utarbeidet brannstrategi Gaupeveien bokollektiv og Bjerkely.
 Rehabilitert spiserom/kjøkken Flateby renseanlegg.
 Etablert eget vaktlag i Driftsenheten.
Veidrift
 13 fulle snørydderunder
 7 strørunder
 Fjerning av 300m3 snø på Hauglia skole
 Rydding av vindfall på Kopås (gravemaskin med klo)
 Rydding av Flateby barnehage
 Tining av overvannskummer
 Oppsyn med overvannskummer og bekkeløp i forbindelse med vårløsning
 Opp og nedsetting av veiskilter i forbindelse med telerestriksjoner
 Fjerning av veipisker
 Mye lapping av asfalthuller
 Mye søppelrydding langs veier
 Ryddet «henslengt» skiltmateriell og gjerder etter andre entreprenører i bygda
 Fjernet nedkjørte bommer og lysmaster etter utforkjøringer og skader i vinter
 Skraping og reparasjoner av grusveier
 Ukentlige søppelrunder
 Feiing av veier utenom boligfelt
 Bistått vaktmestere med noe mannskaper i forberedelser til vårfeiing
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Sikring og rydding (gravemaskin og feiing) Nav-bygget etter brann
Grøfting av Sulerudveien
På Veistasjonen har vi også ryddet opp en god del på eget lagerområde.
Fjernet betong (pigget) på gamle lekeapparater som skal gjenbrukes.
Vasket og klargjort vinterutstyr for ny sesong (skaffet oversikt over feil og mangler og
bestilt deler) = veldig lite påkost.
Enhetsleder har deltatt i mange møter og befaringer i forbindelse med sommerens
kommende prosjekter og arbeidsoppdrag, samt gjennomgang og befaringer med
snøentreprenører etter vintersesongen.

Aktivitetsplikt
 Snømåking og strøing for EKT på Ødegårdstun.
 Snømåking og fjerning av snø på tak i Flateby Barnehage og Hauglia skole
 Reparert snøfresere
 Vask og vedlikehold på maskiner vei
 Laget boder på loft gamleskolen
 Malt trappegang og gang gamleskolen
 Ryddet boder på Ignagard
 Vårrengjøring Ignagard/rådhus/Barnehage kirkebygda og Gaupeveien, Veistasjon
 Utvidet bod på veistasjon, ryddet og malt på verktøyrom
 Ryddet snekkerverksted
 Fjernet granhekk på ved Flateby barnehage og laget benker
 Bistått med rydding og transport av møbler fra lillehuset/barnehage Kirkebygda
 Snørydding i Sløssåsveien og reparert solskjerming
 Demontert varmepumpe gamle brannstasjon
 Skiftet dekk på div biler i drift og renhold
 Startet service på gressklippere
 Kjørt diverse søppel til Roaf
 Klargjort deler av beredskapscontainer
 Startet opplæring i bruk av sitteklippere
På de øvrige enhetene er aktiviteten som planlagt. Det er noe mindre aktivitet på
arealplanområdet grunnet sykefravær. På EKT er arbeidet med opprydning av avløpsanlegg i
spredt bebyggelse forsinket grunnet nødvendig prioritering av annet arbeid: kvalitetssikring
av de kommunale gebyrene og arbeid med hovedplan avløp.

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET
Renhold:
 Igangsette et prosjekt for å forebygge og redusere fraværet i enheten
 Innkjøp av robotstøvsugere
 Fortsette med økt fokus og prioritering av periodisk arbeid for å oppnå et best mulig
inneklima for brukerne av byggene.
 Fortsette arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom samarbeid, felles
ansvar og felles mål.
 NS Insta kontroller –Gjennomføre jevnlige NS INSTA 800 kontroller for å sikre
kvaliteten - rapportene vil legges ut på Kvalitetslosen.
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Vi vil fortsette å tilby våre tjenester i private hjem.

Bygnings- og veidrift:
Det er planlagt mange oppgaver i vedlikeholdsplan som skal utføres inneværende år. Samtidig
er det bestemt fra rådmann at kommunens øverste ledelse skal samles under ett tak. Dette er
oppgaver som enheten er satt til å bidra med å løse og kommer i tillegg til planlagt aktivitet
for året. Når det kommer slike oppgaver utover den ordinære planlagte aktiviteten får vi en
krevende oppgave med å løse de allerede planlagte oppgavene innenfor de forventningene
som brukerne våre har.
Natt til 2. påskedag fikk vi den triste meldingen om at Nav/Familiens hus var brent ned. I
kjølvannet av dette ble kommunen nødt til å fremskaffe nye arbeidsplasser til de som var
direkte berørt. Videre har vi nå kommet godt i gang med å tilrettelegge eksisterende
bygningsmasse for å ta imot tjenester som tidligere var lokalisert i Nav/Familiens hus. Bistand
i å tilrettelegge de midlertidige lokalene samt medvirkning i prosjekter knyttet til mer varige
arbeidsplasser frem til nytt bygg står ferdig vil nødvendigvis kreve mye ressurser av enheten
det kommende året. Det må forventes at denne hendelsen vil medføre endrede prioriteringer
knyttet til planlagte aktiviteter som det er budsjettert med utført i 2019.

Selvkostområdene
avløp, feiing og renovasjon
ØKONOMI

Avvik: Merforbruk -/mindreforbruk +

Avvik hittil i år
 Lønn og sosiale utgifter (netto)
Bare mindre avvik fra budsjett.
 Driftskostnader
Merkostnadene gjelder avløpssektoren og har ulike årsaker:
o Energi -150’
o Programvare og serviceavtaler, avgifter: Årlige kostnader er påløpt allerede.
o Noen poster har mindreforbruk (vedlikehold og byggetjenester, slamtransport og
-behandling)
 Driftsinntekter
Det er mindreinntekt på vannmålergebyr og tilknytningsgebyr avløp siden dette ikke er fakturert
ennå (-211’ og -165’)
Det er mindreinntekter på tømming av slamavskillere (-187’) pga periodiseringsfeil.

Prognose ved årets slutt
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Områdets resultat avhenger i hovedsak av rentenivå. Renten har steget noe mindre enn
forventet så langt i år. Prognosen for området er balanse.
Driftsmessig mer-/mindreforbruk avregnes med bruk av/avsetning til fond.

Tiltak
Ingen aktuelle tiltak.

MEDARBEIDER
Se rapportering under TEK sin rapport.

KVALITET/PRODUKSJON
Det rapporteres årlig på kvalitetsindikatorene / målstyring.

AKTIVITET I FORHOLD TIL PLAN
Se rapportering under TEK sin rapport.

PERSPEKTIVER FOR RESTEN AV ÅRET
Se rapportering under TEK sin rapport

4

Finansrapport

Bakgrunn
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status
for finansforvaltningen.
I forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning pålegges det at det
rapporteres regelmessig til kommunestyret når det gjelder:
 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Markedskommentarer fra kommunens gjeldsforvalter Bergen Capital Management AS
(april 19):
På rentemøtet 21. mars vedtok Norges Bank å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til
1,00 prosent. Vurderingen var at utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i
styringsrenten, der neste renteøkning kommer i løpet av det neste halvåret. Det er indikert en
gradvis økning videre til 1,75 prosent innen utgangen av 2022. Rentebanen ble oppjustert frem
til begynnelsen av 2021 i forhold til forrige pengepolitiske rapport. Det er nå en sannsynlighet
på rundt 50 prosent for både en øking av rentene i juni og også en i desember. Dette avviker
noe fra markedets forventninger og det som tidligere er kommunisert. Det som kanskje er mer
interessant er at Norges Bank anslår at renten flater ut på 1,75 prosent frem i tid, dette betyr
implisitt at det forventes negative realrenter når en styrer etter inflasjonsmål på 2 prosent. Dette
kan skje når inflasjonen er høy (prisstigning) og aktiviteten i økonomien er lav (negativ vekst).
Der tegnes et dystert bilde av norsk økonomi dersom en ser noen år frem i tid. Usikkerhet om
virkningen av en høyere rente taler uansett for å gå varsomt frem. Det bør likevel bemerkes at
Norges Bank har gjort en skjønnsmessig vurdering (usikkerhet om utviklingen internasjonalt),
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og at særnorske forhold (valuta, etterspørsel, inflasjon og oljeinvesteringer) tilsier isolert sett
en høyere styringsrente. Årets annonserte renteøkninger kommer derfor med mindre vi får en
kollaps i internasjonal økonomi.
Det er mange risikofaktorer som kan påvirke den globale veksten fremover, blant annet
eskalering av handelskrig mellom USA og Kina, (dempet vekst, økt inflasjon og økte renter),
redusert risikoappetitt fra investorer (pga. handelskrig og normalisering av pengepolitikk),
svekket vekst i USA (går for fullt på lånte penger), stigende inflasjon, økt geopolitisk uro (bred
politisk usikkerhet som er vanskelig å «kvantifisere» for markedene og som det kan ta lang tid
å få avklaring på) og sist men ikke minst usikkerhet rundt hvorvidt land som Tyrkia, Hellas og
Italia kan og vil betale og får refinansiert sin statsgjeld til akseptable vilkår. Den amerikanske
sentralbanken har siden 2015 hevet renten 9 ganger, og markedet begynner nå å bli usikker på
om renten skal heves videre. Ut fra markedsprisene er det nå 70 prosent sannsynlighet for
rentekutt innenfor 12 måneder. Strammere finans- og pengepolitikk demper økonomisk vekst,
rentehevningene virker. USA har nå fått en flatere rentekurve, med høyere kortrenter og lavere
langrenter. En slik invertert rentekurve er ofte et godt resesjonsvarsel (siden 1955 har denne
indikatoren vært korrekt 9 av 9 ganger).
Faktiske fastrenter for kommunal sektor er nå på anslagsvis 2,00 %, 2,10 %, 2,25 %, og 2,65 %
for 3, 4, 5 og 10 års løpetider. Det er marginal forskjell mellom løpetider på 3 til 5 år, renten
kan bindes i 3 til 5 år på tilsvarende nivå som dagens PT rente i Kommunalbanken (økt til 2,15
% fra 23. april). Lengre rentebindinger i området rundt 2 prosentpoeng er historisk lavt, og bør
vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente.
Status Enebakk kommune
Pr. 30. april 2019 er finansielle hovedtall som følger:
Ledig likviditet og andre korts. midler
Samlet langsiktig lånegjeld

214 mill. kroner
1 093 mill. kroner

Rapporteringen for ledig likviditet og lånegjeld er videre behandlet hver for seg.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Tabellen under gir en oversikt over ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
ved inngangen av året og fram til 3. tertial.
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3 1 .1 2 .2 0 1 8
Mill NO K
Innskudd hos hovedbankforb.
Samlet driftslikviditet

3 0 .0 4 .2 0 1 9
%

165,5

Mill NO K

100 %

1 6 5 ,5

100 %

%

137,0

100 %

1 3 7 ,0

100 %

Aksjer
First aktiv rente

39,6

52 %

40,2

53 %

Holberg likviditet

36,7

48 %

37,0

48 %

Samlet overskuddslikviditet
Samlet likviditet

7 6 ,3

100 %

2 4 1 ,8

7 7 ,2

100 %

2 1 4 ,2

Kommunen har pr 30.04.2019 ca. 137 mill. kroner i driftslikviditet og 77,2 mill. kroner i
overskuddslikviditet. Overskuddslikviditetene er vurdert til å være lett omsettelig.
Totalt vurderes det at kommunen har en god likviditetssituasjon pr 30.04.2019.
Gjelds- og renteportefølje
Tabellen under tar utgangspunkt i status ved inngangen til året og pr 1. tertial, og gir en
oversikt over forvaltningen av kommunens langsiktige lånegjeld i løpet av året.
3 1 .1 2 .2 0 1 8
Långivere

Lånegj.
1 0 0 0 kr

Antall lån

Ren teb in d in g o v er 1 å r (fa stren te)
Kommunalbanken
Ren teb in d in g u n d er 1 å r (fly ten d e ren te)
Kommunalbanken
Danske Bank markets
SpareBank 1 Markets
Fly ten d eren te p .t. v ilkå r
Husbanklån (formidlingslån)
Sum lånegjeld

3 0 .0 4 .2 0 1 9
Lånegj.
1 0 0 0 kr

Antall lån

2

569 226

2

284 000

2
1
1

286 000
79 715
101 262

1
3
-

285 229
431 977
-

10

91 658
1 127 861

10

91 658
1 092 864

Det er i 1. tertial nedbetalt avdrag på gjelden. Totalt er det vedtak om opptak av 97 mill.
kroner i 2019. Lånet vil tas opp i løpet av høsten 2019. I tillegg er det vedtak om å opptak av
10 mill. kroner i startlån i Husbanken. Dette er ikke tatt opp enda.
Refinansiering
Kommunen har i løpet 2019 refinansiert tre lån. Disse har blitt refinansiert i Danske bank.
Lån som har forfalt 2019
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Sparebank 1
Ny lånegiver
Danske Bank
Danske Bank

Beløp
143 600
142 400
101 262

Rente
1,495
1,495
1,107

Forfall
04.03.2019
19.03.2019
19.03.2019

108 600
243 662

1,290
1,470

20.09.2019
19.03.2019

29
1.terital 2019

702

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Enebakk kommune 1 Tertialrapport 2019

_____________________________________________________________________________

I løpet av de kommende 12 mnd. er det fire lån som vil forfalle og som må refinansieres.
Verdien av disse utgjør 717 mill. kroner.
Forfall – Må refinansieres i løpet av 12 måneder
Danske Bank
Danske Bank
Kommunalbanken
Danske Bank

Beløp
79 715
108 600
285 228
243 662

Rente
1,27
1,29
1,63
1,29

Forfall
20.09.2019
20.09.2019
12.02.2020
19.03.2020

I forhold til refinansieringsrisikoen, risikoen for at kommunen ikke klarer å refinansiere lån
som forfaller, vurderes denne som lav ut i fra nåværende markedssituasjon.
De viktigste nøkkeltallene fra Bergen Capital Management (BCM) er gjengitt i tabellen under.
Tabellen viser nøkkeltall ekskl. formidlingslån.

Tabellen viser at det har vært en økning i gjennomsnittsrenten i løpet av perioden med 0,02%poeng. Videre har rentebindingstiden økt fra 2,96 år til 3,04 år.
I tabellen nedenfor er statusrapporten fra kommunens gjeldsforvalter, BCM, gjengitt. Tabellen
viser om BCM forvalter lånene til Enebakk kommunen innenfor fastsatte krav i kommunens
finansreglementet.
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Stresstest
Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer.
Stresstesten tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et potensielt tap i løpet
av en 12 måneders periode. Testen tar utgangspunkt i hva utslaget av et «rentesjokk» på 2 %poeng vil ha på kommunen. Gjeld med fastrenteavtale er gruppert i «gjeld med fast rente».
Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av endringer i rentekostnaden det første året. Tapet
blir derfor kroner null. Gjeld med fast rente under ett år utgjør 74 % (66%+8%) av
gjeldsporteføljen. Ved en renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning
på 16,2 mill. kroner. Økt rente vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som
bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 3 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng
gi økte netto rentekostnader på om lag 13,1 mill. kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av
renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 30.04.2019.
Stresstest Enebakk kommune
Aktiva
Rentebinding over 1 år (fastrente)
Rentebinding under 1 år (flytende
rente)
Flytende rente p.t. vilkår
Total gjeld
Innskudd hos hovedbankforb.
Pengemarked og obligasjonsfond
Ledig likviditet
Mulig tap vil utgjøre:

Balanse
%
26 %
66 %

Balanse
Endrings
MNOK parameter
284
717
2%

8%
100 %
64 %
36 %
100 %

92
1 093
137
77
214
-13,1

Dura
- sjon

2%
2%
2%

0,20

Beregnet
tap
0,0
-14,3
-1,8
-16,2
2,7
0,3
3,0

Oppsummering og vurdering
Gjeld og likvide midler har blitt forvaltet i henhold til finansreglementet.
Kommunen har p.t god likviditet.
Den overordnede vurderingen av kommunens finansielle risiko, ut i fra nåværende
markedssituasjon, er at denne er lav. Man ser imidlertid at det er behov for å fortsatt redusere
kommunens renterisiko noe, slik at det vil i løpet av 2019 vurderes om man skal øke
rentebindingstiden på gjeldsporteføljen.
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5

Status - Verbalvedtak

Verbalvedtak

Status 1. tertial 2019

Verbalvedtak 1: Enebakk kommune vil jobbe både politisk
og administrativt overfor Ruter og Akershus/Viken
fylkeskommune for å slå sammen sone 2Ø på Nedre
Romerike og 2S i Follo for å øke kollektivandelen i Enebakk. I
dag fører sonegrensene til at lokal intern kommunikasjon i
Enebakk blir forholdsvis dyr. Dette påvirker kollektivandelen
i Enebakk negativt.
Verbalvedtak 2: Rådmannen bes legge frem sak der man
vurderer størrelsen tilkoblingsavgift på store bygg der antatt
mengde kloakk ikke står i stil med antall kvadratmeter på
bygget.
Verbalvedtak 3: Rådmannen bes følge opp forslaget om å
anlegge gang- og sykkelvei på den gamle riksveien mellom
Rud industriområde på Flateby gjennom Tekshagan frem til
Narvestad og videre påkobling til eksisterende gang- og
sykkelveinett ved Ulleråsen i Rælingen med Rælingen
kommune og Akershus/Viken fylkeskommune.
Verbalvedtak 4: Rådmannen bes om å fremme en sak der
det vurderes om det finnes bedre måter å ivareta
kommunens utmarksinteresser på, herunder samarbeid
med andre kommuner, og eventuelle medlemskap i
interesse/samarbeidsorganisasjoner som ivaretar
utmarksinteresser for kommunene. Siktemålet må være
bedre lokaldemokratisk styring og påvirkning i forhold til
Enebakk kommunes viktige utmarksinteresser.
Verbalvedtak 5: Enebakk kommune skal aktivt arbeide for å
opprette et ungdomsklubbtilbud i Ytre Enebakk slik det er
på Flateby. Tilbudet må være religionsnøytralt og åpent for
alle.
Verbalvedtak 6: Kulturlandskapet i Enebakk skjemmes mer
og mer av ulovlige søppelfyllinger og hensatte, gamle biler
og redskap. Opprydding av ulovlig hensatt søppel er
grunneiers ansvar. Rådmannen oppfordres til å få
gjennomført en kartlegging av omfanget av denne
forsøplingen.
Verbalvedtak 7: Rådmannen bes legge frem sak der man
vurderer om Enebakk kommune bør ta i bruk «anbefalte
seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter» utarbeidet i
samarbeid mellom Fellesforbundet, BNL, KS og DIFI.
Ordningen vurderes opp mot andre modeller slik som
«Oslo-modellen», vedtak i Akershus fylkeskommune,
Lørenskog kommune ol.
Verbalvedtak 8: Rådmannen bes legge frem sak knyttet til
kostnader ved å holde barnetrygden utenfor ved beregning
av sosialstønad også videre i økonomiplanperioden
Verbalvedtak 9: Rådmannen bes legge frem sak om
parkeringsnormen i Enebakk kommune med siktemål om å
tilpasse denne til den regionale areal og transportplanens
mål. Inntil ny norm er politisk behandlet legges
dispensasjonssøknader fra den eksisterende frem til politisk
behandling i TEK-utvalget. TEK-utvalget gis myndighet til å
fatte vedtak i dispensasjonssaker.
Verbalvedtak 10: Pkt. 8.2 SY7 – Bjerke i kommuneplanen
Rådmannen legger frem en økonomisk sak til
formannskapet og kommunestyret for oppstart av arbeidet
med regulering av fremtidig trafikknutepunkt i Ytre Enebakk.

Rådmannen vil anbefale at ordfører jobber mot Ruter i tråd
med vedtaket. Det vil i være naturlig at administrasjonen
bidrar med ressurser ved behov.

Arbeidet er startet, men vil ikke bli lagt fram før til høsten

Forslaget vil bli fremmet i budsjettmessig sammenheng i
samsvar med delplan for trafikksikkerhet. Tiltaket vil også bli
tatt opp i den løpende dialogen med fylkeskommunen.

Sak er framlagt. Avsluttes.

Kulturenheten jobber for å se på hvordan intensjonen med
verbalforslaget kan løses. Forventet ferdig innen 3. tertial.

Rådmannen vil intensivere arbeidet med ulovligheter i 2019.
Arbeidet vil også berøre dette temaet.

Innkjøpsrådgiver har satt i gang arbeidet med dette. En
vurdering vil etter planen bli lagt frem for formannskapet og
kommunestyret i første møterunde etter sommerferien.

NAV vil legge frem sak vedrørende dette i løpet av andre
halvår 2019.

Politisk sak er sendt til TEK. Saken ble utsatt i møtet 28.3.19.

Arbeidet med reguleringsplan for dette området har
allerede startet opp i privat regi. Planen skal ivareta behov
for regulering av fremtidig trafikknutepunkt i Ytre Enebakk.
Avsluttes.
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Verbalvedtak

Status 1. tertial 2019

Verbalvedtak 11: Boligbyggeprogrammet som skal vedtas
hvert år ihht kommuneplanen, legges frem i egen sak der
rådmannen fremhever endringer, viser til evt. konsekvenser
og årsak/bakgrunn for forslag om endringer/justeringer.
Verbalvedtak 12: Rådmannen og ordfører oppfordrer
næringslivet i Enebakk til å adoptere en veistrekning slik
Havaristen har gjort i mange år.
Verbalvedtak 13: Ytre Enebakk skole: Kommunestyret ber
rådmann utarbeide en liste over manglende utstyr i
forbindelse med planleggingen av den nye skolen, slik at
dette er klart til sluttregnskapet som skal gjøres opp. Dette
for at kommunestyret får en raskere mulighet til å prioritere
eventuelle ekstra behov.

Rådmannen vil følge opp vedtaket. Første sak vil bli lagt
frem til behandling høsten 2019.
For å effektuere vedtaket skal rådmannen/ordfører gå i
dialog med næringslivet. Tidsplan: 1 halvår.

Det settes opp en liste over eventuelle mangler/behov som
skolen ser ikke er dekket i planleggingen av den nye skole.
Forventet ferdig i løpet av 2.tertial.

Andre verbalvedtak fra tidligere år

Status 1. tertial 2019

Rådmannen fremmer sak knyttet til investering i
solcellepanel knyttet til kommunale bygg for å
redusere kostnader knyttet til elektrisitet og sikre
forsyning i tilfelle systemsvikt (beredskap).

Temaet er vurdert ifm. arbeid med klima og miljøplan.

Arbeidet med et manuskart til nytt turkart er påbegynt. I arbeidet
er det blant annet benyttet Strava Heatmap som er et system som
sporer aktivitet via GPS. Høsten 2018 ble kartlegging av viktige
områder for friluftsliv prioritert. Arbeidet med turkart får derfor
noe mindre fremdrift til friluftslivkartleggingen er ferdig.
Kartlegging av viktige friluftsområder startet våren 2018. Tilskudd
fra fylkeskommunen til dette arbeidet er mottatt januar 2018.
Rådmannen fremmer sak om hvordan Enebakk
Førsteutkast til kart med inndeling av områder foreligger. Det er
kommune kan legge til rette for at friluftsområdene
avholdt møte med prosjektkoordinator i fylkeskommunen og det er
er godt tilrettelagt og tilgjengelige? Hvilke
opprettet kampanje med «mitt Enebakk» som ble annonsert i
friluftsområder kan gjøre universelt tilgjengelige med
Enebakk avis før sommerferien. Det er gjennomført møter med
enkle grep?
intresseorganisasjoner og KMU januar og februar 2019. Våren 2019
gjennomføres folkemøte før kartleggingen sluttføres.
Rådmannen utreder muligheten og kostnadene
knyttet til å etablere ladestasjoner for elbil på
Saken er under utarbeidelse.
sentrale steder gjennom hele kommunen.
Det legges snarest frem sak knyttet til
momsrefusjonsavtaler. Bakgrunnen for dagens
fordelingsnøkkel legges frem og belyses i forhold til å Sak vedtatt. Avsluttes.
gjøre kommunen til et attraktivt sted å være
utbygger.
Del av klima- og miljøplan. Temaet berøres også i ladesaken.
Plan for overgang til klimavennlig bilpark legges frem Førsteutkast til klima og miljøplan ble presentert i KMU møte 20.
for politisk behandling.
August. Utkastet til plan presenteres for aktuelle fagmiljøer. Planen
kommer til behandling før sommeren 2019.
Plan for overgang til klimavennlig maskinpark legges
Dette vurderes som en del av arbeidet med klima- og miljøplanen.
frem for politisk behandling.
Arbeidet er godt i gang. Det meste av underlagsmaterialet er
Dagens hovedplan vei går ut i 2017. Det er behov for
utarbeidet. Arbeidet er i rute til å bli ferdig i år, jfr. politisk sak om
å revidere planen med tanke på valg av tekniske
oppstart og gjennomføring av arbeidet som foreligge til
løsninger og tiltaksprioriteringer.
behandling.
Førsteutkast til klima- og miljøplan ble presentert i KMU møte 20.
August. Utkastet til plan presenteres for aktuelle fagmiljøer. Første
Klima og miljøplan
presentasjonsmøte ble avholdt i oktober. Planen kommer til
behandling før sommeren 2019.
Det nedsettes en politisk styringsgruppe for utvikling Godt i gang med Kirkebygda. Styringsgruppa og TEK har behandlet
av sentrumsområdene våre (sentrumsplaner).
en sak om innholdet i denne planen. Flomberegninger og
Gruppen består av gruppeleder fra hvert parti, samt grunnundersøkelser er gjennomført. Grunnundersøkelsene viste
ordfører og varaordfører. Styringsgruppens mandat fare for kvikkleireskred mot Igna og Pikengbekken. Øvrige berørte
Rådmannen fremmer sak knyttet til fremdriften
rundt nytt turkart og hvordan dette er tenkt å løses
gjennom digitale løsninger og brukertilgjengelighet.
Hvordan kan dette finansieres?
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Andre verbalvedtak fra tidligere år

Status 1. tertial 2019

skal være å sette rammene og de overordnede
målene for planen, samt komme med en plan for
hvordan planen skal utarbeides. Omfang, lokal
identitet, estetikk, fremtidsanalyse og «et levende
sentrum» skal være sentralt i styringsgruppas arbeid.
Styringsgruppa innstiller til formannskap og
kommunestyre. Utviklingsprosjekter innenfor
sentrumsområdene som er en del av i rådmannens
budsjettforslag trekkes inn i styringsgruppas arbeid.

grunneiere ble kontaktet for å forhindre uønskede tiltak. Ytterligere
undersøkelser ble gjennomført, og konkluderer med at stabiliteten
er tilfredsstillende, men erosjon må vurderes. Det er laget en
utredning av kontorsituasjonen i området, og det ble foreslått å
flytte modulbyggene fra YES til rådhuset. Videre utredninger viste
imidlertid at kostnadene ble langt større enn først beregnet, og det
er nå vedtatt at modulen ikke skal flyttes, men forsøkes solgt.
Områdestabilitet er også utredet ved den gamle brannstasjonen.
Planområdet ved brannstasjonen er utvidet for å kunne legge til
rette for bedret trafikksikkerhet. Reguleringsplanen for den gamle
brannstasjonen er for øvrig skilt ut som et eget prosjekt.
Styringsgruppa har drøftet avgrensning av tettstedene.
Synspunkter fra befolkningen på utviklingen av tettstedene er
innhentet på Bygdedagene. Ytterligere arbeid vil ikke bli utført
siden bevilgningen er trukket inn.
Områdereguleringsplan for Flateby er vedtatt. Det er innkommet 2
klager. Begge ble avslått hos Fylkesmannen.

Trygge gangstier er en forutsetning for at vi kan øke
andelen syklende og gående, men også antall
reisende med kollektivtransport. Disse bidrar også til
bedre folkehelse ved at de legger til rette for trygge
løyper for trening og tur i nærmiljøet. For å komme
lenger fram i køen for å få anlagt et
sammenhengende gang- og sykkelveinett langs FV
155 og FV 120, skal det utarbeides reguleringsplaner
for strekningene uten gang- og sykkelvei.
Rådmannen bes utarbeide en bygg-estetisk veileder
til bruk i Enebakk kommune.

Eiendomsstrategi
Rådmannen bes legge frem en sak med
gjennomgang av renholdstillingene i kommunens
arealer i kvadratmeter, tidsbruk og frekvens – sett ift
til nasjonal norm.

6

Forespørsel ble rettet til Vegvesenet om regulering av gs-veier
fører til at bygging av disse kommer høyere opp på
prioriteringslista. Negativt svar er mottatt. Det er ikke bevilget
midler til arbeidet. Avsluttes.

Det er ikke bevilget noen egne ressurser til dette arbeidet.
Byggesak må prioritere behandling av innkomne søknader og
bevilgningen til sentrumsplan for Ytre er trukket inn. Det finnes
derfor ikke midler/muligheter til å få utført arbeidet. Avsluttes.
Utkast til disposisjon er utarbeidet. Oppstartsmøte ble avholdt i
november, men det ble ikke kapasitet/midler å jobbe videre med
strategien i 2019. Det er avsatt midler i 2020 i Tiltaksplanen for
2019-22. Arbeidet planlegges derfor tatt opp igjen i 2020.
Ferdig

Status - Politiske vedtak

I tabellen nedenfor vises politiske vedtak fattet i 2017 og hittil i år. Oversikten viser status på
vedtak som er under oppfølgning. Politiske vedtak som er avsluttet er ikke med i oversikten.
Møtedato

Utv.nr

Sakstittel

Saksbehandler

Status 1. tertial 2019

27.02.2017

9/17

Oppstart av forprosjekt Bygdebok 4

Sønja Røhne

Vedtak fra kommunestyret: Arbeidet med Bygdebok 4
igangsettes ikke. Saken kan avsluttes

15.05.2017

31/17

Ballbinge Hauglia skole

Sofia Kalenius

Ballbingen er ferdig montert. Tilkobling lys utføres i
begynnelsen av mai.

15.05.2017

33/17

Kjersti Øiseth

Saken ligger hos ordfører.

15.05.2017

38/17

15.05.2017

39/17

Temaplan for kulturminner og
kulturmiljøer i Enebakk - oppnevning
av arbeidsgruppe ny plan
Forslag til mindre endring i
kommuneplanens arealdel 2015 2027
Krav om tilbakebetaling av uriktig
utbetalte kommunale tilskudd til
Den katolske kirke

Jens
Langkaas/Øystein Mindre endring vedtatt 3.12.18 (sak 106/18 i KST)
Slette
Ny sak kommer opp i juni møte 2019. KS vant saken,
Hilde Pedersen
ankefrist 14. april. Avventet denne før innsending av
Karlsen
krav.
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Møtedato

Utv.nr

Sakstittel

Saksbehandler

Status 1. tertial 2019

04.12.2017

96/17

Økte kostnader
Sentralrenseanlegget

Terje Farestveit

Vi er i dialog med leverandør om avsluttende arbeider

26.02.2018

2/18

Anmodning om fullmakt til salg av
seks tomter

Pål-Morten
Grande

28.05.2018

45/18

Bygging av nærmiljøanlegg

Jane Enersen

18.06.2018

60/18

Ignagard sykehjem, utvidelse av
sprinkleranlegget - søknad om
tilleggsbevilgning

Arne Dahlberg

Arbeidet har dessverre måttet vike prioritet for annet
arbeid, men avtale planlegges fortsatt signert i nær
framtid.
Vedtak fattet av kommunestyret 29.april 2019. Saken
følges opp videre med møter og byggestart.
Det ble bevilget kr. 787 500 for å følgekostnader knyttet
til kjøp av sykehjemsplasser for å erstatt bortfall av
pasientrom på Ignagard ifm sprinklingsarbeidene. Det er
ikke påløpt følgekostnader knyttet til kjøp av
sykehjemsplasser for å erstatte bortfall av pasientrom
på Ignagard sykehjem i fm sprinklingsarbeidene. Se
sluttrapport om prosjektet.

Snr/Lnr

Vedtakstatus Tittel

2018/2158-3

Under
behandling

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019
– 2022 med årsbudsjett 2019
Enebakk kommunes uttreden av Øyeren IKT
samarbeidet

2018/2158-6

Under
behandling
Under
behandling
Under
behandling

2018/4127-1

Under
behandling

2018/4359-1
2018/4691-1

Enebakk kommune - valg av revisjonsordning
Oppfølging av budsjettvedtaket PS 130/18

Folkehelseplan 2018 -2022

Merknad
Det ble lagt fram budsjettoppfølgingssak
for KST i februar med plan for når
verbalvedtakene skal legges fram for
utvalgene og hvordan tallendringene er
håndtert. Status på verbalvedtakene
rapporteres i mnd.rapportene.
Arbeidet med etablering av nytt
samarbeid mellom Rælingen og Enebakk
er godt i gang og nytt samarbeid vil være
oppe å gå med virkning fra 01.01.2020.
Sak om valg av revisjonsordning blir
behandlet politisk før sommeren 2019.
Budsjettvedtakene følges opp i tertial- og
månedsrapporter.
Status: Etter vedtak av planen i
kommunestyret fortsetter arbeidet med
implementering og oppfølging av
målsetninger og strategier i
folkehelsearbeidet. Planen skal revideres
etter 2 år
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Status prosjekter

I 2019 vil de største investeringsaktivitetene i hovedsak ligge innenfor samferdsel. Det er i 2019
planlagt investeringer for 20 mill. kroner innenfor hovedplan vei og trafikksikkerhet, og ytterligere 63
mill. kroner i planperioden. I tillegg vil det bli gjort investeringer i gang- og sykkelveier.
Til og med 1. tertial er det bokført kostnader for 19 mill. kroner i investeringsregnskapet. Den største
belastningen er gjort på skolen i Ytre Enebakk, som sto klar i høsten 2018. Totalt er det planlagt
investeringer for over 220 mill. kroner. Det foreligger forsinkelser på enkelte prosjekter som gjør at
investeringsutgiftene i 2019 vil bli lavere enn budsjettert. Enkelte prosjekter er også forventet å gå
med mindreforbruk. Forventet investeringsnivå er derfor i underkant 130 mill. kroner i 2019.
Det er avsluttet prosjekter i 1. tertial, noe som vil reduseres kommunens låne behov med 3,1 mill.
kroner. Dette innarbeides i handlingsprogram 2020-2023.
Budsjettjusteringer
Kommunen er i en stram økonomisk situasjon, og det nødvendig å gjøre prioriteringer som vil bedre
kommunens handlingsrom. Rådmannen har i 1.tertial gjennomgått investeringsprosjektene, og har
kommet fram til at det er enkelte prosjekter som kan stoppes og avsluttes. På enkelte prosjekter vil det
også være mulig å redusere rammen. Det er også behov for å omdisponere noe midler. Tabellen
nedenfor viser prosjekter hvor det er behov for å gjøre budsjettjustering. Hver justering/prosjekt er
kommentert nedenfor. Netto medfører endringene redusert lånebehov på 2 mill. kroner.
RSK
tom.
2019

Nr. Prosjekt
KOS
1.
211702 2110 - Meråpent bibliotek
2.
221404 2240 - Utebod Flateby og Kir.bhg.
TES
3.
4.
5.
6.
7.
8.

411613
441601
451702
6403
2102
421302

9.
10.
11.
12.

411303
411921
1801
451410

4100 - Gangsti Bjerkely
4410 - Digitalisering landbruksarkiv
4520 -Oppgradering elektrisk anlegg Kir bhg.
4411- Delplan Friluftsliv,nærmiljø, idrett
2220 - Forsterket skoletilbud nærskoler
4523 - Salg av Kjensli boligområde
Salg av fast eiendom
4110 - Fornying ledningsnett
4110 - Fremføring av offentlig avløpsnett
Til BY 20/21
4523 - Næringstomt NY2 Enebakk

BEV tom.
2019

Rest tom.
Gjenstående
2019
Bud.justering ramme

0
0

650
153

-650
-153

-650
-153

0
0

733
0
0
380
652
151
-18 687
27 900
0
1 214
162

1 760
255
153
1 711
2 029
0
-19 000
42 041
1 000
4 550
0

-1 027
-255
-153
-1 331
-1 377
151
313
-14 141
-1 000
-3 336
162
Sum
endringer

-1 027
-255
-153
-1 031
-677
70
313
-800
800
150
600

0
0
0
300
700
0
0
13 341
1 800
3 486
600

-2 813

KOS
1. Prosjektet avsluttes. Det er arbeidet med en sak om fremtidig bibliotek i 2019.
2. Prosjektet avsluttes.
TES
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prosjektet avsluttes.
Prosjektet avsluttes.
Prosjektet avsluttes.
Budsjettrammen reduseres til kr. 300.000.
Budsjettrammen reduseres til kr. 700.000
Salgsinntektene er budsjettert til 19 mill. kroner. Kommunen har mottatt 18,68 mill. kroner.
Budsjettert salgsinntekt nedjusteres tilsvarende. Det er også behov for å tilføre 70’ for å dekke
kostnader i forbindelse med salgsarbeidet. Prosjektet avsluttes.
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9. Det overføres kr. 800.000 fra Fornying ledningsnett til Fremføring av offentlig avløpsnett.
10. Det overføres kr. 800.000 fra Fornying ledningsnett til Fremføring av offentlig avløpsnett.
11. Det er behov for å dekke kostnader til verdivurdering i forbindelse med salgsarbeidet. Totalt
vil det påløpe kostnader på kr. 150.000.
12. Det er fattet politisk vedtak om hvordan området skal søkes realisert. Total avtalefestet
kostnad inkl. mva. ca. kr. 600.000,- hvorav kr. 150.000,- allerede er belastet prosjektet.

Omdefinering av prosjekt
Nr.
1

Prosjekt
451708

RSK tom. 2019
4520 - Støtmatter lekeapparater bhg.

Rest tom.
BEV tom. 2019 2019
0
404
-404

Det er behov for støtmatter/sand under lekeapparatene som skal flyttes fra Bjerkely til Hauglia. Slik
situasjonen nå er, er det større behov for nye lekeapparater på Hauglia skole enn i
barnehagene. Midlene som er avsatt til støtmatter for lekeapparater i barnehagene foreslås derfor
omdisponert til støtmatter under de nye lekeapparatene på Hauglia skole.
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Prosjekter

Status prosjekter
Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

111901

1125 - Trådløst nett kommunale
bygg

0

3 125

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
-3 125
0 Prosjektet er ikke startet ennå. ØIKT v/Anders Jahr må levere underlag for å gå ut med
en forespørsel. Underlaget består i dekningskart for de kommunale bygg hvor det skal
være 100% trådløs dekning.
Dette har stoppet opp pga. brannen og prioritering av ressursene til ØIKT.
Innkjøpsansvarlig har hatt og skal ha pappapermisjon som også påvirker fremdriften.

1801

4523 - Erverv, prosjektering og
regulering Gaupevn. (BY20/21)
2220 - Forsterket skoletilbud
nærskoler

1 214

4 550

-3 336

652

2 029

-1 377

2130 - Flytting av
hjulmakerverksted
2161 - Inventar og utstyr til
Kultursalen
2110 - Meråpent bibliotek

202

1 104

-902

931

1 100

-169

0

650

-650

0

153

-153

8 683

8 709

-26

221901

2240 - Utebod Flateby og
Kirkebygda bhg.
2220 - Follo barne- og
ungdomsskole
2220 - Ipad/PC til alle skoleelever

0

3 400

-3 400

225

2221 - Ny skole Ytre Enebakk

302 240 356 232 -53 992

2102

211204
211701
211702
221404
221601

Det er usikkert når prosjektet starter opp, men målet er i løpet av Q2.
-3 336 Prosjektet er, etter avtale med grunneier som eier den største delen av området, utsatt
inntil en kjøper er funnet.
-700 Dette er kun budsjett. Her belastes tiltak etter innmeldte behov fra KOS. Da ifm.
tilrettelegging for spesialundervisning.
Det blir utført tiltak på Mjær og Kirkebygden bsk i 2019.
-902 På grunn av usikker fremtidig bruk og inntekter til utgiftsdekning ved et nytt
hjulmakerverksted har dette prosjektet ikke vært prioritert.
0 Det forventes en fullføring av investeringen i løpet av 2.tertial.
Økonomisk ramme overholdes.
-650 Prosjektet avsluttes. Det er arbeidet med en sak om fremtidig bibliotek i 2019.
Investeringen i meråpent bibliotek tas inn som en del av saken.
-153 Prosjektet utgår og midlene inndras.
0 Fullført. Prosjektet avsluttes.
0 Investeringen gjøres i tråd med plan for IKT i skolene, og innenfor gjeldende økonomiske
rammer.
-40 000 Status: Prosjektet tatt i bruk august 2018. Det gjenstår mindre arbeider som sedumtak
og utomhus samt reklamasjonsarbeider. Økonomisk sluttoppgjør med entreprenør er
ikke avsluttet. Forhandlinger pågår.
Sluttrapport utarbeides når økonomisk sluttoppgjør er endelig avgjort.
Prosjektet vil bli gjennomført innenfor vedtatt budsjettramme.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

300301

Nytt legesenter

105

305

301102

3010 - Familiens Hus - ombygging

18 968

20 500

301104

3041-Forprosjekt boliger
rus/psykiatri
3000 - Velferdsteknologi

234

1 000

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
-200
-200 Status: Det vil bli åpnet nytt legesenter i Ytre Enebakk
Framdriftsplan: Legesenteret åpner 01.06.2019.
Økonomiske forhold: Bokførte kostnader vil bli belastet driftsregnskapet.
Prosjektet avsluttes.
-1 532
-1 200 Utvidelse av sprinkleranlegget i Familiens Hus til å inkludere NAV delen av bygget var
fullført den 16.april 2019. Sprinkleranlegget ble utløst av brannen og alt fungerte slik det
var forventet å fungere.
De utviklingsarbeider som var planlagt gjennomført samordnet med sprinklerarbeidet
var også i hovedsak ferdigstilt i løpet av den 16.april 2019.
Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatte økonomiske rammer.
Sluttrapport er ferdigstilt per 14.mai 2019.
Av restmidlene, kr. 1 531 897, foreslås kr. 50 000 til kommunens prosjektavsetningsfond
og gjenstående midler for øvrig benyttes til å redusere låneopptak.
Det foreligger p.t. enkelte ubetalte fakturaer i prosjektet
-766
0 Det er ennå ikke igangsatt forprosjekt

199

900

-701

301404

0 Status: Enebakk kommune deltar i et Follo-prosjekt vedrørende muligheter og
satsningsområder innen velferdsteknologi. Velferdsteknologi i kommunale bygg er
avhengig av trådløst nett. Prosjektmidler til dette er bevilget i 2019.
Framdriftsplan: Ingen framdriftsplan foreløpig.

301504

3063 - Sprinkling av Ignagard

3 693

3 850

-157

301505

3063 - Nytt medisinteknisk utstyr

102

180

-78

Økonomiske forhold: Tildelte midler ligger til grunn ved vurdering av ulik teknologi og
muligheter.
-70 Prosjektet er ferdigstilt idet det utvidede sprinkleranlegget ble påkoblet 2.novemeber
2018. Etter gjennomført sluttbefaring ble det avdekket et behov for mindre justeringer.
Disse justeringene er nå gjennomført og ferdigstilt uten ekstra kostnader for
kommunen.
Prosjektet er gjennomført innenfor godkjent økonomisk ramme.
Sluttrapport er sendt for behandling i ulike beslutningsorganer.
Det gjenstår kr. 156 677 i prosjektet.
Det er foreslått at kr. 40 000 avsettes i kommunens prosjektavsettingsfond. Resterende
gjenværende midler brukes til å redusere låneopptak.
Det foreligger p.t. enkelte ubetalte fakturaer i prosjektet.
0 Flyttet til drift. Prosjekt avsluttes.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

301601

3001 - Hjertestartere

411

500

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
-89
-25 Det gjenstår å avholde kurs for ansatte på Rådhuset.

301901

3050 - DigiSos

130

150

-20

301902

3072 - Avlastningsplasser
forprosjekt
4000 - Digitalisering av arkiver TES

0

500

-500

400

1 827

-1 427

73

1 000

-927

401703

4000 - Bygging av G/S-vei i Gran
N2
4000 - Vågliveien 43 utleieboliger

640

11 269

-10 630

401803

4000 - Kontorpaviljong rådhus

40

3 750

-3 710

409001

4000 - Befaring avsluttede
prosjekter

5

1

3

411303

4110 - Fornying ledningsnett

27 900

42 041

-14 141

411307

4110 - Off. avløpsnett Østbyveien

10 886

6 200

4 686

401401

401606

0 Digisos er etablert og ser ut til å fungere bra. TIETO leverandør av systemet har ikke lagt
inn modul på svar ut noe som skulle være med i bestillingen. Denne svar ut modulen vil
generere kostnader anslagsvis kr 50 000. Tieto jobber med å få dette på plass.
0 Status: Forprosjektet er ikke startet opp.
0 Gnr/bnr frem til gnr 90-91 er nå digitalisert som tilsvarer at i overkant av 50 % av
arkivene er digitalisert. Prosjektet har midler frem til 31.12.2019. Det vil være nødvendig
med mer tid for å digitalisere hele arkivet. Behov for ytterligere bevilgning vil bli vurdert
i budsjettarbeidet, eventuelt i egen sak.
-427 Gang- og sykkelveien skal ferdigstilles med det aller første. Partene har møttes for å
avklare de siste grensesnitt.
-700 Status: Rivearbeidene er igangsatt
Fremdrift: Stor forsinkelse etter problemer med tillatelsen som nå er på plass. Prosjektet
vil nå gå ut året 2019.
Økonomi: Mye interntid etter lang behandlingstid, men budsjett skal holde.
0 Status: prosjektet er stanset. Paviljongen skal nå selges
Økonomi: Håper å få inn noe penger for et salg; dette vil dekke kostnadene som er
påløpt i prosjektet så langt.
0 Kostnader påløpt i forbindelse med oppfølging og gjennomføring av 1-3 års befaringer
for Enebakk Brannstasjon.
Påløpte kostnader belastes garantifondet ved slutten av året.
-9 000 Det planlegges å rehabilitere 3 pumpestasjoner i løpet av 2019, hvorav én er utført
allerede. Det er fullført to rehabiliteringsprosjekter i hhv Ytre og Flateby.
Samarbeidsprosjekt med Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk starter opp i juni. Dette
er i Ytre Enebakk (Borgveien/Vågliveien). Hensikten med tiltaket er både å redusere
innlekking av fremmedvann, samt å få et oppgradert ledningsnett.
3 500 Prosjektet er ferdigstilt med merforbruk og overtagelse foretatt. Anlegget er i full drift.
Sluttregnskap ikke avklart grunnet uenighet med Flateby vannverk.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

411308

4110 - Utvidelse Flateby
renseanlegg

3 388

29 354

411407
411504

411505
411506
411605
411613
411614
411701

411702
421101
421201

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
-25 966
-25 500 Prosjektet er lagt på is siden behovet for utvidelse er redusert som følge av forsinket
utbygging på Flateby. Videre er det gjort tiltak på nettet for å redusere tilrenning av
fremmedvann til renseanlegget. Dette har effekt på restkapasiteten på renseanlegget.
Behovet for oppstart vurderes fortløpende.
Det er vurdert å legge ned anlegget og overføre avløpet til Nedre Romerike
Avløpsanlegg. En kostnadsberegning har vist at dette ikke er regningssvarende.
Overføring er derfor skrinlagt. Det vil kanskje bli brukt noe midler for å sikre at anlegget
er funksjonelt fram til ombygging
-500 Prosjektet må sees i sammenheng med 411303 - fornying ledningsnett.

4110 - Oppgradering
pumpestasjoner
4100 - Bjerklundsbakken gang/sykkelvei

2 860

4 537

-1 677

1 118

8 029

-6 911

4110 - Overvannstiltak avløpsrelatert
4110 - Nye avløpsanlegg for å
ivareta utbygging
4100 - Gang-/sykkelvei
Pikengbekken
4100 - Gangsti Bjerkely

864

1 364

-500

2 086

3 016

-930

-750 Ingen konkrete prosjekter per i dag.

495

1 500

-1 005

-500 Erverv og bytte av kulvert gjenstår.

733

1 760

-1 027

4100 - Breddeutvidelse
Kjensliveien
4100 - Overvannstiltak

4 426

4 440

-14

0 Prosjektet er avsluttet

3 709

5 172

-1 464

4100 - Forprosjekt kryss
Sulerudveien
4200-Reguleringsplan Haukås

0

200

-200

0 Tiltak planlagt første halvår 2019, ingen påbegynt.
Deler av midlene er besluttet omdisponert til tiltak som ble utført som en del av
ballbinge Hauglia-prosjektet. Siden dette tiltaket ikke lå inne i den opprinnelige planen
for disponering av overvannsmidlene må de planlagte tiltakene utsettes.
0 Ingen aktivitet første halvår 2019, planlagt innhenting av priser på forprosjektering.

983

983

0

0 Planen er ferdig.

4200 - Grunnlagskart Ortofoto
Follo

509

774

-265

0 Det gjennomføres skråfotografering i deler av kommunen i 2019.
Økonomi: Prosjektet forventet å holde seg innenfor bevilget ramme.

-6 500 Liten aktivitet. Prosjekterende har utført kontroll på stikningsdata på kryss
Bjerklundsbakken/Ødegårdsveien i forbindelse med utarbeidelse av planforslag
Bjerkekvartalet. Bygging må avvente inngåelse av utbyggingsavtaler. Arbeid med erverv
er igangsatt.
0 Tiltak på Nylende er under planlegging.

-1 027 Prosjektet kan avsluttes.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

421302

4523 - Salg av Kjensli boligområde

151

0

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
151
0 Eiendommen er solgt, og overdragelsen er fullt ut gjennomført.

421601

4523 - Salg av Gran N6

4

0

4

421701

4200 - Kartforbedring

0

408

-408

421801

4200 - Ny kartwebløsning Follo

0

153

-153

421901

0

226

-226

441203

4220 - Ladestasjoner kommunale
biler
4411 - Parkeringsplass Haukås

3

801

-799

441302

4411 - Haugdammen

839

7 321

-6 482

441601

4410 - Digitalisering landbruksarkiv 0

255

-255

451301

4520 - EPC - Energibesparende
tiltak - kommunale anlegg

49 288

-44

49 244

0 Eiendommen er solgt, eiendommen er registrert på ny eier. Det er merinntekter på
salget i form av renter samt justering av kontraktssum som følge av antall kvadratmeter.
Det gjenstår kr. 500.000,- som utbetales når Enebakk kommune har fjernet heftelser
som ikke skal følge med ved fradelingen av tomt. Forventet merinntekt ved salget utgjør
etter dette nærmere 800 000.
0 I forbindelse med fylkessammenslåing vil det påløpe utgifter til kartforbedring i 2019.
Kommunenummeret endres fra 0229 til 3028 som medfører at svært mange filnavn i
kommunens systemer endres. Som eksempel er hvert eneste punkt og hver eneste linje i
kartet er kodet med kommunenummer. Mye av endringene som utføres genererer
kontroll, kvalitetssikring og manuelt arbeid. Det er også behov for å kjøpe
konsulenttjenester.
Økonomi: Prosjektet forventet å holde seg innenfor bevilget ramme.
0 Det påløper utgifter i 2019 ifbm etablering av ny kartavtale/samarbeid med kommunene
Ås, Frogn, Nesodden og Vestby.
Økonomi: Prosjektet forventet å holde seg innenfor bevilget ramme.
0 Utgifter til etablering av flere ladestasjoner kommer etter prinsippavklaringer rundt
parkering og lading.
0 Ikke utgifter før tidligst 2020.
-5 000 Liten aktivitet i påvente av kapasitet hos prosjektleder. Det er foretatt
grunnundersøkelser i området for å finne dybde til fast bunn.
Økonomi: Usikkert hvor mye som kan overføres av midler til neste år.

-255 Digitalisering av landbruksarkivene er frem til nå gjort over drift. I 2018 ble det ikke
digitalisert noe grunnet den ekstraordinære tørkesituasjonen samt opplæring. Det
vurderes å skrive en sak på overføring av disse midlene til digitalisering av arkiver TES.
0 Dette prosjektet er i sluttfase. Det må utarbeides sluttregnskap.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

451410

4523 - Næringstomt NY2 Enebakk

162

0

451504

4510 - Asfaltering P-arealer

3 787

3 950

451603

4520 - Radonmåling
utleieleiligheter
4520 - Beredskapstiltak

0

150

-150

825

1 250

-425

4523 - Etablere ny boenhet Kopås
forprosjekt
4520 - Oppgradering elektrisk
anlegg Kirkebygden bhg.

0

100

-100

0

153

-153

451708

4520 - Støtmatter lekeapparater

0

404

-404

0 Arbeid startes uke 20. Midlene omdisponeres fra barnehage til Hauglia skole.

451712

570

1 500

-930

0 Grunnundersøkelser utført. Mulig ombygging vurdert.

0

153

-153

0 Ikke påbegynt.

0

1 011

-1 011

0 Investeringsprosjekter. Midlene vil bli brukt i år

451801

4523 - Forprosj. utb.
omsorgsboliger og sykehjem
4520 - Kartlegging drensanslegg
bygg
4523 - Kommunale
gjennomgangsboliger
oppgradering (kun budsjett)
4510 - Ny driftsbil

243

400

-157

0 Det blir innkjøpt ny brukt driftsbil i 2019.

451803

4523 - Nytt låssystem utleieboliger 180

204

-24

0 Arbeidene er utført, faktura avventes.

451820

4520 - Gamle herredshus
branntilpasning

713

-177

0 Arbeid som gjenstår er å etablere ny rømningsvei. Planlagt utført 2019.

451605
451606
451702

451714
451799

536

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
162
600 Det er fattet politisk vedtak om hvordan området skal søkes realisert - frist 18 måneder.
Rådmannen har etter dette vært i kontakt med mulige interessenter og venter på
avtaleutkast i den forbindelse. Parallelt har en annen interesent ytret ønske om å få
kjøpe området, og rådmannen har i den forbindelse bestilt noe bistand omkring mulig
avtaletekst for å sikre kommunen fremdrift av utbygging samt sanksjonsmuligheter mot
utslipp til vassdrag. Rådmannen antar at en sak for politisk vedrørende realisering
avgjørelse vil komme i 2019. I påvente av dette arbeides det med byggesøknad. Total
avtalefestet kostnad inkl. mva. ca. kr. 600.000,- hvorav kr. 150.000,- allerede er belastet
prosjektet. Kostnadene fratrekkes salgssummen.
-163
0 HC-parkering Hauglia skole er under prosjektering. Arbeidet avhenger av politisk sak,
men er planlagt utført sommeren 2019.
-150 Her blir det utført radonkartlegging på Sløssåsen og Gaupeveien vinteren 2020.
0 Arbeid pågår her med kartlegging av ytterligere tiltak. Nye investeringer her vil bli utført
2019.
0 Forventet oppstart i høst, men oppstart kan bli utsatt som følge av brannen.
-153 Gjennomføres ikke. Midlene inndras.
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

451821

4520 - Solgården branntilpasning

64

600

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
-536
0 Arbeid er ferdig prosjektert. Tiltak ferdigstilles 2019.

451840

4100 - Reasfaltering veier

869

1 834

-965

0 Tiltak er under planlegging for gjennomføring i 2.tertial 2019.

451901

4520 - Robotklipper
Kopås/Ignagard
4520 - Tak Flatebyhallen
(forprosjekt)
4521 - Renholdsmatter KIBUS

0

125

-125

0 Prosjekt er ikke startet.

0

125

-125

0 Arbeid pågår. Må skyves pga brann.

0

200

-200

0 Ikke igangsatt

4521 Robotstøvsuger/renholdsmaskin
4520 - Oppgradering bygg ihht.
vedlikeholdsplan (kun budsjett)
4100-Oppgradering Tangenveien

0

125

-125

0 Ikke igangsatt

0

3 800

-3 800

0 Her er arbeid påbegynt. Dette er kun budsjettpost.

19 041

22 966

-3 925

0 Overtakelsesbefaring ble avholdt 12.12.2018. Svar på forslag til sluttoppgjør ble sendt
entreprenør 12.04.2019. Gjenstående arbeider utføres i løpet av mai 2019.
Økonomi: Forutsatt at entreprenør ikke får medhold i alle sine krav vil det ikke bli
merforbruk på prosjektet. I sluttoppgjør stiller hovedentreprenør krav til 6. mill. kr (inkl.
mva). Byggherre har godtatt 2,8 mill. kr (inkl. mva).

4100- Gangvei Skøyen - Stranden
skole
4520- Brannsikkerhet

34 459

34 334

125

0 Prosjektet er ferdigstilt. Oppgjør fra fylkeskommunen avventes.

14 558

14 558

0

0 Kan avsluttes.

451902
451920
451921
452099
4807

4909
502
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Prosjekt

Prosjektnavn

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

6300

3001- Nye boliger PU,
prosjektering

9 886

12 714

Rest
Forventet Prosjektleders kommentar
tom
rest pr
1.tertial 31.12.19
2019
-2 828
0 Framdrift:
Prosjektet som ble utredet i Nylendeveien ble stanset i kommunestyret som vurderte at
investeringskostnadene ble for høye. Det er lagt frem politisk sak med utredning av
mulige alternative prosjekter og lokasjoner i forbindelse med Sløssåsveien bokollektiv,
Gaupeveien Bokollektiv, Rustadtun og Bekketunet. Dette arbeidet er som en oppfølging
av siste kommunestyrevedtak i saken.
Økonomiske forhold:
Saken utredes foreløpig kun internt i kommunens administrasjon uten hjelp av innleide
rådgivere som en oppfølging av kommunestyrets vedtakspunkt: «Det må legges stor
vekt på økonomi og nøkternhet i den videre planlegging. Det anbefales å se på
tilsvarende prosjekter i andre kommuner for å høste erfaring»

6401
Avventer nr.

4100- Trafikksikkerhetstiltak ,
Hauglia
4523 - Salg av BY 20/21

Flere delprosjekter Bygging av SRA og
overføringsledning

15 516

15 516

0

157 028 157 502 -474

Endringer i prosjektet:
I følge siste kommunestyrevedtak arbeides det videre med å bygge 5-10 omsorgsboliger
i bokollektiv, fellesrom og personalfasiliteter til de ansatte som skal bistå brukere som er
bosatt i bokollektivet.
0 Prosjektet er avsluttet. Sluttregnskap gjenstår.
150 Kommunens eiendom innenfor området BY 20/21 er markedsført for salg på
kommunens hjemmeside, og det er løpende dialog med Dagfinn Pederstad om
forhandlinger med mulige interessenter.
-334 Arbeid med noen reklamasjoner på sentralrenseanlegget gjenstår.
Prosjektet vil bli gjennomført innenfor bevilgningen.
Se nederst for inndeling i enkeltprosjekter.
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Bygging av sentralrenseanlegg (SRA) og overføringsledning delprosjekter:
Prosjekt Prosjektnavn
RSK
BEV
Rest Forventet Prosjektleders kommentar
tom.
tom.
tom
rest pr
2019
2019 1.tertial 31.12.19
2019
411207 4110 - Sentralrenseanlegg
67 175 67 254
-79
-10 Arbeidet med reklamasjoner gjenstår.
411401 4110 - Holt - Tømmerbråten
2 147 2 147
0
0 Fullført
411402 4110 - Krokeng-Krona
4 352 4 352
0
0 Fullført
411403 4110 - Tømmerbråten-Kopås
19 516 19 516
0
0 Fullført
411301 4110 - Detaljprosjektering
Fullført
avløpsløsning YE
1 408 1 408
0
0
411411 4110 - Utløpsledning landdel SRA E2
4 544 4 544
0
0 Fullført
411412 4110 - Utløpsledning sjødel SRA E4
15 151 15 151
0
0 Fullført
411413 4110 - Nye PST T1PST
5 061 5 061
0
0 Fullført
411414 4110 - Renovering PST T2REN
3 014 3 014
0
0 Fullført
411304
411501
411604
4706

4110 - Krona-Barbøl
4110 - E5.1 Mjær - Ytre RA
4100 - Utjevningsbasseng YE RA
4110- Avløpsløsning Ytre Enebakk

1 826
7 457
2 768

1 851
7 457
2 768

-24
0
0

22 609 22 979

-370

-24 Fullført
0 Fullført
0 Fullført
-300 Fullført

Utleieboliger
Prosjekt Prosjektnavn

1701

RSK
tom.
2019

1120-Utleieboliger

52 758

BEV
Rest Forventet Prosjektleders kommentar
tom.
tom
rest pr
2019 1.tertial 31.12.19
2019
I løpet av 1.tertial er kjøpesum for én bolig belastet.
For å redusere kommunens låneopptak og fordi behovet for nye boliger er noe mindre enn
lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet overføres 5 millioner av bevilgede midler til
2020.
De øvrige midlene disponeres til bygging av 6 boliger i Råken (10,6 mill) samt til Bekketunet
70 211 -17 453
-5 000 og innredning av kjelleren i det gule huset på Kopås til 2 leiligheter.
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451409

4523 - Oterveien 5 (fra 1701)

451720

4523 - Ombygging Tangenveien 63
(fra 1701)
4523 - Bekketunet (fra 1701)

451802

451805

4523 - Oppgradering bad
Klokkerudåsen 25A (fra 1701)

Prosjektet er ikke påstartet grunnet kapasitetshensyn. Det ventes ingen aktivitet her i 2019.
Merforbruket dekkes inn fra prosjekt 1701.
10

0

10

0

899

899

0

0

Prosjektet er fullført og kan avsluttes.

Eiendommen ble kjøpt for å få etablert boliger for personer med bevegelsesutfordringer og
personer over 60 år. Total kjøpesum for tomt er pr. nå kr. 5.000.000,- Det er så langt til
fradeling, regulering mm påløpt kr. 592.183,-. Rådmannen har satt i gang arbeidet med å
realisere eiendommen gjennom salg med avtale om tilbakekjøp. Det er bestilt
verdivurdering av eiendommen. Det vil påløpe noe ytterligere kostnader som følge av at
reguleringsplanen er påklaget til fylkesmannen.
0 Merforbruk - anslagsvis 300 000 - dekkes inn gjennom bruk av 1701.
Prosjektet er utført og kan avsluttes
0

592

541

51

179

179

0

RSK
tom.
2019

BEV
Rest Forventet Prosjektleders kommentar
tom.
tom
rest pr
2019 1.tertial 31.12.19
2019

Delplan Friluftsliv,nærmiljø, idrett

Prosjekt Prosjektnavn

6403
441703

4411- Delplan Friluftsliv,nærmiljø,
idrett
4411 - HC-rampe Vikstranda

380

1 711

-1 331

259

259

0

Ridestier forventes i etablert 2019. Det overføres også midler til fullføring av arbeidet
-1 030 med HC-rampe på Vikstranda.
Mangler noe rekkverk. Dette vil bli finansiert med bruk av midlene i prosjekt 6403 0 delplan natur, idrett og friluftsliv.

Fremføring av offentlig avløpsnett

Prosjekt

Prosjektnavn

411920

4110 - Trykkavløp Kirkebygda
2018/2019 (fra 411921)

411921

4110 - Fremføring av offentlig
avløpsnett

RSK tom.
2019

BEV Rest tom
tom. 1.tertial
2019
2019

Forventet Prosjektleders kommentar
rest pr
31.12.19

621

0

621

0

0

1 000

-1 000

0

Prosjekt under gjennomføring. Anleggsarbeider fullføres mai/juni. Noe aktivitet
etter ett år for å ta eventuelle setninger etter graving. Alt går i henhold til estimat.
Bevilgningen hentes fra prosjekt 411921
Bevilgningen vil i sin helhet bli brukt til å finansiere prosjekt 411920.

49
1.terital 2019

720

21/19 Referat og orienteringer - 19/00039-5 Referat og orienteringer : Enebakk kommune 1 Tertialrapport 2019

_____________________________________________________________________________

Tiltak hovedplan ve

Prosjekt

Prosjektnavn

411102

4100- Tiltak hovedplan vei (13/569)

411415

4100 - Stabilisering av skråning ved
Øyerenveien (delvis HP vei)
4100 - Brevigsveien (HP vei)

411607

411608
411609

4100 - Hammerenveien (HP vei)
4100 - Sulerudveien (HP vei)

411705

4100 - Pettersrudveien (HP vei)

411706
411801

4100 - Kjølstadveien (HP vei)
4100 - Ødegårdsveien (HP vei)

411802
411804
411911

4100 - Lotterudfeltet (HP vei)
4100 - Vågliveien (HP vei)
4100 - Veisikring (HP vei)

RSK tom.
2019

BEV Rest tom
tom. 1.tertial
2019
2019

14 650

24 822

-10 172

16 400

16 287

113

10 218
95

9 778
89

441
5

1 064

992

72

1 198
598

1 198
598

0
0

7 528
978
121

7 459
978
121

69
0
0

396

0

396

Forventet Prosjektleders kommentar
rest pr
31.12.19
Bevilgede midler i hovedplan vil bli brukt.
Status:
3 prosjekter er foreløpig i gang og planlegges sluttført første halvår 2019
0 herav avsatt ca 6 mill i midler til disse. Viser for øvrig til detaljer på enkeltprosjekter.
Prosjektet er avsluttet. Overskridelse dekkes inn ved bruk av midler fra HP vei.
0 Sluttregnskap vil bli utarbeidet.
Prosjektet er hatt noen uforutsette problemer med dårlig grunn og løse fjellmasser har
derfor dratt noe ut i tid, det forventes avsluttet innen 1 juli 2019
Asfaltering og rekkeverksarbeid er forventet ferdigstilt hhv uke 23 og 24 i 2019.
0 Øvrig komplettering av skilter i etter kant av nye skiltplaner i 2020.
0 Prosjektet er i hovedsak lagt på is inntil ny HP vei foreligger.
Prosjektet Sulerudveien er i gang. Erhvervsarbeid og oppmålingsarbeid utført våren
2019, forventet kontrahering av entreprenører på ramavtale sommeren 2019 og
oppstart første parsell i august 2019.
Tiltaket finansieres over HP vei
0 Økonomi er etter plan.
Status: Tiltak planlagt for å unngå forringelse av utført arbeid.
0 Økonomi etter plan. Forventet bruk av ca 600.000,- hentes av HP vei.
0 Ingen aktivitet planlagt første halvår 2019
Supplering av rekkverk utført.
Asfaltering av slitelag er planlagt utført i uke 23 2019
0 Økonomi er etter plan, Tiltaket finansieres over HP vei
0 Ingen tiltak planlagt i 2019 grunnet mangel på tilgjengelig finansiering.
0 Tiltak planlagt for utførelse i 2020. Ingen planlagt aktivitet i 2019.
Diverse sikringstiltak på veier og gangveier med rekkverk som planlagt.
Tiltaket finansieres av HP-Vei
0 Økonomi etter plan.
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411912

4100 - Skiltplaner (HP vei)
35

1 200

-1 165

Arbeid med utvikling av nye skiltplaner i Enebakk kommune er planlagt utført over en
2-3 års periode. Den angitte bevilgningen omfatter forventet forbruk i 2019.
Planer for Flateby planlagt ferdigstilt første halvår 2019. Tiltaket finansieres over HP
0 vei. Økonomi er etter plan.

Nærmiljøtiltak

Prosjekt Prosjektnavn

211602

2130 - Nærmiljøtiltak (kun budsjett)

401702

4000 - Ballbinge Hauglia

451823

4520 - Aktivitetspark Kirkebygden
(fra 211602)

Trafikksikkerhetstiltak
Prosjekt Prosjektnavn

403

4100-Trafikksikkerhetstiltak

411901

4100 - Veilys (TS-tiltak fra 403)

RSK
tom.
2019

BEV
Rest Forventet Prosjektleders kommentar
tom.
tom
rest pr
2019 1.tertial 31.12.19
2019

40

726

-686

1 180

607

573

91

560

-469

RSK
tom.
2019

BEV
tom.
2019

Rest
tom
1.tertial
2019

8 640

16 519

-7 879

696

278

418

Innkalt til oppstartsmøte 22.mai.
Det forventes igangsetting av prosjektene i løpet av sommeren. Anleggene etableres
0 trinnvis i tråd med vedtaket.
Status: Ballbingen er ferdig montert. Det ble levert feil mål på fangnett. Nytt nett er
bestilt og monteres av leverandør i løpet av mai.
Økonomi: I forbindelse med grunnarbeid for ballbingen ble det utført annet arbeid på
skoleplassen av entreprenør. Kostnader skal derfor fordeles mellom prosjekt og drift.
0 Etter at dette er gjort forventes det ikke merforbruk i prosjektet.
Sak om detaljplan for anlegget er til behandling i KST.
0

Forventet Prosjektleders kommentar
rest pr
31.12.19
Veilystiltak og fartshumper planlagt utført i løpet av 2019. viser til detaljprosjekt veilys.
Økonomi er etter plan. 5 millioner av midlene er knyttet opp mot tiltak som konkret vil gi
reduserte skoleskyssutgifter. KOS har utredet mulige tiltak. Disse vil det bli arbeidet
videre med i 2. og 3.tertial.
Kostnadsrammen forøvrig baserer seg på tilskudd fra Statens Vegvesen på 1,5 mill. Siden
-5 000 årets tilskudd utgjør 1,15 mill må aktiviteten reduseres tilsvarende.
Oppgradering av veilysanlegg til bedre lys på fylkesveier, planlagt bygging av nye anlegg i
thorudveien og furuveien i Enebakk kommune.
Tiltaket finansieres ved bevilgning + tilskudd fra statens vegvesen v/skoleveimidler.
0 Økonomi etter plan.
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Målekort

Mjær ungdomsskole
Fokusområder

Overordnet
mål

Resultatmål

Målt
med

Resultat
2017

Ambisjonsnivå resultatmål
2018

Elevundersøkelsen 10. trinn

Akseptabelt

Negativt

1,1

X

1,1

0

X

0

4,5
4,2

X
X

4,6
4,4

4,2

X

4,3

4,3

X

4,4

3,7

X

3,8

X

4,1

3,9
22,9

X

17,5

34,4

X

36,5

32,3

X

27,4

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn
Grunnskolepoeng

Andel elever på de to laveste
nivå, nasjonale prøver i lesing 8.
trinn
Andel elever på de to høyeste
nivå, nasjonale prøver lesing 8.
trinn
Andel elever på de to laveste
nivå, nasjonale prøver i regning
8. trinn
Andel elever på de to høyeste
nivå, nasjonale prøver regning
8. trinn
Andel elever på de to laveste
nivå, nasjonale prøver i lesing 9.
trinn
Andel elever på de to høyeste
nivå, nasjonale prøver lesing 9.
trinn
Andel elever på de to laveste
nivå, nasjonale prøver i regning
9. trinn
Andel elever på de to høyeste
nivå, nasjonale prøver regning
9. trinn
Snitt grunnskolepoeng alle
elever
Snitt grunnskolepoeng gutter
Snitt grunnskolepoeng jenter

Økt læringsutbytte for elevene (likt med eller over nasjonalt snitt)

Opplevd kvalitet
Målt kvalitet

Kvalitet/ produksjon

Optimalt
Mobbing på skolen (skala 1 -5,
1 er best)
Andelen elever som føler seg
mobbet (oppgis i %)
Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)
Felles regler (skala 1 -5, 5 er
best)
Positiv læringskultur (skala 1 -5,
5 er best)
Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5
er best)
Vurdering for læring (skala 1 -5,
5 er best)
Mestring (skala 1 -5, 5 er best)

Resultat
2018

X

29,7
37,5

6,3

X

15,6

60,3

X

37,5

14,3

X

23,1

60,3

X

38,5

40,3
37,1
43,9

X

43,9

X

42,2
44,9

X

96,81

X

97,44

X

98,2

Deltakere på videreutdanning

GSI
Sykefraværsoversikter

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

Forbruk nettoramme (angitt i %)

2
101,4

X

Visma

Kompetente og
motiverte
medarbeidere
God
økonomistyring

Målt kvalitet
Målt
kvalitet

Økonom
i

Medarbeidere og
organisasjon

Nærvær/ Fravær?

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Mjær har svært kvalifiserte og dedikerte medarbeidere i alle ledd. De har god kompetanse på mange ulike
områder, og vi evner å nyttiggjøre oss dem i stor grad. Vi er fornøyde med graden av videre-, og
etterutdanning som faste ansatte hos oss har tatt de siste årene. Vi har i stor grad klart å nyttiggjøre oss
denne kompetansen, og det gir større frihet i planlegging av aktivitet. Vi ser allikevel at det er enda større
potensial i å kunne gi et så godt tilbud som mulig for våre elever med bakgrunn i organisering.
Vi har innarbeidet gode rutiner for utviklingsarbeidet på skolen, og vi kaller oss stolt en lærende
organisasjon hvor vi opplever at de ansatte i stor grad evner å endre og forbedre praksis. Det er også god
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relasjon mellom ansatte og skolens ledelse, som styrker mulighetene for enda bedre utvikling. FAU ved
skolen er sterkt, og vi opplever godt og konstruktivt samarbeid med dem. Vi har større potensiale til å la
elevene medvirke i skolens utvikling og organisering.
Våre målte resultater har de siste to årene vært svært gode. Vi scorer signifikant over landsgjennomsnittet på
8 av 10 markører i elevundersøkelsen H2018, og signifikant over landssnitt på 10 av 10 markører H2017. Vi
lå signifikant over landssnitt på flere markører innen grunnskolepoeng og eksamensresultater også i fjor.
«Mobbetallene» er også gode på de to tiendetrinnene som er gått ut av Mjær siste to år. Vi ser allikevel at
det er mellom 5-9% på 8. og 9. trinn som melder om at de blir utsatt for krenkende oppførsel fra tid til
annen.
Arbeid med felles kultur, motivasjon, mestring og trivsel gir resultater. Vi er allikevel ikke fornøyd før vi
har enda bedre resultater, og at disse vil vise seg å være stabile over flere år.
Vi har over flere år hatt forholdsvis få elever med rett til spesialopplæring. Vi ønsker å bruke ressurser på
system rettede tiltak både faglig og psykososialt. Vi opererer derfor med bruk av økte faglige ressurser i
kjernefagene, og vi har en god organisering rundt vår bruk av baseressurs. Å omsette ressurser som ellers
ville gått til små vedtak §5-1, ser vi på som en suksessformel.
Flateby barnehage
Barnehagen skal jobbe videre med å videreutvikle gode lekemiljøer i barnehage som bidrar til utvikling av
god psykisk helse.
Målt
med

Resultat
2018

Mål
2019

Svarprosent brukerundersøkelsen

71,64

100%

Prosentandel som er fornøyd med barnehagens bidrag til sitt barns
språkutvikling
Prosentandel som er fornøyd med sitt barns sosiale utvikling

4,5

4,8

4,7

4,9

Antall SU- møter per år

2

2

Antall foreldremøter per år

3

3

Antall foreldresamtaler per barn

2

2

Antall barnesamtaler per barn, per år

1

2

Antall måltider med frukt og grønt per dag

2

2

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)

14,8%

8%

72,5

100%

2

2

Antall medarbeidersamtaler per år

Resultat
2019

Forbruk nettoramme (angitt i %)
Visma
Regnskaps-rapport

God økonomistyring

Kompetente og motiverte
medarbeidere

Målt kvalitet
Målt kvalitet
Målt kvalitet

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

Brukerundersøkelsen
besvart med valg
5 eller 6

Resultatmål

Sykefraværsoversikter

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder
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Tellus er fortsatt hoved temaet med under temaene identitet og respekt. De voksne skal reflektere over hva
det betyr å være tilstedeværende og engasjert i møtet med barna, og hvordan tilbakemeldingskulturen er i
barnehagen.
Utfordringen fremover vil være å implementere pedagognormen og bemanningsnormen i praksis, og sikre
gode rutiner for å sikre nok voksne, til enhver tid, i barnehagen. Det er en utfordring å få gjennomført
plantiden for pedagogene i barnehagen uten at det settes inn annet personale i denne tiden.
Med flere nye barnehageplasser i kommunen kan det i fremtiden bli utfordrende å få nok søkere til å fylle
opp barnegruppene. Dette fører til overtallige ansatte i barnehagen.

Akseptabelt

Negativt

Resultat 2019

17,47

10

15

20

8,1

30

10

15

20

6,38

9,5

5

15

15

20,5

15

5

15

15

24,4

5,95

10

20

25

23,1

13,95

10

20

25

19,3

28,3

10

30

40

21,3

24,5

40

30

20

11,5

30,2

10

30

40

22,2

20,8

40

30

20

14,3

7,5

0

6

9

8,4

65,6

100

70

50

55,8

1

1

2

3

1

97,6

100

99

97

Visma

God
økono
mistyrin
g

Optimalt

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

Ambisjonsnivå
resultatmål 20..
Resultat 2018

Elever under kritisk grense lesing 1.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 1.
trinn (%)
Elever under kritisk grense lesing 2.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 2.
trinn (%)
Elever under kritisk grense lesing 3.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 3.
trinn (%)
Andel elever på laveste nivå, nasjonale
prøver i lesing 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå, nasjonale
prøver lesing 5. trinn (%)
Andel elever på laveste nivå, nasjonale
prøver i regning 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå, nasjonale
prøver regning 5. trinn (%)
Sykefravær

Kartleggingsprøver 1.-3. trinn

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er
best)
Andelen elever som føler seg mobbet
(oppgis i %)
Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er
best)
Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best)
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er
best)
Mestring (skala 1 -5, 5 er best)

Nasjonale prøver 5.
trinn

Økt læringsutbytte for elevene
Kompetente og
motiverte
medarbeidere

Målt kvalitet
Målt kvalitet

Målt med

Forbruk nettoramme (angitt i %)
Målt
kvalitet

Kvalitet/ produksjon
Medarbeidere
og organisasjon
Økonom
i

Resultatmål

GSI,
kompetansekartlegging
Sykefraværsoversikter

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Elevundersøkelsen 7. trinn

Hauglia skole

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Aktivitet i henhold til plan.
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Kirkebygden barnehage
Målt
med

Resultat
2018

Mål
2019

Svarprosent brukerundersøkelsen

95%

100%

Prosentandel som er fornøyd med barnehagens
bidrag til sitt barns språkutvikling
Prosentandel som er fornøyd med sitt barns sosiale
utvikling

4.8

5.0

4.9

5.0

Antall SU- møter per år

2

2

1

Antall foreldremøter per år

3

3

1

Antall foreldresamtaler per barn

2

2

1

Antall barnesamtaler per barn, per år

1

1

Antall måltider med frukt og grønt per dag

2

2

2

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)

Kort:4%
Lang:7.1%
76%

3%
5%
100%

Kort: 3.6%
Lang: 6.8%
64%

1

1

1

Antall medarbeidersamtaler per år

Resultat
2019

Forbruk nettoramme (angitt i %)
Visma
Regnskaps-rapport

God økonomistyring

Kompetente og motiverte
medarbeidere

Målt kvalitet
Målt kvalitet
Målt kvalitet

Kvalitet/ produksjon
Medarbeidere og
organisasjon
Økonomi

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

Brukerundersøkelsen besvart
med valg
5 eller 6

Resultatmål

Sykefraværsoversikter

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Barnehagen jobber for å videreføre kompetanseutvikling for å rekruttere og beholde barnehagelærere. Fra
august 2019 vil det være ansatt barnehagelærere i alle stillinger det er krav om dette.
Barnehagen jobber videre for å gi et godt kvalitativt tilbud i samsvar med lover og retningslinjer og
brukernes behov. Barnehagen har språkmiljø og realfag som hovedsatsningsområde. Neste barnehageår vil
fortsatt språkmiljø være satsningsområde, i tillegg til mangfold. Gjennom implementering av ny rammeplan
og kompetanseheving med STYD jobber barnehagen aktivt med lekemiljøene. Full barnehagelærerdekning
er et kjennetegn for god kvalitet og de fleste øvrige ansatte er mangeårige barne- og ungdomsarbeidere.
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Kirkebygden barne- og ungdomsskole

0

1

4,2
4,1
3,6
4,0
3,8
3,9

5
5
5
5
5
5

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

26,09

0

20

34.78

0

25

63,16

0

20

35,29

0

25

17,86

0

30

32,14

0

25

24,2

0

15

21,5

50

30

20,0

0

15

37,1

50

40

5,2

1

3

100

80

2

4

2

-0,3%

0

+/-1

Resultat 2019.

*

Negativt

Akseptabelt

Forbruk nettoramme (angitt i %)

Optimalt

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

Nasjonale prøver 5.
trinn

Elever under kritisk grense lesing 1. trinn
(%)
Elever under kritisk grense regning 1. trinn
(%)
Elever under kritisk grense lesing 2. trinn
(%)
Elever under kritisk grense regning 2. trinn
(%)
Elever under kritisk grense lesing 3. trinn
(%)
Elever under kritisk grense regning 3. trinn
(%)
Andel elever på laveste nivå, nasjonale
prøver i lesing 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå, nasjonale
prøver lesing 5. trinn (%)
Andel elever på laveste nivå, nasjonale
prøver i regning 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå, nasjonale
prøver regning 5. trinn (%)
Sykefravær

Ambisjonsnivå
resultatmål 2019.
Resultat 2018.

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er best)
Andelen elever som føler seg mobbet
(oppgis i %)
Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er best)
Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best)
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er best)
Mestring (skala 1 -5, 5 er best)

Kartleggingsprøver 1.-3. trinn

Målt med

GSI,
kompetansekartlegging
Sykefraværsoversikter

Økt læringsutbytte for elevene
Kompetente og
motiverte
medarbeidere
God
økonomi
-styring

Målt kvalitet
Målt kvalitet
Målt
kvalitet

Kvalitet/ produksjon
Medarbeidere
og organisasjon
Økonom
i

Resultatmål

Visma

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Elevundersøkelsen 7. trinn

Målkort - barnetrinnet 2019

0

1

4,3

5

4,5

Resultat 2019.

Optimalt

*

Negativt

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

Ambisjonsnivå
2019.

Akseptabelt

Målt med
Resultat 2018.

Økt læringsutbytte for
elevene

Resultatmål

Elevund
ersøkelse
n 10.
trinn

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Kvalitet/ produksjon

Målkort - ungdomstrinnet 2019
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4,1
3,9
4,2
3,3
4,0

5
5
5
5
5

4,5
4
4,5
4
4,5

Andel elever på de to laveste nivå,
nasjonale prøver i lesing 8. trinn
Andel elever på de to høyeste nivå,
nasjonale prøver lesing 8. trinn
Andel elever på de to laveste nivå,
nasjonale prøver i regning 8. trinn
Andel elever på de to høyeste nivå,
nasjonale prøver regning 8. trinn
Andel elever på de to laveste nivå,
nasjonale prøver i lesing 9. trinn
Andel elever på de to høyeste nivå,
nasjonale prøver lesing 9. trinn
Andel elever på de to laveste nivå,
nasjonale prøver i regning 9. trinn
Andel elever på de to høyeste nivå,
nasjonale prøver regning 9. trinn
Snitt grunnskolepoeng alle elever
Snitt grunnskolepoeng gutter
Snitt grunnskolepoeng jenter

28,2

0

20

29,5

50

30

36,6

0

20

22,5

50

25

23,6

0

20

36,9

50

40

36,6

0

25

22,5

50

25

40,3
35
45,3

50
50
50

42
40
45

3,7

1

3

100

80

4

2

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn
Grunnskolepoeng

Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er best)
Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best)
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er best)
Mestring (skala 1 -5, 5 er best)

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

GSI,
kompetansekartlegging
Sykefraværsoversikter

Kompetente og
motiverte
medarbeidere

Nærvær/ Fravær?
Målt kvalitet

Medarbeidere
og organisasjon

Målt kvalitet

_____________________________________________________________________________

+/-1
Visma

God
økonomistyring

Målt
kvalitet

Økonomi

Forbruk nettoramme (angitt i %)

2

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Resultatene på kartleggingsprøvene på småtrinnet er ikke tilstrekkelig analysert ennå. Ingen av
måleparameterne er klare så tidlig på året, bortsett fra sykefraværet, der ligger vi litt over målsetting.
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Stranden skole

Akseptabelt

Negativt

0

1-3

4

4
4,5
4,1

5
5
5

4,4
4,4
4,1

4,3
4,3
4

4,5
3,9

5
5

4,4
4

4,3
3,9

4

5

4,1

4

21,3

10

23,2

23,1

11,5

40

26,4

26,3

22,2

10

23

22,9

14,3

40

26

25,9

3,9

1

5

6

86

100

85

84

2

2

1

0

98,57

100

+/2,9

+/-3

Resultat 2019.

Optimalt

Elevundersøkelsen 7. trinn
Visma

God
økono
mistyrin
g

Resultat 2018.
Andel timer gjennomført av lærere med
godkjent kompetanse i det faget de
underviser i (oppgis i %)
Deltakere på videreutdanning

0

Kartleggingsprøver 1.-3. trinn

Økt læringsutbytte for elevene

Elever under kritisk grense lesing 1.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 1.
trinn (%)
Elever under kritisk grense lesing 2.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 2.
trinn (%)
Elever under kritisk grense lesing 3.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 3.
trinn (%)
Andel elever på laveste nivå, nasjonale
prøver i lesing 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå, nasjonale
prøver lesing 5. trinn (%)
Andel elever på laveste nivå, nasjonale
prøver i regning 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå, nasjonale
prøver regning 5. trinn (%)
Sykefravær

Nasjonale prøver 5.
trinn

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er
best)
Andelen elever som føler seg mobbet
(oppgis i %)
Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er
best)
Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er best)
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er
best)
Mestring (skala 1 -5, 5 er best)

Kompetente og
motiverte
medarbeidere

Målt kvalitet
Målt kvalitet

Ambisjonsnivå
resultatmål 2019

Målt med

Forbruk nettoramme (angitt i %)
Målt
kvalitet

Kvalitet/ produksjon
Medarbeidere
og organisasjon
Økonom
i

Resultatmål

GSI,
kompetansekartlegging
Sykefraværsoversikter

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Målparameterne under kvalitet/ produksjon, som målkortet referer til kommer ikke før utover høsten. Utover
dette er det ingen store avvik.
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Ytre Enebakk barnehage
Målstyring
Målt
med

Resultat
2018

Mål
2019

Svarprosent brukerundersøkelsen

87%

100 %

Prosentandel som er fornøyd med barnehagens
bidrag til sitt barns språkutvikling
Prosentandel som er fornøyd med sitt barns sosiale
utvikling

4,6

4,9

4,8

5,0

Antall SU- møter per år

1

2

Antall foreldremøter per år

3

3

Antall foreldresamtaler per barn

2-4

2-4

Antall barnesamtaler per barn, per år

1

1

Antall måltider med frukt og grønt per dag

2

2

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)

5,6

5,0

5,5

67 %

100

Fra 01.08.19 :
100 %

1-2

1-2

1-2

Kompetente og motiverte
medarbeidere

Målt kvalitet
Målt kvalitet

Kvalitet/ produksjon
Medarbeidere og
organisasjon

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

Brukerundersøkelsen besvart
med valg
5 eller 6

Resultatmål

Sykefraværsoversikter

Overordnet
mål

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Resultat
2019

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Relasjons kompetanse og voksenrollen er fokusområder personalet jobber med. Det arbeides også aktivt
med å ta vare på et godt arbeidsmiljø blant de ansatte og det arbeides aktivt med å fortsette holde et stabilt
lavt sykefravær.
Det arbeides aktivt med å ha felles rød tråd i det pedagogiske arbeidet, samtidig lage spennende og
utviklende dager for barna.
Det vil fortsatt være fokus på innføring av ny pedagognorm. Det vil bli full pedagogdekning i Ytre Enebakk
barnehage august 2019. Det vil da være behov for noe endring i forhold til samarbeid blant pedagogene
ettersom det nå er full dekning av pedagoger.
Voksenrollen – da særlig i uteleken – vil fortsatt være stort fokusområde. Det er utarbeidet en ny plan i
forhold til uteleken og de voksnes tilstedeværelse.
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Ytre Enebakk skole
Målstyring

Elever under kritisk grense lesing 1.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 1.
trinn (%)
Elever under kritisk grense lesing 2.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 2.
trinn (%)
Elever under kritisk grense lesing 3.
trinn (%)
Elever under kritisk grense regning 3.
trinn (%)
Andel elever på laveste nivå,
nasjonale prøver i lesing 5. trinn (%)
Andel elever på høyeste nivå,
nasjonale prøver lesing 5. trinn (%)
Andel elever på laveste nivå,
nasjonale prøver i regning 5. trinn
(%)
Andel elever på høyeste nivå,
nasjonale prøver regning 5. trinn (%)

Forbruk nettoramme (angitt i %)

Resultat
2018

Ambisjonsnivå resultatmål
2018
Optimalt

Akseptabelt

1

1

12

0

0

1

4,3
4,2
4

5
5
5

4,3
4,5
4,4

4,0
4,0
4,0

4,3

5

4,6

4,2

3,9

5

4,3

3,8

4,1

5

4,2

4,0

38,78

0

15

20

30,56

0

10

15

17,78

0

10

15

25,37

0

10

15

17,91

0

10

15

12,5

0

10

15

37,6

0

30

34

7,5

0

25

15

36,8

0

30

39

10,5

0

25

10

6

0

7

9

92,2

100

96,4

90

4

4

4

6

97,6

100

+/- 5

Over 5

Resultat
2019

Negativt

Visma

Kompetente og
motiverte
medarbeidere
God
økonomistyring

Målt kvalitet

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

Kartleggingsprøver 1.-3. trinn

Mobbing på skolen (skala 1 -5, 1 er
best)
Andelen elever som føler seg
mobbet (oppgis i %)
Trivsel (skala 1 -5, 5 er best)
Felles regler (skala 1 -5, 5 er best)
Positiv læringskultur (skala 1 -5, 5 er
best)
Støtte fra lærerne (skala 1 -5, 5 er
best)
Vurdering for læring (skala 1 -5, 5 er
best)
Mestring (skala 1 -5, 5 er best)

Elevundersøkelsen 7. trinn

Målt
med

Nasjonale prøver 5.
trinn

Resultatmål

GSI, kompetansekartlegging
Sykefraværsoversikter

Økt læringsutbytte for elevene (likt med eller over nasjonalt snitt)

Målt kvalitet

Overordnet
mål

Fravær

Målt
kvalitet

Økonomi

Medarbeidere og
organisasjon

Kvalitet/ produksjon

Opplevd kvalitet

Fokusområder

Fokusområde Kvalitet/produksjon
Andel elever som føler seg mobbet er for høy, og det jobbes både på individ- og på systemnivå for å gjøre
skolehverdagen bedre for elevene. Det er en høy andel elever som trives også, så skolen må gjøre mer av det
som allerede gjøres bra.
Kartleggingsprøvene på 1.-3.trinn viser at for mange elever er under kritisk grense. Skolen jobber med å
styrke den systematiske begynneropplæring. Tiltakene er fastlagt i plan for oppstart av SLT+metode
gjennom Ipadbruk 1.-4.trinn. I tillegg iverksettes intensiv kursering av elevgrupper med tilsvarende
utfordringer.
Resultatet på nasjonale prøver viser at elevene har for lave leseferdigheter. Tiltakene her blir å iverksette
nevnte intensive kursering for spesifikke utfordringer, både for denne elevgruppen, men også for elever på
lavere trinn for å unngå dette.
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Enebakk sykehjem

Medarbeidere

Bruker
e

Produksjon / kvalitet

Fokusområder Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i
hvert fall lykkes med
innenfor dette
fokusområdet?
K-SHJ 1
Beboere skal ikke være
underernært på grunn av
for lite mat
K-SHJ2
Beboeres legemiddelinntak
skal gi rett virkning og få
bivirkninger
K-SHJ3
Pasienter og beboere skal
få tilpasset aktivitet i
gjennom sykehjemmets
aktivitetsplan
K-SHJ4
Sørge for at sykehjemmet
brukes så effektivt som
mulig
K-SHJ5
Brukermedvirkning
K-SHJ6 Redusert
sykefravær
K-SHJ6
Enheten skal være en
arbeidsplass med
kompetente og trygge
ansatte

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Beboers vektutvikling

Oransje

Rødt

Egen sjekkliste, alle
pasienter/beboere veies en gang pr
95-100% 80-94% under 80%
måned

Legemiddelgjennomgang hos alle Antall beboere med
beboere, minst en gang pr år
legemiddelgjennomgang telles
Aktiviteter tilbudt
sykehjemsbeboerne i gjennom
måneden

Antall aktiviteter pr måned
gjennomført i forhold til
aktivitetsplanen

Sykehjemmets belegg i %

Antall liggedøgn i forhold til
antall tilgjengelige liggedøgn tas
ut av Profil, samt KOSTRA x 1 pr
år
Egen sjekkliste - antall
årssamtaler telles og måles i
forhold til antall beboere
Rapport fra personalavdelingen

Beboer/pårørende inviteres til
innkomstsamtale og deretter en
strukturert samtale hvert år
Enhetens totale sykefravær i %
K-SHJ6-1
Ansatte
skal ha nødvendig opplæring

K-SHJ6-2
Alle
ansatte over 50 % skal ha
medarbeidersamtale hvert år, de
under 50% stilling og vikarer
tilbys samtale ved behov
K-SHJ6-3 Alle ansatte tilbys to
sosiale arrangment pr år og det er
ønskelig at så mange som mulig
deltar på arrangementene

Antall nyansatte i %, faste og
vikarer som har gjennomgått
enhetens
opplæringsprogram/sjekkliste
Antall vikarer/tilkallingsvikarer i
% av totalt vikarantall med
gjennomført medarbeidersamtale.
Det måles deltagelse i % av totalt
antall ansatt både faste og vikarer

Resultatet
i
2018

95 %

95-100% 80-94% under 80%

100 %

95-100% 85-94% under 84%

75 %

98-100% 93-97% under 93%

101 %

95-100% 90-94% under 90%

78 %

under
11%

11,113%

over 13%

11 %

95-100% 80-94% under 80%

69 %

30 %

50 %

20-29% under 20%

>30%

>20%

77 %

30 %

Beboere i Enebakk sykehjem skal ikke være underernærte. For å måle dette skal beboere veies en gang pr
måned. 85% av beboerne er veid hver måned. Det finnes et fåtall beboere som er underernærte, men dette
skyldes utelukkende den enkeltes medisinske tilstand.
2. Beboeres legemiddelinntak skal gi rett virkning og få bivirkninger. Alle beboere/pasienter i Enebakk
sykehjem har hatt legemiddelgjennomgang i forhold til målsetning hittil i år.
1.
Pasienter og beboere skal få tilpasset aktivitet igjennom sykehjemmets aktivitetsplan. Aktiviteter
med aktivitør er gjennomført de fleste hverdager første tertial, i tillegg utføres aktiviteter på kveld og helg.
Det er nådd 70% av målsetningen opp mot planlagte aktiviteter.
2.
Vi skal sørge for at sykehjemmet brukes så effektivt som mulig. Vi har utnyttet sykehjemmet 98%.
Det vil si at vi av og til også har hatt langtidsbeboere på dobbeltrom, samt i perioder har hatt høyere belegg i
korttidsavdelingen.
3.
Et av sykehjemmets mål er brukermedvirkning og at det gjennomføres innkomstsamtaler og en
strukturert samtale pr år. Innkomstsamtaler er gjennomført i de fleste tilfeller, men en strukturert samtale er i
ulik grad gjennomført, da flere ikke har ønsket/hatt behov for en slik samtale.
4.
Enebakk sykehjem skal være en arbeidsplass med fornøyde og kompetente ansatte. I dette
målområdet skal antall ansatte med gjennomført opplæring i forhold sjekkliste. Her er det kun gjennomført
67% strukturert opplæring.
5.
Alle ansatte over 50% stilling skal ha tilbud om medarbeidersamtale. Her har 90% av alle ansatte
over 50% stilling hittil i år gjennomført medarbeidersamtale.
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6.
Det har foreløpig ikke vært gjennomført arrangementer for alle i Enebakk sykehjem. Det skal
gjennomføres et sommerarrangement. Dette året skal dette gjennomføres avdelingsvis. Måltall på deltagelse
blir oppgitt i årsrapport.
Det arbeides fortløpende for å oppnå høyere resultater i målstyringsarbeidet. Noe som vil gi høyere kvalitet i
sykehjemmet.
Helse barn og unge
Enheten har utarbeidet målekort. Rapportering vil skje 2g/ året (juni/ desember) pga tidskrevende arbeid
knyttet til manuell telling. Fagprogrammet Hspro er ikke egnet til å registrere statistikk ifht ønskede
målekort. Tabellen nedenfor er for 2018.
Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert
fall lykkes med innenfor
dette fokusområdet?
K-HBU 1. Forebygge
sykdom
K-HBU 2. Drive
helsefremmende og
forebyggende arbeid rettet
mot foreldre, barn og unge
0- 24 år

Produksjon/kvalitet

Fokusområde
r

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HBU 1.1. Antall barn som
er vaksineres
Svangerskapsomsorgen
KHBU 2.1.1. Tilbud om
hjemmebesøk av jordmor til
alle kvinner og nyfødte innen 3
virkedager etter hjemreise fra
sykehuset i henhold til
nasjonale retningslinjer for
barselomsorgen.
Helsestasjon
KHBU 2.1.2. Alle familier med
et nyfødt barn skal få tilbud om
hjemmebesøk innen 10 dager
fra utskriving fra
barselavdelingen
Psykologitilbud
K-HBU 2.1.4. Etter mottatt
henvisning samt oppnådd
kontakt skal brukeren få tilbud
om førstesamtale innen 2 uker

Antall % som er
vaksinert, tall fra FHI

Hspro, 2g/ år, juni- des

Hspro, 2g/ år, juni- des

Hspro, 2g/ år, juni- des

Ambisjonsnivå/resultatmål

Resultat
2018

Grønt

Oransje

Rødt

98 %

97 - 95%

< 95%

98 %

>5
dager- 5
%

3 dager - 65
%,
4-5 dager 20%,
over 5 dager 15%

> 3 uker0%

10 dager 90%,
2 uker - 10%,
over 3 uker 0%

> 5 uker5%

Innen 2 uker 70 %,
3-4 uker - 30
%,
Over 5 uker 0%

3 dager75 %

10 dager90 %

0-2 uker75 %

4- 5
dager- 20
%

2 uker10 %

3-4 uker20 %

ReHabilitering og Friskliv
Måleskjemaet er forenklet og revidert fra 2018. Det er hovedfokus på rehabilitering med utvikling og
implementering, særlig av opplæring av koordinatorer samt brukermedvirkning. I forhold til hele HOS
avdelingens utfordringer med endring i antall eldre, er det et særlig fokus på tiltak som bidrar til at den eldre
befolkningen mestrer å bo i egen bolig med lavest mulig behov for tjenester.

Brukere

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?
K-FR.1.1 God tilgjengelighet, kort
ventetid. Alle skal vurders ifht
prio gruppe 1-2-3: Prio 1 Skal få
tilbud om vurdering og igangsetting
av tiltak innen 7 virkedager. Alle
nyhenviste blir kontaktet og vil få
beskjed om prio-kategori og antatt
ventetid innen 3 uker fra henv er
mottatt. Samme gjelder brukere på
frisklivsresept.
K-FR 1.2 Bruker medvirkning og
bruker tilfredshet. Alle brukere
skal involveres i egenvurdering og
evaluering av tiltak, etter en
tiltaksperiode på 6 uker eller mer.

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-FR. 1.1 Alle fagområder i
enheten skal følge samme rutine
for registrering. Fysioterapeut,
ergoterapeut, hjelpemiddelteknikker
og frisklivsskoordinator er ansvarlig
for å registrere avvik knyttet til
tilgjengelighet og ventetid.

Avviksregistrering, om
noen må vente lengere,
ikke får melding om
ventetid. Registreres
kontinuerlig, tall hentes
ut.

K-FR 1.2 Evalueringsmal skal
utvikles for alle tjenesteområder og
fylles ut eller journalføres ved
avslutning av tiltaksperioden eller
ved evaluering etter 6-10 uker.

Avviks registrering. Om
evaluering ikke er
gjennomført og skriftlig.
Registreres hver pr
tertial.

K-FR.2.1 Forbyggende tiltak,
gruppe basert ulike aldersgrupper
og funksjonsnivå . Enhetens ansatte
skal i samarbeid med andre enheter
frivillige, lag, foreninger og andre
organisere lavterskel treningstilbud
på dagtid.
K-FR 2.3 Forebyggende fysio -og
ergoterapi tilbud til eldre. I tråd
med samhandling reformen intensjon
skal flest mulig kunne bo selvstendig
i egne bolig så lenge som mulig etter
eget ønkse

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

antall gjennomførte
tiltak, pr uke

K-FR 2.3.1 Treningstilbud i gruppe
for eldre for å opprettholde funksjon
samt forebygge redusert funksjon.
K-FR 2.3.2 Forebyggende
hjemmebesøk til eldre, tilbys alle
det året de fyller 80 og andre ved

antall gjennomførte
tiltak, pr uke
prosent som har takket ja
til tilbudet og
gjennomført

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

0-3 avvik

Oransje

4-9 avvik

1 tertal

Rødt

10 eller
flere avvik

0%

0-5 avvik

6-10 avvik

10 eller
flere avvik

Tall ikke
tilgjengelig
Evalueringsm
al må
utarbeides i 2
tertial

10 eller
flere

9til 6 tiltak

5 eller
færre tiltak

8

6 eller mer

5-til 3

2 eller
færre

4

85 %

50 %

25 %

55 %
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K- FR. 3 Koordinerende funksjon
er er god synlig og tilgjengelig.
Oppdaterte nettsider og lett
tilgjengelig informasjon til alle
innbyggere og ansatte. Etablert
system for opplæring til
koordinatorer og medlemmer i
ansvarsgrupper.

Medarbeidere

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

forespørsel. karlegge status og
eventuelt behov for tiltak
K.FR 3.1Alle koordinatorer skal
motta tilbud om opplæring/
oppfølging 1 gg pr år. Aktiv super
bruker gruppe med 1 deltager fra
alle HOS enheter,møtes minimum 1
gg pr halvår.
K-FR 3.2 Alle med rett til og ønske
om det skal få oppfølging og hjelp
til å få igangsatt arbeid med
elektronisk individuell plan i
sampro, innen 3 mnd.
K-FR 4.1 Faglig oppdatering Alle
ansatte deltar på minimum 1
heldags fagkurs (alternativ 2
halvdagskurs) ekstern i løpet av året
og vi gjennomfører minumum 1
intern fagdag pr år.
K-FR 4.2 Personalmøter for alle
minimum 9 gg pr år. 3 partsmøter
hvert kvartal.
K-FR 4.3 Medarbeidersamtaler
minimum 1 gg pr år og 2 gg for de
som ønsker det.

måltall sjekkes hver
tertial
95 %

Avviksregistrering,
sjekkes hvert tertial

80 %

mellom 58

0-5

60 %

ingen
opplæring
avholdt siste
10 måneder

flere enn 8

0%

måltall sjekkes hvert
tertial
100 %

måltall sjekkes hvert
tertial

henholdsvis 9/4

måltall sjekkes hvert
tertial

90 %

6 og 3

100 %

75 %

4 og 2
90 %

90 %

4353300 %

75 %

100 %

Forpleining
Fokus-

Produksjon/kvalitet

områder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert
fall lykkes med innenfor dette
fokusområdet?
K-FP.1. Redusere svinn for å
kutte kostnader

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

K-FP.1.1. Antall
middagsporsjoner som
kastes ukentlig
K-FP.2. Brukere som har
K-FP.2.1. Antall dager
behov for
før brukeren får
spesialkost/ønskekost skal få
spesialkosten. Tiden
det. Behovet skal
regnes fra kjøkkenet får
imøtekommes raskest mulig.
melding
K-FP.3. Hjemmeboende som K-FP.3.1. Antall dager
har behov for middag levert på fra vi får liste med
døren skal få tilbudet så fort
bestilling til bruker
som mulig. ( Matombringing
mottar mat.
skjer hver torsdag og må
hensynstas.)

Målemetode
-Hvordan måler vi?
Antall porsjoner som
kastes blir telt på ulike
avdelinger
Telle antall dager

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Oransje

Rødt

Resultatet
i
april

5 porsjoner 8 porsjoner 10 porsjoner 6 porsjoner

1 dag

2 dager

3 dager

2 dager

4 dager

6 dager

7 dager

1 dag

Telle antall dager.

Fokuset vil ligge på bedret ernæring til brukerne, større variasjon som er tilpasset brukergruppen.
Det meste av maten blir produsert fra bunnen av, dette bidrar til en bedre kostnadskontroll og sikrer en riktig
ernæring.
Etter at middagstidspunktet på sykehjemmene er flyttet er det ikke lenger ansatte i Forpleining som serverer.
Det har gitt utfordringer ved at sluttprodukt servert til bruker ikke har vært tilfredsstillende. For å bedre dette
kjøres det et prosjekt internt i enheten som gjør at det skal være enkelt for ansatte ved sykehjemmet å ivareta
dette.
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Fokusområdet kvalitet/produksjon
Til 1. tertial er nesten alle mål nådd, også målet om raskere saksbehandlingstid enn 7 dager på midlertidig
brukstillatelser og ferdigattester for mindre tiltak. Det eneste målet som ikke er nådd er saksbehandlingstid
for dispensasjonssaker. Hittil i 2019 er 1 av 17 dispensasjonssaker over fastsatt saksbehandlingstid.
De øvrige enhetene rapporterer årlig på målstyring.
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KONTROLLUTVALGET I
ENEBAKK KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr. 25.04.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Kontrollutvalgets strateginotat
Kontrollutvalgets årshjul
Aktivitetsplan
Møteplan
(som hovedregel på torsdager kl. 18:30)

Frist

Ansvar

Mars

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

KU 7.2.19

FIKS

Vedtatt møteplan 2019:
07.02 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus
04.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
25.04 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
20.06 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus

Januar

Status

Avsluttet

Rullerende
Rulleres fortløpende etter hvert møte

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

05.09 – Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd.
Ignagard
24.10 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
12.12 - Formannskapssalen, Enebakk rådhus
6.
7.

8.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap og årsmelding
Kommunens årsregnskap og årsmelding 2018
Revisjonsberetning 2018

15.april

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

Gjennomført

FIKS

Gjennomført

FIKS

Deltakere:
Mads Gjevert Pettersen
Lena Mjerskaug
Deltakere:

Rådmann
FDR

KU 25.4.19
KU 25.4.19
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Nr.
9.

10.

11.

12.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets uttalelse
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Overordnet revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18 - 30.04.19)
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020
Forvaltningsrevisjon 2017:
Kommunale avgifter
Internkontroll

Frist

14.

Forvaltningsrevisjon 2018:
Samhandlingsreformen

September
November
Mai

FDR
FDR
FDR

KU 11.10.18
KU 13.12.18

2016

FIKS

KU 7.12.16

KST 27.2.17

2017
2017

FDR
FDR

KU 9.11.17
KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR
KU 22.3.18 – FR rapport
KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for
avklaringer
KU 3.5.18 – FR rapport

KST 4.12.17
KST 28.5.18

RRI

2018

FDR

KU 6.12.17 – Prosjektplan
KU 7.2.19 – FR rapport
KU 24.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 1.2.18 – Prosjektplan
KU 11.10.18 – FR rapport

Kirkebygda sentralrenseanlegg

FDR

Forvaltningsrevisjon 2019
Oppgradering Tangenveien

FIKS

KU 13.12.18 – Mål og problemstillinger
KU 7.2.19 – Prosjektplan + sak til FSK om
tilleggsbevilgning
KU 25.4.19 – FR rapport
KU 13.12.18 – Tema
KU 7.2.19 – Mål og problemstillinger
KU 4.4.19 – Prosjektplan

Rådmann

KU 7.12.16

Oppfølging av tidligere FR-prosjekter:
Sikkerhet og beredskap

Avsluttet

Rådmann
Rådmann

Sykefraværsoppfølging

15.

Status
KU 25.4.19

Mai
Oktober

Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)

13.

Ansvar
FIKS

7.6.17

Aktivitetsplan

KST 29.10.18

KST 4.3.19

(purret 11.12.17)
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Nr.

16.

17.
18.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

Demensomsorg

18.10.16

Rådmann

Mobbing i skolen

27.8.17

Rådmann

Kommunale avgifter
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Budsjett for tilsyn og kontroll
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Andre tilsyns-/kontrollsaker
Videre oppfølging rapport om demensomsorg aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef
Oppfølging Helsetilsynets rapport om
Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt tema
dialog med HOS – sjef.
Valg av revisjonsordning

4.6.18

Rådmann

KU 20.9.17
KU 7.12.16
KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding
KU 7.2.19
KU 9.11.17
KU 13.12.18 – Etterlyst tilbakemelding
KU 7.2.19
KU 21.6.18

FIKS

KU 5.9.16

KST 26.9.16

September

FDR/FIKS

KU 11.10.18

KST 10.12.18

Vår 2018

FIKS

KU 1.2.18

2019

FIKS/KU
(FDR)

KU 5.12.18 – Uttreden av Follo Distriktsrevisjon
IKS (innstilling)
Utrede valg av revisjonsordning i løpet av 2019
KU 25.4.19 – Innstilling vedtatt (oversendes KST)

Aktivitetsplan

KST 5.3.18

KST 17.9.18

KST 10.12.18
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