
17/00028 

MØTEINNKALLING 

Oppegård kontrollutvalg 

Dato: 27.04.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. 
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.  

Saksliste 

9/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 

10/17 Status for kommunesammenslåingen 

11/17 Rådmannens oppfølging av rapporten om 
prosjektstyring i byggeprosjekter 

12/17 Referatsaker 

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  

Ås, 19.04.2017 

Odd Harald Røst/s./  Jan T. Løkken/s./ 
leder  sekretær 



KONTROLLUTVALGET  I OPPEGÅRD 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 9/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00110-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 27.04.2017 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Oppegård kommunes årsregnskap for 2016: 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Deloitte datert 7. april 2017 og rådmannens årsberetning. 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Oppegård kommunes 
årsregnskap for 2016. 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Oppegård kommune for 2016. 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Signert revisjonsberetning Oppegård kommune.msg, Oppegård_Revisjonsbretning, 
signert.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i 
henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5, gir bestemmelser om 
revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5, 4. ledd nr. 3, bestemmer at 
revisor også skal uttale seg om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er 
konsistente med årsregnskapet. 

Deloitte har avgitt en revisjonsberetning datert 7. april 2017, og konkluderer med at: 
”Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Oppegård 
kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge.” 
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Deloitte har ikke funnet noen vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon 
(kommunens årsrapport) og årsregnskapet.  
Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer. 
 
Det framgår av revisjonsberetningen at det regnskapsmessige mindreforbruket var 
på om lag 78 mill. kr.  
 
Rådmannen skriver i sinn innledning til årsberetningen at «Det økonomiske resultatet 
i 2016 viser et netto driftsresultat på om lag 106 mill. kr. Resultatet ble vesentlig 
høyere enn opprinnelig budsjett. De viktigste årsakene til det positive resultatet er 
høyere skatteinntekter enn budsjettert, lavere renter og pensjonsutgifter, høyere 
statlige tilskudd, NAV-refusjoner, brukerbetaling og salgsinntekter. I 2016 ble det 
vedtatt store investeringer de nærmere årene innenfor blant annet omsorgsboliger, 
skole og idrettsanlegg. Det gode regnskapsresultatet i 2016 gir kommunen en bedre 
mulighet til å bidra med egenkapital til de kommende investeringene.»  
Kommunens gjeldsgrad gikk ned fra 82% i 2015 74,5% i  2016, men er likevel høy 
sammenlignet med «KOSTRA-gruppe 13 25%» som har en gjeldsgrad på 55,6%.   
 
Sekretariatet vil bemerke at «netto driftsresultat» viser hvor mye som er igjen til 
avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Når 
«regnskapsmessig resultat» viser mindreforbruk betyr dette først og fremst at det er 
avvik fra budsjettet ved at det er brukt mindre penger enn budsjettert. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og orientere om sitt arbeid med 
revisjonsberetningen. 
 
Rådmannen vil redegjøre for hovedpunktene i årsregnskapet/årsberetningen og 
svare på spørsmål. 
 
 
 
Ås, 18.04.2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: 
1. Årsregnskapet for Oppegård kommune for 2016 
2. Årsberetning for Oppegård kommune for 2016 
3. Deloittes revisjonsberetning for 2016 datert 7. april 2017 
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING 

I 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere Nordre Follo kommune fra 1.1.2020 og 
arbeidet med å etablere en foreløpig organisering av arbeidet ble startet opp. Den nye kommunen 
trenger en kommuneplan fra 2020. Det er lagt til rette for en samordnet rullering av kommuneplan 
mellom Ski og Oppegård slik at man enkelt kan få en felles plan fra 2020. 
 
Det forventes en befolkningsvekst de nærmeste årene. I 2016 ble det fattet endelig vedtak i flere 
større plansaker og områdereguleringer og i de kommende årene vil det skje mye utbygging på blant 
annet Greverud, Kolbotn sentrum og Myrvoll. Arbeidet med å tilrettelegge bedre for sykling i 
kommunen ble videreført blant annet med en vintersykkelkampanje og planlegging av sykkelhotell i 
Kolbotn i samarbeid med Jernbaneverket.  
 
Kommunen har prioritert kapasitetsutvidelser på alle viktige velferdsområder. I 2016 har kommunen 
hatt tilstrekkelig kapasitet innenfor skole, skolefritidsordning, barnehage og ulike kulturtilbud. 
«Skolebruksplan 2016-2030» ble vedtatt våren 2016 og danner grunnlaget for videre utvikling av 
skolekapasitet i kommunen.  Dagaktivitetstilbudet innenfor pleie og omsorg ble utvidet i 2016, og 
tilbudet er bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper. Den lokale akutte døgnenheten (KAD) på Follo 
Lokalmedisinske senter åpnet i 2016.  
 
Vi har også i 2016 gitt gode tjenester til kommunens innbyggere gjennom alle våre virksomheter, og 
vi har gode resultater i forhold til de mål som var vedtatt for 2016. I 2016 ble det gjennomført ti 
brukerundersøkelser i tillegg til elevundersøkelsene i skolene. Brukerne gir gjennomgående gode 
tilbakemeldinger på det kommunale tjenestetilbudet. Kommunen har kontinuerlig fokus på å utvikle 
og forbedre de ulike tjenestene, og brukernes synspunkter er viktige innspill.    
 
Nærværstallet for 2016 viser et nærvær på 92,0 % som er noe under målet som er 93 %. Kommunen 
har fokus på å heve den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Arbeidet startet først innenfor Pleie og 
omsorg hvor man har lykkes med å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 2016.  
 
Utviklingsprosjektet «Kultur for endring» som startet opp i 2015 har fortsatt gjennom hele 2016. 
Målet er at kommunen skal bli mer utviklingsorientert ved å jobbe systematisk med innovasjon og 
fornyelse. I 2016 kom det inn 48 forslag til kommunens interne innovasjonspris «Smarte løsninger». 
Vinnerne ble «Lavterskel gruppetilbud for hjemmeboende personer med demens» og «Ansette 
ungdommer til renhold av Pyramiden aktivtetspark».  
 
Digitalisering er et satsingspunkt i kommunen, og i 2016 har det blant annet vært arbeidet for 
tilrettelegging for økt bruk av velferdsteknologi ved for eksempel etablering av eRom på sykehjem, 
og digitale elevverktøy. I 2016 ble det anskaffet nesten 3 000 PC-er, ipader og Chromebooks til 
barneskolene. Det er også innført nye elektroniske løsninger og ny digital kommunikasjon innenfor 
flere områder.  
 
Det økonomiske resultatet i 2016 viser et netto driftsresultat på om lag 106 mill kr. Resultatet ble 
betydelig høyere enn opprinnelig budsjett. De viktigste årsakene til det positive resultatet er høyere 
skatteinntekter enn budsjettert, lavere renter og pensjonsutgifter, høyere statlige tilskudd, NAV-
refusjoner, brukerbetaling og salgsinntekter. I 2016 ble det vedtatt store investeringer de nærmeste 
årene innenfor blant annet omsorgsboliger, skole og idrettsanlegg. Det gode regnskapsresultatet i 
2016 gir kommunen en bedre mulighet til å bidra med egenkapital til de kommende investeringene.   
 
Det er et mål at Oppegård kommune er - og skal være - en god kommune å bo og leve i, med 
tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i de kommunale tjenestene. I de tre nærmeste årene vil 
kommunen bruke store ressurser for å bygge en ny kommune sammen med Ski. Nordre Follo 
kommune har blant annet som målsetting å være landets beste oppvekstkommune og i front på 
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innovasjon innen gode helse- og omsorgstjenester. Sammen med politikere, innbyggere og 
medarbeidere i både Ski og Oppegård skal vi ta med oss det beste fra dagens to kommuner, og bygge 
den nye og fremtidsrettede kommunen Nordre Follo! 
 
Kolbotn, 31.3.2017 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
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2. OVERORDNET RAPPORTERING 

Dette kapittelet inneholder først kort informasjon om befolknings- og befolkningsutvikling, siden det 
har stor betydning for utvikling av kommunen og kommunens tjenester. Så følger den formelle 
årsberetningen i henhold til lover og forskrifter. Følgende områder omtales nærmere; driftsresultat, 
investeringer og finansiering, finansrapportering, fond og utvalgte KOSTRA-tall på konsernnivå. 
 
Befolknings- og boligutvikling 
I løpet av 2016 økte innbyggertallet i kommunen med 192 innbyggere (0,7 %) til 26 988, mens 
veksten var på 212 personer i 2015. Befolkningsveksten har de siste årene vært lavere enn 
gjennomsnittet i Akershus (1,6 % i 2016). En av årsakene er en beskjeden boligbygging. I 2016 ble det 
ferdigstilt 176 boliger, og kommunen har per 31.12.2016 10 980 boliger (Tallet er lavere enn det som 
ble oppgitt i årsberetningen for 2015 fordi SSB i 2016 har justert tall for boligenheter for årene 2012, 
2013 og 2014). Det forventes en sterk befolkningsvekst i Osloregionen fremover. Oppegård vil få en 
del av veksten, og det vil bli flere større utbygginger i kommunen de nærmeste årene. 
 
 

2.1 Formell del av årsberetningen 
 
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske resultat 
Tabellen til høyre viser noen sentrale nøkkeltall 
for Oppegård kommune. Regnskapsmessig 
mindreforbruk (overskudd) ble på 78 mill kr i 
2016 og netto driftsresultat på 106 mill kr eller 
5,3 % av driftsinntektene. Netto forbruk for alle 
tjenesteområder endte med et mindreforbruk 
på 12 mill kr eller et forbruk på 99 % av justert 
budsjett.  
 
I 2016 ble det avsatt 115 mill kr til fond. Dette inkluderte avsetning av regnskapsmessig 
mindreforbruk fra 2015 på 76 mill kr og 3,7 mill kr til follosamarbeid. Øvrige avsetninger var 
øremerkede og kommunale midler som ble overført til 2016. Bruk av fond til driftsutgifter og 
investeringer utgjorde 67 mill kr.  
 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Gjeldsgraden for 
Oppegård kommune var ved utgangen av 2016 på 74,5 %, mot 82 % i 2015. Oppegård har en høy 
gjeldsgrad sammenlignet med «KOSTRA-gruppe 13 25 %» (gjennomsnittet av de 25 % mest 
kostnadseffektive kommunene i KOSTRA-gruppe 13) som har en gjeldsgrad på 55,6 %. 
 

Arbeidskapital og likviditet  
Arbeidskapital er differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den angir i 
hvilken grad kommunen har evne til å møte sine 
kortsiktige forpliktelser. Inntekter og utgifter 
påløper ofte i ulik takt, noe som gjør kommunen 
avhengig av god likviditet til å dekke løpende 
drift. Beregningen er eksklusiv premieavvik, da 
premieavviket ikke påvirker kommunens 
likviditet. Arbeidskapitalen, eksklusiv 
premieavvik, var ved utgangen av 2016 på 
341 mill kr. Økningen på 58 mill fra 2015 bedrer kommunens betalingsevne.  
 

Økonomiske nøkkeltall (mill kr) 2015 2016 

Bto driftsutgifter 1 758 1 876 

Lønns- og sosiale kostnader 1 208 1 271 

Bto investeringsutgifter 133 154 

Startlån utlån 55 59 

Renteutgifter 46 40 

Arbeidskapital, eks premieavvik 283 341 
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For å måle likviditeten benyttes nøkkeltallene 
likviditetsgrad 1 og 2. Likviditetsgrad 1 viser 
forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld, dette forholdet bør være større enn 2. 
Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom kommunens mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og 
kortsiktig gjeld. Dette forholdet bør være større enn 1. Kommunen har en tilfredsstillende 
arbeidskapital og likviditet. Oppegård har en lavere arbeidskapital eksklusiv premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter (17,1 %) enn «KOSTRA-gruppe 13 25 %» (35,8 %).  
 
Pågående rettstvister 
Oppegård kommune er frifunnet i tingretten for krav om erstatning i forbindelse med en 
varslingssak. Saksøkers anke til lagmannsretten er nektet fremmet. Saksøker har anket beslutningen 
til Høyesteretts ankeutvalg.  
 
Garantiansvar 
Kommunens garantiansvar var ved utgangen av 2016 på 22,8 mill kr. Det er en reduksjon på 
2,3 mill kr fra 2015. Årsaken er at lånene nedbetales av partene som garantien er gitt til. For 
nærmere informasjon vises det til note 3 i årsregnskapet. 
 
Frie inntekter 
I 2016 økte kommunens skatteinntekter med 11,1 % i forhold 2015. Dette er en økning på om lag 
40 mill kr i forhold til justert budsjett. På grunn av inntektsutjevningen må skatt og rammetilskudd 
sees i sammenheng. Rammetilskuddet økte med om lag 2,5 mill kr (0,6 %) i forhold til 2015, men ble 
likevel 7,5 mill kr lavere enn justert budsjett. Kommunens samlede frie inntekter ble dermed 
33 mill kr høyere enn justert budsjett.  
 
Egenkontroll og etikk 
Kommunen har i 2016 revidert de etiske retningslinjene og rutinene for varsling. Disse fremstår nå 
tydeligere og med klarere språk. Retningslinjene vedlegges alle nye arbeidskontrakter, og 
gjennomgås på de nyansattes introduksjonsdag. Kommunen har vært representert på årsmøtet i 
Transparency International, samt deltatt på KS sin årlige antikorrupsjonskonferanse. I forbindelse 
med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober ble det gjennomført en sikkerhetskampanje for alle 
kommunens databrukere. Rutiner for registrering i KS’ styrevervsregister følges opp årlig. 
 
Månedlig rapportering for virksomhetene i forhold til status på økonomi ble innført i 2015 og er 
videreført i 2016. Det gjelder også rapportering på større investeringsprosjekter med fokus på 
forventet avvik og fremdrift og oppfølging av politiske vedtak. Alle prosjektene i «Kultur for endring» 
bruker felles rapporteringsmal som viser status og fremdrift for det enkelte prosjekt og som gir 
styringsgruppen en samlet oversikt over hele prosjektporteføljen til «Kultur for endring». I 2016 har 
det vært flere revisjoner og tilsyn. For en nærmere oversikt over disse vises det til oversikten i 
kapittel 3.2 Brukere av kommunale tjenester.  
 
Universell utforming 
Gjeldende lov- og forskriftskrav knyttet til universell utforming ivaretas ved alle nybygg og ved større 
rehabiliteringsarbeid, og det er løpende oppmerksomhet på detaljløsninger. Midler til universell 
utforming ved større rehabiliteringsarbeid ivaretas i bevilgning for oppgraderinger og rehabiliteringer 
av kommunens eiendomsmasse. Tiltak gjennomføres i henhold til Tiltaksplan for kommunale bygg. 
Oppegård kommune har begynt planlegging av kartlegging av eksisterende bygningsmasse, jf 
forskriftskrav om et universelt utformet Norge innen 2025. Det satses videre på samarbeid med 
kommunenes ressursgruppe for universell utforming med skoler som første prioritet.  
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

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

Likviditetsgrad 2 1,8 1,7 1,4 1,8 1,7 
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Likestilling 

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

 
Tabellen over viser kjønnsfordeling innen tjenesteområdene. Kommunen er en kvinnedominert 
arbeidsplass, og kjønnsfordelingen har vært stabil over flere år. Oppegård kommune er opptatt av 
mangfold og stillingsannonser oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, 
funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  
 
Kommunen har mange medarbeidere med flerkulturell bakgrunn hovedsakelig innenfor pleie og 
omsorg og renhold.  Virksomhetene er åpne for å ta i mot personer med flerkulturell bakgrunn til 
språkplasser og praksisplasser i samarbeid med NAV Oppegård og Oppegård kvalifiseringssenter 
(OKS). Dette kan bidra til å kvalifisere til arbeid i kommunen på et senere tidspunkt. En av 
målsettingene i prosjektet «Koordinere felles innsats overfor språklige minoriteter» er å rekruttere 
flere minoritetsspråklige til stillinger i Oppegård kommune. Kommunen har innført en bestemmelse 
der minst en kvalifisert søker fra landkode 2, det vil si søker med minoritetsbakgrunn, skal kalles inn 
til intervju. 

 
Tabellen til høyre viser 
kjønnsfordeling i kommunestyret.  
 
Det har over flere år vært en målsetting at kvinner og menn skal ha lik grunnlønn for lik type arbeid. 
Det har i tillegg vært fokus på å jevne ut forskjeller i lederlønningene.  
 
Tabellen viser gjennomsnittlig 
grunnlønn for kvinner i prosent av 
menns lønn justert for ulike 
faktorer. Tallene uttrykker hva 
kvinners lønn som andel av menns 
lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av 
variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe eller stillingskode bør brukes som mål 
på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som 
skyldes ulike yrkesvalg. 
 
Antall ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn i kommunen: 

  2014 2015 2016 

Stillingsprosent Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

0-24,9 % 125 (7,0) 40 (8,7) 121 (6,8) 42 (9,0) 112 (6,1) 44 (9,1) 

25-49,9 % 128 (7,2) 46 (10,0) 133 (7,5) 36 (7,7) 133 (7,2) 46 (9,6) 

50-74,9 % 303 (17,0) 57 (12,4) 286 (16,1) 57 (12,2) 276 (15) 53 (11) 

75-99,9 % 393 (22,1) 42 (9,2) 370 (20,8) 47 (10,0) 370 (20,1) 53 (11) 

100 % 830 (46,7) 273 (59,6) 870 (48,8) 286 (61,1) 950 (51,6) 285 (59,3) 

Sum 1 779 458 1 780 468 1 841 481 

 
Tabellen viser at andelen som jobber heltid har gått jevnt opp siden 2014. Det er også en nedgang i 
antallet som jobber i små stillingsstørrelser, det vil si under 25 %. Det er gledelig å se at for første 

  2014 2015 2016 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

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

Rådmannsnivå 80 % 20 % 67 % 33 % 67 % 33 % 

Virksomhetsledernivå 81 % 19 % 84 % 16 % 85 % 15 %  

Sentraladministrasjonen 78 % 22 % 76 % 24 % 76 % 24 % 

Oppvekst 83 % 17 % 83 % 17 % 84 % 16 % 

Helse og sosial 84 % 16 % 86 % 14 % 85 % 15 % 

Kultur 59 % 41 % 56 % 44 % 60 % 40 % 

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

  2014 2015 2016 

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Kommunestyret 58 % 42 % 61 % 39 % 61 % 39 % 

Lønn kvinner/menn 2014 2015 2016 

Alder 100 % 99 % 100 % 

Ansattgruppe 101 % 101 % 101 % 

Stillingskode 101 % 100 % 101 % 

Utdanning 101 % 100 % 102 % 
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gang jobber mer enn 50 % av medarbeiderne i 100 % stillinger. Det er likevel fortsatt en utstrakt bruk 
av deltidsstillinger. Oppegård kommune jobber fortsatt systematisk med prosjekt «Heltid» som har 
som målsetting å finne tiltak som kan øke andelen som jobber heltid og øke den gjennomsnittlige 
stillingsstørrelsen.  
 
Ytelser til ledende personer og revisor 

1 Inkluderer sluttoppgjør/feriepenger etc til tidligere rådmann 
2 Inkluderer sluttoppgjør etc til tidligere ordfører  

 
Deloitte AS er kommunens revisor. I 2016 betalte Oppegård kommune til sammen kr 902 875 i 
godtgjørelse til revisor. Kr 525 000 var betaling for regnskapsrevisjon, kr 363 300 var betaling for 
forvaltningsrevisjon, mens kr 14 575 var betaling for øvrige regnskapsoppdrag.  
 
I regnskapet for 2016 er det avsatt kr 500 000 i utløsningssum til Follo Distriktsrevisjon IKS i 
forbindelse med Oppegård kommunes uttreden fra selskapet fra og med 2016.   
 
 

2.2 Driftsresultat 
 
Driftsinntekter 
Oppegård kommunes driftsinntekter (eksklusiv interne overføringer) består av: 

 skatt på inntekt og formue 

 rammetilskudd fra staten 

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

 
Samlede driftsinntekter ble i 2016 på 
1 994 mill kr. Driftsinntektene per innbygger 
økte fra kr 69 573 i 2015 til kr 73 885 i 2016. 
Dette var en økning på kr 4 312 (6,2 %).   
 
Den største andelen av driftsinntektene 
består av frie inntekter, det vil si skatt på 
inntekt og formue og rammetilskudd. I 2016 
utgjorde de frie inntektene 1 432 mill kr 
(72 %) av de totale driftsinntektene. Frie 
inntekter styres av staten. Rammetilskuddet 
er i all hovedsak avhengig av størrelsen på 
statlige rammer til kommunesektoren og 
utviklingen i folketallet i de aldersgruppene som etterspør kommunale tjenester. Inntektsutjevning i 
inntektssystemet fungerer slik at kommuner med høye skatteinntekter blir trukket i inntektene til 
fordel for kommuner med lave skatteinntekter. Rammetilskudd og skatt må derfor sees under ett. 
Oppegård kommune ble i 2016 trukket 123 mill kr eller kr 4 559 per innbygger i netto 
inntektsutjevning.  
 
Kommunens skatteinngang ble i 2016 på 964 mill kr. Dette var 40 mill kr høyere enn budsjettert. 
Kommunens skattenivå i forhold til landsgjennomsnittet var i 2016 på 124,5 %. For 2015 var 
tilsvarende andel 124,3 %. Økningen i skatteinntektene fra 2015 til 2016 var på 11,1 %, mens det for 
landet var en økning på 9,1 %. Det meste av veksten for landet som helhet skyldes at personlige 

Godtgjørelse til ledende personer 2014 2015 2016 

Administrasjonssjef, lønn (rådmann) 1 358 2621 1 071 716 1 167 213 

Administrasjonssjef, innskudd til pensjon 209 495 137 317 174 526 

Ordfører, godtgjøring 1 062 083 1 283 8622 1 011 231 

Ordfører, innskudd til pensjon 169 933 144 772 162 814 

1 753 1 776 1 864 1 994 
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skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. I henhold 
til Kommunenes sentralforbund (KS) sin vurderinger, er merskatteveksten 2016 bare en ekstra 
inntekt for året 2016, og vil i liten grad påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og 
fremover.  
 
Rammetilskuddet til Oppegård kommune ble på 459 mill kr og er 7 mill kr lavere enn justert budsjett. 
Samlet var det en merinntekt på frie inntekter på 33 mill kr i forhold til justert budsjett. Redusert 
rammetilskudd skyldes at kommunen ble trukket relativt mer i inntektsutjevningen på grunn av den 
store merinntekten på skatt.  
 
Brukerbetalinger, kommunale avgifter, salgs- og leieinntekter med mer utgjorde 314 mill kr eller 
15,7 % av driftsinntektene. Andre driftsinntekter besto blant annet av diverse tilskudd fra staten, 
NAV-refusjoner og momskompensasjon, og utgjorde 257 mill kr eller 12,9 % av driftsinntektene i 
2016. Av disse inntektene utgjorde NAV-refusjoner 58 mill kr og var 13 mill kr høyere enn justert 
budsjett. NAV-refusjonene må sees i forhold til utgifter til vikarer med refusjon. Utgiftene til dette 
inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift utgjorde 47 mill kr som var 6 mill kr høyere enn justert 
budsjett.  
 
Premieavviket er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Dette skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I 2016 betalte kommunen betydelig høyere 
pensjonspremie enn beregnet pensjonskostnad. Denne differansen utgjør årets premieavvik.  
Premieavviket ble på 27 mill kr og utgjør en «inntekt» i driftsregnskapet for 2016. Akkumulert 
premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2016 utgjorde om lag 89 mill kr (74 mill kr for 2015). 
Premieavviket skal utgiftsføres årlig med 1/7. For 2016 utgjorde utgiftsføring av tidligere akkumulert 
premieavvik 10,5 mill kr.  
 
Driftsutgifter 
Oppegård kommunes driftsutgifter (eksklusiv interne overføringer) består av:  

 lønn og sosiale utgifter 

 kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen  

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

 andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger 
 

Samlede driftsutgifter ble for 2016 på 1 876 mill kr 
og var om lag 34 mill kr lavere enn justert 
budsjett. Per innbygger utgjorde driftsutgiftene i 
2016 kr 69 520 mot kr 65 579 i 2015.  
 
Kostnader til lønn og sosiale utgifter utgjorde 
1 270 mill kr i 2016 eller 67,7 % av driftsutgiftene. 
Lønnskostnadene inkludert sosiale utgifter økte 
med 62 mill kr (5 %) fra 2015 til 2016. Andre 
driftsutgifter økte med 55 mill kr fra 2015.  
 

  

1 539 
1 661 1 738 1 757 

1 876 

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2012 2013 2014 2015 2016

kr
o

n
er

 

m
ill

 k
r 

Totale driftsutgifter og utgifter per 
innbygger 

driftsutgifter i mill kr driftsutgifter pr innbygger



Årsberetning 2016 Oppegård kommune Side 11 
 

2.3 Investeringer og finansiering 
 
Investeringsutgifter og finansiering 
Investeringsutgifter i 2016 var på brutto 154 mill kr, eksklusiv startlån. Opprinnelig budsjetterte 
utgifter var 332 mill kr. Ved 1.tertialrapport 2016 ble budsjettet redusert til 283 mill kr. Årsaken til 
reduksjonen var i hovedsak forsinkelser fra 2016 til 2017 og endret periodisering av utgifter mellom 
årene 2015, 2016 og 2017. Ved 2. tertial ble det varslet om et forventet avvik i 2016 på netto 
54 mill kr med bakgrunn i forsinkelser. De største prosjektene med forsinkelser i 2016 var 
investeringer på VAR området, omsorgsboliger Edv. Griegs vei, rehabilitering og nytt bygg Kolbotn 
skole, nye Greverudlia barnehage, døgnovernatting/korttidsleie seks enheter og rehabilitering av 
Kornmoveien 16. Grafen under viser utviklingen av brutto investeringsutgifter i perioden 2012-2016. 
Investeringsutgifter til selvkostområdene utgjorde 15,1 mill kr i 2016. 
 
Større oppstartede investeringer i 2016:  
 Rehabilitering av Kornmoveien 16A 
 Greverud skole, etablering av moduler 
 Nye Greverudlia barnehage 
 Oppgradering av teknisk infrastruktur 
 Høyås, pasientsignal og nødlys 
 Omsorgsboliger Edv. Griegs vei 
 Digitale ferdigheter i skolen 
 
Det ble bevilget 67 mill kr i startlån, hvor 7,6 mill 
kr ble betalt ut i 2017. Kommunen mottok 
70 mill kr i lån fra Husbanken til dette formålet.  
 
Investeringsprosjektene er nærmere omtalt i kapittel 5 Investeringsprosjekter. 
 

Investeringer ble finansiert med 31 % lån, 27,1 % bruk av fond og 9,4 % overføring av midler fra 
driftsregnskapet. De resterende 32,5 % ble finansiert ved salg av fast eiendom og driftsmidler, 
tilskudd og refusjoner inklusiv kompensasjon for merverdiavgift på investeringer. 
 
Gjeld og finanstransaksjoner 
Langsiktig gjeld økte med 88,6 mill kr (2,3 %) fra 
2015. Det skyldes en økning både i 
pensjonsforpliktelse og øvrig gjeld. Pensjons-
forpliktelsen gir uttrykk for den økonomiske 
forpliktelse kommunen har for alle innmeldte i 
pensjonsordningen. Pensjonsmidlene, som er 
motposten i balansen, skal dekke denne 
forpliktelsen. Det vil alltid være avvik mellom 
pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler da de 
beregnes ut i fra forskjellige forutsetninger. 
Diagrammet viser utviklingen i kommunens 
samlede langsiktige gjeld, i perioden 2012 til 
2016.  
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Grafen viser utviklingen i netto lånegjeld, det vil 
si gjeld inklusiv investeringslån og startlån, 
redusert med ubrukte lånemidler og utlån. 
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter viser en 
reduksjon på 7 prosentpoeng fra 2015 til 2016 
på kommunenivå (tall eksklusiv 
interkommunale selskaper). Årsaken til 
reduksjonen er lavere låneopptak og høyere 
driftsinntekter enn budsjettert for 2016. Netto 
lånegjeld per innbygger er også redusert.  
 
 
Tabellen til høyre viser kommunens samlede 
lånegjeld fordelt per långiver. Det er en økning i 
% andelen til Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP) og Husbanken, sammenlignet med 2015. I 
2016 ble låneopptaket til investeringer gjort i 
KLP, mens låneopptak til startlån ble gjort i Husbanken. 

 
42 % av kommunens låneportefølje hadde 
fastrente ved utgangen av året. Snittrente for 
hele låneporteføljen var på 2,28 %. Det vises til 
kapittel 2.4 Finansrapportering for utfyllende 
kommentarer. 
 
Renteutgifter og avdrag tilsvarte 6,7 % av 
kommunes driftsinntekter. Høy lånegjeld og en 
relativt stor andel lån med flytende rente, 
medfører at kommunens samlede renteutgifter 
kan variere mye fra år til år, avhengig av 
rentenivået. I 2016 utgjorde rentekostnadene 
40,3 mill kr eller 2 % av driftsinntektene. Det er 
en nedgang på 5,3 mill kr (0,5 prosentpoeng) fra 
2015. Avdrag utgjorde 93,8 mill kr. Det var en 
økning på 4,2 mill kr i forhold til 2015. 
Kommunen har ingen avdragsfrie lån. 
Diagrammet til høyre viser kommunens utgifter 
til renter og avdrag i prosent av driftsinntektene 
i perioden 2012 til 2016.  
 
Renteutgiftene kan deles opp etter hva som går 
til selvfinansierende investeringer og hva som 
går til øvrige investeringer. Selvfinansierende 
investeringer er investeringer hvor kommunen 
har en inntekt som dekker renteutgiften. For 
startlån mottar kommunen renteinntekter på 
utlån og innen selvkostområdene inngår 
kalkulatoriske renter på anleggsmidlene i 
gebyrberegningene. I tillegg mottar kommunen rentekompensasjon fra staten på noen tidligere 
investeringer i skolebygg, kirken og pleie- og omsorgsbygg. Andelen av renteutgiftene som går til 
selvfinansierende investeringer er 34 %. 
 

Gjeld per 31.12 Mill kr % andel 
Kommunalbanken 1 135 62,1 % 

KLP 404 22,1 % 

Husbanken, investeringslån 3 0,2 % 

Husbanken, startlån 285 15,6 % 

Sum 1 827 100 % 

Nøkkeltall, låneporteføljen 31.12.2015 31.12.2016 
Snittrentebinding hele porteføljen  2,12 år   1,88 år  

Snittrente hele porteføljen 2,28 % 2,28 % 

- Snittrente, flytende lån 1,72 % 1,74 % 

- Snittrente fastrente lån 3,09 % 3,02 % 

Andel lån med fast rente 41 % 42 % 

Andel lån med flytende rente 59 % 58 % 

Fordeling av renteutgifter i 2016, tall i mill kr   
Renter på selvfinansierende investeringer 
Startlån 4,6 

Selvkost 4,0 

Mottatt rentekompensasjon fra staten 5,2 

Renter til øvrige investeringer 

Øvrige investeringer 26,5 

Totale renteutgifter 2016 40,3 

Andel renteutgifter til selvfinansierende investeringer 34 % 

7,1 % 7,2 % 
7,7 % 

7,3 % 
6,7 % 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2012 2013 2014 2015 2016

Renter og avdrag i % av driftsinntekter 

5
1

 5
6

2
  

5
5

 9
1

0
  

5
7

 3
5

5
  

5
7

 0
1

3
  

5
5

 0
5

7
  

82% 84% 86% 
82% 75% 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Netto lånegjeld, kommune nivå 
Nto lånegjeld i kr. per innb.



Årsberetning 2016 Oppegård kommune Side 13 
 

2.4 Finansrapportering 
 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
Ledig likviditet utgjorde 492 mill kr per 31.12.2016. Kommunens likvide midler består av innskudd på 
kommunens bankkonti. Forvaltning av ledig likviditet er gjort innenfor gjeldende finansreglement.   
 
  31.12.2015 30.4.2016 31.8.2016 31.12.2016 

  Mill kr % Mill kr % Mill kr % Mill kr % 

Innskudd hos hovedbankforbindelse 394,5 100 %       467,2  100 % 361,2  100 % 492,0 100 % 

Innskudd i andre banker, tidsinnskudd                 

Andel pengemarkedsfond                 

Direkte eie av verdipapirer                 

Samlet kortsiktig likviditet: 394,5 100 %        467,2  100 %        361,2  100 %       492,0  100 % 

Gjennomsnittlig årlig avkastning   2,5 %   1,5 %   1,4 %   1,4 % 

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

 
Gjennomsnittlig avkastning på ledig likviditet for 2016 var på 1,4 %. Kommunen inngikk ny 
bankavtale fra 1.2.2016. Det resulterte i en lavere avkastning på bankinnskudd i 2016 i forhold til 
tidligere år. Kommunen har en bedre avkastning på innskudd sammenlignet med gjennomsnittlig tre 
måneders NIBOR-rente. 
  
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 
Gjeldsporteføljen til kommunen var på 1 827 mill kr ved utgangen av 2016, hvorav startlån til videre 
utlån utgjorde 285,3 mill kr. Porteføljen består kun av ordinære lån og ingen sertifikat- eller 
obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav refinansieringsrisiko. 
 
Låneopptak på 70 mill kr til investeringer ble gjennomført i desember 2016. Lånet ble tatt opp med 
flytende rente. Det ble innfridd et mindre lån i 2016 på 0,75 mill kr.  Med bakgrunn i justert budsjett 
for investeringer og varslede forsinkelser ble låneopptaket redusert fra 229,4 mill kr til 70 mill kr. 
Opptak av startlån var på 70 mill kr i 2016. Lånet ble tatt opp med fast rente over 20 år. Det ble 
innfridd to startlån i 2016 på til sammen underkant av 12 mill kr. 
 

  
Ramme 
finans- 31.12.2015 30.4.2016 31.8.2016 31.12.2016 

  reglem. Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt Mill kr % Rbt  Mill kr % Rbt3 

Ordinære lån                           

Lån med pt rente 
≥ 33 % 

  1 057,2  58 % 0,28  1 085,2  59 % 0,22  1 037,9  59 % 0,04 1041,6 57 % 0,04 

Lån med NIBOR basert 
rente1 

15,0 1 % 0,33 15,0 1 % - 13,8 1 % - 12,5 1 % 0,33 

Lån med fast rente ≥ 33 % 743,9 41 % 4,78 740,8 40 % 4,46 720,6 41 % 3,62 772,9 42 % 4,38 

Samlet langsiktig gjeld   1 816,1 100 % 2,12 1 841,0 100 % 1,92 1 772,2 100 % 1,5 1 827,0 100 % 1,88 

Låneporteføljens 
årlige snittrente    2,3 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 

Sammenligning - 
kalkyle rente selvkost 2   1,9 % - - 1,7 % 

Antall løpende 
enkeltlån   37 38 38 36 
1 renten endres 1.5 og 1.11  
2 gjennomsnittlig fem års swaprente, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Dette er ansett for å være en god sammenligningsrente for 
kommunens gjeldsportefølje med vekt på flytende rente.   
3 gjennomsnittlig rentebindingstid (Rbt) i år 
 

Gjennomsnittlig rente for den totale låneporteføljen var ved utgangen av 2016 på 2,3 %, hvorav 
snittrenten på lån med fast rente var 3 % og på lån med flytende rente 1,7 %. Låneporteføljens 
snittrente har holdt seg stabil gjennom året. Dette er i samsvar med utviklingen av markedsrenten 
gjennom året. For å redusere risiko for økning i utgiftsnivået som følge av renteendringer, inngås 
avtaler om fastrente. Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført innenfor gjeldende 
finansreglement.  
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Låneopptakene i 2016 ble tatt opp med 30 års nedbetalingstid. I løpet av året ble det også forlenget 
løpetid på tre startlån. Dette ble gjort for å redusere forskjellen mellom avdrag kommunen betaler til 
Husbanken og hva kommunen mottar av avdrag på utlån. Snittløpetid på låneporteføljen til 
Oppegård kommune var 19,67 år per 31.12.2016. 
 
I finansreglementet er det gitt en ramme for at 
snittrentebinding på samlet rentebærende gjeld 
skal være mellom ett og fem år. Gjennomsnittlig 
rentebindingstid for hele gjeldsporteføljen var ved 
utgangen av 2016 på 1,88 år. Grafen til høyre viser 
hvordan kommunens bindingstid på renter 
forfaller over tid. Lån med flytende rente og lån 
med fastrente med bindingstid som utløper i 2017 
vises med renteforfall 0-1 år.  
 
 
Kommunen er sårbar for store renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. 
Under vises en enkel beregning av renterisiko for kortsiktig likviditet og langsiktig gjeld, dersom 
renten øker med henholdsvis 1 %, 3 % og 5 %. De siste tiårene har renten steget kraftig i to perioder. 
En periode hvor den steg med 5 prosentpoeng på et halvt år, og den andre perioden 5 prosentpoeng 
over en fire års periode. Kommunen bør på bakgrunn av dette kunne håndtere en renteøkning på 
5 % på kort sikt. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens gjeld til investeringer ved utgangen av 
2016. Den ser bort fra gjenværende løpetid på gjeld med fast rente. Beregningen forutsetter at 
renteøkningen inntreffer umiddelbart og beregner økte netto utgifter i løpet av ett år. Startlån er 
ikke tatt med i beregningen da kommunens renteinntekter på utlån vil øke tilsvarende. 
 
Renterisiko - status per 31.12.2016 Portefølje fordeling Mill kr 
Gjeld med flytende rente 55 %                847  

Gjeld med fast rente 45 %                694  

Sum gjeld 100 %             1 542  

Bankinnskudd 100 %                492  

Netto flytende gjeld                  355  

Beregnet økte utgifter     

En økning av rentenivået med 1 prosentpoeng for netto flytende gjeld                      4  

En økning av rentenivået med 3 prosentpoeng for netto flytende gjeld                    11  

En økning av rentenivået med 5 prosentpoeng for netto flytende gjeld                    18  

 
Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av en endring i renten det første året. Gjeld til investeringer 
med flytende rente utgjorde ved årsskiftet 55 %. En økning i rentenivået på ett prosentpoeng fra 
dagens nivå vil øke kommunens netto renteutgifter med 4 mill kr. Tilsvarende vil en endring på fem 
prosentpoeng øke årlige netto renteutgifter med 18 mill kr. Kommunen har opparbeidet et skatt, 
renter og pensjonsfond på 53 mill kr ved utgangen av 2016, som på kort sikt kan bidra til å dekke inn 
en eventuell økning i rentenivået. 
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2.5 Fond 
Kommunen hadde ved utgangen av 2016 totalt 296,4 mill kr avsatt på fond. Dette var en økning på 
50,1 mill kr (20,3 %) fra 2015. 
  
Fond (tall i mill kr) 31.12.2015 31.12.2016 

Bundne driftsfond     

Renovasjonsfond 6,9 6,6 

Vannfond 4,3 9,6 

Avløpsfond 4,5 11,8 

Fond Follosamarbeid 8,3 7,1 

Øremerkede midler  16,1 15,8 

Andre bundne driftsfond 4,8 5,7 

Sum bundne driftsfond 44,9 56,6 

Bundne investeringsfond 4,6 2,8 

Frie driftsfond     

Flyktningefond 10,4 11,9 

Disposisjonsfond 114,2 126,8 

Skatt, renter og pensjonsfond 40,0 53,3 

Vedlikeholdsfond 7,3 27,4 

Kompetanseutviklingsfond 3,5 3,5 

Andre disposisjonsfond 11,2 2,1 

Sum frie driftsfond 186,6 225,0 

Frie investeringsfond     

Ubundet investeringsfond 9,8 10,2 

Andre investeringsfond 0,4 0 

Sum frie investeringsfond 10,2 10,2 

Sum fond 246,3 294,6 

 
Disposisjonsfondet er en indikator for hvor stor økonomisk buffer kommunen har, og gir uttrykk for 
den økonomiske handlingsfriheten. Det finnes ikke en klar norm for disposisjonsfondets størrelse, 
men en uavhengig forskningsinstitusjon (Telemarksforskning) anbefaler 5-10 % av kommunens 
inntekter. Per 31.12.2016 utgjorde kommunens disposisjonsfond 11,3 % av brutto driftsinntekter, 
mot 10 % ved utgangen av 2015. Dersom kommunestyret vedtar å avsette hele eller deler av det 
regnskapsmessige mindreforbruket for 2016 på 78 mill kr til disposisjonsfond, kommer dette i tillegg 
til disposisjonsfondet på 126,8 mill kr per 31.12.2016.  
 
Kommunens frie fond er viktige buffere for å møte ekstraordinære forhold som svikt i 
skatteinntektene eller økte renter. I tillegg innebærer dette at de store investeringene som 
kommunen skal gjøre de nærmeste årene i større grad kan finansieres med økt bruk av egenkapital 
og følgelig reduserte låneopptak.  
 
Selvkostfond 31.12.2015 31.12.2016 

Renovasjonsfond 6,9 6,6 

Vannfond 4,3 9,7 

Avløpsfond 4,5 11,9 

Slam/privet -1,0 -1,0 

Feiing -0,1 -0,1 

Oppmåling 0 0,5 

Bygge- og delesak 0 0,1 

Sum selvkostfond 14,6 27,5 
 

Samlet viser selvkostfondene innenfor VAR en høy positiv saldo. Se kapittel 4.7 Samfunn og teknikk 
hvor selvkostområdene er nærmere omtalt.  
 
 
  



Side 16 Oppegård kommune  Årsberetning 2016 
 

Avsetning/bruk av fond 31.12.2015 31.12.2016 

Avsetning disposisjonsfond 22,3 82,8 

Avsetning bundne disposisjonsfond 30,6 32,8 

Bruk av disposisjonsfond -5,4 -44,5 

Bruk av bundne driftsfond -21,3 -21,1 

Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond -0,4 -1,8 

Sum avsetning/bruk av fond 25,8 48,2 

 
Det er satt av om lag 83 mill kr til disposisjonsfond. Dette gjelder først og fremst disponering av 
mindreutgifter fra 2015 på om lag 77 mill kr. I tillegg er det satt av 1,5 mill kr til flyktningefond, 
0,8 mill kr til SFO-fond og 3,7 mill kr til påløpte, men ikke regnskapsførte utgifter. 
 
Avsetning til bundne driftsfond på knappe 33 mill kr består av 16 mill kr til avsetning av øremerkede 
midler, 3,7 mill kr i mindreforbruk til Follorådet, Kemneren i Follo og Kompetansehjulet i Follo. I 
tillegg er det avsetning til selvkostfondene innen UTE og Bygg og kart på om lag 13 mill kr.  
 
Bruk av disposisjonsfond på 44,5 mill kr gjelder først og fremst overføring til finansiering av 
investeringer på 40 mill kr. Beløpet inkluderer også bruken av disposisjonsfond 1,85 mill kr til 
veivedlikehold disponert av Utvalg for miljø og plan. Det er også regnskapsført tilbakeføring av midler 
overført fra 2015. Dette er utgifter som påløp i 2015, men som ble utbetalt i 2016.  
 
Bruk av bundne driftsfond på om lag 21 mill kr fordeles med 0,2 mill kr til VAR-området, 4,6 mill kr er 
tilbakeføring av midler tilhørende Kemneren i Follo og tilbakeføring av øremerkede midler fra 2015 
med om lag 16,1 mill kr.  
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2.6 Hovedoversikt og nøkkeltall 
 
Hovedoversikt drift     

Tall i hele tusen 
Justert budsjett 

2016 
Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 

Driftsinntekter         

Brukerbetalinger 116 826 118 666 117 398 109 699 

Andre salgs- og leieinntekter 192 149 195 289 189 994 175 606 

Overføringer med krav til motytelse 160 628 191 561 172 608 168 068 

Rammetilskudd 466 200 458 669 456 122 445 261 

Andre statlige overføringer 49 748  55 960 50 504 37 801 

Andre overføringer 6 199 9 863 9 945 7 099 

Skatt på Inntekt og formue 924 000 964 475 867 874 832 842 

Sum driftsinntekter 1 915 750 1 994 486 1 864 445 1 776 376 

     

Driftsutgifter         

Lønnsutgifter 1 010 397 997 391 946 949 907 403 

Sosiale utgifter 290 552 273 170 261 151 254 343 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon 224 618 231 763 205 733 209 857 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjon 187 001 191 461 173 922 179 414 

Overføringer 91 710 82 325 77 446 94 896 

Avskrivninger 116 193 109 337 106 990 104 191 

Fordelte utgifter -9 525 -9 237 -14 246 -12 183 

Sum driftsutgifter 1 910 946 1 876 210 1 757 945 1 737 921 

          

Brutto driftsresultat 4 804 118 275 106 500 38 455 

          
Finansinntekter         

Renteinntekter 11 500 12 417 14 056 14 881 

Mottatte avdrag på utlån 100 216 155 276 

Sum eksterne finansinntekter  11 600 12 634 14 211 15 157 

          
Finansutgifter         

Renteutgifter 49 650 40 333 45 598 50 114 

Avdrag på lån 94 000 93 833 89 613 87 169 

Sosial utlån 200 56 112 344 

Sum eksterne finansutgifter 143 850 134 223 135 323 137 627 

          
Motpost avskrivinger -116 193 -109 338 -106 990 -104 191 

          
Netto driftsresultat -11 252 106 024 92 378 20 176 

          
Anvendelse av netto driftsresultat         

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -76 649 -76 649 -14 562 -30 493 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk         

Bruk av fond -28 384 -25 576 -26 796 -33 204 

Avsatt til fond 84 480 115 641 53 052 65 420 

Overføring til investeringsregnskapet 9 300 14 550 4 035 3 890 

Sum anvendelse av netto driftsresultat 65 396 104 615 30 291 36 106 

          
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - 78 058 76 649 14 563 
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Hovedoversikt investering 
    

Tall i hele tusen 
Justert budsjett 

2016 
Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 

Inntekter         

Salg av driftsmidler og fast eiendom 23 000 20 204 12 547 10 274 

Andre salgsinntekter         

Overføringer med krav til motytelse 13 583 2 039 15 605 303 

Kompensasjon for merverdiavgift 33 390 11 931 17 186 52 097 

Statlige overføringer 9 220 14 753 1 908 79 320 

Andre overføringer 1 275 1 330 6 510 13 152 

Renteinntekter, utbytte eieruttak         

Sum inntekter 67 485 50 257 53 756 155 146 

  
    

Utgifter         

Lønnsutgifter   
 

92 50 

Sosiale utgifter   
 

13 7 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjonen 248 867 142 481 115 637 259 980 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj.produksjonen         

Overføringer (merverdiavgift og overføring til kirken) 33 990 11 931 17 426 52 097 

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter         

Fordelte utgifter         

Sum utgifter 282 857 154 412 133 168 312 134 

  
    

Finanstransaksjoner         

Avdragsutgifter 25 050 35 046 26 067 12 697 

Utlån 70 000 59 379 54 556 44 305 

Kjøp av aksjer og andeler 4 300 4 452 4 035 3 450 

Dekning av tidligere års udekket         

Avsetninger til ubundne investeringsfond         

Avsetninger til bundne fond         

Avsetning til likviditetsreserve         

Sum finanstransaksjoner  99 350 98 877 84 659 60 452 

Sum finansieringsbehov 314 722 203 032 164 071 217 440 

  
    

Dekket slik         

Bruk av lån 239 872 116 497 131 437 179 144 

Mottatte avdrag på utlån 21 400 30 129 28 182 21 493 

Salg av aksjer og andeler         

Bruk av tidligere års udisponert         

Overføring fra driftsregnskapet 9 800 14 550 4 035 3 890 

Bruk av disposisjonsfond 40 000  40 000   8 030 

Bruk av bundne investeringsfond   3 650 1 856 
 

  

Sum finansiering 314 722 203 032 164 071 217 440 

  
    

Udekket/udisponert                               -                        -                           -                           -  
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Balanse 
    

Tall i hele tusen kroner 2016 2015 2014 2013 

Eiendeler         

Omløpsmidler         

Kasse, bank, sertifikater m.v. 562 155 425 167 359 331 407 170 

Premieavvik 89 144 74 051 84 842 78 554 

Kortsiktige fordringer 116 895 93 308 72 858 73 469 

Sum omløpsmidler 768 194 592 526 517 031 559 193 

         
Anleggsmidler        

Aksjer 43 742 39 290 35 255 31 805 

Utlån 269 495 240 464 215 278 192 588 

Utstyr, maskiner og transportmidler 79 862 60 759 66 216 59 934 

Pensjonsmidler 1 745 356 1 693 411 1 589 015 1 470 819 

Faste eiendommer 3 086 199 3 067 678 3 059 505 2 862 107 

Sum anleggsmidler 5 224 654 5 101 602 4 965 269 4 617 253 

         
Sum eiendeler 5 992 848 5 694 128 5 482 299 5 176 447 

         
Gjeld/egenkapital        

Gjeld        

Kortsiktig gjeld 337 632 235 086 266 079 234 570 

Langsiktig gjeld 1 827 008 1 816 082 1 769 346 1 767 112 

Pensjonsforpliktelser 2 191 739 2 114 079 2 067 033 1 944 479 

Sum gjeld 4 356 379 4 165 247 4 102 458 3 946 161 

         
Egenkapital        

Fondsmidler 294 664 246 455 220 615 201 312 

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

Regnskapsmessig overskudd 78 058 76 649 14 562 30 493 

Annen egenkapital 1 277 539 1 219 569 1 158 456 1 012 273 

Sum egenkapital 1 636 469 1 528 881 1 379 841 1 230 286 

         
Sum gjeld/egenkapital 5 992 848 5 694 128 5 482 299 5 176 447 
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Finansielle KOSTRA-tall konsern 
 

Finansielle nøkkeltall, konsern Oppeg 
2014 

Oppeg 
2015 

Oppeg 
2016 

K.gr 13 
2016 

K.gr. 13 
25 %

 1
 

Follo
2
 

2016 
Landet eks 
Oslo 2016 

Bto dr. res i % av bto. dr. innt.                 2,3                  5,8                  6,0                  4,0                  5,9                  3,5                     3,7  

Nto dr. res i % av bto. dr. innt.                 1,4                  5,2                  5,4                  4,3                  6,1                  3,6                     4,1  

Frie innt i kr pr innb 48 085 49 418 52 732 50 183 52 577 49 301 52 141 

Nto dr utg i kr pr innb 47 772 46 956 49 866 50 952 47 876 49 136 54 352 

Langsiktig gjeld i % av bto dr innt           217,5            212,2            202,3            211,7            180,1            216,1               213,9  

Nto lånegjeld i % av bto dr innt              85,9               81,8               74,2               83,8               55,6               99,9                  81,7  

Nto avdragsutg i % av bto dr innt                 4,9                  4,8                  4,7                  3,5                  2,4                  3,5                     3,4  

Nto finans i % av bto dr innt                 2,0                  1,7                  1,4                  0,8                -0,7                  1,2                     0,6  

Disp.fond i % av bto dr innt                 9,6               10,1               11,3                  8,9               17,2               14,1                     8,0  

 
Tabellen over viser finansielle KOSTRA nøkkeltall for Oppegård i perioden 2014 til 2016. Tabellen 
viser konserntall, det vil si tall inkludert interkommunale samarbeid og interkommunale selskap, 
samt kommunale foretak for de kommunene som har det. 
 
I Oppegård har det vært en økning på 3,7 prosentpoeng på brutto driftsresultat fra 2014 til 2016. 
Netto driftsresultat ble i 2016 på 5,4 %. Hovedårsaken til den store endringen fra 2014 til 2015 er 
først og fremst at driftsinntektene økte vesentlig. Anbefalt netto driftsresultat er minimum 1,75 %.  
 
Oppegård kommune har høye netto avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter i forhold til 
sammenligningskommunene. Det har sammenheng med at Oppegård betaler mer i avdrag enn 
minimumskravkravet i forskriften. 
 
Disposisjonsfondet øker. Det skyldes regnskapsmessig mindreforbruk de siste tre årene og lite bruk 
av disposisjonsfond. 
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3. FOKUSOMRÅDER 

Oppegård kommune har fire fokusområder for styring og rapportering; Folkehelse miljø og samfunn, 
Brukere av kommunale tjenester, Medarbeidere og arbeidsformer og Økonomi. Målsettingen er å 
sikre at organisasjonen fokuserer og måler resultater på de viktigste områdene. Kunnskap om 
lokalsamfunnets utvikling, innbyggernes og brukernes tilfredshet og organisasjonens evne til 
omstilling og fornyelse er også nødvendig. 
 

Innenfor de fire fokusområdene er det definert hva det er kritisk at kommunen lykkes med for å nå 
fastsatte mål. Til de kritiske suksessfaktorene er det knyttet styringsindikatorer og definert 
ambisjonsnivå for hva kommunen skal prestere. Resultatene skal vise om organisasjonen er på rett 
vei og gi grunnlag for læring og forbedring. Alle virksomheter skal vurdere hvordan de kan bidra til 
oppfølging av overordnede mål og strategier innenfor de fire fokusområdene. 
 

I dette kapittelet presenteres resultater for styringsindikatorer som gjelder for hele organisasjonen. 
Resultat for de enkelte tjenesteområdene er nærmere omtalt i kapittel 4 Tjenesteområder.  
 

 

3.1 Folkehelse, miljø og samfunn 
 

Kommuneplan 2011-2022 har som hovedmål at kommunen skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling 
som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag i dag og i fremtiden. Kritiske suksessfaktorer for området er: 
 

 livsstil som bidrar til god helse 

 gode bo- og nærmiljøer 

 å ta vare på jorda 

 levende lokaldemokrati og samfunnsliv 

 trygghet og tilhørighet 
 

Kommunen skal fremme folkehelse med de virkemidler og innenfor de oppgaver som kommunen er 
tillagt, og skal iverksette nødvendige tiltak for god folkehelse. Faktorer som levekår, levevaner, 
fysiske, sosiale og samfunnsøkonomiske forhold påvirker folkehelsen. For å lykkes med 
folkehelsearbeidet kreves det en bred og tverrfaglig innsats, samt et nært samarbeid mellom 
kommunen, innbyggerne, frivilligheten og næringslivet. Det må vurderes hvilke konsekvenser 
kommunens tiltak har for folkehelsen generelt og for utjevning av sosiale ulikheter. Kommunen 
fokuserer på forebyggende tiltak som er befolkningsrettet, grupperettet og individrettet. 
 

Målekart  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

Andel miljøsertifiserte kommunale virksomheter  87 %  87 %  85 %  82 %  90 %   

Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen  18 P µg/l  11 P µg/l  16 P µg/l  17 P µg/l  10 P µg/l   

Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht fosfor)  36 P µg/l  24 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  20 P µg/l   

Gjenvunnet husholdningsavfall  96 %  98 %  93 % 91 %  98 %   

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Valgdeltakelse kommunevalg    68,3 % 2     -   

Trygghet og tilhørighet        

Elevenes trivsel i skolen, 10. trinn 4,3 4,1 4,1 4,1 4,4   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 72 % 

http://www.oppegard.kommune.no/organisasjon/planer/kommuneplan
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Livsstil som bidrar til god helse 
Grunnlaget for gode levekår og en sunn livsstil legges gjennom måten samfunnet utformes på og 
gjennom enkeltmenneskets mulighet til å ta gode valg. Opplevd livskvalitet har sammenheng med 
fysisk og psykisk helse, livsstilsvalg, nettverk og sosial støtte. Kommunen jobber med prinsippet 
«Helse i alt vi gjør». Dette innebærer at alle virksomheter i kommunen jobber for at hver enkelt tar 
sunne valg. Oppegård kommune deltar i nettverket Sunne kommuner, som understøtter kommunen i 
å skape en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
 
Kommunens innsats for å legge til rette for mestring og læring i skoler og barnehager er knyttet til et 
helhetlig fokus på inkludering, etablering av sunne vaner, positiv atferd og et godt læringsmiljø, samt 
å forebygge fravær, mobbing og skolevegring.  
 
Gjennom Friskliv Oppegård får kommunens innbyggere tilbud om lavterskel treningstilbud og kurs, 
og deltakere med Frisklivsresept følges opp. Aktiv på dagtid er et tilbud til personer mellom 18 og 67 
år bosatt i kommunen og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tilbudet gis i samarbeid med 
Akershus idrettskrets og Oppegård idrettslag. 
 
Kommunens sykkelsatsing har i 2016 fokusert på reasfaltering av sykkelveier, sykkelparkering samt å 
merke og ruste opp snarveier. Tiltakene er viktige for å gjøre det enklere og tryggere å gå og sykle for 
innbyggere i alle aldre. I samarbeid med Oslo og Ski kommuner er det planlagt for et 
sammenhengende lysløypenett ved å knytte kommunens eksisterende lysløypenett sammen med 
Oslo kommunes lysløypenett i nord, og Ski sitt lysløypenett i sør. Arbeidet er også tett knyttet til 
statens planlegging av nytt beredskapssenter på Taraldrud. 
 
Gode bo- og nærmiljøer 
Kommunen har fokus på effektiv arealutnyttelse og fortetting. Når kommunen velger å fortette og 
utvikle i Kolbotn sentrum og andre lokalsentra er det viktig å sikre gode uteområder som parker og 
fellesarealer, møteplasser og gang- og sykkelveier. Dette har stort fokus i kommunens behandling av 
reguleringsplaner og i arbeidet med områderegulering for Kolbotn sentrum.  
 
Gåing og sykling er løftet opp som tema, både i arealplanlegging av nye senter- og 
fortettingsområder og gjennom kommunens oppfølging av sykkelstrategien. Gang- og sykkelveier er 
prioriterte infrastrukturtiltak i planer som Ormerudveien, Greverud senter, Myrvoll og på Kolbotn. 
Det er i samarbeid med Statens vegvesen planlagt ny gang- og sykkelvei langs Skiveien fra Greverud 
senter til kommunegrensen i sør.  
 
Markaområdene øst i kommunen er under økende press for utbygging. Politiets nasjonale 
beredskapssenter ble besluttet lagt til Taraldrud, innenfor Markagrensen. Det er også fremmet et 
planforslag for trailerparkering i samme område. Det har vært jobbet mye med å sikre resterende 
friluftsområder og løypetraseer i dette området i forbindelse med planlegging av 
beredskapssenteret. Arbeidet har skjedd i tett samarbeid med blant annet friluftsorganisasjonene.  
 
Ta vare på jorda 
Kommunen har i flere år jobbet systematisk med å redusere energiforbruket i kommunale bygg 
gjennom sentralisert driftsstyring og digitale energistyringssystemer. Energiforbruket ble redusert fra 
150 kwh per m2 i 2015 til 145 kwh per m2 i 2016.  
 
Andelen miljøsertifiserte virksomheter har gått noe ned i 2016, ved at én virksomhet ikke lenger er 
miljøsertifisert. Alle barnehager og skoler er sertifisert enten som Miljøfyrtårn eller under ordningen 
Grønt flagg. Miljøaspektet er forankret i kommunens anskaffelsesdokumenter, ved gjennomføring av 
konkurranser og ved tildeling av kontrakter. 
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Det har vært fokus på artsmangfold og blågrønne strukturer. Oppfølging av kravene i 
naturmangfoldloven og artsmangfold gjennom bekkeåpning og sikring av grønne områder og 
forbindelser har vært sentrale oppgaver. Det er etablert et tettere samarbeid mellom Follo-
kommunene om disse temaene. 
 
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv 
Kommunen har en helhetlig frivillighetspolitikk, og det er i 2016 ansatt en frivillighetskoordinator 
som skal samordne kommunens innsats og være bindeledd mellom kommunen og frivilligheten. 
Lokale lag, foreninger og trossamfunn er arenaer hvor innbyggere kan oppleve tilhørighet, mening og 
mestring og som også kan hindre isolasjon og ensomhet.  
 
Hjemmetjenesten innførte hverdagsmestring (egentrening i hjemmet) som en del av ordinær drift i 
samarbeid med hjemmetjenesten. Målet er å forebygge og utsette behov for tjenester. Forprosjektet 
viste gode resultatet med økt egenmestring og reduksjon i antall vedtatte timer hjemmesykepleie.  
 
Jobb og aktivitetssenteret «Nye muligheter» er tatt i bruk. Senteret tilrettelegger for å få flere i gang 
med arbeidslivet, og benyttes også som en del av introduksjonsprogrammet. 
 
Psykisk helsetjeneste er i økende grad med på å utforme tiltak for forebygging og oppfølging av 
grupper og enkeltpersoner, noe som blant annet har ført til økt fokus på mestring og håndtering av 
depresjon.  
 

Trygghet og tilhørighet 
Ruskontrakter har også i 2016 vært benyttet overfor ungdommer med problemer med rus og 
kriminalitet. Oppfølging av ruskontrakter er et samarbeid med foreldre, helsetjenesten, barnevern, 
politi, konfliktråd, skoler, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Follo ARA døgn (avdeling 
rus og avhengighet).  
 
Mange virksomheter, særlig innenfor kultur og nærmiljø har i løpet av 2016 gjennomført en rekke 
arrangementer og tiltak som legger til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge, inkludering og 
integrering, som for eksempel «Hjørnet ungdomskafé», «Deltakafé for barn og unge» og 
«Sisterhood».  
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3.2 Brukere av kommunale tjenester 
 
Kommuneplan 2011-2022 har som hovedmål at innbyggerne skal tilbys tjenester i nødvendig omfang 
og kvalitet som fremmer trygghet og selvstendighet. Kritiske suksessfaktorer for området er: 
 

 tilstrekkelig tjenestetilbud 

 god kvalitet og avklart forventningsnivå 

 trygghet og selvstendighet 
 
Målekart 

 
Brukere av kommunale tjenester 

Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat
1 

2016 
Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
2 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet barnehage   5,0     5,0    5,0     

Brukertilfredshet fritidssentrene    4,9 6      -   

Brukertilfredshet psykisk helsetjeneste  5,1      5,1    5,1     

Brukertilfredshet TILFU - pårørende  4,6      4,1    5,0     

Brukertilfredshet PLO: beboere på institusjon  5,1      5,1    5,1     

Brukertilfredshet PLO pårørende av beboere på 
institusjon 

 4,5      4,5    5,0     

Brukertilfredshet omsorgsboliger  5,1      5,0    5,1     

Brukertilfredshet hjemmetjenesten  5,0      5,1    5,0     

Brukertilfredshet kommunal fysioterapi   5,3 6    -   

Brukertilfredshet ergoterapi   4,6 6    -   

Brukertilfredshet helsestasjon  5,2      5,3    5,2     

Brukertilfredshet NAV Oppegård 4,7    4,8   4,9   4  4,8     

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

Brukertilfredshet Kulturskolen    4,9     5,1    5,0     

Brukertilfredshet skole - elever 7. trinn5   4,2 4,3  4,5     

Brukertilfredshet skole - elever 10. trinn5   3,7 3,7  4,5     

Brukertilfredshet skole - foreldre 7. og 10.trinn5    Ny -   

Brukertilfredshet foreldre SFO   4,5     4,4 6    -   

Brukertilfredshet OKS    Ny -   

Brukertilfredshet Barnevernet    5,1 6    -   
1 Resultatene fra brukerundersøkelsene kommenteres innenfor det aktuelle tjenesteområdet i kapittel 4 
2 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
3 Brukerundersøkelser har skala 1-6 dersom ikke annet er spesifisert 
4 Brukerundersøkelsen til NAV ble ikke gjennomført i 2016, fordi det ble jobbet med Trafikkflytundersøkelsen  
5 Resultatene hentes fra Skoleporten, som benytter skala 1-5  
6 Målet ved forrige måling var 5,0 

 
Tilstrekkelig tjenestetilbud 
I perioden 2012-2016 har andel eldre over 80 år i Oppegård økt med 6,9 %. I følge prognosene vil 
antall eldre over 80 år øke med om lag 1 000 personer (93 %) frem mot 2030. For å møte 
utfordringene med økningen i den eldre befolkning opprettholdes fokuset på forebygging også 
innenfor denne aldersgruppen. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det satses på 
hjemmetrening (hverdagsmestring), velferdsteknologiske løsninger og informasjon og veiledning. På 
velferdsteknologirommet «Utsikten» i Kolben, får innbyggere råd og veiledning i hvordan de kan 
innrede sine hjem med trygghetsfremmende teknologi.  
 

http://www.oppegard.kommune.no/organisasjon/planer/kommuneplan
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«Kultur for endring» prosjektet «Tjenestedesign» ser på hvordan nåværende ressurser kan benyttes 
bedre. Med målrettet forebygging reduseres behov for omsorgstjenester. Samtidig sikres det at de 
som har mest behov for tjenester får gode og individuelt tilpassede tjenester.  
 
Dagaktivitetsplassene er et viktig tilbud for å utsette behov for heldøgnspleie. I 2016 er 
dagaktivitetstilbudet utvidet og lokalene er bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper, både demente 
og brukere med fysisk funksjonsnedsettelser. I 2016 var det om lag 125 brukere som benyttet seg av 
dagaktivitetstilbudet i kommunen.  
 
Digitalisering og velferdsteknologi er satsingsområder i kommunen. Blant annet innen skole og pleie 
og omsorg er det gjort oppgraderinger og investeringer. Skolene har fått digitale elevverktøy, og 
nesten alle sykehjemsrom har nå eRom. Hjemmetjenesten har fokus på velferdsteknologiske 
løsninger som bidrar til at brukerne blir mer selvhjulpne og dermed får mer innflytelse over 
hverdagen.  
 
Kommunen har en utstrakt bruk av sosiale medier for å nå ut til innbyggerne med informasjon. 
Høsten 2016 startet kommunen et klarspråkprosjekt. Målet er at innbyggerne skal forstå 
kommunens skriftlige kommunikasjon første gang de leser den. Først ute i klarspråkarbeidet er 
standardbrev, skjemaer og informasjon på kommunens internettsider for Bygg og kart.    
 
I 2016 har Oppegård forberedt seg på det nye kravet til kommunene om et øyeblikkelig hjelp-tilbud 
innen rus og psykiatri, som trådte i kraft 1.1.2017. Tilbudet er fra årsskiftet 2016/2017 blitt en del av 
den kommunale akutte døgnenheten (KAD) på Follo Lokalmedisinske senter (LMS), som åpnet i 
februar 2016. 
 
I 2016 ble lovfestet rett til barnehageplass utvidet til også å omfatte barn født i september og 
oktober. I Oppegård har disse barna fått plass også før lovendringen. Ved hovedopptaket til 
barnehagene i 2016 fikk 292 søkere plass, det vil si alle nye søkere som søkte om plass med oppstart i 
august, september og oktober. 
 
Nasjonale prøver i lesing og regning i 2016 viser samme gode resultat eller bedre enn i 2015. Det er 
færre elever enn før som ligger på laveste mestringsnivå. Kommunebarometeret for 2016 bekrefter 
at Oppegård presterer helt i norgestoppen hva gjelder resultat for grunnskole.  

«Skolebruksplan for Oppegård kommune 2016-2030» ble vedtatt av kommunestyret i mai 2016. 
Planen omhandler skolekapasitet og forventet elevtallsutvikling, og danner grunnlaget for videre 
utvikling av skolen. 
 
Ved utgangen av 2016 eide kommunen i alt 408 boliger til bruk for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Det ble solgt fem flyktningeboliger til leietakere. Det ble opprettet en boveilederstilling som blant 
annet hjelper flyktninger i forhold til bosetting og med å skaffe egen bolig.  
 
God kvalitet – og avklart forventningsnivå  
Det er gjennomført 12 brukerundersøkelser i 2016, hvorav seks nådde målet. Resultatene for den 
enkelte brukerundersøkelse er kommentert i kapittel 4 Tjenesteområder.  
 
Feedback Informed Treatment (FIT) er et verktøy som legger til rette for systematisk og umiddelbar 
tilbakemelding fra brukerne. Brukerne rapporterer sin vurdering av hva som har effekt i 
behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler. FIT prøves ut både i psykisk 
helsetjeneste, NAV, Barneverntjenesten og Helsetjenesten. Fra november 2016 tok Helsetjenesten i 
bruk dette verktøyet via iPad, etter å ha jobbet noen år med papirutgaven. Kontinuerlig og 
umiddelbar tilbakemelding satt i system gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av 
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brukermedvirkning. Dette gjelder både for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, og for 
utvikling av tjenestene i sin helhet. 
 
Det har i 2016 blitt gjennomført forvaltningsrevisjoner av Deloitte, tilsyn fra Fylkesmannen og flere 
andre som mattilsynet og arbeidstilsyn. Forvaltningsrevisjoner og tilsyn er uavhengige vurderinger av 
kommunens ulike tjenester og tilbud, og er et nyttig verktøy for kommunen for å vurdere egne 
tjenester og resultater.  I tillegg til tilsynene i tabellen nedenfor er det utført en rekke tilsyn av 
kommunens Miljørettet helsevern, som fører uavhengig tilsyn etter blant annet folkehelseloven. 
Tilsynsaktiviteten for miljørettet helsevern er rettet mot innbyggerne og deres miljø, samt mot 
private og offentlige tjenester.   
 

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2016 

Virksomhet Tilsynsområde Tilsynsvirksomhet Status 

IKT med flere IKT og beredskap Follo distriktsrevisjon 
Avsluttet 2016, etterarbeid 
fortsetter i 2017 

Pedagogisk psykologisk 
tjeneste, PPT 

Forvaltningsrevisjon PPT Follo distriktsrevisjon 
Revisjonen gjennomført i 
2015, etterarbeid fortsetter i 
2017. 

Eiendom Prosjektstyring i byggesaker Follo distriktsrevisjon 
Revisjonen påbegynt i 
2015.  Ferdigstilt i 2016. 
Etterarbeid fortsetter i 2017. 

Hele kommunen  Overordnet analyse- forvaltningsrevisjon     Deloitte Avsluttet februar 2016 

Hele kommunen Div. internkontroll – forvaltningsrevisjon Deloitte 
Avsluttet i 2016, etterarbeid 
fortsetter i 2017 

Skole Opplæringsloven - forvaltningsrevisjon Deloitte 
Avsluttet i 2016, etterarbeid 
fortsetter i 2017 

Barneverntjenesten Barnevernslova - forvaltningsrevisjon Deloitte 
Avsluttet i 2016, etterarbeid 
fortsetter i 2017 

Tiltak og tjenester for 
funksjonshemming, TILFU 

Landsomfattende tilsyn i 2016 i forhold til 
helse- og omsorgstjenester til personer 
med utviklingshemming 

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 

Revisjon og rapport i 2016, 
etterarbeid fortsetter i 2017 

UTE Vannforsyningssystem Mattilsynet 
Revisjon gjennomført i 2016. 
Etterarbeid fortsetter i 2017 

Skole  
 

Læringsmiljø oppl. § 9A 

 

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 

Gjennomført i 2016. Venter 
på sluttrapport 

 
Trygghet og selvstendighet 
Oppegård kommunestyre vedtok å ta i mot 55 flyktninger og 20 enslige mindreårige i 2016. Dette var 
i overensstemmelse med anmodningen fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). 44 
flyktninger og 15 enslige mindreårige flyktninger ble bosatt. Det ble også bosatt sju som kom i 
familiegjenforening og sju som gjensto fra 2015-kvoten.  
 
Kommunens virksomheter har i 2016 hatt til sammen 78 språk- og arbeidskandidater fra Oppegård 
kvalifiseringssenter (OKS) og NAV Oppegård. Det er en økning fra 50 i 2015. 53 % av flyktningene gikk 
over i utdanning eller arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram.  
 
«Kultur for endring» prosjektet «Koordinering av felles tiltak overfor språklige minoriteter» skal bidra 
til å sikre et helhetlig flyktningforløp. Det er etablert nye samarbeidsarenaer for bedre tverrfaglig 
samarbeid på tvers. Det er også opprettet en samordningstilling som skal sikre godt samarbeid og 
informasjonsflyt mellom tjenestene. I august åpnet jobb- og aktivitetssenteret «Nye Muligheter». 
Her er det aktivitet med introduksjonsprogrammet, mottak av flyktninger, jobbklubb, 
informasjonsmøter og rekrutteringsmøter med arbeidsgivere.  
 
Som en del av «Kultur for endring» prosjektet «Sammen for barn og unge» er det laget veiledere for 
medarbeidere som hjelp til å identifisere barn og unge som trenger ekstra oppfølging så tidlig som 
mulig. Der virksomheten selv ikke klarer å løse situasjonen er det etablert et tilbud om tverrfaglige 
brukermøter til foreldrene. Målet er å styrke foreldrenes/barnas medvirkning og sammen finne gode 
løsninger på opplevde utfordringer. Arbeidet med å implementere veiledere og sette tverrfaglige 
brukermøter i system startet i 2016 og fortsetter i 2017.   
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3.3 Medarbeidere og arbeidsformer 
 
Kommuneplan 2011-2022 har som hovedmål at kommunen skal være en kompetent, fleksibel og 
lærende organisasjon. En tydelig og målrettet personalpolitikk er viktig for å gjøre kommunen til en 
attraktiv arbeidsplass. Målet er å beholde, integrere, utvikle og rekruttere dyktige medarbeidere. 
Satsingsområdene for kommunens arbeidsgiverpolitikk er nedfelt i arbeidsgiverstrategien. De kritiske 
suksessfaktorene for fokusområdet er:  
 

 kompetanse 

 arbeidsglede 

 dialog 

 ledelse 

 arbeidsformer og nytenking 
 
Kommunen tok i bruk medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» høsten 2015. Undersøkelsen er et 
forskningsbasert verktøy for å måle faktorer som har betydning for arbeidsmiljø og resultater, og 
som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Resultatene fra undersøkelsen gir et bilde av 
hvordan kommunen ligger an i forhold til kompetanse, arbeidsglede, dialog og ledelse. Oppfølging av 
undersøkelsen ble gjennomført i 2016. 
 
Målekart 

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Kompetanse        

Bruk av kompetanse    4,3 2    -   

Arbeidsglede        

Mestringsklima    4,2 2    -   

Dialog        

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

Rolleklarhet    4,3 2      -   

Ledelse        

Mestringsorientert ledelse   4,1 2      -   

Arbeidsformer og nytenking        

Fleksibilitetsvilje    4,5 2      -   

Antall innmeldte forslag til innovasjonspris    61 2      48    30     
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 4,5 
 

Kompetanse 
Innen satsingsområdet kompetanse oppnådde kommunen et resultat på 4,3 på forrige 
medarbeiderundersøkelse. For at kommunen skal nå sine mål fremover må fokuset på kompetanse 
opprettholdes. Bruk av den enkeltes kompetanse og satsing på kompetanseutvikling gir mer 
motiverte medarbeidere og bedre jobbutførelse.  
 
Tjenesteområdenes egne kompetanseplaner og felles opplæringsplan for hele kommunen inneholder 
en rekke kurstilbud både for medarbeidere og ledere. I 2016 er digital kompetanse vektlagt innenfor 
flere tjenesteområder, i tillegg til basiskompetanse og videreutdanning innen ulike fagområder. Det 
er utarbeidet en plan for systematisk IKT-opplæring som skal bidra til å øke den grunnleggende IT-
kompetansen i organisasjonen. 
 

http://www.oppegard.kommune.no/organisasjon/planer/kommuneplan
https://www.oppegard.kommune.no/www/oppegardkommune/resource.nsf/files/wwww92xgau-arbeidsgiverstrategi-2008-11/$FILE/arbeidsgiverstrategi-2008-11.pdf
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For å knytte til seg yngre arbeidstakere er Oppegård kommune en godkjent lærebedrift. Kommunen 
har lærlingsveiledere i helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfag og IKT-fag. Kommunestyret vedtok i 
desember 2016 å utvide lærlingordningen med én lærling. Det undersøkes muligheter for å tilby et 
fag innen teknisk sektor, alternativt å utvide antallet innen pleie og omsorg. Ved utgangen av 2016 
var det ansatt 11 lærlinger og to lærekandidater. 
 
Oppegård deltar i rekrutteringsprogrammet «Menn i Helse» der menn tilbys et utdanningsløp frem 
mot fagbrev som helsearbeider.  
 
Arbeidsglede 
Medarbeiderundersøkelsen fra 2015 viste at de ansatte i Oppegård kommune i stor grad opplever 
arbeidsglede. Det handler om å få støtte fra kollegaer og leder, jobbe i et miljø der man gjør 
hverandre gode, føle mestring og å være med å utvikle arbeidsplassen. Det er gjennomført to 
seminarer for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med fokus på blant annet mestringsledelse. 
Ledere, mellomledere, verneombud og tillitsvalgte deltok. Virksomhetene fikk i tillegg tilbud om 
oppfølging av undersøkelsen på seminar i regi av KS-konsulent. De fleste virksomhetene deltok, og 
tilbakemeldingene var positive.  
 
Hver virksomhet har rapportert inn to bevaringstiltak og to forbedringstiltak som ledd i oppfølgingen 
av medarbeiderundersøkelsen. Virksomhetene rapporterer om tiltak som i hovedsak går på å bevare 
motivasjon og fleksibilitet, som for eksempel hvordan gi gjensidig støtte og dele kompetanse. Som 
oppfølgingstiltak rapporterer de fleste virksomhetene tiltak som handler om kompetanseutvikling, 
for eksempel arenaer for deling av kompetanse i virksomheten. Mange melder også om fokus på 
mestringsorientert ledelse og gjennomføring av medarbeidersamtaler. 
 
Dialog 
Arbeidsgiverstrategien fokuserer på dialog om tilrettelegging for medarbeidere i ulike livsfaser. Det 
gjennomføres en samlet opplæring for lederne og aktuelle medarbeidere med fokus på 
seniorpolitikk, i samarbeid med KLP.  
 
Livsfasepolitikken omfatter også andre perioder i livet som krever ekstra oppmerksomhet fra 
arbeidsgiver. Prosjektet «gravidepolitikk» ga gode resultater. Arbeidet med oppfølging av gravide 
arbeidstakere er overført til virksomhetene. 
 
«Kultur for endring» prosjekt «Økt nærvær» satte i gang en rekke tiltak i 2016. Blant annet ble det 
utarbeidet en nærværsguide og en veileder for «nærværssamtaler». Det ble innført nye 
rapporteringsrutiner for nærvær på slutten av året. Prosjektet har gitt gode resultater i enkelte 
virksomheter. Arbeidet videreføres i 2017. 
 
Ledelse 

For at kommunen skal lykkes som arbeidsgiver, er det avgjørende å ha kompetente ledere, som kan 
lede krevende prosesser. Etter vedtaket om å etablere Nordre Follo kommune sammen med Ski, er 
dette blitt enda viktigere. 
 
Kommunen gjennomførte i 2016 fire ledersamlinger med virksomhets- og seksjonsledere i tillegg til 
en to-dagers samling. Gjennomgående tema på samlingene var innovasjon, endring og utvikling, i 
tillegg til kommunereform. Månedlige ledernettverk kommer i tillegg. Det er også avholdt flere kurs 
for lederne. I løpet av de siste to årene har blant annet alle ledere og mange mellomledere fått tilbud 
om kurs i coachende lederstil.  
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Arbeidsformer og nytenkning 
I 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere Nordre Follo fra 2020. Det ble i 2016 
arbeidet med å etablere en foreløpig organisering av arbeidet, inntil det endelige vedtaket om 
kommunereform blir fattet av Stortinget i 2017. Det ble blant annet oppnevnt medlemmer til 
Foreløpig Fellesnemnd og til Foreløpig Partssammensatt utvalg. Medarbeiderne i Oppegård og Ski ble 
invitert til informasjon om kommunereformen i november 2016. Informasjonen ble gitt på samme 
dag av ordførere og rådmenn i de to kommunene. 
 
Utviklingsprosjektet «Kultur for endring» ble startet opp i 2015 og har pågått gjennom hele 2016. 
Målet med prosjektet er at Oppegård kommune skal bli mer utviklingsorientert ved å jobbe 
systematisk med innovasjon og fornyelse. Gode løsninger etableres gjennom økt samarbeid på tvers i 
kommunen. I tillegg er det viktig å se til, og lære av, andre kommuner. Status for de ulike 
hovedprosjektene er kommentert i kapittel 6 Øvrig rapportering.   
 
For å fremme «Smarte løsninger» er det etablert en årlig innovasjonspris. Prisen skal oppmuntre 
medarbeidere til å komme med idéer til hvordan egen virksomhet kan jobbe på en mer effektiv 
måte, og den skal øke spredningen av innovative arbeidsmåter mellom virksomheter og 
tjenesteområder. Rådmannen er fornøyd med å ha fått inn 48 forslag til innovasjonspris. Vinnerne 
for 2016 ble «Lavterskel gruppetilbud for hjemmeboende personer med demens» og «Ansette 
ungdommer til renhold av Pyramiden aktivitetspark». 
 
Arbeidet for å heve den gjennomsnittlige stillingsprosenten for medarbeidere ved 
turnusarbeidsplasser er krevende. Nye arbeidstidstidsordninger ved flere tjenestesteder har ført til 
en positiv utvikling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse innen Pleie og omsorg har økt fra 62,8 % i 2014 
til 65,4 % i 2016. 
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3.4 Økonomi 
 
Kommuneplan 2011-2022 har som hovedmål at kommunen skal utnytte de ressurser som er til 
rådighet på en effektiv måte. Kritiske suksessfaktorer for området er: 
 

 helhetlig og langsiktig planlegging 

 effektiv bruk av ressurser 
 
Målekart 

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdenes samlede forbruksprosent  99,3 %  98,5 %  96,4 %  99,0 % <100,0 %   

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,5 %  1,1 %  5,0 % 5,3 %  1,75 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 

 
Helhetlig og langsiktig planlegging 
Kommunesektoren generelt har store utfordringer med å tilpasse utgiftsnivået til de økonomiske 
rammebetingelsene de nærmeste årene, med blant annet en økende eldrebefolkning og fallende 
oljeinntekter. Også Oppegård kommune får et økt press på driftsbudsjettet i årene fremover med 
store investeringer og en voksende eldrebefolkning. Samtidig skal kommunen forberede seg på å 
etablere Nordre Follo kommune fra 2020. For å klare dette er det helt nødvendig at kommunen har 
en bærekraftig økonomi i årene fremover. 
 
Netto driftsresultat for 2016, det vil si resultat etter finans, var på 106 mill kr, eller 5,3 % av 
driftsinntektene. For å kunne håndtere svingninger både på utgifts- og inntektssiden anbefales det at 
netto driftsresultat er på minimum 1,75 % og helst over 3 %. Det økonomiske resultatet for de to 
siste årene bidrar til at kommunens økonomiske handlekraft er styrket.  
 
Tjenesteområdenes overholdelse av budsjett i 2016: 
Netto drift pr tjenesteområde 
Tall i hele 1 000 kr 

Justert budsjett 
2016 

Regnskap 2016 Avvik 
Forbruk i % av just. 

budsjett 
Kultur og fritid 28 120                    25 921  -2 198 92,2 % 

Skole, kvalifisering og barnevern 310 193                  309 830  -362 99,9 % 

Barnehage 200 324                  194 730  -5 593 97,2 % 

Pleie og omsorg 276 286                  271 370  -4 915 98,2 % 

Sosial 134 711                  132 444  -2 267 98,3 % 

Helsetjenesten 63 398                    63 217  -181 99,7 % 

Samfunn og teknikk 40 896                    42 330  1 433 103,5 % 

Eiendom 81 472                    84 766  3 294 104,0 % 

Stab og støtte 94 768                    93 169  -1 599 98,3 % 

Totalt 1 230 168 1 217 777 -12 388 99,0 

 
Totale driftsutgifter for alle tjenesteområdene viser et merforbruk på 28 mill kr eller 1,6 % over 
justert budsjett. Sum driftsinntekter endte på den annen side om lag 41 mill kr eller 7,7 % over 
justert budsjett. Netto forbruk for alle tjenesteområdene viser et mindreforbruk på 12 mill kr som er 
99 % av justert budsjett.  
 
Merinntektene skyldes i hovedsak ikke budsjetterte inntekter i forbindelse med NAV-refusjoner 
(13 mill kr), og øremerkede tilskudd/refusjon fra staten, kommuner og private (18 mill kr), økt 
kompensasjon for merverdiavgift (4 mill kr), økt brukerbetaling (2 mill kr) og økt tilknytningsavgift (2 
mill kr).  
 

http://www.oppegard.kommune.no/organisasjon/planer/kommuneplan
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Merutgifter skyldes i hovedsak utgifter til vikarer og ekstrahjelp inklusiv sosiale utgifter (8,5 mill kr), 
IKT-utstyr og inventar (6 mill kr), konsulenter og vikartjenester (3 mill kr) og strøm og kommunale 
avgifter (3 mill kr). Tjenesteområdene Eiendom og Samfunn og Teknikk har et samlet merforbruk. 
Årsaken til Eiendoms merforbruk er i stor grad økte strømutgifter. Overforbruket innen Samfunn og 
teknikk har sammenheng med flere forhold. Blant annet har tjenesteområdet fått ansvar for nye 
driftsoppgaver uten at dette er budsjettjustert i 2016. Inntektene til trafikktjenesten er lavere enn 
budsjettert, blant annet fordi det er færre feilparkeringer enn tidligere. I tillegg er det gjort en 
regnskapsmessig opprydning for å sikre at driftsutgifter ikke føres i investeringsregnskapet. Dette har 
medført et overforbruk i driftsregnskapet og et tilsvarende underforbruk i investeringsregnskapet.     
 
Utvalgte produktivitetsindikatorer 1 Oppeg 

2014 
Oppeg 
2015 

Oppeg 
2016 

K.gr 13 
2016 

K.gr. 13 
25 % 2 

Follo3 
2016 

Landet eks 
Oslo 2016 

Produktivitet/enhetskost,helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenester     

Brutto driftsutgifter pr innbygger, helsetjenesten 2 014 2 224 2 851 2 745 2 353 2 863 3 238 

Korr. bto.dr.utg. pr mottaker av hjemmetjenester 221 160 192 895 206 928 256 792 204 602 216 078 246 456 

Korr. bto.dr.utg. institusjon, pr kommunal plass 844 4104 918 476 1 052 100 1 142 034 1 015 588 1 054 688 1 099 177 

Produktivitet/enhetskost, sosiale tjenester     

Bto.dr.utg. til øk. sosialhjelp pr mottaker 49 030 48 692 54 738   35 009 47 612 42 515 

Andel sos.hj.mott med stønad i 6 mnd eller mer 32 3 38  28 38 35 

Produktivitet/enhetskost, barnehage, skole og barnevern     

Korr. bto.dr.utg. pr oppholdstime, barnehage 53 57 58 62 56 58 62 

Korr. bto.dr.utg. til grunnskolesektor, pr elev 91 212 92 208 93 851 110 570 102 547 114 450 118 925 

Bto.dr.utg. pr barn i barnevernet, drift av tjeneste 48 476 49 003 47 544   31 548 41 893 44 980 

Bto.dr.utg. pr barn i barnevernet, tiltak til barn 138 000 161 843 140 444   122 439 153 624 159 599 

Produktivitet/enhetskost, vann, avløp og renovasjon     

Årsgebyr vann (budsjettår 2017) 3 146 3 240 3 384 2 340 1 627 3 664 3 391 

Årsgebyr avløp (budsjettår 2017) 3 820 3 924 3 798 3 426 2 413 5 310 3 782 

Årsgebyr avfall (budsjettår 2017) 1 983 2 082 1 832 2 406 1 825 2 233 2 656 

Produktivitet/enhetskost, samferdsel     

Bto.dr.utg. pr km kommunal vei og gate inkl. 
gang/sykkelvei 

159 333 175 271 216 632 157 450 93 765 160 735 118 971 

Produktivitet/enhetskost, eiendom og boliger     

Korr. bto.dr.utg. pr m2 eiendomsforvaltning 958 1 031 1 092 1 078 913 1 165 1 050 

Utgifter til vedlikehold pr m2 110 98 110 104 49 84 100 

Energikostn. for komm. bygg per m2 78 82 94 104 84 113 109 

Brutto driftsutgifter pr komm. disponert bolig 68 182 72 066 75 971 59 409 26 712 71 113 55 853 

Produktivitet/enhetskost, administrasjon     

Bto.dr.utg. til adm. kr pr innb. (F120) 2 811 2 906 3 159 3 202 2 487 3 230 3 708 
1KOSTRA-tallene er lest ut på konsernnivå, noe som inkluderer IKS og KF både i Oppegård og i sammenligningskommunene 
2KOSTRA-gruppe 13 25 %; gjennomsnittet av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
3 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
4Åpning av nye heldøgnsplasser på Høyås sent på året ga lavere enhetskostnader for 2014 enn i et normalår 

 
Ut i fra tabellen over ser det ut som at Oppegård kommune driver kostnadseffektivt på flere områder 
sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, mens kommunen har effektiviserings-
potensiale sammenlignet med «KOSTRA-gruppe 13 25 %». Tallene gir et grunnlag for videre analyse. 
Detaljene i nøkkeltallene fra de øvrige kommunene må undersøkes nærmere, da det er variasjon fra 
kommune til kommune i hva som ligger bak tallene. Flere nøkkeltall og statusbeskrivelser finnes 
under tjenesteområdene.  
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4. TJENESTEOMRÅDER 

Gjennom målekartene rapporteres status i forhold til vedtatte mål. Resultatene kommenteres under 
«Resultat for tjenesteområdet», her kommenteres i tillegg de prioriterte tiltakene som er vedtatt i 
Handlingsprogram 2016-2019. 
 
Relevante nøkkeltall er basert på Handlingsprogram 2016-2019. I hovedsak er nøkkeltallene fra 
KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA). I enkelte tilfeller benyttes også tall fra kommunens egne 
fagsystemer. Det er tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall på konsernnivå der det er tilgjengelig. Dette for å 
sikre best mulig sammenligningsgrunnlag ettersom kommunene har ulik organisering av selskaper, 
eksempelvis interkommunale selskap (IKS) og kommunale foretak (KF). Oppegård kommune er i 
KOSTRA-gruppe 13, som består av de store kommunene (over 20 000 innbyggere) utenom de fire 
største byene. 
 
Nøkkeltallstabellene viser tall for Oppegård kommune de siste tre årene, KOSTRA-gruppe 13, 
«KOSTRA-gruppe 13 25 %», Follo (eksklusiv Oppegård) og gjennomsnittet for landet eksklusiv Oslo. 
«KOSTRA-gruppe 13 25 %» viser gjennomsnittstallet til de 25 % mest kostnadseffektive kommunene i 
KOSTRA-gruppe 13. Det vil si de kommunene som har lavest driftsutgifter per enhet eller som får 
mest ut i form av leverte tjenester, eksempelvis gruppestørrelse, åpningstid og andel faglærte 
medarbeidere. Kommunene som inngår i «KOSTRA-gruppe 13 25 %» vil variere fra nøkkeltall til 
nøkkeltall. Oppegård kommune anses å være en lettdrevet kommune og bør være blant de mest 
kostnadseffektive i KOSTRA-gruppe 13. Det er derfor hensiktsmessig å sammenligne Oppegård med 
«KOSTRA-gruppe 13 25 %».  
 
KOSTRA-tallene belyser prioriteringer, dekningsgrad og produktivitet, men sier lite om kvalitet. På 
flere områder er det en bevisst prioritering som er årsaken til at Oppegård har høyere utgifter enn 
sammenligningskommunene.  
 
Nøkkeltall presenteres både i tabellform og som graf. I grafen er «KOSTRA-gruppe 13 25 %» satt til 
100, mens søylene viser Oppegård kommune. 
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4.1 Kultur og fritid 
 

 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter 
 
 

 

Virksomhet  
Kulturskole  
Kulturhus 
Bibliotek  
Nærmiljø  
Totalt 

Årsverk 
 14,6 
   7,2 
   9,7 
 12,0 
 43,5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedoppgaver 

 Legge til rette for et mangfoldig  
kulturtilbud 

 Styrke og utvikle kultur- og fritidstilbudet 
til barn og unge 

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

 Tilrettelegge lavterskeltilbud som 
fremmer psykisk og fysisk helse 

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

2 % 

Kulturskole (0,5 %)

Kulturhuset (0,3 %)

Bibliotek (0,6 %)

Nærmiljø (0,7 %)

4.1 
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4.1.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Levende lokalsamfunn og samfunnsliv        

Åpne kultur- og nærmiljøarrangementer i Kolben  390    415    485    477    380     

Antall arrangementer i Kolben i regi av det frivillige 
kulturliv  

73  118    144    128    90     

Besøkende i Kolben  517 274    515 080    534 513    525 731    520 000     

Besøkende i biblioteket  136 435    139 033    143 851    154 288    150 000     

Besøkende på fritidssenter (10-18 år)  27 602    26 832    30 300    27 998    25 000     

Frivillige timer registrert i Frivillighetssentralen  18 000    17 500    15 000    10 540    17 500     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet fritidssentrene    4,9 2    -   

Brukertilfredshet Kulturskolen    4,9     5,1    5,0     

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,3 3    -   

Dialog        

Nærvær  95,3 %    95,5 %    93,3 %    93,8 %    93 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak     14   13  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  98,6 %  97,7 %  97,6 %  92,2 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat målt opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 5,0 
3 Målet ved forrige måling var 4,5 
 

 

4.1.2 Nøkkeltallsanalyse 

KOSTRA-tall, konsern Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Kultur 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Prioritering 
       Nto dr.utg kultursektoren i % av samlede nto dr. utg 4,0 4,0 4,2 4,0 2,7 3,8 3,8 

Nto dr.utg til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 278 275 309 163 68 184 161 

Nto dr.utg til komm musikk- og kulturskoler pr innbygger 287 274 291 227 149 324 294 

Medie- og lønnsutg i folkebibliotek pr innbygger 235 229 3     

Produktivitet/enhetskostnader 
       Korr bto driftsutg til komm musikk- og kulturskoler pr bruker 16 345 15 725 15 956 19 127 14 102 21 919 18 527 

Utdypende tjenesteindikatorer 
       Andel årsverk ved kommunalt drevet frititdssenter 7,7 7,7 8,9 .. 14,1 4,7 .. 

Andre indikatorer 
       Utlån alle medier fra folkebiblioteket pr innbygger 5,8 5,8 3     

1 KOSTRA-gruppe 13 25 %; gjennomsnittet av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
3 Tjenestedata for bibliotek er ikke publisert per 15.3.2017 
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KOSTRA-tallene viser at Oppegård har netto driftsutgifter til kultursektoren på 4,2 % av samlede 
netto driftsutgifter. Området kultur i KOSTRA omfatter flere aktiviteter enn tjenesteområdet Kultur 
og fritid har ansvaret for, hvor idretten er den største. Tallet gjenspeiler derfor ikke tjenesteområdets 
andel av regnskapet. 
 
Aktivitetstilbud til barn og unge er et satsingsområde i Oppegård. Kommunen bruker mer ressurser 
på dette enn sammenligningskommunene. Aktivitetstilbud til barn og unge omfatter fritidssentre, 
aktiviteter barn/unge, barne- og unges kommunestyre, miljøarbeidere i skolen og aktiviteter utenom 
grunnskoletilbud. Økningen i andel årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter er knyttet til Hjørnet 
ungdomskafé.  
 
KOSTRA-tallene indikerer at kulturskolen har en økonomisk effektiv drift. Korrigerte brutto 
driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker synliggjør kommunens egne lønns- og 
driftsutgifter til formålet. I 2016 drev kulturskolen tjenesten til en lavere utgift enn 
sammenligningskommunene og var én av de mest effektive kommunene i «KOSTRA-gruppe 13 25 
%». I KOSTRA-tallene telles ikke elever som deltar på kortere kurs, det vil si kurs med varighet under 
ett semester.  
  

       Egne nøkkeltall 2014 2015 2016 
    Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 3 4 6 
    Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 31 33 32 
    Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 28 28 23 
    Antall solgte billetter pr år 

            -Kulturhuset 21 036 25 161 26 691 
         -Kinoen 13 975 17 170 19 345 
    Antall besøk pr kinoforestilling 30 35 37 
    Elever i Kulturskolen 706 713 788 
    Betalte plasser i Kulturskolen 795 802 927 
    Andel søkere uten kulturskoletilbud 21,0 % 20,5 % 27,9 % 
    Antall organiserte formidlingsakt. for bestemte målgrupper 

            -innen demokratibygging 14 19 15 
         -innen lesestimulering 71 88 84 
     

Av tabellen «egne nøkkeltall» fremgår det at antall frivillige lag som mottar kommunalt driftstilskudd 
ble redusert i 2016 sammenlignet med tidligere år. Det skyldes at færre søkte om tilskudd i 2016. 
Andelen søkere uten kulturskoletilbud økte fra 2015 til 2016. Økningen tilsvarer 64 søkere og 
omfatter nå til sammen 259 søkere. Samtidig økte antallet betalte plasser i Kulturskolen med 125 
elever samme periode.  
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4.1.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Kulturvirksomhetene skal legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge. I 2016 la 
kulturskolen vekt på å utvikle ulike arrangementer og være en mestringsarena. Presentasjons- og 
fremføringspraksis ble vektlagt i undervisningen og kulturskolens elever fikk praktisert dette gjennom 
arrangementer på ulike arenaer. Kunst- og musikkformidling var satsingsområder i undervisningen, i 
gjennomføringen av arrangementer og i samarbeidsprosjektet «Follopiloten» som er et 
samarbeidsprosjekt mellom seks Follo-kommuner og Norges Musikkhøgskole. Alle 
kulturskoleelevene fikk mulighet til å vise frem resultatene av sine arbeider gjennom fire 
kulturskoleuker og over 200 elever deltok i forestillingen «Kolbofoni 2016». De fikk også 
formidlingserfaring gjennom opptredener etter forespørsel fra lag og foreninger.  
 
Ny nasjonal rammeplan med nasjonale fagplaner for kulturskolene ble vedtatt i september 2016. 
Oppegård kulturskole deltok i 2015/2016 i et pilotprosjekt som ga innspill til arbeidet med 
utformingen av de nasjonale læreplanene. Medvirkning i dette arbeidet gav et godt grunnlag for å 
utvikle lokale fagplaner. Arbeidet med de lokale fagplanene ventes ferdigstilt i 2017.  
 
Sommeren 2016 åpnet Hjørnet ungdomskafe. Konkretisering av innholdet i det nye kafétilbudet 
skjedde i tett dialog med brukerne i målgruppen. En del av finansieringen av tilbudet skjedde ved å 
omdisponere midler fra fritidssentrene. Det gir noe lavere voksentetthet og én time redusert 
åpningstid i fritidssentrene på fredager. 
 
I 2016 sluttførte biblioteket prosjektet med nyskaping av barne- og ungdomsavdelingen. Det ble 
blant annet laget ulike mobile benker som kan brukes både som scene, til eksponering/utstilling og 
som sitteplasser. Dette har gitt stor fleksibilitet i bruk av bibliotekrommet som møteplass og 
arrangementsarena.  
 
Kulturhuset fortsatte arbeidet med å utvikle sal 4 som konsertarena. Arbeidet startet opp i 2015 og 
flere tiltak ble utført i 2016. Salen er nå mindre ressurskrevende å rigge og har fått et uttrykk som 
passer bedre til konserter.  
 
Kulturvirksomhetene har utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner. I 2016 videreutviklet 
kulturhuset den målrettete innsatsen for å beholde frivillige kulturverter. Rutinene for deltakelse ble 
endret og ny praksis sikrer at alle får delta på noen av sine ønskede arrangement. Kulturvertene har 
utgjort en stabil gruppe med lite frafall, og det var tilstrekkelig frivillige til å dekke aktuelle 
arbeidsoppgaver ved arrangementene.  
 
Antall arrangementer på biblioteket økte i 2016 og flere ble gjennomført i samarbeid med lokale 
aktører og frivilligheten. Antall arrangementer i bibliotekets egenregi gikk ned og arrangement i regi 
av eller i samarbeid med frivilligheten økte. Oppslutningen var god og bidro blant annet til høyere 
besøkstall.  
 
Frivillighetssentralen fungerer som brobygger mellom innbyggere, frivillige organisasjoner og det 
offentlige. I tillegg til egen aktivitet stimuleres det i større grad enn tidligere til frivillighet utenfor 
sentralen. I 2016 ble en rekke arrangement og tiltak overført til andre frivillige organisasjoner. Til 
tross for stor aktivitet er «Frivillige timer registrert i Frivillighetssentralen» redusert i 2016. Det 
skyldes at frivillighet utenfor sentralen ikke er inkludert i indikatoren.  
 
Kulturskolen samarbeidet med korpsene om tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og å beholde 
korpsmedlemmer i aldersgruppen 13-15 år. Som et resultat av dette samarbeidet ble blant annet 
flere korpselever innmeldt i kulturskolen. Det var ikke lærerressurser tilgjengelig til å etablere 
tilpassede tilbud til barn og unge med særskilte behov.  
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Biblioteket utredet i 2016 hvordan et «meråpnet» tilbud utover det eksisterende kunne utvides. De 
siste avklaringene tas primo 2017 og ny løsning iverksettes etter planen i løpet av våren 2017. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Tidlig innsats, kompetansedeling og samarbeid med andre tjenesteområder er en viktig premiss for å 
kunne gi gode tjenester til brukerne. Kulturskolen og pleie- og omsorgstjenestene utviklet en egen 
modell for kulturaktiviteter for eldre på sykehjem, dagsentrene og omsorgsboligene, og hadde i 
tillegg samarbeidsarrangementer med seniorsentrene. Tiltakene ble finansiert gjennom midler fra 
«Den kulturelle spaserstokken». 
 
Et nytt tiltak «Deltakafé for barn og unge» ble etablert i et samarbeid mellom biblioteket og valgfaget 
«Innsats for andre» ved Sofiemyrtoppen skole. Tilbudet har særlig fokus på å få med barn med 
innvandrerbakgrunn. «Kafé Boka» for unge arrangeres nå i samarbeid med elevbedrifter. For barn er 
sosialt nettverk og samvær med jevnaldrende viktig og slike aktiviteter gjør det lettere å nå ut til 
målgruppen med bibliotekets tilbud. Sommerlesekampanjen ble gjennomført i et tett samarbeid med 
skolene hvor alle de seks barneskolene deltok. Kampanjen hadde god oppslutning og førte til stor 
økning i utlån av bøker for barn og unge. Åpen barnehage i bibliotekets lokaler ble etablert som et 
fast tilbud i 2016, se kapittel 4.3 Barnehage for mer informasjon.  
 
«Sisterhood» har blitt et godt etablert tiltak som er populært i jentemiljøet og er etterspurt blant 
foreldre og skolene. Alle fritidssentrene hadde «Sisterhood»-grupper. Jentene var blant annet 
gjennom disse temaene; psykisk helse, hersketeknikker, vennskap og jenter, selvtillit og selvfølelse, 
personlige grenser og verbalt forsvar. Lønnsmidler til «Sisterhood» ble finansiert gjennom 
fritidssentrene. 
 
Barn og unge skal gis muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen og delta i demokratiske prosesser. 
Temaplanen «Demokratiprogram for barn og ungdom (2012-2015)» var planlagt rullert i 2016. 
Oppstarten ble forskjøvet og planen forventes ferdigstilt i 2017.  
 
Kulturhuset fortsatte arbeidet med å sikre konkurransedyktige priser og kvalitet, og være synlige 
overfor profesjonelle leietakere. Det var i 2016 et samarbeid med de andre kulturhusene i Akershus; 
prisene ble løpende sammenlignet og det ble utarbeidet «pakkepriser» for å gjøre det enklere for 
leietakerne. Noe teknisk utstyr ble byttet ut i 2016. Kulturhuset var i større grad enn tidligere 
proaktiv overfor leietakere. Nye nettsider ga i tillegg bedre muligheter for å vise frem kulturhusets 
lokaler og fasiliteter. Det resulterte i flere leieforhold med profesjonelle leietakere og høyere 
inntekter på utleie. 
 
I 2016 ble det inngått en ny samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune om «Den kulturelle 
skolesekken» (DKS). Avtalen trådte i kraft i august 2016 og gjelder for fire år. Samarbeidsavtalen har 
som formål å legge til rette for profesjonelle tilbud innen film, kulturarv, scenekunst, visuell kunst og 
musikk for alle kommunens grunnskoleelever. Den nye avtalen gir mulighet for flere produksjoner 
med lokale profesjonelle aktører. Tiltakene i DKS finansieres med statlige midler. Det er utviklet en ny 
samarbeidsmodell mellom kulturskolen og skolene for gjennomføring av DKS. Det ble gjennomført 
elevmedvirkning i form av kurs for kulturverter. Elevene var kulturverter med fastlagte oppgaver og 
de fikk kursbevis når oppdragsperioden var ferdig.  
 
I 2016 startet biblioteket et organisert tilbud med individuell veiledning til de som trengte hjelp til IKT 
eller digitale oppgaver. «På nett klokka ett» ble gjennomført tirsdager klokka 13. Etterspørselen var 
stor, først og fremst fra seniorer, men også andre deltok. 
 
Biblioteket følger kontinuerlig med i tilbudet av digitale medier og informasjonsressurser og to nye 
tilbud ble lansert i 2016. Den ene var «Filmbib», en strømmetjeneste for norske kortfilmer, og den 
andre, «PressReader», gir bibliotekets brukere gratis tilgang til aviser og tidsskrifter fra hele verden. 
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Kulturskolens hjemmeside ble videreutviklet i 2016. Førstesiden er forbedret, og skoletidsplan og 
aktivitetsplan ligger nå tilgjengelig.  
 
Kulturskolen gjennomførte brukerundersøkelse i desember 2016. Resultatet for brukertilfredshet er 
bedret sammenlignet med undersøkelsen i 2014. Brukerne er tilfreds med måten de blir møtt på og 
med kvaliteten på undervisningen. Imidlertid peker brukerne på at kulturskolens hjemmeside har et 
forbedringspotensial når det gjelder brukervennlighet. Brukerundersøkelsen følges opp med tiltak i 
virksomhetsplanen.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Kulturvirksomhetene har en høy andel deltidsstillinger med mye kvelds- og helgearbeid, og det er 
utfordrende å skape arbeidsfellesskap med god informasjons- og kunnskapsutveksling. Det var også i 
2016 kontinuerlig oppmerksomhet på forbedring av samarbeidstiltak, møtestrukturer og intern 
informasjonsflyt.  
 
Det kreves i økende grad oppdatert kunnskap blant medarbeidere innen digitale medier og 
formidling. Bibliotekene i Oppegård og Ski søkte i fellesskap om prosjektmidler fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til kompetanseheving for å kunne videreutvikle digitale 
veiledningstjenester rettet mot innbyggerne. Søknaden ble innvilget og prosjektet gjennomføres i 
2017. 
 
Virksomhetene hadde et høyt nærvær i 2016, selv om trenden er svakt nedadgående. Virksomhetene 
har stort fokus på å beholde et høyt nærvær. 
 

Fokusområdet Økonomi  
  Justert budsjett Regnskap  Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just budsj 

Driftsutgifter 41 581 42 410 102 % 

Driftsinntekter -13 461 -16 488 122 % 

Netto driftsutgifter 28 120 25 922 92 % 

 
Kulturvirksomhetene søkte også i 2016 på eksterne midler til gjennomføring av prosjekter og tiltak og 
fikk blant annet midler til kunst- og kulturopplevelser for eldre, utvikling av talenter innen 
jazzsjangeren, kompetanseheving, arrangementer, ferieaktiviteter for barn og unge og drifting av 
«Sisterhood». 
 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2016-2019 å tilføre kr 500 000 i 
henholdsvis 2016 og 2017 til en nøktern utskifting av inventar og utstyr. Utarbeidet plan for 
fornyingen ble fulgt opp og alle midlene for 2016 ble disponert. Biblioteket fikk ny galleribelysning og 
kulturhuset fikk blant annet projektor og nye lamper. 
 
Kulturvirksomhetene hadde netto mindreforbruk på nær 2,2 mill kr i 2016. Mindreforbruket skyldes i 
hovedsak at salgsinntektene til kulturhuset ble høyere enn budsjettert. I tillegg ble 
refusjonsinntektene fra NAV samlet sett noe høyere enn budsjettert.  
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4.2 Skole, kvalifisering og barnevern 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 

 

 
 
 

Virksomhet  
Fem barneskoler  
Tre ungdomsskoler  
En kombinert skole (1.-10. trinn) 
Seks skolefritidsordninger 
Kvalifiseringssenter for 
voksenopplæring 
Pedagogisk psykologisk tjeneste 
Barneverntjeneste 
Totalt 

Årsverk 
169,7 
 84,9 
 80,8 
 59,4 

 
 21,8 
 19,3 
 55,3 

 491,1 

Utgjør 27,3 % av samlet antall årsverk i Oppegård  
kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedoppgaver 

 Grunnskoleopplæring til barn, unge og voksne  
inklusiv spesialundervisning 

 Skolefritidsordning  

 Leksehjelp  

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

 Norskopplæring for flyktninger og 
arbeidsinnvandrere 

 Bosetting for enslige, mindreårige flyktninger 

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

 Oppsøkende og kriminalitetsforebyggende 
arbeid 

 
 

29,9 % 
25 % 

OKS (0,8 %)

PPT (1,0 %)

Barnevern (3,1 %)

Grunnskole (20,6 %)

4.2 
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4.2.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

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

Trygghet og tilhørighet        

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

Elevenes trivsel i skolen, 10. trinn   4,3    4,1    4,1   4,1  4,4     

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

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Tilstrekkelig tjenestetilbud        

Ventetid nye saker PPT     3,0 mnd 2  1 mnd 
  

Andel gjennomførte undersøkelser i barnevernet 
innenfor fristen 

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

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Grunnskolepoeng     42,9    42,9     

OKS - norskprøve nivå A2, andel oppnådd     3  80 %   

OKS - norskprøve nivå B1, andel oppnådd     3  25 %   

Brukertilfredshet skole - elever 7. trinn    4,2   4,3  4,5     

Brukertilfredshet skole - elever 10. trinn    3,7   3,7  4,5     

Brukertilfredshet skole - foreldre 7. og 10.trinn    Ny -   

Brukertilfredshet foreldre SFO   4,5     4,4 4   -   

Brukertilfredshet OKS    Ny -   

Brukertilfredshet Barnevernet    5,1 4    -   

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

 88,7 %    99,0 %    95,7 %    98,6 %    99 %   

Trygghet og selvstendighet        

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

  38 %  59 % 53 %  55 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,2 5  -   

Dialog        

Nærvær  94,1 %    93,0 %    92,8 %    93,1 %    93,1 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak    14 15  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  99,4 %  99,1 %  98,7 %  99,9 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Fra 2016 måles saksbehandlingstiden, tidligere måltes tiden frem til saksbehandling startet. Tallene tom 2015 er derfor tatt ut 
3 Det mangler resultat for indikator «OKS-norskprøve nivå A2/B1, andel oppnådd», da det har vist seg umulig å regne ut resultatet 
4 Målet ved forrige måling var 5,0 
5 Målet ved forrige måling var 4,5 
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4.2.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Skole, kvalifisering og barnevern 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Prioritering               

Nto dr.utg gr.skolesektoren pr innb. 6-15 år 79 093 78 747 80 710 96 161 89 224 98 840 104 666 

Nto dr.utg gr.skolesektoren i % av samlede nto dr. utg 23,0 23,7 22,8 23,7 21,3 27,4 23,7 

Dekningsgrader               

Andel elever i gr.skolen med spesialundervisning 5,8 5,1 5,2 7,4 5,6 6,8 7,8 

Andel elever i gr.skolen med spes.undervisning 1-4.trinn 3,6 2,4 2,3 4,8 3,2 4,0 5,2 

Andel elever i gr.skolen med spes.undervisning 5-7.trinn 7,2 6,4 6,3 8,8 6,5 8,1 9,2 

Andel elever i gr.skolen med spes.undervisning 8-10.trinn 7,6 7,6 8,3 9,7 7,5 9,6 10,1 

Andel timer spes.undervisning av antall lærertimer totalt 15,4 15,7 12,9 17,3 13,6 17,5 17,5 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 83,8 80,6 81,9 61,2 75,1 70,4 57,8 

Produktivitet/enhetskostnader               

Kor. bto driftsutg til grunnskole pr elev 67 270 67 809 69 834 85 121 77 882 86 088 91 496 

Driftsutg til undervisningsmateriell pr elev i gr.skolen 1 042 1 292 1 431 1 354 1 072 1 640 1 510 

Utdypende tjenesteindikatorer               

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn 16,0 17,0 16,3 14,5 12,9 14,9 13,4 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn 17,1 17,0 17,8 14,1 12,3 15,0 13,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn 16,5 18,1 17,5 14,3 12,6 14,2 13,2 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn 14,5 16,2 14,1 15,1 13,5 15,6 14,1 

Barnevern               

Nto dr.utg til sammen pr innb.  1 335 1 301 1 338 1 811 1 381 1 614 1 933 

Nto dr.utg pr barn i barnevern 100 521 103 442 83 977 .. 86 710 96 934 113 259 

Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk 13,4 14,9 16,7 .. 10,8 19,0 15,5 
1 KOSTRA-gruppe 13 25 %; gjennomsnittet av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
    

  
        

Egne nøkkeltall 2014 2015 2016         

Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på 
tjenesteområdet 3 5 7         

Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 17 15 10         

Skole               

Antall elever ved oppstart av skoleåret   3 620  3 725       3 716          

Antall elever som går i SFO ved skolestart     1 260        1 269      1 296          

Andel 10. trinns elever som oppgir at de ikke røyker 90 % 91 % 92 %          

Andel 10. trinns elever som oppgir at de ikke bruker snus 86 % 86 % 87 %          

Andel 10. trinns elever som oppgir at de ikke har vært 
påvirket av alkohol 53 % 69 % 56 %          

PPT               

Antall nye henvisninger 156 170 244         

Det totale antall saker i PPT 713 720 708         

Barnevern               

Antall nye meldinger 219 224 315   
 

    

Antall aktive saker 204 198 265   
 

    

Barn plassert utenfor hjemmet 43 43 46   
 

    

          - herav under omsorg 1 41 41 33   
 

    

Antall saker behandlet i Fylkesnemnda 10 4 6   
 

    

Antall saker med næromsorgstiltak 4 3 3   
 

    

Antall undersøkelser 177 191 302   
 

    

          - herav som ikke førte til sak 2 117 104 145   
 

    
1 Gjelder barn hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter saksbehandling i Fylkesnemda 
2 Årsaken til at undersøkelse ikke fører til sak kan være at det ikke lenger foreligger bekymring eller at det fortsatt foreligger bekymring for 
barnets situasjon, men at foreldrene har takket nei til frivillige tiltak og at barneverntjenesten ikke har hjemler til tvangsvedtak.  

 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år, omfatter utgifter til opplæring, 
skolefritidsordning, skolebygg og skoleskyss. Tallet har økt fra 2015 til 2016. Korrigerte brutto 
driftsutgifter til grunnskole per elev har h att en tilsvarende økning. Denne økningen gjenspeiler at 
det har vært en betydelig satsing på IKT og digitalisering i skolen i 2016. 
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Oppegård er blant de fem kommunene i landet som har høyest gjennomsnittlig gruppestørrelse. En 
av årsakene er skolestrukturen i Oppegård. Skolene er store og det er ingen grendeskoler i 
kommunen. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått ned sammenlignet med 2016, med unntak av 
1.-4. trinn som har økt. Det har blant annet sammenheng med at elevtallet på disse trinnene har økt. 
Økningen fordeler seg på skolene uten at det har blitt flere grupper. Oppegård kommune mottar 
øremerket tilskudd for økt lærertetthet på 1-4 trinn. Denne styrkingen økes betydelig i 2017 og det 
forventes å gi god effekt på gruppestørrelsen fremover. 
 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning er på samme nivå som i 2015, og ligger lavere 
enn i sammenlikningskommunene. Det er få elever på 1.-4. trinn som får spesialundervisning, mens 
en større andel har spesialundervisning på de høyere trinnene. Tendensen er den samme i 
sammenlikningskommunene. Skolene i Oppegård er opptatt av å gi tilpasset opplæring, og vil fortsatt 
ha fokus på å dreie innsatsen mot de første skoleårene. 
 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet i 2016 er redusert sammenlignet med 2015, hovedsakelig 
fordi netto utgifter til enslige mindreårige flyktninger har gått ned. Dette på tross av at det er bosatt 
15 enslige mindreårige flyktninger i 2016. Det har sammenheng med at kommunen mottar særskilt 
tilskudd til enslige mindreårige flyktninger under 20 år. Kommunen bosetter også tidligere enslige 
mindreårige flyktninger over 20 år mens de er i utdanning. Dette er en aldersgruppe som kommunen 
ikke mottar tilskudd for. I 2016 bosatte kommunen færre tidligere enslige mindreårige flyktninger 
over 20 år enn tidligere, fordi flere har fullført utdanning og flyttet i egen bolig. I tillegg har 
barnevernet jobbet med kompetanseheving, noe som har medført at det er lettere å sette inn rett 
tiltak. Barnevernstjenesten har hatt en økning i antall saker i 2016. Økningen i antall saker gjelder 
ikke bare Oppegård som kommune, men stort sett hele Østlandet. Det kan se ut til at antall 
meldinger til barnevernet øker når barnevernet omtales i media, uavhengig av om omtalen er positiv 
eller negativ.  
 

 
 

4.2.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
I vedtatt «Strategi for skoleutvikling» har læringsmiljø vært et av områdene skolene har hatt fokus på 
de siste to årene. Innenfor læringsmiljø er det mobbing/krenkende atferd som har vært tema. 
Kommunen har gått til innkjøp av «mobbeknappen», et digitalt verktøy som ligger på skolenes 
hjemmeside, for at elever og foreldre lettere kan melde mobbing. Fokus på mobbing/krenkende 
atferd har vært tema i elevgrupper, foreldregrupper og blant skolens medarbeidere. Skolelederne 
har hatt nettverksmøter med erfaringsdeling og foredrag der mobbing/krenkende atferd har vært 
tema. Digital mobbing har vært tema på fagsamlinger gjennom året.  
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Våren 2016 inviterte administrasjonen i samarbeid med utvalgsleder for levekårsutvalget, Oppegård 
kommunes foreldreutvalg og Utdanningsforbundet til felles foreldremøte med temaet «Sammen mot 
mobbing». I tillegg har mange skoler samarbeidet med eksterne aktører som tilbyr foredrag og 
opplæring både for foreldre og elever.   
 
Alle barneskolene er med i «Trivselslederprogrammet» hvor ideen er å tilrettelegge for å bygge 
vennskap og forebygge mobbing gjennom varierte aktiviteter i friminuttene. Flere skoler har også 
deltatt i «Mitt Valg» som er et program for læring av sosial kompetanse.  
 
Fylkesmannen har hatt tilsyn både med kommunens overordnede, og samtidig to enkeltskolers, 
rutiner og arbeid knyttet til elevenes læringsmiljø. Tilbakemeldingene fra Fylkesmannen har blitt 
fulgt opp med blant annet felles foreldremøter for involverte skoler og opplæring i forvaltningsloven 
for skolelederne. I tillegg er det utarbeidet en felles rutine for alle skolene for håndtering av 
mobbing. Kartleggingsverktøyet «Klassetrivsel» er tatt i bruk på alle skolene for bedre å kunne 
avdekke krenkende atferd, mobbing og mistrivsel.  
 
Fra høsten 2016 deltar tre skoler sammen med Ambulerende team (A-team) i et læringsmiljøprosjekt 
i regi av Utdanningsdirektoratet/Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Skolene får veiledning og 
oppdatert kunnskap om avdekking og oppfølging av mobbing og utvikling av læringsmiljøet. A-team 
bistår trinn/skoler som har utfordringer i klasse- og læringsmiljøet.  Sammen med skolene utarbeider 
A-team tiltak for å finne løsninger på de utfordringer lærerne og elevene opplever. A-team ble i 2016 
styrket med 3 mill kr og består nå av tre personer. Både skolene og A-team opplever prosjektet som 
svært vellykket. 
 
Det er opprettet sosiallærerstillinger på alle barneskolene. A-team koordinerer sosiallærernettverket 
i skoleåret 2016/17. Sammen med rektornettverket og fagnettverket har A-team laget en 
handlingsløype som beskriver prosedyrer skolene skal iverksette dersom det er mistanke om eller det 
varsles om mobbing.  
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i 2016 hatt fokus på å få ned ventetid for sakkyndig 
vurdering. Når PPT mottar henvisning får alltid henvisende instans (skole eller barnehage) og foreldre 
skriftlig svar innen 12 dager. Det PPT har som mål er å få ned saksbehandlingstiden, det vil si fra en 
henvisning er mottatt til det foreligger en sakkyndig vurdering. Det er gjort endringer i rutinene for 
henvisninger for å redusere saksbehandlingstiden.  
 
Barneverntjenesten har fått prosjektmidler fra Korus Øst til oppstart av «Motherhood». Interessen 
var stor og en «Motherhood» gruppe hadde oppstart høsten 2016. Flere av mødrene i gruppen har 
vært med på å lage en videosnutt på YouTube hvor de forteller om hva de har fått ut av gruppen. 
Midler til videreføring av gruppen og oppstart av en ny gruppe er innvilget for 2017.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Skolebruksplan for Oppegård kommune 2016-2030 ble vedtatt av kommunestyret våren 2016. 
Planen viser den videre utviklingen av skoleanleggene og skolestrukturen i Oppegård.  Planen 
omtaler skolekapasitet, forventet elevtallsutvikling, skolekretsgrenser og tilstanden på 
skoleanleggene. Det er etablert modulløsninger for å øke kapasiteten på Greverud skole. Skolen er 
godt fornøyd med modulene, og modulene er utvidet fra høsten 2016.  
 
Det er et mål at grunnskolene skal være blant de tre beste kommunene i KOSTRA-gruppe 13 både når 
det gjelder faglige resultater og læringsmiljø. Resultater på nasjonale prøver for 2016 i lesning og 
regning ligger på samme gode resultat eller bedre enn året før. Resultatene viser også at det er færre 
elever som ligger på laveste mestringsnivå.   
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Tre barneskoler deltar i utprøving av «Nasjonal strategi for lesing og skriving 2015-2019». Målet er å 
styrke elevenes språklige kompetanse. Skolene får kompetansepakker med forslag til metoder og 
organiseringsformer til utprøving. Skolene er så langt svært fornøyd med faginnholdet.  
 
Fem barneskoler har fra høsten 2016 deltatt i prosjektet «Two Teachers», et forskningsprogram for å 
se på betydningen av økt lærertetthet i begynneropplæringen. Kommunen får tilskudd til en ekstra 
lærer i norsktimene for en av klassene på trinnet.  
 
Etter at prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» ble avsluttet, har alle ungdomsskolene fortsatt å satse 
på grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærerne deler erfaringer, observerer hverandre og fortsetter 
å bygge kompetanse både innenfor egen skole og på tvers av skoler. 
 
Gjennom «Strategi for skoleutvikling» har skolene hatt fokus på økt digital kompetanse. Skolene har 
fått et digitalt løft i 2016. 750 nye digitale elevverktøy (iPad, Chromebooks og PC) ble utplassert i 
februar og august og nytt trådløst nett er installert på alle barneskolene. Ressursen til sentral IKT 
koordinator ble økt fra to 20 % stillinger til to 50 % stillinger som skal delta i prosjektet «Nye Digitale 
elevverktøy» og bidra til digital utvikling på skolene.  
 
Alle ungdomsskolene i Oppegård deltar fra høsten 2016 i et nasjonalt forsøk med programmering 
som valgfag. Elevene får mulighet til å lære seg programmeringsspråk og erfaringene er positive. 
Elevene oppleves som motiverte til å produsere egne arbeider om programmering.  

  
Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2016. Generelt er resultatene bedre på barnetrinnet enn 
på ungdomstrinnet. Denne trenden er gjennomgående i landet og kan trolig forstås ut fra elevenes 
alder. Tallene viser som foregående år at elevene på 7. trinn trives godt, mens trivselen blant elevene 
på 10. trinn er noe lavere. I Oppegård er resultatene for 7. trinn bedre enn for gjennomsnittet i 
KOSTRA-gruppe 13, mens 10. trinn ligger litt under. For spørsmålene «støtte fra lærerne» og 
«elevdemokrati og medvirkning» er resultatene bedre i 2016 enn tidligere år for både 7. og 10. trinn. 
På 10. trinn har det også vært en positiv utvikling når det gjelder «læringskultur». For spørsmålene 
«felles regler» og «vurdering for læring» er resultatene for 10. trinn noe lavere enn gjennomsnittet. 
Det vil være særskilt fokus på å bedre disse resultatene. 
 
To av hovedgrunnene til at elever faller fra i videregående opplæring er manglende grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving og regning samt høyt fravær. «Ny Giv» er en strategi for å gi elever i 
risikosonen et bedre utgangspunkt før videregående skole. Hvert år i januar vurderer skolene hvilke 
elever på 10. trinn som er i risikosonen og tilrettelegger for «Ny Giv». I 2016 ga to av 
ungdomsskolene en liten gruppe elever intensivopplæring i grunnleggende ferdigheter siste del av 
10. trinn. Elevene fullførte 10. trinn og startet på videregående skole.  
 
TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko) er et forebyggings- og behandlingsprogram, og tilbys 
familier med barn alderen 3-12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle, 
atferdsproblemer. Tilbudet er et samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helse. 
Samtaler og veiledning av foreldre skal bidra til å forebygge og redusere problematferd og fremme 
prososial atferd hos barn. Videre skal programmet gi medarbeidere og ledere som arbeider med barn 
en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan avhjelpes. I løpet av 2016 har 51 
familier mottatt ett eller flere TIBIR-tiltak. Foreldrene gir tilbakemelding om at de opplever at de 
håndterer utfordringer bedre etter iverksatte TIBIR-tiltak. PPT har også gitt TIBIR- konsultasjon til 
medarbeidere i barnehager i forbindelse med barn som er henvist PPT.   
 
Gjennom prosjektet «Sammen for barn og unge» er det opprettet et tilbud om tverrfaglig 
brukermøter (TBM) i alle barnehager og skoler. Se kapittel 4.6 Helse for mer informasjon.    
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I 2016 ble det laget en brosjyre om skolestart som ble sendt til alle foreldre med barn som skulle 
begynne på 1. trinn. Brosjyren har fått gode tilbakemeldinger. 
 
Hvert år arrangeres det fotballcup for 3. og 4. trinn på skolefritidsordningen (SFO). Alle barneskolene 
i kommunen er velkommen til vertsskolen, som våren 2016 var Vassbonn skole. Det har vært flere 
arrangementer på de ulike SFOene gjennom året, for eksempel har flere SFOer har hatt egne 
idrettsarrangement som «Mesterens mester», Tårnåsen SFO hadde nyttårsball og Kolbotn SFO har 
arrangert Olabilløp.  
 
Samarbeidsavtale mellom barneverntjenestene i Follo og politiet i Follo ble ferdigstilt høsten 2016. 
Den er tydelig på fordeling av ansvar mellom politiet og barneverntjenesten i voldssaker. 
Barneverntjenesten har siden 2015 hatt prosjektet «Fleksibel overgang» i samarbeid med NAV 
Oppegård. Målet med prosjektet har vært å bedre samarbeidet i felles saker, eller i saker hvor det er 
fare for at barn faller ut av skole og ikke får seg arbeid, samt koordinere tjenestene bedre. I slutten 
av 2016 ble prosjektet ferdigstilt med nye rutiner for samarbeid mellom de to tjenestene. Metoden 
«BAR-NA» ble testet ut i 2016 og ga gode resultater, og metoden er nå implementert. 
 
I 2016 ble det opprettet to nye bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, og kommunen 
mottok 15 enslige mindreårige flyktninger. Det er stort fokus på integrering, og samarbeidet med 
flere instanser, blant annet Helse og utekontakten, ble styrket i løpet av 2016.  
 
Våren 2016 samarbeidet Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) med Follo kvalifiseringssenter om felles 
norskopplæring for deltakere på høyere nivå (B2 nivå). Høsten 2016 var det ikke aktuelt med videre 
samarbeid på grunn av få deltakere, og det ble derfor kjøpt plass til tre deltakere på B2 kurs i Oslo.  
 
Det er opprettet et samarbeid om hospitering mellom OKS og Roald Amundsen videregående skole 
(RAV). Målet med hospiteringen er økt motivasjon for å fortsette på videregående skole etter 
gjennomført grunnskole ved OKS, og forhindre feilvalg. Høsten 2016 ble det gjennomført en ukes 
hospitering på RAV for deltakere mellom 16-21 år. Det er inngått avtale med RAV om fast hospitering 
hver høst. Det skal vurderes om hospiteringen kan utvides til å gjelde flere uker og fag.  
 
OKS satser på digital kompetanse. Nye PCer og iPader til både medarbeidere og brukere har 
muliggjort denne satsingen. Det benyttes nå iPad i begynnende lese- og skriveopplæring og i spesial 
pedagogikk-gruppene. I 2016 har det også vært fokus på nettvett og digital dømmekraft, som er 
viktige temaer, ikke minst for foreldre med barn i skolealder.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Nyutdannede lærere har krav på redusert undervisningstid og veiledning det første yrkesåret etter 
fullført pedagogisk utdanning. I 2016 fikk 12 lærere redusert undervisningstid.  Skoleeier tok høsten 
2016 initiativ til å gjennomføre to felles oppfølgingsmøter for nye ledere. Målet var at de skulle bli 
kjent med kommunens systemer og styringsdokumenter, bygge kompetanse og dele erfaringer. 
Dette viste seg vellykket og vil bli fulgt opp i 2017.  
 
For å sikre høy kvalitet på undervisningen hadde Oppegård kommune 21 lærere på videreutdanning i 
prioriterte fag samt i fag skolen selv hadde behov for i 2016. Av disse deltar 15 lærere i den statlige 
vikarordningen og seks lærere deltar på stipendordning.  
 
Kvaliteten i SFO er viktig. Kommunen tilbyr fagarbeiderutdanning til medarbeidere på SFO. I 2016 
fullførte to personer i SFO utdanning som fagarbeider. 
 
Det har blitt gitt kontinuerlig veiledning til de som er utdannet innen TIBIR for å opprettholde 
sertifisering. 
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I 2016 har barneverntjenestene i Oppegård og Ski hatt et felles kursprogram via Regionsenter for 
barn og unges psykiske helse (R-BUP) med fokus på samtaler med barn. Det har blitt avhold 
samlinger med dette som tema i 2016, og i tillegg har det vært kollegaveiledningsgrupper på tvers av 
kommunene. Kollegaveiledningen på tvers har vært svært nyttig i forhold til kompetanseheving, og 
med tanke på kommunesammenslåingen.  
 
Med kursmidler fra BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet)/Kompetanse Norge har OKS har hatt et 
tilbud om norskopplæring til minoritetsspråklige medarbeidere i helse og omsorg.  Opplæringen har 
foregått på Høyås Bo- og rehabiliteringssenter. Kursinnholdet er utarbeidet etter et temaårshjul som 
er utarbeidet av helse- og omsorgstjenester. Ti medarbeidere startet på kurset startet høsten 2015, 
og avslutter våren 2017.      
 
Fokusområdet Økonomi  

 
 
 
 
 

 
Resultatet for tjenesteområdet viser et samlet netto forbruk på 100 % i 2016.  
 
I forbindelse med investeringsprosjektet «Digitale ferdigheter i skolen» ble det kjøpt inn 2 300 
cromebooks (se kapittel 5 Investeringsprosjekter). Innkjøpet ble finansiert med overføring fra drift. 
Refusjoner og statlige overføringer som er mottatt sent på året fremstår som merinntekter for 
tjenesteområdet. Disse merinntektene er med på å dekke overføringen til investering.  
 
Oppegård kommune mottok tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til økt lærertetthet på 1.-4. trinn på 
til sammen 3,6 mill kr i 2016. Formålet med tilskuddet er å øke lærertettheten og midlene er 
benyttet til lærerstillinger og systemrettet arbeid (stasjonsundervisning, kurs og lignende).  
 
Flere av skolene har avtale med høyskoler og universitet og tilbyr praksisplasser til lærerstudenter. 
To ungdomsskoler er «universitetsskoler». Som kompensasjon for arbeidet med å ta imot og veilede 
studenter i praksis mottar skolene tilskudd fra høyskolene og universitetet i Oslo. 
  

  Justert budsjett Regnskap  Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 
kr  

2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 396 298 411 083 104 

Driftsinntekter -86 105 -101 252 118 

Netto 
driftsutgifter 

310 193 309 831 100 
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4.3 Barnehage 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 
 

 
 
 
 

Virksomhet 

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

Årsverk 
365,9 

 
365,9 

 
Utgjør 20,4 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16 % 

Private barnehager (1,8 %)

Tilrettelagt tilbud (1,1 %)

Kommunale barnehager (13,1 %)

Hovedoppgaver 

 Ivareta oppgaver lagt til kommunen som 
barnehagemyndighet og eier 

 Ivareta barnas behov for omsorg og lek 

 Fremme læring og danning som grunnlag for 
en allsidig utvikling 

 Gi muligheter for skaperglede, undring og 
utforskertrang 

 Medvirkning tilpasset barnas alder og 
forutsetninger 

 Bidra til trivsel og glede 

 Være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap 

 Samarbeide med barnas hjem 

4.3 
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4.3.1 Målekart for tjenesteområdet 

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

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

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

 91 %    100 %    95 %    100 %    100 %     

Ansattes deltakelse i utelek som tema, andel 
barnehager 

 100 %    100 %    95 %    100 %    100 %     

Ta vare på jorda        

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

Levende lokaldemokrati og samfunnsliv        

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Tilstrekkelig tjenestetilbud        

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

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet barnehage   5,0     5,0    5,0     

Oppfølging serviceerklæring- Foresattes tilfredshet med 
kvalitet for barnet 

  5,1     5,1    5,1     

Oppfølging serviceerklæring- Tilfredshet med kvalitet 
overfor foresatte 

  4,8     4,9    5,0     

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

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Kompetanse        

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning 

 74,6 %  78,7 %  77,1 % 81,2 %  100 %   

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,5 2    -   

Dialog        

Nærvær  89,1 %    90,9 %    90,4 %    89,5 %    91,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

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

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak    15 17  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  98,2 %  95,8 %  96,6 %  97,2 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 4,5 
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4.3.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Barnehage 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Prioritering 
       Nto dr.utg pr innbygger 1-5 år i kr, barnehager 127 290 133 643 138 386 136 411 127 563 133 373 137 534 

Dekningsgrader 
       Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,7 93,0 92,3 92,0 95,7 92,6 91,5 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 86,2 83,3 86,1 83,3 89,6 84,6 82,6 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass 97,6 98,2 96,2 97,4 100,3 97,4 97,2 

Andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i bhg. ekskl. utvalgte land 87,2 81,7 81,2 81,4 90,0 75,1 80,0 

Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer pr uke 99,2 99,7 98,9 98,6 99,7 99,4 97,3 

Produktivitet/enhetskostnader 
       Kor. bto drutg til komm. bhg per korrigerte oppholdstime, i kr 53 57 58 62 56 58 62 

Utdypende tjenesteindikatorer 
       Andel styrere og ped. ledere med godkjent 

barnehagelærerutdanning 78,7 77,1 81,2 92,5 98,0 84,7 91,9 

Andel ped. ledere med annen ped.utd som tilsvarer utd.kravet til 
pedagogisk leder   1,53 2,5 1,0 3,0 2,5 

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 9,5 9,4 10,8 9,3 12,4 9,0 7,8 

Tilgjengelighet 
       Andel bhg med åpningstid 10 timer eller mer pr dag 90,6 96,7 96,7 42,4 88,6 56,7 36,6 

1 KOSTRA-gruppe 13 25 %; gjennomsnittet av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
3 Nøkkeltallet er endret fra og med 2016, og er ikke sammenlignbare med tidligere år 

        Egne nøkkeltall 2014 2015 2016 
    Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 18 14 7 
    Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 10 12 15 
    Antall som ønsker bhg plass i vårhalvåret på venteliste pr 15.2 78 48 41 
    Antall søker under 3 år som ikke har fått tilbud 57 29 32 
    Antall søker over 3 år som ikke har fått tilbud 3 6 6 
    Antall søkere under 3 år som har fått tilbud, takket nei og lagt 

inn ny søknad 14 5 2 
    Antall søkere over 3 år som har fått tilbud, takket nei og lagt inn 

ny søknad 4 8 1 
     

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år er høyere i Oppegård enn i sammenligningskommunene. I 
denne indikatoren fordeles kostnadene på alle innbyggere i aldersgruppen, også de som ikke er i 
barnehage. Oppegård kommune har høy barnehagedekning. Kostnaden per barn i barnehage er 
følgelig mindre enn indikatoren viser. Det reflekteres i korrigerte brutto driftsutgifter per 
oppholdstime som angir hvor mye kommunen bruker på å produsere en oppholdstime (kr 58). Av 
sammenligningskommunene er det kun «KOSTRA-gruppe 13 25 %» som har lavere kostnad per 
oppholdstime.  
 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass viser andel barn med plass sett i forhold til antall innbyggere 
1-5 år. Med en andel på 92,3 % ligger dekningsgraden relativt stabilt sammenlignet med tidligere. 
Siste året er imidlertid andelen barn 3-5 år med plass gått noe ned, mens andel barn 1-2 år i 
barnehage har økt. Det var totalt 11 flere barn med barnehageplass 15.12.2016 enn 15.12.2015. 
Korrigeres det for alder er det imidlertid 50 flere barn 15.12.2016. Flere av kommunene som inngår i 
«KOSTRA-gruppe 13 25 %» har over 100 % dekning for barn 3-5 år. Det indikerer at de gir plass til 
barn som ikke bor i kommunen for eksempel gjennom sykehusbarnehager. Tall som gjelder 
dekningsgrad er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare.  
 
Blant minoritetsspråklige barn er det 81,2 % som går i barnehage. Det er på samme nivå som i 2015. 
Sett i forhold til sammenligningskommunene ligger andelen fortsatt ganske høyt i Oppegård.  
 
Andel pedagogiske ledere og styrere med godkjent barnehagelærerutdanning har økt fra 77,1 % i 
2015 til 81,2 % i 2016, det vil si med 4,1 prosentpoeng. Legges andel med pedagogisk utdanning som 
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er likeverdig med barnehagelærerutdanning til, var andelen i de kommunale barnehagene 85,2 %. 
Oppegård ligger imidlertid fortsatt lavt i forhold til sammenligningskommunene. Med tanke på at 
KOSTRA-gruppe 13 og snittet for landet har hatt en svak tilbakegang fra 2015 til 2016 er den økte 
andelen på 4,1 prosentpoeng spesielt gledelig. 
 
Indikatoren under «Tilgjengelighet» viser barnehagenes daglige åpningstid. Alle barnehagene i 
Oppegård med unntak av en, har åpningstid 10 timer eller mer per dag. Det gir en andel på 96,7 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Det er definert 10 helse- og miljøtiltak alle barnehager skal gjennomføre. To barnehager har 
rapportert at det er ett tiltak de ikke har gjort i 2016. Det gir et snittresultat for barnehagene på 9,9 
tiltak. For øvrige indikatorer er resultatet i samsvar med målsettingen. Det er en forbedring fra 2015 
for to av indikatorene. Resultatene innebærer at alle barnehager fortsatt er miljøsertifisert, alle har 
hatt helse- og livsstil som tema i løpet av året og alle barnehagene har tatt opp voksnes rolle i barnas 
lek ute i løpet av 2016.  
 
Barnehageområdet har over tid meldt om behov for oppgradering av bygg og uteområder. På slutten 
av året ble det gjennomført kontroll av lekeapparater og uteområder i alle de kommunale 
barnehagene. Som resultat av kontrollen ble mange lekeapparater fjernet. Se kapittel 4.7 Samfunn 
og teknikk for mer informasjon.  
 
Som en del av prosjektet «Sammen for barn og unge» tilbys tverrfaglige brukermøter i alle 
barnehager. Se kapittel 4.6 Helse for mer informasjon.   
 
Måten barn lærer å forholde seg til følelser på gir grunnlag for hvordan de forholder seg til følelser 
som voksne. «Grønne tanker – glade barn» er et kommunikasjonsverktøy der bruk av bamsene 
Grønn og Rød hjelper barn til å forholde seg konstruktivt til egne tanker og følelser. Opplæring av 
medarbeidere i bruk av verktøyet startet i 2015 og er videreført i 2016. Om lag 70 medarbeidere fra 
22 barnehager har deltatt i opplæring i 2016. I opplæringssammenheng har det også vært fokus på 
forebygging av mobbing i barnehagen. 19 barnehager har hatt medarbeidere på kurset «Noen sår 
kan ikke plastres».  
 
2016 har vært det første hele driftsåret med varm mat en gang per uke.  Det er gjennomført 
evaluering som primært var en tilbakemelding fra barnehagene til leverandør på første halve driftsår. 
Denne medførte ingen nevneverdige oppfølgingstiltak for barnehagene på kommunenivå.  
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Arbeidet med mer planmessig bruk av inventarmidler startet opp i 2016. Det er gjort mer helhetlige 
vurderinger og i løpet av året er blant annet PCer for pedagogiske ledere oppgradert.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
I 2016 ble lovfestet rett til plass utvidet til også å omfatte barn født i september og oktober. I 
Oppegård har disse barna fått plass også tidligere. Utvidelsen av lovfestet rett til plass hadde derfor 
ingen reell betydning for småbarnsforeldre i Oppegård i 2016.  
 
Som en følge av en midlertidig nedgang i behovet for plasser høsten 2015 ble de tre nye avdelingene 
som Ødegården barnehage ble utvidet med ikke tatt i bruk i 2015. En av avdelingene åpnet i august 
2016 og ytterligere en starter våren 2017. Greverudlia barnehage skal erstattes med nytt bygg og 
samtidig utvides med to avdelinger. I juni ble driften av barnehagen flyttet til den midlertidige 
barnehagen på Ødegården. Forprosjekt og utlysning av byggeoppdrag ble godkjent av 
kommunestyret i desember.  

 
Våren 2016 ble Åpen barnehage som en prøveordning flyttet til barneavdelingen på biblioteket. 
Erfaringene var positive. Fra august 2016 fikk barnehagen derfor barnebiblioteket som fast 
tilholdssted.  
 
I april ble det gjennomført brukerundersøkelse i alle kommunale og private barnehager.  
Snittresultatet ble 5 på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd).  Det er i samsvar med 
målsettingen og er samme resultat som ved undersøkelsen i 2014.  
 
Serviceerklæring for de kommunale barnehagene ble tatt i bruk 1.1.2010. Det er tre indikatorer i 
målekartet knyttet til oppfølging av serviceerklæringen. For to av dem brukes spørsmål i 
brukerundersøkelsen som verktøy for å måle i hvilken grad tilbudet som gis er i samsvar med 
serviceerklæringen. Resultatet viser at foreldrene opplever at barnehagene oppfyller forventninger 
det er angitt de kan ha for barnet sitt. Totalscore på kriterier som gjelder kvalitet for barnet ble 5,1 
på en skala fra 1 til 6.  
 

 
Når det gjelder oppfølging i forhold til foresatte ligger resultatet på 4,9 så vidt under målsettingen på 
5. Resultatet er en fremgang på 0,1 fra forrige undersøkelse og 0,3 fra undersøkelsen i 2012. Mange 
barnehager iverksatte forbedringstiltak etter forrige undersøkelse. Det er derfor positivt at snittet 
har forbedret seg på tre av de fire elementene som inngår i indikatoren. 
 

 
Kommunen har siden høsten 2014 hatt en ordning der 0,3 årsverk brukes til å veilede barnehager 
som har barn med særskilte behov og som ønsker bistand i arbeidet med å legge til rette tilbudet. 
Barnehagene er svært fornøyd med ordningen. 
 

Oppfølging av serviceerklæring – tilfredshet med kvalitet for barnet 

Element i serviceerklæringen 2012 2014 2016 

Trygghet og omsorg 5,1 5,3 5,3 

At barnets behov og meninger blir tatt på alvor 4,8 5,1 5,1 

Et miljø preget av lek og læring, humor og glede 4,8 5,0 5,0 

Et fellesskap hvor barnet opplever vennskap med andre barn 5,0 5,1 5,1 

Totalscore 4,9 5,1 5,1 

Oppfølging av serviceerklæring – tilfredshet med kvalitet overfor foresatte 

Element i serviceerklæringen 2012 2014 2016 

Å bli møtt med respekt 5,2 5,3 5,4 

Et personale som gir og mottar informasjon om ditt barn og viser interesse for dine synspunkter 4,5 4,7 4,8 

En årsplan for det pedagogiske arbeidet og informasjon om det som skjer i barnehagen 4,6 4,8 4,8 

Mulighet for innflytelse i hverdagen og gjennom foreldreråd og SU 4,2 4,4 4,5 

Totalscore 4,6 4,8 4,9 
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Med virkning fra 1.8.2016 ble bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under 
opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Innholdsmessig ble mange 
bestemmelser videreført, men det var også enkelte reelle endringer. Arbeidet med å tilpasse vedtak 
og lokale rutiner til nye bestemmelser startet i 2016 og vil fortsette i 2017.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Oppegård kommune har over tid satset på å øke den samlede kompetansen i barnehagene, blant 
annet ved å redusere antall ufaglærte og øke andelen pedagogiske ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning.  
 
Fire medarbeidere startet på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) høsten 2016, 
hvorav to jobber i privat barnehage. Det er nå til sammen 12 ansatte som tar ABLU. De første av dem 
fullfører etter planen studiet i 2017. I tillegg startet en ansatt med annen treårig pedagogisk 
høyskoleutdanning på videreutdanning i barnehagepedagogikk høsten 2016 (60 studiepoeng) og kan 
etter fullført studium tilsettes fast som pedagogisk leder.     
 
To virksomhetsledere begynte på styrerutdanning høsten 2016. Dette er en deltidsutdanning over 
1,5 år som gir 30 studiepoeng. Fem av virksomhetslederne har tatt utdanningen tidligere. 
 
I 2016 ble det etablert en statlig ordning der barnehageeiere kan søke om tilretteleggingsmidler for 
medarbeidere som deltar i definerte videreutdanninger og studier. Oppegård kommune ble etter 
søknad tildelt kr 275 000 høsten 2016 og en privat eier fikk kr 50 000 (Rikeåsen).   
 
Som et tiltak for å beholde nyutdannede barnehagelærere er tilbudet om veiledning for disse 
videreført i 2016. Den lokale rekrutteringsgruppen på barnehageområdet er også videreført og har 
blant annet ferdigstilt arbeidet med revisjon av rollebeskrivelser.  
 
I lokal kompetanseplan for barnehageområdet i 2016 ble «Et godt språkmiljø for alle barn», som var 
hovedtema i 2015, videreført som satsingsområde i 2016. Det er avholdt kurs også innenfor de tre 
øvrige nasjonale satsingsområdene; pedagogisk ledelse, danning og kulturelt mangfold og barn med 
særskilte behov.  22 barnehager har deltatt i kurs med temaet «Styrke jobbnærvær og 
arbeidsmiljøet» med NAV-Arbeidslivssenter som kursholder.  
 
Fokusområdet Økonomi 
 
  Justert budsjett Regnskap  Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 259 174 259 746 100 % 

Driftsinntekter -58 850 -64 958 110 % 

Netto driftsutgifter 200 324 194 788 97 % 

 
Tjenesteområdet hadde et netto mindreforbruk på 5,5 mill kr. Driftsutgiftene var i samsvar med 
justert budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak økte refusjoner fra NAV sammenlignet med 
justert budsjett.  
 
Ordningen med gratis kjernetid ble fra 1.8.2016 utvidet fra å omfatte fire- og femåringer til også å 
gjelde for treåringer. 21 av de til sammen 67 barna som er omfattet av gratis kjernetid høsten 2016 
er treåringer. 
 
Kommunen har ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager. Tilskuddsordningen 
ble noe lagt om fra 1.1.2016. De største endringene var at tilskuddsandelen økte fra 98 % til 100 %, 
ny beregningsmåte for utgifter til pensjon og at det skulle brukes nasjonale satser for tilskudd til 
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kapital.  Netto kostnader til drift av private barnehager ble 21,7 mill kr i 2016. Tilskuddet fordelte seg 
slik: 
 

Tilskudd private barnehager 2016 Tall i hele 1 000 kr 

Ordinært tilskudd til drift 19 059 

Tilskudd til moderasjonsordninger – foreldrebetaling 320 

Tilskudd til ekstra ressurser – barn med særskilte behov 940 

Overføring til andre kommuner for barn med plass i privat bhg i annen kommune 2 012 

Refusjoner fra andre kommuner for barn med plass i privat bhg i Oppegård -534 
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4.4 Pleie og omsorg 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Hovedoppgaver 

 Pleie, omsorg og hjelp i hjem og institusjon 

 Aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede 

 Behandling og rehabilitering 

 Botilbud i og utenfor institusjon 

 Forebygging 

 Tildeling av tjenester med oppfølging av 
kontrakter med leverandører 

 Oppstart av individuell plan 

 Koordineringsansvar for koordinerende 
enhet for re- og habilitering  

 
 

20 % 
2 % 

5 % 

20 % 

22 % 

PLO prosjekter, samhandling
sykehus (0,0 %)
Bestillerkontoret (1,7 %)

Høyås bo og rehab.senter (6,5 %)

Omsorgsboliger (2,7 %)

Bjørkås sykehjem (2,2 %)

Hjemmetjenesten (5,1 %)

Greverud sykehjem (4,1 %)

Virksomhet  
Tre sykehjem  
Tre dagaktivitetssentre 
Hjemmetjeneste 
Omsorgsboliger  
Seniorsentre 
Bestillerkontoret 
Totalt 

Årsverk 
240,5 
 13,8 
 86,5 
 41,3 
  4,1 
8,0 

394,2 

Utgjør 21,9 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

4.4 
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4.4.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Trygghet og tilhørighet        

Antall besøkende på seniorsentrene, mnd   1 400    1 678   2 352    1 700     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet PLO: beboere på institusjon  5,1      5,1    5,1     

Brukertilfredshet PLO pårørende av beboere på 
institusjon 

 4,5      4,5    5,0     

Brukertilfredshet hjemmetjenesten  5,0      5,1    5,0     

Brukertilfredshet omsorgsboliger  5,1      5,0    5,1     

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,3 2    -   

Dialog        

Nærvær  91,0 %    91,4 %    92,0 %    91,4 %   92,0 %     

Arbeidsformer og nytenkning        

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - PLO   62,8    63,0    65,4    63 %   

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak     10   30  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  99,9 %  99,8 %  93,3 %  98,2 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 4,5 

 

4.4.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Pleie og omsorg 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Pleie- og omsorgstjenestene samlet 
       Nto dr.utg pr innb i kr, pleie- og omsorgstj 14 227 14 297 15 667 15 679 12 060 13 153 16 946 

Nto dr.utg pleie og omsorg i % av kommunens totale nto dr. utg 29,8 30,4 31,4 30,8 24,6 26,7 31,2 

Institusjoner - andel av nto dr.utg til pleie og omsorg 48,4 47,4 47,6 43,5 37,0 47,4 44,4 

Tjenester til hjemmeboende - andel av nto dr.utg til plo 44,5 45,5 45,8 50,8 58,0 46,9 50,3 

Aktivisering og servicetjenester til funksjonshemmede og eldre - 
andel av nto dr. utg til plo 7,1 7,1 6,6 5,7 8,1 5,7 5,3 

Kor. bto dr.utg pr mottaker av komm pleie og omsorgstj 395 636 370 063 405 945 424 995 345 983 389 342 406 400 

Hjemmetjenesten 
       Mottakere av kjernetj til hjemmenboende, pr 1000 innb 67-79 år 49 53 56 59 50 55 68 

Mottakere av kjernetj til hjemmenboende, pr 1000 innb 80 år og 
over 261 285 293 294 261 296 325 

Produktivitet/enhetskostnader 
       Kor. bto dr.utg pr mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende 221 160 192 895 206 928 256 792 204 602 216 078 246 456 

Institusjoner for eldre og funksj.hemmede 
       Dekninsgrader 
       Plasser i institusjon i % av innb 80 år og over3 21,5 20,4 19,1 16,4 19,5 19,6 18,0 

Produktivitet/enhetskostnader 
       Kor. bto dr.utg, institusjon, pr komm plass 4 844 410 918 476 1 052 100 1 142 034 1 015 588 1 054 688 1 099 177 
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Egne nøkkeltall 2014 2015 2016 
    Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 5 14 22 
    Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 35 36 40 
    Antall brukere med vedtak hjemmesykepleie 617 646 640 
    Antall mottakere av praktisk bistand 303 320 333 
    Antall mottakere av trygghetsalarmer 358 376 392 
    Antall utrykninger/telefonkontakter håndtert av 

hjemmesykepleien 7 127 6 245 8 081 
    Antall utrykninger håndtert av eksternt vaktselskap 1 0 0 
    Antall sykehjemsplasser som kommunen disponerer (inkl. 15 

dobbelrom) 212 212 2125 
    Antall omsorgsboliger med heldøgns bemanning 69 69 69 
    1 KOSTRA-gruppe 13 25 %; gjennomsnittet av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 

2Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
3 Tallet er eksklusiv omsorgsboliger, men inkl. leie av 3 plasser utenfor kommunen 
4 Åpning av nye heldøgnsplasser på Høyås sent på året ga lavere enhetskostnad for 2014 enn et normalt driftsår 
5Tallet inkluderer økning i antall enerom, og nedgang i antall dobbeltrom i kommunens sykehjem 

 
Tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg er hovedsakelig knyttet til personer over 67 år. KOSTRA-
tallene inkluderer også Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU) og personer med psykiske 
lidelser (Psykisk helsetjeneste). Nøkkeltallene som knytter seg til hjemmetjenester i KOSTRA er 
sammensatt av en rekke tjenester, noe som gjør det krevende å sammenligne nøkkeltall fra ulike 
kommuner.   
 
Oppegård kommune prioriterer tjenester til pleie- og omsorgsformål. Den største andelen av 
utgiftene går til kommunens institusjonstjenester, mens andelen som benyttes til hjemmetjenester 
er økende.  
 
Korrigerte brutto driftsutgifter viser hva kommunens egen tjenesteproduksjon koster per enhet. 
Enhetskostnaden for plasser i institusjon i Oppegård ligger lavt. Kommunens driftsutgifter per plass i 
institusjon har økt fra 2015 til 2016 blant annet som følge av en forskyvning fra dobbeltrom til økning 
i antall enerom. Driftsutgifter til hjemmeboende ligger på nivå med «KOSTRA-gruppe 13 25 %». 
  
Dekningsgraden gir uttrykk for hvor stor andel av de ulike aldersgruppene som mottar tjenester eller 
institusjonsplasser. Andel plasser i kommunens institusjoner (sykehjem) i forhold til innbyggere over 
80 år har gått noe ned fra 2015 til 2016. Kommunestyrets vedtak om kapasitetsutvidelser i 
institusjonsomsorgen må ses i sammenheng med økning i antall eldre.  Samtidig som kommunen har 
fått flere sykehjemsplasser, øker antall eldre over 80 år og bidrar til motsatt effekt.   
 
Oppegård prioriterer å bruke en 
større andel av netto 
driftsutgifter innen pleie og 
omsorg til aktivisering og 
forebyggende arbeid til eldre og 
funksjonshemmede enn 
sammenligningskommunene. 
Folkehelsebarometeret viser at 
Oppegård ligger bedre an enn 
landet på de fleste indikatorene 
i folkehelseprofilen (fhi.no), noe 
som kan tyde på at eldre i 
Oppegård er sprekere enn 
andre steder og at tjenestene 
utvikles i riktig retning. 
Forventet levealder for kvinner 
(84,2 år) og menn (80,4 år) i 
Oppegård er høyere enn i landet som helhet (kvinner 83,0 år, menn 78,5 år). 
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Pleie og omsorg 
Oppegård K.gr 13 Follo K.gr 13 25%

http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
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4.4.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Det ligger nasjonale føringer for hvordan kommunene skal innrette det forebyggende arbeidet mot 
brukergrupper som risikerer å utvikle sykdom og de som allerede har utviklet sykdom. Tidlig innsats 
er viktig i forhold til å forebygge sykdom og utsette tjenestebehovet. Omsorgstjenestene har som 
målsetting å drive forebyggende og helsefremmende arbeid mot kommunens eldrebefolkning. Den 
største arenaen for slikt arbeid i kommunen er seniorsentrene. Sentrene har blant annet fokus på 
næringsrik hjemmelaget mat og et bredt aktivitetstilbud som for eksempel konserter, jazzcafè, 
foredrag og stands med informasjon. Seniordagen ble gjennomført i oktober, med nær 250 
besøkende som fikk nyttig informasjon om velferdsteknologi og brannforebyggende tiltak i 
hjemmene. De siste årene har antall besøkende økt og sentrene hadde over 18 000 registrerte besøk 
i 2016. Sentrene jobber kontinuerlig med å rekruttere nye pensjonister gjennom markedsføring av 
aktiviteter og utvikling av aktivitetstilbud i samarbeid med brukerne.  
 
Seniorsentrene er avhengig av frivillig innsats for å kunne opprettholde et godt tilbud. I 2016 var det 
om lag 50 frivillige pensjonister ved sentrene. 
 
Oppegård har fokus på frivillig arbeid med lokale møteplasser som knytter mennesker og 
organisasjoner sammen, gode aktivitetstilbud og samarbeid med lokalmiljøet. Kommunens 
omsorgstjenester jobber målbevisst med å øke frivilligheten i tjenestene og antall 
partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet økte fra 35 i 2015 til 40 i 2016 (14 %).  
 
Det er igangsatt tiltak for å øke kompetansen på velferdsteknologi og trygghetsfremmende tiltak 
blant innbyggere i kommunen, slik at innbyggerne selv kan innrede sine hjem slik de mener er best. 
Velferdsteknologirommet «Utsikten» i Kolben er videreutviklet i 2016. Lokalet er utstyrt med 
forskjellige enkle velferdsteknologiske hjelpemidler. Fagpersoner er til stede ukentlig for råd og 
veiledning. Seniorsentrene og helsetjenesten har stor aktivitet med gruppetilbud og kurs til ulike 
kronikergrupper og andre behandlingstrengende. Det satses også på undervisning og opplæring av 
brukere og medarbeidere ved å bruke teknologirommet som opplæringslaboratorium.  
 
GPS eller varslingsteknologi er i bruk i alle kommunens sykehjem og omsorgsboliger som har brukere, 
der faren for at de som ikke finner veien hjem når de oppholder seg utendørs, er høy. I 
omsorgsboligene er det montert alarmer/varslere på enkelte av beboernes ytterdører for å hindre 
«nattevandring», montert komfyrvakter, hev-senk kjøkken og tilpasset baderom noe som gjør det 
mulig for beboerne å bo hjemme lenger.  
 
Alle pasientrommene på Greverud Sykehjem fikk i 2016 montert skjermer som gir tilgang til 
pasientenes journaler og tiltaksplan på en enkel og oversiktlig måte (eRom). Høyås sør (nybygget) tok 
i bruk eRom i 2014, Bjørkås sykehjem i 2015.  
 
Dagens avtale om trygghetsalarmer utløper i 2017. I samarbeid med Ski kommune er det jobbet med 
anskaffelse av nye digitale trygghetsalarmer for å starte opp med digitale alarmer i 2017. Dette kan 
videreutvikles med trygghetsfremmende individtilpassede sensorer på samme plattformen. Parallelt 
har det vært jobbet med et innovasjonsprosjekt som ser på brukernes behov for trygghetspakker 
(bevegelsessensor, trykk-/sengesensor, fallsensor, røykvarsler, automatisk lys-sti med mer). På 
velferdsteknologiområdet foregår det et nasjonalt standardiseringsarbeid som kommunen vil 
forholde seg til.     
 
Kommunen benytter i dag medisindosetter eller multidoser ved håndtering av medisiner. I 2016 har 
enkelte pasienter tatt i bruk elektroniske dosetter. Det jobbes med å evaluere forsøket med 
mestringsteknologien og se på hvordan disse frittstående enhetene kan integreres med kommunens 
fagsystem.  
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Nytt omsorgsbygg i Edv. Griegs vei er under planlegging. Der vurderes ulike løsninger for mestrings- 
og trygghetsskapende teknologi, og som utsetter behovet for sykehjemsplass. Målet er å kunne tilby 
individtilpasset teknologi som gjør at bruker føler seg trygg i sitt hjem. Dette omfatter også de 
hjemmeboende som ikke bor i omsorgsbolig.   
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
De siste fire årene har andel eldre over 80 år i Oppegård økt med 6,9 %. I følge prognosene vil antall 
eldre over 80 år i Oppegård øke med 1 000 personer (93,2 %) frem mot 2030. Rådmannen har 
kontinuerlig fokus på utvikling av kommunens pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester slik at det 
til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet.  
 
Kommunestyrets mål om at kapasiteten skal følge den demografiske utviklingen er tatt med i den 
langsiktige planleggingen. Måltallet på 25 % i forhold til innbyggere over 80 år er veiledende for 
behovet for plasser. En dekningsgrad som bare blir sett i forhold til eldre over 80 år fanger ikke opp 
hele behovet for plasser med heldøgns omsorg, men har likevel vist seg å være et godt måltall for 
Oppegård. Måltallet innbefatter både kommunens sykehjemsplasser, omsorgsboliger og den 
forventede økningen i forhold til Samhandlingsreformen. 25 % dekningsmål medførte et behov for 
280 plasser i 2016.  
 
Tjenestetilbudet i Oppegård er i stor grad basert på hjelp i eget hjem og bistand i omsorgsbolig eller 
sykehjem. Andel hjemmeboende med omfattende bistandsbehov har økt fra 2015 til 2016, alle 
aldersgrupper sett under ett. For aldersgruppen 67 år og eldre økte andelen med 34 % samtidig som 
andelen for hjemmeboende mellom 0-66 år gikk ned med 3 %. Antall utskrevne pasienter fra 
sykehuset til hjemmetjenesten, økte fra 418 til 539 pasienter (28,2 %) i 2016.  
 
En del pasienter som utskrives fra sykehus er for dårlige til å sendes hjem. Kommunen har etablert 
korttidsplasser for å ivareta deres behov for et kortvarig døgnkontinuerlig tilbud. Hvor mange 
pasienter som vil være ferdigbehandlet til enhver tid er uforutsigbart og kan variere mye gjennom 
året. Til sammen ble 867 pasienter meldt utskrivningsklare med behov for hjemmetjenester/ 
sykehjem til kommunen i 2016, det vil si to-tre pasienter daglig. 
  
Det påløp 373 døgn for «overliggere» som kommunen skal betale for til sykehusene. Fra januar til 
oktober klarte kommunen å håndtere de aller fleste som ble meldt utskrivningsklare fra sykehusene 
og betalte kun for 74 pasienter de første ni månedene. Sykehusenes effektivisering, rask utskriving 
etter behandling, influensa- og norovirus økte presset på de kommunale omsorgstjenestene siste 
kvartal 2016. Det er jobbet kontinuerlig med å øke kapasiteten på korttidsplasser for å kunne gi plass 
til flere ferdigbehandlede pasienter. Høyås omdisponerte åtte langtidsplasser til mottak- og 
rehabiliteringsplasser. 186 brukere benyttet plassene i 2016 mot 87 i 2015.  
 
Åtte nye langtidsplasser ble tatt i bruk på Høyås våren 2016, og tilsvarende antall plasser i 
dobbeltrom på Greverud ble avviklet. Høsten 2016 har det vært arbeidet med planlegging av de siste 
åtte plassene på Høyås. Plassene tas i bruk i januar 2017.   
 
De fleste beboerne på sykehjemmene har demenstilstander. Tre boenheter på sykehjemmene er 
skjermede enheter for pasienter med demenssykdommer med utagerende atferd. Behov for både 
denne type plasser og andre spesialplasser, som for eksempel palliasjon og alderspsykiatri, er 
økende. I 2016 startet kommunen arbeidet med å gå gjennom de bemannede omsorgsplasser med 
tanke på en ytterligere differensiering. I 2016 er det også satt i gang flere tilbud for å bedre kvaliteten 
på tjenestetilbudet til demente på sykehjemmene, i omsorgsboligene og hjemmetjenesten gjennom 
samtale- og treningsgrupper for yngre demente, samtalegrupper for pårørende, Treffpunktkafè i 
samarbeid med Follo demensforening og Oppegård historielag.  
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Dagaktivitetsplassene er et viktig tilbud for å kunne bo hjemme i eget hjem. Aktiv bruk av 
dagaktivitetsplasser antas å utsette behovet for heldøgns institusjonsplass med inntil to år. I 2016 har 
bruk av plassene på dagtid vært en del av prosjekt «Tjenestedesign». Arbeidet har resultert i at 
dagaktivitetstilbudet er utvidet og lokalene er bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper, både for 
demente og for brukere med fysiske funksjonsnedsettelser. I 2016 var det om lag 125 brukere som 
benyttet seg av dagaktivitetstilbudet i kommunen. Det er også etablert tilbud om dagaktivitetsplass i 
hjemmet for de som av særskilte grunner ikke kan benytte ordinært dagaktivitetstilbud. Dette 
tilbudet utvides i 2017 sammen med nye plasser på Høyås. Det har også vært arbeidet med å 
planlegge lokaler til et nytt dagaktivitetssenter i Edv. Griegs vei 7-9.   
 
Trygghetsalarmer er et supplement til hjemmetjenesten og gir brukerne trygghet til å kunne bo 
hjemme. Hjemmesykepleien mottak 8 081 alarmer i 2016, det vil si et snitt på 22 alarmer daglig. Av 
disse rykket tjenesten ut 3 568 ganger, noe som tilsvarer i snitt 10 utrykninger per døgn. De øvrige 
alarmhenvendelsene ble håndtert per telefon. 64 % av utrykningene skjedde på kveld og natt. Antall 
alarmer og utrykninger har variert de siste årene, men antall brukere (392) av trygghetsalarmer har 
økt med 5 % i 2016.  
 
I 2016 innførte hjemmetjenesten hverdagsmestring (egentrening i hjemmet) som en del av den 
ordinære driften. Målet er å forebygge og utsette behov for tjenester. Tjenestene arbeider målrettet 
med å utvikle en endret bruker- og pårørenderolle som skal sikre aktiv deltagelse fra brukere og 
pårørende i tjenesteforløpet. Ressursinnsatsen er snudd fra å handle om behandling og reparasjon til 
forebygging og tidlig innsats. Endringene skjer i dialog og samarbeid med brukerne og deres 
pårørende. 30 brukere benyttet tilbudet i 2016. 
 
BPA-ordningen (Brukerstyrt personlig assistanse) har holdt seg stabilt de siste tre årene (19 brukere), 
mens samlet antall timer innenfor vedtakene har økt med 20 % fra 2015 til 2016. Økningen ses i 
sammenheng med styrkede lovfestede rettigheter og tiltagende behov for bistand hos den enkelte. 
BPA-ordningen må ses i sammenheng med behov for hjelp fra de øvrige pleie- og omsorgstjenestene.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Omsorgstjenestene har i 2016 fortsatt arbeidet med å heve det generelle kompetansenivået og har 
fokusmåneder for opplæring. Det er gjennomført internundervisning i internkontroll, 
dokumentasjon, ernæring, smittevern, legemiddelhåndtering, sårbehandling, palliasjon, demens, 
førstehjelp, diabetes, KOLS, forebygging av belastningsskader og helsenorsk for fremmedspråklige. 
Ferievikarer og nyansatte får egen opplæring etter sjekklister. Holdninger og etikk inngår som en del 
av denne opplæringen. I tillegg har medarbeidere tatt videreutdanning innen palliasjon, geriatri, 
helserett, smertebehandling og psykiatri. Det har vært gjennomført opplæring i bruk av ny teknologi 
som håndholdte terminaler, eRom og ny plattform for tiltaksplaner. 
 
ABC-modellen er et opplæringstilbud til helse- og omsorgspersonell i kommunene som gjennomføres 
i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen. 113 medarbeidere har deltatt i ABC studiegrupper i 
2016, en økning på 43 %. Hjemmetjenesten har 30 ansatte som tar undervisning i basiskompetanse i 
samarbeid med Lovisenberg høgskole.  
 
Det er oppnevnt trygghetsombud i virksomhetene og gjennomført internundervisning av 
medarbeidere innen tema vold, trusler og konflikthåndtering. Det er bygget opp en «verktøykasse for 
håndtering av vold og trusler».  
 
Behovene for å sikre fremtidig rekruttering og kompetanse i kommunens omsorgstjeneste er stort. I 
2016 har det vært fokusert både på å rekruttere og beholde tilstrekkelig personell med nødvendig 
kompetanse. Oppegård har også deltatt i rekrutteringsprogrammet «Menn i Helse» der menn tilbys 
et utdanningsløp frem mot fagbrev som helsearbeider. To rekrutter har gjennomført programmet i 
2016 og fem nye rekrutter starter på utdanningsløpet i 2017.  
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Omsorgstjenestene startet i 2016 en prosess for å se på hvordan de kan møte den demografiske 
utviklingen og økningen i antall eldre gjennom prosjektet «Tjenestedesign». Prosjektet ser på 
hvordan dagens ressurser kan benyttes bedre, forebygge og redusere behov for omsorgstjenester og 
samtidig sikre at de som har behov for tjenester får gode og individuelt tilpassede tjenester. Målet er 
å ha en god og effektiv bruk av omsorgstjenestene som ivaretar lovkrav og brukerinvolvering, har 
fokus på forebygging, kvalitet, bruk av teknologi, og som gir riktig hjelp til riktig tid.  
 
Hjemmetjenesten har gjennomført endringer i tråd med nasjonal satsing på Helhetlige og gode 
pasientforløp (HPH). I 2016 har tjenesten implementert nye arbeidsformer på alle sonene noe som 
innebærer en systematisering av all pasientoppfølging, og for brukerne økt medvirkning og trygghet, 
ved at en tjenesteansvarlig sykepleier og primærkontakt følger opp brukeren jevnlig. Brukerne blir 
tatt med på å sette egne mål, og deltar i evaluering av tjenestene som gis. Resultatene fra 
brukerundersøkelsen i 2016 tyder på at pasientene opplever dette positivt. Den samme 
systematiseringen av pasientforløp er også igangsatt på korttidsavdelingen på Greverud. Det 
samarbeides i omsorgstjenestene om å innføre helhetlige, gode og systematiserte pasientforløp hos 
alle.  
 
Med hverdagsmestring (egentrening i hjemmet) jobber hjemmetjenesten etter en metode som har 
aktivt hverdagsliv som mål. Ansatte hjemmehjelpere får opplæring i ett treningsprogram som 
«hjemmetrenere» av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, sykepleier og fysioterapeut. 
Treningen gjennomføres ute hos bruker med mål om at brukeren skal ha et aktivt hverdagsliv og 
oppleve god livskvalitet uten hjelp fra hjemmesykepleien, samtidig som medarbeiderne får økt 
kompetanse. Tre ansatte gjennomførte «hjemmetreneropplæring» i 2016.  
 
Medarbeidere i hjemmetjenesten har elektronisk journal med ut til brukeren, ved hjelp av LMP-er 
(Lifecare Mobile Pleie). Dette gir direkte tilgang til journalen til pasienten. Tjenesten har også endret 
arbeidsprosessene slik at disse passer bedre til nye krav om pasientenes egne mål og 
evalueringsbesøk. Hjemmetjenesten utpekte i 2016 egne velferdsteknologikontakter som har et 
ekstra ansvar for å tilegne seg kunnskap om velferdsteknologi slik at de kan være ressurspersoner på 
dette området overfor kollegaer og brukere. 
 
Antall elektroniske meldinger sendt daglig via Helsenett har økt med 9,5 % (109 meldinger). De 
elektroniske meldingene har erstattet tidligere postforsendelser i papir og telefoner og medfører en 
raskere, sikrere og mer kvalitativ informasjonsflyt mellom fastleger, sykehus og kommunen. 
 
Utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune» har gitt støtte til kommunens lokale 
arbeid med å heve gjennomsnittlig stillingsprosent for medarbeidere ved turnusarbeidsplasser. 
Arbeidet har vært krevende, ikke bare fra et turnusteknisk ståsted, men også fordi det innebærer 
kulturendring. Mange virksomheter har kommet godt i gang i 2016. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
har økt til 65,4 % i 2016. Målsettingen på 65 % innen 2017 er nådd.   
 
Nærværet i pleie og omsorg ligger marginalt under målet på 92 %. Det er variasjoner mellom 
virksomhetene. Fokus på nærværstiltak er høyt, og det arbeides aktivt med nærværsfremmende 
tiltak blant annet gjennom nærværssamtaler.  
 
Kommunens institusjoner er opptatt av å være et samlingspunkt i nabolaget. I 2016 har fokus vært 
på samarbeid med skoler og barnehager i nærmiljøet. Formålet er å skape nye muligheter til å samles 
og bygge felles tradisjoner, skape samhold og styrke tilhørigheten utover aldergrenser og 
fysisk/psykisk funksjon. Julegrantenning ved Greverud sykehjem er et av «samlingspunkttiltakene» 
som ble gjennomført i 2016.  
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Fokusområdet Økonomi 
 
  Justert budsjett Regnskap Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 342 436 346 782 101 % 

Driftsinntekter -66 150 -75 269 114 % 

Netto driftsutgifter 276 286 271 513 98 % 

 
Økonomistyringen av lovpålagte tjenester er utfordrende og oppgavene øker mer enn 
ressurstilgangen. KOSTRA-tall for 2016 viser at tjenesteområdet drives kostnadseffektivt.  
  
Tjenesteområdet har et samlet mindreforbruk på 4,8 mill kr. Merinntekter knyttet til NAV-refusjoner 
er på om lag 3,7 mill kr. Det har vært en streng prioritering av vikarbruk ved sykefravær, og det er 
ikke brukt vikarer på tilsvarende nivå som refusjonsinntektene. Mindreforbruket må også ses i 
sammenheng med merutgifter innen tjenesteområdet sosial, da krevende brukere gis tjenester på 
tvers av virksomheter. 
 
Brukerbetalinger var 2,2 mill kr høyere enn budsjettert. Det skyldes blant annet at en større andel 
langtidsbeboere har belagt plassene i kommunens institusjoner. Antall utskrivningsklare pasienter 
med bistandsbehov som er tatt hånd om av kommunens lokale tjenesteapparat økte med 21,7 % 
(144 personer) i 2016, noe som medførte en økning i antall «betaldøgn» (206).  I løpet av 2016 har 
imidlertid flere langtidsplasser blitt gjort om til korttidsplasser for å imøtekomme behovet for plasser 
til pasienter som blir utskrevet fra sykehusene og som trenger et avgrenset tidsopphold. Det er 
ønskelig å opprettholde en viss andel korttidsopphold uten at disse må vike for langtidsplasser. 
Økning i antall korttidsplasser medfører på sikt reduserte brukerbetalinger.  
 
Omsorgstjenestene har søkt og fått innvilget prosjektmidler fra eksterne aktører. Midlene har blant 
annet finansiert kreftkoordinator samt utvikling og økning av dagaktivitetssenterplasser i 2016.  
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4.5 Sosial 
 

 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedoppgaver 

 Yte tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne og deres familier, blant 
annet ved dagsentertilbud, avlastning, 
støttekontakt, omsorgslønn, 
miljøarbeidertjeneste og ulike botiltak 
med bemanning. 

 Yte bistand til mennesker med psykiske 
lidelser, rusavhengighet, deres familier og 
nettverk gjennom rehabilitering og 
aktivisering, ved dagtilbud og boligtiltak. 

 Forebygging og opplysningsarbeid  

 Ivareta statlige arbeids- og 
velferdsordninger og kommunale sosiale 
tjenester  

 Mottak og bosetting av flyktninger 

 
 

11 % 

Psykisk helsetjeneste (2,0 %)

TILFU (8,3 %)

NAV Oppegård (5,4 %)

Sosial felles (-4,8 %)
0 

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

Årsverk 
22,4 
36,0 

101,7 
160,1 

Utgjør 8,9 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

4.5 
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4.5.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Deltakere på informasjonsarrangement under 
verdensdagen for psykisk helse 

 440    507    495    480    510     

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet  40    44    37   36  45     

Nye klienter i sosialtjenesten m/avsluttede saker innen 
fire måneder 

 75 %  76 %  78 % 72 %  76 %   

Brukertilfredshet NAV Oppegård  4,7    4,8    4,9   2  4,8     

Brukertilfredshet psykisk helsetjeneste  5,1      5,1    5,1     

Brukertilfredshet TILFU - pårørende  4,6      4,1    5,0     

Trygghet og selvstendighet        

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

56 %  33 %  68 % 71 %  65 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,2 3    -   

Dialog        

Nærvær  91,2 %    91,3 %    91,4 %    90,0 %    93,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Saksbehandlingstid for klagesaker - NAV Oppegård  1,7 mnd  2,5 mnd  1,7 mnd 2,2  2,0 mnd   

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - TILFU 48 %  58 %  60 %  63 %  60 %   

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak    4 9  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  101,2 %  99,5 %  97,7 %  98,3 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Brukerundersøkelsen ble ikke gjennomført i 2016 fordi det ble jobbet mye med Trafikkflytundersøkelsen  
3 Målet ved forrige måling var 4,5 

 

4.5.2 Nøkkeltallsanalyse 

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Sosial 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Sosialtjenesten 
       Nto dr.utg til sosialtjenesten pr innb 1 518 1 493 1 657 2 244 2 175 1 772 2 142 

Andel sosialhjelpsmottakere i fht innbyggere (%) 1,4 1,4 1,6 .. 1,8 2,0 2,6 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 49 030 48 692 54 738 .. 35 009 47 612 42 515 

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller mer 32 31 38 .. 28 38 35 

Gj snittlig stønadslengde (mnd), mottakere 18-24 år 3,6 3,1 4,0 .. 3,6 4,2 .. 
1 KOSTRA-gruppe 13 25%; gjennomsnitt av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
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Egne nøkkeltall 2014 2015 2016         

Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 0 4 4         

Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 0 0 0         

TILFU 
   

        

Antall brukere under 18 år  56 50 47   

 
    

Antall brukere totalt 165 168 181         

Antall nye brukere 19 8 20         

Psykisk helsetjeneste 
   

        

Antall brukere 205 233 220         

Antall nye brukere 88 145 130         

Individuelle planer (IP) 19 14 9         

NAV 
   

        

Antall sosialhjelpsmottakere 371 377 420         

Antall nye brukere 109 149 139         

 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbyggere har gått noe opp fra 2015, noe som også skjer 
på nasjonalt plan. Antall lavinntektsfamilier øker over hele landet. Andel på sosialhjelp er fortsatt 
lavere i Oppegård enn i «KOSTRA-gruppe 13 25 %». I brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
per mottaker inngår utgifter til mottak, bosetting og sosialhjelp til flyktningene. Beregningen er noe 
ulik mellom kommunene. Mange av sosialhjelpsmottakerne i Oppegård kommune har sosialhjelp 
som sin hovedinntekt. Det utgjør et stort beløp sammenlignet med brukere som har sosialhjelp som 
en supplering til hovedinntekten.   
 

 
 

4.5.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn 
Totalt antall brukere i psykisk helsetjeneste varierer fra måned til måned. Per 31.12.2016 mottok 220 
personer ulike tjenester. I 2016 var det omlag 130 nye søknader om bistand fra tjenesten. I tillegg 
mottar tjenesten mange henvendelser som ikke medfører søknader eller enkeltvedtak. 
Verdensdagen for psykisk helse er i Oppegård i hovedsak rettet mot elever på 10. trinn. I 2016 deltok 
386 elever på 10. trinn. 94 personer deltok i tillegg på et arrangement om psykisk helse på Tårnåsen 
aktivitetssenter. 
 
Antall sosialhjelpsmottakere i Oppegård har i 2016 økt til 420 fra 377 året før. Økning i utgifter 
sosialhjelp ses ved at flere får sosialhjelp og at flere har dette som hovedinntekt. For å få flere ut i 
arbeid, er NAV avhengig av å få arbeidsplasser gjennom kommunens ulike virksomheter i tillegg til de 
tiltakene som finnes på statlig side. En del av de som har sosialhjelp som hovedinntekt har store rus- 
og/eller psykiatriproblemer. Totalt har NAV i gjennomsnitt hatt 226 personer i tiltak. Det er en svak 
oppgang siden 2015. 
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I 2016 har det i perioder vært noe økning i arbeidsledigheten sammenlignet med 2015, men 
Oppegård har likevel ligget på et nivå under gjennomsnittet for fylket og landet forøvrig.  Kommunen 
har i 2016 hatt en gjennomsnittlig ledighet på 2,0 % mot 1,9 % i 2015. Innbyggere med 
innvandrerbakgrunn og de over 50 år går lengst ledig.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Konglestien avlastningssenter er styrket med ett årsverk, hvilket har økt avlastningskapasiteten noe.  
Det kan tidvis være krevende å rekruttere støttekontakter. Dette kan medføre at brukere i Tiltak og 
tjenester for funksjonshemmede (TILFU) ikke får det tilbudet de ønsker.  
 
Oppegård kommune ønsker å øke antall plasser for tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud for brukere 
med ulike funksjonsnedsettelser og funksjonshemminger. NAV Oppegård har totalt tilgang på 25 
varige tilrettelagte plasser på OK Service AS og 3,5 plasser på EMPO-TV. Kapasiteten på Skogbrynet 
aktivitets- og opplæringssenter, som er et dagtilbud til voksne funksjonshemmede, er fullt utnyttet.  
 
Resultat av brukerundersøkelsen blant pårørende og brukere hos TILFU viser en nedgang fra forrige 
undersøkelse, men svarprosenten var lav. Resultatet viser at det er lavere skår på brukertilfredshet 
blant pårørende i boliger enn blant pårørende i miljøarbeidertjenesten.  TILFU vil bruke 
tilbakemeldingene til å videreutvikle tjenestene. 
 
Psykisk helsetjeneste arbeidet med å tydeliggjøre brukermedvirkning på individnivå og tjenesten har 
opprettet et ambulerende team, slik at de lettere kan møte pasienten i egen bolig ved behov. I 
samarbeid med seniorsentrene har Psykisk helsetjeneste kurset «Takk bare bra!». Det er et kurs i 
forebygging og mestring av depresjon for eldre.  
 
ACT-teamet, som er et samarbeid mellom kommune og Follo distriktpsykiatriske senter, har i 2016 
gjennomført om lag 600 konsultasjoner mot 460 i 2015. Endringer i spesialisthelsetjenesten 
medfører at flere pasienter har behov for kommunal behandling og omsorgstjenester. Psykisk helse 
har derfor startet opp en prosess med å evaluere både ACT-teamet og hvilke pasienter som kan 
nyttiggjøre seg de ulike kommunale tjenestene.  
 
I 2016 startet arbeidet med å vurdere boligmassen, tildelingskriterier og oppfølging av beboere i 
kommunale boliger. Dette arbeidet gjøres sammen med Eiendom, NAV Oppegård og TILFU, og er 
blitt en del av prosjektet «Tjenestedesign». Det er utfordrende å skaffe egnede boliger til brukere 
med rus- og psykiatrilidelser. Det er flere funksjonshemmede på venteliste for bolig. Mange har 
utfordringer med å skaffe egen bolig på grunn av høye boligpriser i kommunen. 
 
Høsten 2016 inngikk Follo-kommunene en tilleggsavtale til samarbeidsavtalen med A-hus om 
øyeblikkelig hjelp-tilbud innen rus og psykiatri. Kommunenes plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til 
denne brukergruppen trådte i kraft 1.1.2017. Som en forsøksordning gjøres dette i samarbeid med 
KAD (kommunale akutte døgnplasser) som er lokalisert på Ski sykehus. 
 
Psykisk helsetjeneste har i samarbeid med Helsetjenesten i Oppegård startet opp et 
«Primærhelseteam». Psykolog fra psykisk helsetjeneste er utplassert en dag i uken på Toppenhaug 
legesenter, og fra høsten 2016 har alle fastlegene i kommunen hatt anledning til å sende elektroniske 
meldinger til psykologen hvis de har pasienter de ønsker en psykologvurdering av.  15-20 pasienter 
per måned har etter vurderingen fått raskt psykisk helsehjelp fra psykologen. 
 
Økonomisk rådgivning fra NAV Oppegård skal 
være lett tilgjengelig for de som har behov for 
tjenesten. Kommunens nettside og NAV sin 
telefontjeneste GJELD800, benyttes av 
mange. NAV har gitt økonomisk råd og 

Nye saker 71 46 56 

Avsluttede saker 69 61 49 

Venteliste per 31.12 0 0 0 
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veiledning i 234 saker i 2016, mot 220 i 2015. Flere innbyggere sliter med økende gjeldsbyrde 
opparbeidet gjennom kredittkortbruk.  
 
I 2016 ble det bosatt 44 flyktninger. I tillegg er det bosatt sju som kom i familiegjenforening og sju 
flyktninger som gjensto fra 2015 kvoten. NAV Oppegård har to medarbeidere som mottar og 
bosetter flyktninger. Mange av flyktningene mellom 18 og 35 år har høy utdannelse og 
arbeidskompetanse. Det krever et differensiert innhold i introduksjonsprogrammet, og det er fokus 
på å få til individuelle tilpasninger. NAV Oppegård skaffet 28 introduksjonsdeltakere arbeidstrening 
som del av introduksjonsprogrammet.  
 
18 av de som ble bosatt i 2016 er enslige menn under 25 år. Noen av disse har behov for omfattende 
psykososial oppfølging for å hindre frafall i introduksjonsordningen, skole og arbeid. 
 
17 brukere avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016. Av disse gikk ni til arbeid eller utdanning 
(53 %), mot 59 % i 2015. Resten er enten i arbeidstrening eller fortsetter med norskundervisning. 
Antallet flyktninger mellom 18-55 år som etter fem år er i arbeid eller utdanning er 12 av 17 (71 %), 
andelen var på 68 % i 2015.  
 
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om arbeidsrettede aktiviteter, opplæring og individuell 
oppfølging for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Deltakelse gir rett til kvalifiseringsstønad. 
Av 36 som var i kvalifiseringsprogrammet i 2016 gikk seks ut i ordinært arbeid. Noen er fremdeles i 
programmet, mens andre har deltidsstillinger, arbeidsavklaringspenger eller mottar nå sosialhjelp. 
 
Jobb- og aktivitetssenteret «Nye Muligheter» er tatt i bruk og har i 2016 blitt brukt som en del av 
introduksjonsprogrammet, jobbklubb, informasjonsmøter og rekrutteringsmøter med arbeidsgivere. 
I tillegg brukes senteret når kommunen mottar og bosetter flyktninger. Fra 2017 vil senteret ha 
mottak og avklaring av brukere under 30 år som har eller søker sosialhjelp.    
 
Skiveien 51 er et botilbud til brukere med omfattende rusutfordringer. De blir i dag fulgt opp på 
dagtid av miljøarbeidertjenesten. NAV Oppegård følger også opp alle som bor i Skiveien 127, brukere 
i kommunale gjennomgangsleiligheter og de som i en kort periode må bo på hospits i Oslo. 
Miljøarbeidertjenesten har i snitt fulgt opp fra 60 til 70 brukere per måned. I tillegg følger de opp 
brukere som er i ettervern. Det var planlagt å etablere seks boligmoduler som skal erstatte Skiveien 
127 i 2016. Modulene er forsinket, og prosjektet starter opp tidlig i 2017. 
 
I 2016 har NAV Oppegård sin rustjeneste hatt oppfølging av 90 brukere. 15 av disse har vært innenfor 
LAR (legemiddelbasert rehabilitering). 22 av de 90 var nye brukere. Flere av brukerne har alvorlige 
psykiske lidelser og sammensatte problemer. Manger sliter også med dårlig somatisk helse.  
 
NAV Oppegård har et ungdomsteam som jobber med brukere under 25 år for å hindre frafall fra 
skole og jobb. Det er svært få under 25 år som ikke er i en form for arbeidsrettet aktivitet.  83 
brukere under 25 år var i kontakt med NAV Oppegård i 2016, mot 68 i 2015. Kommunen har til 
enhver tid rundt 20 ungdommer som i perioder mottar økonomisk sosialhjelp. Hjelpebehovet i denne 
gruppen er ofte sammensatt og det må jobbes langsiktig. I denne gruppen er det også enslige 
mindreårige flyktninger. Det er stort fokus på gjennomføring av språkopplæring, grunnskole-, 
videregående utdanning, og arbeidsrettede tiltak.  
 
Det er inngått 17 ruskontrakter i 2016, og fire avsluttet fullgått kontrakt. En ruskontrakt varer i åtte 
måneder, og oppfølging av foreldre er en sentral del av oppfølgingen. Flere av ungdommene har 
sammensatte problemer med rus, kriminalitet og psykiske helseutfordringer. Det samarbeides med 
foreldre, helsetjenesten, barnevern, politi, konfliktråd, skoler, Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP) og Follo ARA døgn (avdeling rus og avhengighet).  
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Det gis bistand og legges til rett for at brukere kan benytte seg av de digitale tjenestene som finnes 
innenfor de statlige arbeids- og velferdsordninger. 
 
En større andel brukere gjenopptar noe arbeid fremfor å stå 100 % utenfor jobb grunnet sykdom. 
Årsaken ser ut til å være at det i arbeidet med sykefravær jobbes med å vurdere aktivitetskravet. 
 
Andelen nye NAV-brukere som er selvhjulpne etter fire måneder viser en nedgang i 2016 for første 
gang på fire år. 72 % av brukerne var selvhjulpne innen fire måneder i 2016 mot 76 % i 2015. 
 
Det har blitt registrert inn 11 klagesaker til NAV Oppegård i 2016. Behandlingstiden har i snitt vært 66 
dager. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Tjenesteområdet har hatt fokus på kompetanseheving. TILFU har gjennomført opplæring av 
medarbeidere innen temaene vold, trusler og bruk av tvang (kapittel 9 i Helse- og 
omsorgstjenesteloven) og Psykisk helsetjeneste kurser ansatte i å forebygge og håndtere 
utfordrende atferd. TILFU har i tillegg etablert to fokusgrupper, en innen Helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 9 og en innen terapeutisk mestring av vold.  
 
Flere medarbeidere har deltatt på kurs i regi av KORUS øst for å øke kompetansen rundt pasienter 
med rus og psykisk lidelse problematikk (ROP pasienter). Helserett er et viktig tema innen psykisk 
helsetjeneste, og virksomheten har derfor gjennomført interne kurs med jus og administrasjon i 
kommunen. I tillegg har prosjektet «Menn i Helse» to deltakere fra NAV Oppegård. De gjennomfører 
en helsefagarbeiderutdanning. Se kapittel 4.4 Pleie og omsorg for mer informasjon. 
 
NAV Oppegård hadde IKT problemer fra juni 2016 og frem til november 2016. Utfordringene skyldtes 
overgang til ny plattform i kommunen, som ikke var kompatibel med NAVs plattform. 
 
Fokusområdet Økonomi 
  Justert budsjett Regnskap  Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 
kr  

2016 2016 av just. budsjett 
Driftsutgifter 208 893 208 050 100 % 

Driftsinntekter -74 182 -75 606 102 % 

Netto driftsutgifter 134 711 132 444 98 % 

 
Samlet sett har tjensteområdet et mindreforbruk på 2,3 mill kr, hovedsakelig på grunn av 
integreringsstilskuddet. 
 
Tjenesteområdet har hatt noe merinntekter i form av integreringstilskudd, disse overføres til 
flyktningfondet. Deler av merinntektene fra integreringstilskuddet har i 2016 også blitt overført til 
NAV, og arbeidet med introduksjonsordningen. Integreringstilskuddet i 2016 gjelder flyktninger i 
ordinært mottak som er mottatt i perioden 2012-2016. Integreringstilskudd for enslige mindreårige 
flyktninger er regnskapsført under tjenesteområdet Skole, kvalifsering og barnevern. 
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4.6 Helse 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Hovedoppgaver 

 Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
blant annet ved Tårnåsen aktivitetssenter 

 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 
forebyggende tjenester innenfor psykisk 
helse og rus for alle i alderen 0-23 år 

 Rehabilitering og kurative tjenester ved 
fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddellager 

 Legevakt, allmennlegetjeneste og 
smittevernarbeid 

 Kommunalt legesenter, Toppenhaug 

 Helsetjeneste for flyktninger 

5 % 

Helsestasjon og jordmortjeneste
(1,3 %)

Fysio- og ergoterapi,
hjelpemiddellager (1,4 %)

Almennlegetjeneste og legevakt
(2,3 %)

Tårnåsen aktivitetssenter,
smittevern (0,1 %)

Virksomhet  
Helsetjenesten 
 
I tillegg: 

 23 fastlegeavtaler 

 1,2 kommunale fastlegeavtaler 

 en turnuslege 

 15,9 fysioterapeuter -
driftsavtaler 

 en turnus-fysioterapeut 
 

Årsverk 
58,0 

 
 

Utgjør 3,2 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

4.6 
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4.6.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

Brukere som gjennomfører konsept "Frisklivsresept 
ved Tårnåsen aktivitetssenter" 

 84 %  70 %  76 %  84 %  75 %   

Andel vaksinerte toåringer  86 %  97 %  86 %  96 % 2  97 %   

Andel vaksinerte 16-åringer   93 %  86 %  91 % 2  95 %   

Trygghet og tilhørighet        

Hjemmebesøk til alle nyfødte fra helsesøster innen 14 
dager etter fødsel 

 77 %  84 %  79 %  86 %  85 %   

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

God kvalitet- og avklart forventningsnivå        

Brukertilfredshet kommunal fysioterapi   5,3 3     -   

Brukertilfredshet ergoterapi   4,6 3    -   

Brukertilfredshet helsestasjon  5,2      5,3    5,2     

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,3 4    -   

Dialog        

Nærvær  96,8%    96,3%    97,5%    95,8%    97,0%     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak     8   7  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  97,3 %  98,2 %  98,2 %  99,7 % <100,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Andel vaksinerte barn og unge antas høyere enn det som kommer frem i nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.  Dette skyldes dato for 
innrapportering/registrering. 
3 Målet ved forrige måling var 5,0 
4 Målet ved forrige måling var 4,5 

 

4.6.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Helse 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Prioritering               

Nto dr.utg pr innb i kr, til kommunehelsetj 1 907 1 881 2 495 2 216 1 909 2 490 2 540 

Nto dr.utg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj 
kostnader, innb 0-20 år 

1 717 1 626 1 772 2 159 1 680 2 262 2 312 

Legeårsverk pr 10.000 innb, kommunehelsetjenesten 10,9 10,9 11,1 10,0 12,2 8,1 10,7 

Fysioterapiårsverk pr 10.000 innb, kommunehelsetjenesten 9,9 10,7 10,9 8,7 11,2 9,4 9,1 

Gj.snittlig listelengde fastleger, antall personer 1 167 1 179 1 099 1 421 726 1 200 1 161 
1 KOSTRA-gruppe 13 25%; gjennomsnitt av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
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Egne nøkkeltall 2014 2015 2016         

Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 
 

2 2         

Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 8 10 10     

Antall besøkende på helsestasjonen for ungdom 703 708 647         

Antall besøkende gutter på helsestasjon for ungdom 82 90 79         

Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskaps-
kontroll ved helsestasjon 255 233 244         

Antall henvisninger til ergoterapeut, voksne 755 935 1 062         

Antall besøkende på lokalt hjelpemiddellager 919 974 1 171         

Antall utleverte hjelpemidler fra HMS-OA1 3 060 4 051 4 499         

Brukere med hjelpemidler ved årsskiftet, tall fra HMS OA1 2 308 2 433 
 

        

Antall besøkende i bassenget på Høyås, egne ansatte 385 464 478         

Antall pasientbeh, priv.prakt. fysioterapeuter 30 677 30 245 33 460         

Antall henvisninger til kommunefysioterapeut 382 436 471         
1 Hjelpemiddelsentralen Oslo/Akershus 

 
Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelsetjenesten økte fra 2015 til 2016, noe som blant 
annet skyldes etablering av kommunalt legesenter. Forebyggende helsearbeid blant barn og unge er 
en prioritert satsing i Oppegård og kommunen økte helsesøster- og psykologinnsatsen i 
skolehelsetjenesten i 2016. Driftsutgiftene ligger noe over «KOSTRA-gruppe 13 25 %» innenfor 
forebyggende arbeid barn og unge. Listelengden for kommunens fastleger har gått ned. Dette henger 
sammen med oppstart av nytt kommunalt legekontor. Det er nå ledig kapasitet hos flere av 
kommunens fastleger. 
 

 
 

4.6.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Styrking av skolehelsetjenesten på Roald Amundsen videregående skole (RAV), med helsesøster og 
psykolog gir færre konsultasjoner på Helsestasjon for ungdom. 
 
Friskliv Oppegård fikk 119 nye Frisklivsresepter i 2016 og 14 av disse var barn og unge. Blant de 
voksne er antallet som fullfører og videreføres til nytt år stabilt. 34 barn og unge med familie ble fulgt 
opp med kosthold og fysisk aktivitet. Det er opprettet en ungdomsgruppe på prosjektmidler, som 
trener én gang i uka og har hatt praktisk og teoretisk kostholdsundervisning. Det ble gjennomført 
primærforebyggende undervisning om kosthold på barneskoler i samarbeid med helsesøster. 
 
Friskliv Oppegård samarbeider med Oppegård idrettslag om «Aktiv på dagtid» som er et 
aktivitetstilbud for innbyggere mellom 18 og 67 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. 
«Aktiv på dagtid» har ni grupper ukentlig i tillegg til egentrening på Tårnåsen aktivitetssenter alle 
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Oppegård K.gr 13 Follo K.gr 13 25%
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hverdager. Gjennom høsten har Friskliv Oppegård hatt samarbeidsmøter med NAV Oppegård med 
tanke på innføring av aktivitetsplikten. Friskliv Oppegård samarbeider med andre Follo-kommuner 
om ulike kurs. I 2016 var søvnbehandlingskurset spesielt godt besøkt.  
 
Helsesøster og psykolog på RAV har i 2016 hatt fokus på opplæring av lærere knyttet til elevenes 
psykiske og psykososiale helse. Det har vært et tett samarbeid mellom skolens ledelse, ansatte i 
helsetjenesten og elevrådet for å fremme brukermedvirkning. Det ble gjennomført 
depresjonsmestringsgruppe (DU-gruppe) for ungdom på ungdomstrinnet og på RAV.  
 
Helsesøster har klasseundervisning på 5. og 8. trinn om temaet psykisk helse, hvor det er fokus på å 
lære elevene hva de kan gjøre når de har det vanskelig følelsesmessig, «Psykologisk førstehjelp».   
Undervisningen etterfølges av et gruppemøte. På noen skoler har psykolog vært med i gruppen. På 
barneskolen gis også tilbud om grupper for barn med to hjem. 
 
Barnefysioterapeutene tilbyr avspenningsgrupper til alle elever på 9. trinn. Avspenningsgruppene er 
et lavterskeltilbud med fokus på stressmestring og avspenningsøvelser og gir elevene verktøy for 
egenmestring og forebygger plager. 
 
TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko) er et program for forebygging og behandling av 
atferdsproblemer hos barn, se kapittel 4.2 Skole kvalifisering og barnevern for mer informasjon. 
Helsetjenesten har også implementert TIBIR rådgivningsgruppe i Introduksjonsprogrammet for 
flyktninger. Intervensjonen skal være kortvarig, med tre-seks møter per familie.  
 
PMTO (Parent Management Training Oregon) har vært gitt til grupper i et samarbeid mellom 
barnevernstjenesten og helsetjenesten. 
 
Fysioterapeut i flyktningehelsetjenesten merker en økt pågang av henvendelser. Mange flyktninger 
sliter med traumer og kroppslige plager. Flyktningene sier de har god nytte av veiledning og 
oppfølging av fysioterapeut. Disse lavterskeltilbudene er viktige for å komme tidlig inn med hjelp til 
selvhjelp. 
 
Fysioterapitilbudet på videregående skole ble styrket i 2016. Det ble gjennomført selvforsvarskurs for 
elever på 1. og 2. trinn, etter ønske fra elevrådet. 
 
Jordmor har i 2016 gitt minoritetskvinner tilbud om celleprøver av livmorhalsen og 
prevensjonsveiledning med gratis prevensjon. Over 70 kvinner har benyttet seg av tilbudet. 
 
Helsesøster og jordmor gir generell foreldreveiledning gjennom helsestasjons- og 
skolehelsetjenesteprogrammet. Dette er et forebyggende tilbud til alle foreldre. Tilbudet kan 
suppleres etter behov, ved at foreldre kan få tilbud om mer spesifikke foreldreveiledningsprogram, 
som ICDP (International Child Development Program), TIBIR og PMTO. Foreldre kan ved behov for 
veiledning utover det generelle, få veiledning fra helsesøster, jordmor, psykolog eller 
familieterapeut.  
 
I 2016 var det 244 nyinnskrevne gravide kvinner som møtte til svangerskapskontroll hos 
jordmortjenesten. 93 % av de gravide i kommunen benytter seg av den kommunale 
jordmortjenesten.  
 
Jordmortjenesten tilbyr fødselsforberedende kurs til de vordende foreldrene, og ammekurs til 
gravide. Ammekurset er et viktig tilbud på bakgrunn av kort liggetid på barselavdelingen, og med 
dette, risiko for ammeproblemer. Oppegård kommune prioriterer hjemmebesøk til 
førstegangsfødende.  
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Lavterskelgruppene er viktige tiltak for å forbedre/opprettholde styrke og balanse blant eldre. 
Oppegård kommune har deltatt i utviklingen av den nasjonale modellen for «Sterk og Stødig» 
konseptet. Helsetjenesten har mottatt prosjektmidler for å teste og registrere treningseffekt hos 
deltakerne i «Sterk og Stødig» gruppene for seniorer. Flere av fysioterapeutene og de frivillige 
instruktørene er nå sertifiserte instruktører. I tillegg har medarbeidere bidratt med foredrag på den 
nasjonale konferansen om fallforebygging, og to av fysioterapeutene har deltatt på konferansen til 
«Later Life Training» i England for å utveksle erfaring på tvers av landegrenser. Det er rekruttert flere 
frivillige instruktører.  
 
Behandlingsgruppene med lærings- og mestringsfokus blir fortsatt drevet i samarbeid mellom 
kommunale og private fysioterapeuter. I løpet av 2016 ble det etablert en ekstra lungegruppe (nå fire 
grupper). Antall deltakere i gruppen for slagpasienter har økt fra 29 i 2015 til 40 i 2016.  
 
I løpet av 2016 ble det gjennomført praksisbesøk ved alle fysioterapiinstituttene for å styrke 
samhandling, informasjonsutveksling, samt kunnskapsbasert og effektiv bruk av 
fysioterapiressursene.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Brukerundersøkelse på Kolbotn helsestasjon ble gjennomført med et snittresultat på 5,3 høsten 
2016. Brukerne er spesielt godt fornøyd med ammeveiledning, veiledning i vanskelige temaer og i 
vaksinasjon, hjemmebesøk og at de ansatte er lydhøre for brukers behov. Helsestasjonen skal jobbe 
med å forbedre tilbudet om veiledning i foreldrerollen, og sikre at pasienter som har behov for det 
skal kunne få samme helsesøster hver gang de kommer til konsultasjon. 
 
Drift av legevaktordningen og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) ble overdratt til Follo 
lokalmedisinske senter (LMS) IKS i 2016. KAD har fra første uke tatt i mot pasienter fra Follo-
kommunene. Det har stort sett vært fullt, og de siste månedene er det henvist flere pasienter enn 
det har vært kapasitet til. Disse henvises da til sykehus. Oppegård bruker de plassene kommunen har 
fått etter fordeling av plasser mellom kommunene. Legevakten er utvidet med politirom og 
triagerom (pasienter fordeles etter hvor raskt de har behov for behandling).  
 
Barneergoterapeutene har opplevd økning i antall barn som trenger oppfølging. Flere av barna 
trenger mye utstyr, og fordi de vokser trenger de nye hjelpemidler og oppfølging ofte. Gjennom 
interne omprioriteringer er innsatsen innen ergoterapi for barn økt. Dette er i tråd med ønsket om å 
øke antallet heltidsstillinger. Antall henvendelser til ergoterapi for voksne har også økt, med 13 % fra 
2015 til 2016. 
 
Ergoterapeut, demenssykepleier og fysioterapeut har gjennom prosjektmidler etablert et 
lavterskeltilbud til yngre demente, «Lavterskel gruppetilbud for hjemmeboende personer med 
demens», med en times trening etterfulgt av samtalegruppe en gang per uke. Ni personer har deltatt 
og tilbudet fortsetter i 2017. Samtalegruppen muliggjør kartlegging av behov for andre tiltak eller 
oppfølging i hjemmet, for eksempel bruk av velferdsteknologi. Prosjektet vant kommunens 
innovasjonspris for 2016, i kategorien organisert prosjekt. Det er også etablert et samarbeid med 
Follo demensforening.  
 
Hjelpemiddellageret har hatt 20 % økning i antall henvendelser i 2016. Det er ønskelig at brukere 
eller pårørende henter og leverer hjelpemidlene selv. Åpningstiden er økt med en ettermiddag i uken 
og det er innført telefontid. Mange av henvendelsene kommer nå på epost.  
 
Psykologressursene er økt med 0,6 stilling i 2016. Psykologene har delt ulike ansvarsområder mellom 
seg. Helsestasjonen har en psykologkontakt, alle barneskoler har tilsvarende. I tillegg har 
psykologene en dag hvor de har kontor på RAV og på hver av ungdomsskolene. Saker fordeles på 
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inntaksmøte ukentlig. Per 31.12.2016 hadde psykologene 106 pågående saker, totalt 150 gjennom 
året. Psykologene driver grupper i samarbeid med medarbeidere fra egen og andre virksomheter.  
 
Skolehelsetjenesten er tildelt midler og kapasiteten på skolene er bedret i løpet av 2016. De største 
skolene har helsesøster, psykolog eller fysioterapeut tilgjengelig hver dag.  Det gir mulighet til å bidra 
i undervisning, arrangere gruppetilbud samt gi individuelle samtaler med elever og foresatte.  
 
Tverrfaglige brukermøter (TBM) er et lavterskeltilbud hvor målet er å styrke foreldrenes/elevens 
medvirkning og sammen finne gode løsninger på opplevde utfordringer. Helsetjenesten, PPT og 
Barnevernstjenesten deltar i møtene i tillegg til skolen/barnehagen. Det er gjennomført flest 
tverrfaglige brukermøter i barnehagene, men også noen i barne- og ungdomsskolene. Tverrfaglighet 
bidrar til bred kompetanse i møtene. Ofte kan råd og veiledning være godt nok, i andre tilfeller tilbys 
målrettede tiltak via en av tjenestene som er representer. Tilbakemeldinger fra medarbeidere og 
foreldre som har hatt TBM er positive, foreldrene opplever å bli tatt på alvor, samtidig som det kan 
oppleves som litt skummelt i forkant av møtet. Foreldrene opplever å få god veiledning.  
 
Kommunen fikk tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til rusarbeid/ruskontrakter for årene          
2014-2016. Tilbudet er godt kjent i kommunen. Henvisningene kommer nå fra politiet, og flere 
foreldre og ungdommer tar direkte kontakt og ber om kontrakt. Noen tar også kontakt for venner de 
er bekymret for. Det har vært en trend de siste par år at flere ungdommer på videregående røyker 
cannabis. Ungdommene har ønsket hjelp for å komme ut av avhengigheten. Det er positivt for denne 
gruppen at det tilbys ruskontrakt frem til de er 20 år. I 2016 ble det inngått 17 nye kontrakter, og 21 
ungdommer ble fulgt opp i løpet av året. De fleste er gutter, hvorav 15 gikk i videregående skole. Av 
de 21 kontraktene har fire ungdommer fullført kontraktstid på åtte måneder i 2016 og to avbrøt.  
 
Toppenhaug legesenter startet opp 1.4.2016 med to fastleger og en helsesekretær/sykepleier i 100 % 
stilling. Det ble åpnet opp for 1 000 pasienter (500 pasienter på hver lege). Ved utgangen av 2016 
hadde legesenteret om lag 700 pasienter. Det er gjennomført 1 045 konsultasjoner. Fastlegene deltar 
i daglegevaktordningen. Legesenteret har i løpet av 2016 etablert et tverrfaglig samarbeid med 
klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Det er registrert 79 pasientavtaler 
på fysioterapeut og 89 pasienter på ernæringsfysiolog. Pasientene henvises fra fastlegekontorene i 
kommunen. 
 
I forbindelse med etablering av Toppenhaug legesenter ble Greverud helsestasjon slått sammen med 
Kolbotn helsestasjon fra februar 2016. Kommunen har etter dette kun en helsestasjon. Dette har vist 
seg nyttig både for medarbeiderne og for brukerne. Sammenslåingen har gjort det lettere å 
opprettholde like tjenester for alle brukere på alle ukedager, og både kompetanse og kapasitet 
benyttes mer effektivt. Fastlegene på Toppenhaug legesenter jobber også i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Helsetjenesten er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og effektivt. Det innebærer å bruke ressursene 
på en god måte og oppnå gode resultater for brukerne. Tildeling av prosjektmidler har muliggjort 
masterstudier for noen medarbeidere, innen emner som tjenestene ser behov for å ha økt kunnskap 
om.  
 
Feedback Informed Treatment (FIT) er en arbeidsform med bestemte verktøy som anbefales til bruk i 
rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene. Helsetjenesten har i et par år arbeidet med 
papirutgaven av FIT. Fra november 2016 tok tjenesten i bruk dette elektronisk via iPad, i første 
omgang for alle medarbeidere som arbeider med ungdom. Det er også to medarbeidere fra NAV 
Oppegård og en medarbeider fra Psykisk helsetjeneste med i en felles gruppe som samarbeider om 
veiledning og opplæring i FIT. Når hjelpeapparatet skaffer seg systematisk og umiddelbar 
tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker, er det mulig å endre og 
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forbedre hjelpen underveis. Forskning viser at dette øker effekten av behandling, og at bruk av FIT-
verktøy styrker den terapeutiske alliansen. 
 
Fokusområdet Økonomi 
  Justert budsjett Regnskap Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 75 518 75 328 99,7 

Driftsinntekter -12 120 -12 100 99,8 

Netto driftsutgifter 63 398 63 218 99,7 

 
Helsetjenesten har hatt etterslep på trenings-/medisinsk utstyr (desinfeksjonsmaskin), møbler og 
datatekniske hjelpemidler, og har i 2016 fått gjennomført en del nødvendige anskaffelser.  
Tjenesteområdet fremstår samlet med et forbruk på 99,7 %.  
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4.7 Samfunn og teknikk 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Virksomhet  
Samfunnsutvikling  
Bygg og kart 
UTE 
Totalt 

Årsverk 
13,1 
15,0 
56,8 
84,9 

Utgjør 4,7 % av samlet antall årsverk i 
Oppegård kommune. 

 
 

 

 

 

 

 

Hovedoppgaver 

 Areal- og samfunnsplanlegging med vekt på 
bærekraftig stedsutvikling med bolig, næring 
og samferdsel, idrettsanlegg 
og friluftsområder  

 Samfunnsmedisin, folkehelse, miljørettet 
helsevern og fritid for funksjonshemmede 

 Natur- og vassdragsforvaltning 

 Vannforsyning, avløpssystem og 
avfallshåndtering  

 Drift og vedlikehold av veier og gang-
/sykkelveier, idrettsanlegg og grøntområder 
inkludert gravlunder og utearealer til 
kommunale bygg 

 Parkeringskontroll 

 Kartverk, geografiske informasjonssystemer, 
eiendomsregister og eiendomsdannelse 

 Byggesaksbehandling 

4 % 

Bygg og kart (0,0 %)

Samfunnsutvikling (0,9 %)

UTE (2,1 %)

VAR (0,5 %)

4.7 
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4.7.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Livsstil som bidrar til god helse        

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

  140   140    140    145     

Ta vare på jorda        

Andel miljøsertifiserte kommunale virksomheter  87 %  87 %  85 %  82 %  90 %   

Drikkevannskvalitet (råvann) i Gjersjøen  18 P µg/l  11 P µg/l  16 P µg/l  17 P µg/l  10 P µg/l   

Vannkvalitet i Kolbotnvannet (mht fosfor)  36 P µg/l  24 P µg/l  31 P µg/l  31 P µg/l  20 P µg/l   

Fornyet avløpsnett, gjennomsnitt siste tre år  1,4 %  1,5 %  0,9 %  0,6 %  1,2 %   

Gjenvunnet husholdningsavfall  96 %  98 %  93 % 91 %  98 %   

 Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Andel private reguleringsplaner behandlet innen 
lovpålagt  eller avtalt frist 

 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %   

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

Tilsyn i byggesaker  16 %  32 %  6 %  4 %  15 %   

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,1 2    -   

Dialog        

Nærvær  95,2%    95,1%    95,3%    96,2%    95,6%     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak     8   9  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt siste tre år  1,3 %  1,4 %  0,9 %  0,5 %  1,2 %   

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent  97,7 %  95,0 %  73,8 %  103,5 % <100,0 %   

Effektiv bruk av ressurser        

Vannlekkasje (ikke bokført vann)  48,5 %  45,1 %  49,1 % 42,0 % <35,0 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 4,5 
 

 

  



Årsberetning 2016 Oppegård kommune Side 77 
 

4.7.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Samfunn og teknikk 2014 2015 2016 2016 25% 1 2016 Oslo 2016 

Prioriteringer               

Nto dr.utg til idrett pr innb (drift og tilskudd)3 311 296 286 189 54 11 197 

Dekningsgrad 
       Gang- og sykkelvei i km som er komm ansvar pr 10 000 innb. 12 12 12 11 11 18 13 

Samlet areal på komm. idrettsanlegg i kvm pr innb. 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 

Produktivitet/enhetskostnad 
       Årsgebyr for vannforsyning (for budsjettåret) 3 146 3 240 3 384 2 340 1 627 3 664 3 391 

Årsgebyr for avløpstj (for budsjettåret) 3 820 3 924 3 798 3 426 2 413 5 310 3 782 

Fornyet ledningsnett, avløp gj.snitt siste tre år 1,47 0,93 0,49 .. 1,46 1,44 .. 

Kloakkstopper i ledninger og kummer pr km nett 0,08 0,16 0,142 .. 0,008 0,061 .. 

Årsgebyr avfall og renovasjon 1 983 2 082 1 832 2 406 1 825 2 233 2 656 

Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall 236 236 236 130 246 187 71 

Bto dr.utg i kr pr km komm. veier inkl gang-/sykkelvei 159 333 175 271 216 632 157 450 93 765 160 735 118 971 

Korr bto dr.utg til komm. idrettsbygg pr kvm3 924 1 213 1 585 1 254 648 1 149 1 149 
1 KOSTRA-gruppe 13 25%; gjennomsnitt av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 
3 Tallene fom 2015 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år da det i 2015 ble gjort en endring i rapportering i KOSTRA. 

        Egne nøkkeltall 2014 2015 2016 
    Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 0 1 1 

    Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 6 5 2 
    Antall m2 kommunale bygg - drift og vedlikehold 161 472 162 233 162 233 
    Antall bostøttemottakere i gj.snitt pr mnd 376 377 371 
    Antall medlemmer i lag og foreninger under 18 år 4 953 5 153 1 

    Andel påklagede vedtak etter PBL som oppheves/omgjøres av 
fylkesmannen 25 % 14 % 8 % 

    Andel bygge-/delesaker der lovpålagt saksbeh.tid er overhold 100 % 99 % 99 % 

    Antall innbyggere med gangavstand til jernbanestasjon (600 m) 10 868 11 259 11 301 

    Vann, avløp og renovasjon (VAR) 
       Totalt fosfor i bekker (tot P, µg/l)2 
       Skredderstubekken 39 62 48 

    Augestadbekken 59 75 89 
    Midtoddveibekken 34 33 32 
    Kantorbekken 46 47 24 
    Greverudbekken 39 51 44 
    1Tallene for 2016 er ikke klare fra Norges idrettsforbund før sommeren 2017 

2Verdiene er gj.snitt av 12 prøver tatt gjennom året  

 
Nøkkeltallet «netto driftsutgifter til idretten per innbygger» er noe lavere enn i 2015, men høyere 
enn sammenligningskommunene. Det har sammenheng med at kommunen i 2015 ga tilskudd til to 
kunstgressbaner. I 2016 har kommunen gitt tilskudd til Skiforeningen for å dekke en tredjedel av 
utgiftene til ny løypemaskin. Det har vært utfordringer med driften av Sofiemyrhallen, noe som har 
medført høye driftsutgifter til kommunale idrettsbygg.  
 
Det er skiftet ut lite ledningsnett i 2016. Det har vært fokus på å planlegge anlegg som skal 
gjennomføres og på å sikre gode tekniske løsninger i forhold til nye utbygginger. Det forventes høy 
anleggsaktivitet i 2017. 
 
Brutto driftsutgifter til kommunale veier inklusiv gang- og sykkelveier er høyere i 2016 enn tidligere 
år, og høyere enn sammenligningskommunene. Det ble i 2015 brukt 1,8 mill kr fra 
veivedlikeholdsfondet for å øke veivedlikeholdet. I tillegg var 2016 det første året Kulverten ble 
avskrevet i regnskapet, og den er avskrevet med 2,8 mill kr.  
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4.7.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Utvikling av kommunens fysiske omgivelser har betydning for folkehelse, miljø og samfunn. Gode 
uteområder med tilstrekkelig størrelse og kvalitet, forebygging av støy og overvannshåndtering har 
hatt stort fokus i dialog med utbyggere og i behandling av reguleringsplaner. I 2016 ble det fattet 
endelig vedtak i flere større plansaker; områdereguleringer for frittliggende småhusbebyggelse, 
detaljregulering for Greverud senter og detaljregulering for Skogsåsen. Forslag til områderegulering 
for Kolbotn sentrum ble vedtatt lagt ut på høring i november 2016. 
 
Jernbaneverket har varslet oppstart av detaljregulering av Kolbotn stasjon, og ny stasjon ligger inne 
som prioritert tiltak i grunnlagsdokumentene til Nasjonal transportplan. Kommunen er i dialog med 
Jernbaneverket i forhold til støyproblematikk og har i flere høringsuttalelser påpekt konflikten 
mellom den ønskede fortettingen rundt kollektivknutepunkt i bybåndet og fortsatt godstransport på 
Østfoldbanen. 
 
Politiets nasjonale beredskapssenter ble i 2016 vedtatt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Oppegård 
kommune har ønsket en annen lokalisering av beredskapssenteret, men er nå involvert i det statlige 
reguleringsplanarbeidet for å ivareta innbyggernes interesser med hensyn til tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder, støyproblematikk med mer.  
 
Planstrategi for fireårsperioden ble vedtatt i november 2016. Det er lagt til rette for en samordning 
av kommuneplanrulleringen i Ski og Oppegård kommune slik at kommuneplanen kan bli et sentralt 
styringsdokument for nye Nordre Follo kommune. 
 
Oppegård er en sykkelkommune og samarbeider med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen 
for å gjøre det enklere og tryggere å sykle. I 2016 er flere strekninger reasfaltert, det er etablert nye 
sykkelparkeringer ved barnehager og skoler, snarveier er tilrettelagt og vil bli skiltet og det er startet 
planlegging av sykkelhotell på Kolbotn i samarbeid med Jernbaneverket. Andre tiltak som er 
gjennomført som oppfølging av sykkelstrategien er; vintersykkelkampanje, sykkelmekanikere på 
skolene og sykkelturer.  
 
Sommeren 2016 ble skulpturen Hjerterom åpnet som en del av Generasjonsparken bak Kolben. 
Skulpturen er resultat av en partnerskapsavtale mellom kommunen og Mikrofinans Norge, og 
innbyggere i alle aldre har vært med på å lage mosaikk til skulpturen. Det ble også satt opp en 
Tuftepark med treningsapparater.  
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Artsmangfold og blågrønne strukturer har fått økt fokus i arbeidet med nye reguleringsplaner. Det 
jobbes med å sikre artsmangfold gjennom blant annet bekkeåpning og avsetting av grønne områder 
og forbindelser. Åpning av bekker er også et viktig tiltak for å forebygge flom og erosjon som følge av 
økte nedbørsmengder. 
 
En ny innbyggerundersøkelse ble utarbeidet høsten 2016 og klargjort for utsendelse tidlig på nyåret 
2017. Undersøkelsen har fokus på folkehelse og livskvalitet og vil gi et supplement til annen 
tilgjengelig kunnskap om innbyggernes helsetilstand. Dette danner viktig grunnlag for arbeidet med 
ny kommuneplan. 
 
Andel miljøsertifiserte virksomheter er noe lavere enn i 2015, en virksomhet ble ikke resertifisert i 
2016. Alle barnehager og skoler er sertifisert enten som Miljøfyrtårn og/eller Grønt flagg.  
 
Kommunen har et godt og konstruktivt samarbeid med Oppegård idrettsråd. I 2016 har det vært en 
utstrakt kontakt vedrørende anleggsprioriteringer. Det ble inngått nye avtaler med Kolbotn IL og 
Oppegård IL om drift av kommunens anlegg.  
 
Oppstart av arbeidet med ny «Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» utsettes til 2017, og 
vil skje i samarbeid med Ski kommune.  
 
Det er jobbet med å få et sammenhengende lysløypenett i Oppegård, Oslo og Ski. Lysløypene er 
planlagt som helårs turveier. Arbeidet med å realisere lysløypene starter i 2017, og vil blant annet tas 
opp i forbindelse med etablering av Politiets beredskapssenter på Taraldrud. I 2016 bistod Oslo 
kommune med hogst av ny lysløypetrase langs Kongeveien.  
 
«Handlingsplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016-2021» ble vedtatt i 2016. Det er jobbet 
mye med å planlegge anlegg som skal gjennomføres i tiden fremover, men anleggsaktiviteten innen 
vann og avløp har vært lav. I 2016 er det også brukt mye ressurser for å sikre gode tekniske løsninger 
i forhold til utbyggingen av Greverud senter, Ormerudveien og Trelasttomta/Skogsåsen, og i 2017 
skal anleggene i anleggsfasen følges opp. Utbyggerne vil i samarbeid med kommunen sørge for 
rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Skiveien og Ormerudveien, mens det vil bli etablert nytt 
ledningsnett når utbyggingen av Trelasttomta/Skogsåsen realiseres. I alle prosjektene vil det bli 
oppgradert eller bygget nye veier, fortau og gang- og sykkelveier. 
 
PURA er et samarbeidsprosjekt med kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård. Målet med 
prosjektet er å sikre god tilstand for vannkvaliteten i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen. Det betyr 
fortsatt anvendelse av Gjersjøen som drikkevannskilde og økt anvendelse av Bunnefjorden, Årungen 
og Gjersjøen som rekreasjonsområde. Bunnvannet i Kolbotnvannet er over en årrekke tilført oksygen 
med god effekt. Vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen er på samme nivå som de siste årene. 
 
Ny gebyrforskrift for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret høsten 2016. Den nye forskriften 
innebærer en todeling av årsgebyret med en fast del (abonnementsgebyr) som dekker kommunens 
faste kostnader, og en variabel del som skal gjenspeile abonnentens forbruk av vann- og 
avløpstjenester.  
 
Norsk Vann utreder hvorvidt kommuner bør ta over stikkledninger fra hovedledninger frem til 
tomtegrense, og det forventes en sluttrapport i 2017. Sluttrapporten vil danne grunnlag for 
kommunens utredning. 
 
Andel husholdningsavfall som gjenvinnes ble redusert fra 98 % i 2014 til 93 % i 2015 og til 90,5 % i 
2016. Nedgangen skyldes at Follo Ren i 2014 benyttet tungmasser (jord, stein, keramikk) til å bygge 
opp arealer ved at massene i stor grad ble nyttiggjort til interne veier og arbeidsarealer. I 2015 ble 
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86 % av denne type masser sendt til deponi og i 2016 gikk 100 % til deponi. Disse massene inngår da i 
andel husholdningsavfall som ikke gjenvinnes.  
 
Lekeområdene på Greverud skole ble oppgradert i 2016, og ballbingene på Greverud skole og 
Vassbonn skole ble rehabilitert. I samarbeid med Kolbotn IL ble det etablert toaletter i Sofiemyr 
idrettspark. Høsten 2016 gjennomførte Oppegård en inspeksjon av kommunens lekeplasser, 
skolegårder og barnehager.  Inspeksjonen avdekket et akutt behov for å bytte ut eller reparere 
lekeplassutstyr. Dette ble det tatt tak i umiddelbart og farlig utstyr i barnehager og skoler ble 
fjernet/reparert i 2016. Ved behandlingen av budsjettet for 2017 satte kommunestyret av midler til 
blant annet å erstatte lekeapparatene. 
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Brukertilfredshet med byggesakskontoret ligger på samme nivå som i 2015, men svarprosenten er 
lav. Tilbakemeldingene er at kommunen må bli bedre på å gi informasjon og veiledning. Gode 
veiledere og informasjon om byggesak på kommunens nettsider vil redusere ressursbruk for 
saksbehandlere og gi et forutsigbart saksforløp for de som skal bygge. Det har kommet mange 
endringer i lovverket i 2016, og det medfører vesentlige endringer i veiledere og informasjon. 
Arbeidet er godt i gang og ferdigstilles i 2017. I 2016 er det brukt mye ressurser på å redusere 
saksbehandlingstiden. Dette har medført mindre mulighet til å drive tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 
 
Arbeidet med «Hovedplan for drift og vedlikehold av vei» koordineres med Ski kommune, slik at 
kommunene får en felles hovedplan. Planen forventes ferdigstilt i 2017. Revisjon av 
trafikksikkerhetsplanen er utsatt til 2017. 
 
Utvalg for miljø og plan (UMP) vedtok våren 2015 en plan for veivedlikehold og et forslag til 
disponering av Fond for vedlikehold av veier. I 2016 ble de resterende 1,8 mill kr av fondet brukt. Det 
ble i 2016 reasfaltert 3,4 km vei (1,6 km i 2014) og 1,9 km gang-/sykkelveier.  
  
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Prosjektet «Omstilling teknisk sektor» ble gjennomført i 2016, som følge av at virksomhetene i 
teknisk sektor over tid hadde opplevd uklarhet knyttet til ansvar og utførelse av oppgaver som lå i 
gråsonen mellom virksomhetene. Prosjektet medførte at virksomheten UTE ble opprettet. UTE 
består av de tidligere virksomhetene Vei og park, VAR, samt deler av Idrett og friluftsliv. I tillegg er 
noen oppgaver tatt over fra Eiendom. UTE har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle 
kommunens uteområder. 
 
Som oppfølging av temaplan for frivillighet er det etablert en 50 % stilling som koordinator for 
frivillighet fra oktober 2016. Stillingen er lagt sammen med ansvar for samfunnsmedisin og 
miljørettet helsevern i Samfunnsutvikling. Samlet sett vil dette styrke folkehelse og 
frivillighetsarbeidet i kommunen.  
 
I forbindelse med «Omstilling teknisk sektor» har Bygg og kart (Byggesak og geodata) fått nytt navn i 
2016. Virksomheten har en stor turnover, noe som er en belastning for saksbehandlingen.   
 
Maskinparken for vei- og parkarbeid skal fornyes i løpet av en tiårsperiode. Det er utarbeidet en plan 
for utskiftingen, og biler og maskiner ble kjøpt inn i henhold til planen. 
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Fokusområdet Økonomi 
  Justert budsjett Regnskap  Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 186 562 192 233 103 % 

Driftsinntekter -145 666 -149 903 103 % 

Netto driftsutgifter 40 896 42 330 104 % 

 
Tjenesteområdet fremstår samlet med et forbruk på 104 %. Selvkostområdene innen VAR hadde 
lavere aktivitet enn budsjettert, men overskuddet føres til fond og påvirker ikke driftsresultatet 
vesentlig. Tjenesteområdet har et underskudd på om lag 1,4 mill kr. Det er flere grunner til 
overforbruket, blant annet har tjenesteområdet tatt over driftsoppgaver fra tjenesteområdet 
Eiendom, uten at dette er budsjettjustert i 2016 og trafikktjenesten har lavere inntekter enn 
budsjettert, blant annet på grunn av mindre feilparkering. I tillegg er det gjort en regnskapsmessig 
opprydning for å sikre at driftsutgifter ikke føres i investeringsregnskapet. Dette har medført et 
overforbruk i driftsregnskapet og et tilsvarende underforbruk i investeringsregnskapet.     
 
Selvkostregnskapene er gjort opp i henhold til gjeldende lover og regelverk og ble saldert mot fond.  
 

Tall i mill kr 

Vann Avløp Renovasjon Slam/privét Feiing Bygge- og 
delesaks-

behandling 

Oppmåling 

Selvkostfondets størrelse pr 31.12.15 4,4 4,5 6,9 -1,0 -0,1 0 0 

Resultat 2016 5,3 7,4 -0,3 -0,2 0,1 0,1 0,5 

Selvkostfondets størrelse pr 31.12.16 9,7 11,8 6,6 -1,2 -0,0 0,1 0,5 
 

Positive resultater innen selvkostområdene vann og avløp har medført at kommunen har betydelige 
positive fond per 31.12.2016. Innen renovasjonsområdet har kommunen et stort positivt fond, som 
har bygget seg opp over flere år. På grunn av en tilbakebetaling fra Follo Ren til eierkommunene 
høsten 2016 er renovasjonsfondet fortsatt betydelig ved utgangen av 2016, og gebyrene er satt ned 
med 12 % i 2017 for å bringe selvkostfondet i balanse innen lovpålagt femårsfrist.  
 
Bygge- og delesaksbehandling og Oppmåling er selvkostområder fra og med 2016, og begge 
områdene har gått med overskudd, slik at de per 31.12.2016 har et selvkostfond.  
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4.8 Eiendom 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 
 

 
 
 
 

Virksomhet  
Eiendom  
Totalt 

Årsverk 
114,8 
114,8 

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

 

 

 

 
 

 

Hovedoppgaver: 

 Forvaltning av kommunens eiendommer 

 Drift og vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen inklusiv strøm og forsikring 

 Renhold i alle kommunale bygg 

 Planlegging og oppfølging av kommunens 
byggeprosjekter 

 Utleie av kommunens leiligheter og andre 
lokaler 

 Kjøp og salg av eiendommer 
 Behandling av startlån, tilskudd og bostøtte 

etter husbankens ordninger 

7 % 

Renhold (2,7 %)

Drift og vedlikehold (4,8 %)

Eiendomsforvaltning (-0,6 %)

0 

4.8 
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4.8.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Ta vare på jorda        

Bruk av fornybare energikilder  24 %    26 %    26 %   26 %  29%     

Energiforbruk i kommunale bygg  165    155    150   145 =<150 
kWh/m2 

  

Medarbeidere og arbeidsformer Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse    4,1 2    -   

Dialog         

Nærvær (Eiendomsforvaltning og Drift og vedlikehold)  95,1 %    94,1 %    92,6 %    93,3 %    94,0 %     

Nærvær (Renhold)  86,0 %    86,6 %    91,3 %    91,9 %    90,0 %     

Arbeidsformer og nytenking        

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak     7   7  7     

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent 3  100,5 % 106,6 %  104,9 %  104,0 % <100,0 %   

Vedlikeholdsetterslep, formålsbygg (kr)    32,8 mill 113 mill   

Effektiv bruk av ressurser        

Utleieprosent for kommunale leiligheter, gjennomsnitt  95,8 %  93,5 %  92,9 %  92,6 %  96 %   
1 Trend er siste målte resultat opp mot gjennomsnittet av resultatene fra de siste tre år 
2 Målet ved forrige måling var 4,5 
3 Til og med 2014 hadde tj.området et inntektskrav i driftsrammen sin. Pga at ordningen med fordeling av internhusleie og strøm er avviklet 
har Eiendom fom 2015 et mål om at forbruket skal være < 100 % på linje med øvrige tjenesteområder  
 
 

 

4.8.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo 2 Landet eks 

Eiendom 2014 2015 2016 2016 25 %1 2016 Oslo 2016 

Prioritering               

Kom. disponerte boliger pr 1 000 innbygger 15 15 15 19 27 13 21 

Dekningsgrader               

Andel kom. boliger som er tilgj. for rullestolbrukere (%) 48 48 47 52 75 45 53 

Kom. eide boliger som andel av totalt antall kom. disp. boliger (%) 98 99 100 66 97 81 74 

Produktivitet/enhetskostnader               

Brutto dr utg. pr kommunalt disponerte bolig 68 182 72 066 75 971 59 409 26 712 71 113 55 853 

Utgifter til vedlikehold pr m2 110 98 110 104 49 84 100 
1 KOSTRA-gruppe 13 25%; gjennomsnitt av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 

                

Egne nøkkeltall 2014 2015 2016         

Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på tjenesteområdet 4 6 8         
Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 0 0 0     

Antall m2 kommunale bygg  161 472 162 233 162 233         

Antall bostøttemottakere i gj.snitt pr mnd 376 377 371         
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Antall kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger er på samme nivå som i 2015. Oppegård 
har en lavere etterspørsel etter kommunale boliger enn KOSTRA-gruppe 13 og andel søkere som fikk 
avslag på kommunal bolig i 2016 var på 13 % i Oppegård og 28 % i KOSTRA-gruppe 13. Det er 
sannsynlig at lavere etterspørsel etter kommunale boliger i Oppegård har sammenheng med en 
lavere andel arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere, jf kapittel 4.5 Sosial, i tillegg til en lav andel 
familier med lavinntekt. Andel kommunale boliger som er tilgjengelig for rullestolbrukere har vært 
stabil de siste årene. Det er tilstrekkelig antall boliger for rullestolbrukere, og det vil gjøres 
tilpasninger dersom behovet øker. 
 
Oppegård har høyere driftsutgifter til vedlikehold og drift av kommunalt disponerte boliger enn 
sammenligningskommunene. Utgifter ved kjøp og leie av bolig er betydelig høyere i områdene rundt 
Oslo enn i sammenligningskommunene. I 2016 ligger utgiftene i Oppegård lavere enn i Ski og 
Skedsmo, og på nivå med Asker. Driftsutgiftene til boligene har også steget fra 2015 til 2016. Det har 
sammenheng med at det er gjennomført vedlikehold/rehabilitering av flere boliger og at det er kjøpt 
inn nye kommunale boliger. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.8.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
Strategien om lavenergi-/passivhus standard og universell utforming ved realisering av nye bygg og 
større rehabiliteringer ble fulgt i 2016. Alle nye bygg er planlagt med lavenergi-/passivhus standard 
og universell utforming. Kommunen har de senere år hatt en positiv utvikling i bruk av alternative 
energikilder som fjernvarme, jordvarme og gass. Alternative energikilder utgjorde 26 % av 
energiforbruket både i 2015 og 2016. Bruk av alternative energikilder blir vektlagt i alle 
nybyggprosjekter.  
 
Kommunen er opptatt av å redusere energiforbruket i kommunale bygg. Energiforbruket i 
kommunen er tilfredsstillende sammenlignet med andre kommuner. Eiendom har i 2016 jobbet 
systematisk med å redusere energiforbruket gjennom sentral driftsstyring og web-basert 
energioppfølgingssystem. Energiforbruket i 2016 var 145 Kwh/m2 i forhold til 150 Kwh/m2 i 2015.  
 
Av drift, vedlikeholdsoppgaver og oppgraderingstiltak som ikke er generell drift og kontroll, var det 
planlagt totalt 215 tiltak. De aller fleste tiltak ble gjennomført, med enkelte unntak hvor 
omprioritering var nødvendig. To større tiltak ble startet i 2016 med fullføring i 2017. Dette gjelder 
heis i Kolbotnveien 23 og nytt ventilasjonsanlegg i Mellomåsen barnehage.  
 
Fornyelse av tekniske anlegg, energioptimalisering, brannsikkerhet og inneklima er prioritert i 2016. 
Det er etablert gode rutiner for vedlikehold og service, og reparasjoner er utført jevnlig. Det er blant 
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annet installert nytt ventilasjonsanlegg i Vestliveien barnehage. Temperaturer i byggene overvåkes 
daglig og ved behov foretas det mer grundige kontroller av inneklima av eksterne aktører.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Ved utgangen av 2016 hadde kommunen i alt 408 boliger til bruk for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Kommunen kjøpte i 2016 ti boliger i det åpne boligmarkedet, herav to 
ungdomsboliger og åtte flyktningboliger. Det har vært stor pågang fra leietakere om å kjøpe bolig.  
 
I 2016 ble det ansatt en boveileder for å hjelpe flyktninger i forbindelse med bolig. Dette har medført 
bedre oppfølging i forbindelse med bosetting. I samarbeid med NAV Oppegård er det opprettet et 
boligsøkerkurs for flyktninger med lite erfaring med det norske leiemarkedet. Boveileder etablerer 
også kontakt med private utleiere. 12 kommunale leietakere har fått leie privat etter veiledning og 
bistand fra boveileder.  
 
Det ble solgt fem flyktningboliger til leietakere, samtlige ble finansiert av kjøperne med startlån. 
Startlån og tilskudd gis til de mest vanskeligstilte som har langvarige problemer med å finansiere 
egen bolig. Behovet for startlån var stort i 2016, særlig på bakgrunn av høy prisoppgang på boliger, 
og bankenes skjerpede krav til utlån over tid. I 2016 hadde kommunen tilgjengelig 70 mill kr i 
utlånsramme hvorav det ble lånt ut ca 67 mill kr. Kommunen fikk i 2016 1,5 mill kr i tilskudd til 
etablering av bolig og kr 400 000 i tilskudd til tilpasning av bolig. Begge tilskuddene ble disponert i sin 
helhet. Dette er sentrale virkemidler for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Generelt er nærværet i Eiendom tilfredsstillende. I 2016 økte nærværet i Eiendomsforvaltning og 
Drift og vedlikehold med 0,7 prosentpoeng, mens nærværet innen Renhold økte med 0,6 
prosentpoeng. Renhold har gjennomført nærværssamtaler i flere år med svært gode resultater. Som 
en del av prosjektet «Økt nærvær» skal alle virksomhetene i kommunen innføre nærværsamtaler. 
Nærværssamtaler kombinert med andre tiltak hvor medarbeider er i fokus, har hatt positiv effekt på 
nærværet. Samarbeidet med NAV IA (Inkluderende arbeidsliv) bidro til et kompetanseløft ved 
opplæring av renholdere i forhold til bedre helse. Dette er en del av å sikre effektiv og ergonomisk 
riktig bruk av maskiner og utstyr. I 2016 ble det kjøpt inn flere gulvvaskemaskiner som gir bedre 
renhold og lettere arbeidsforhold for medarbeiderne.  
 
Det ble gjennomført omfattende omorganiseringsarbeid innen Eiendom i 2016. I Renhold er det 
ansatt fem arbeidsledere med fagbrev som har fått ansvar for hvert sitt område. Dette gir bedre 
oppfølging av medarbeidere og brukere. Som en del av prosjektet «Omstilling teknisk sektor» 
overtok Eiendom drift av Sofiemyrhallen og de andre idrettshallene. Kommunal eiendomsmasse 
utgjør store verdier og området Drift og vedlikehold ble omorganisert med formål å øke fokus på god 
strategisk eiendomsforvaltning og verdibevarende vedlikehold. Det har vært arbeidet med endringer 
av arealer for å sikre effektiv arealutnyttelse samtidig som det gjøres nødvendige tilpasninger i 
forhold til tjenestenes behov.  
 
I 2016 er det opprettet et brukerserviceteam. Teamet ledes av Eiendom i et samarbeid med NAV 
Oppegård for arbeidstrening. Ved årsskiftet var tre personer på arbeidstrening i teamet. Teamet 
utfører tjenester som mindre flytteoppdrag, oppheng og montering og reparasjon av inventar. 
 
Eiendom gjennomførte i 2016 prosjektet «Analyse av eksternt kjøp av tjenester». Dette resulterte i 
ansettelse av fire nye vedlikeholdsmedarbeidere med fagbrev innenfor tjenesteområdets rammer.  
 
Det har tidligere vært utfordringer i Pyramiden aktivitetspark og Tusse badeplass med forsøpling og 
for sjelden renhold. I 2016 ble ti ungdommer i alderen 14 til 16 år ansatt til sommerjobb på disse 
stedene. Samarbeidet har gitt flere brukere et «eierforhold» til stedet. Det har blitt et hyggeligere 
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sted å være, og det har ikke vært noen klager på renholdet i år. Løsningen vant kommunens 
innovasjonspris for 2016, i kategorien for «hverdagsinnovasjon». 

  
Gjennom 2016 er det jobbet kontinuerlig med å innføre enhetlig prosjektstyring av kommunale 
byggeprosjekter. Dette arbeidet har også fokus fremover. Flere medarbeidere i Eiendom har blitt 
sertifisert innenfor prosjektstyringsmetoden PRINCE2.  
 
Fokusområdet Økonomi 
  Justert budsjett Regnskap Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 145 407 148 904 102 % 

Driftsinntekter - 63 934 - 64 138 100 % 

Netto driftsutgifter 81 473 84 766 104 % 

 
Tjenesteområdet fremstår med et netto forbruk på 104 %, eller et merforbruk på 3,3 mill kr. 
Merforbruket skyldes i hovedsak høyere strømutgifter enn budsjettert. Det skyldes at både 
forbruksavgift og nettleie ble vesentlig høyere enn estimert. Det har vært løpende fokus på 
innsparing og effektivisering for å ivareta andre kostnadskrevende områder i løpet av året. Drift- og 
lovpålagte serviceavtaler på bygg, kostnader på egne transportmidler og kommunale avgifter er noen 
områder. Det er gjennomført innsparingstiltak på 1,8 mill kr.  
 
Det er utfordrende å sette tall på vedlikeholdsetterslep for et gitt år. Målet for 2016 var at 
etterslepet skulle være under 113 mill kr ved utgangen av året. Målet er hentet fra «Tiltaksplan for 
kommunale bygg 2016» og representerte estimert vedlikeholdsetterslep ved utgangen av 2019. I 
måltallet lå det blant annet inne etterslep på Sofiemyrtoppen skole, Kolbotn skole og Sofiemyrhallen. 
I 2016 ble det vedtatt rehabilitering/nybygg av disse byggene i perioden 2017-2020. I resultatet for 
2016 er derfor disse byggene holdt utenfor vedlikeholdsetterslepet. Det medfører at etterslepet er 
mye lavere enn forventet.   
 
Utleieprosenten på kommunale utleieboliger var marginalt lavere i 2016 (92,6 %) enn i 2015 (92,9 %), 
men et stykke under målet på 96 % Det har sammenheng med at boliger stod ledige i påvente av 
mottak av flyktninger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ba kommunene om å være klare 
til stort mottak, noe som senere ble trukket tilbake. Dermed ble flere boliger stående tomme over 
tid. I tillegg har flere av boligene blitt rehabilitert, noe som reduserer utleieprosenten.  
 
Eiendom har i 2016 gått gjennom den kommunale eiendomsmassen med tanke på avhending for å 
finansiere kommunens tjenester eller nye investeringer. Dette arbeidet fortsetter i 2017. Det ble i 
2016 gjennomført salg av Hvitebjørn gård. I tillegg ble Tyrigrava lagt ut for salg i 2016. Salget blir 
sluttført i 2017.   
 
Oppegård kommune har samlet sett et høyt arealforbruk for kommunale bygg. Administrasjonsbygg 
og institusjonslokaler er de formålsbygg der arealforbruket er størst sammenlignet med andre 
kommuner. Det er i 2016 foretatt arealendringer som følge av innmeldte behov for mer effektiv bruk 
av eksisterende eiendomsmasse. I forbindelse med alle store rehabiliterings- og nybyggprosjekter 
fokuseres det på kostnadseffektive arealløsninger. Eiendom har fokus på involvering av brukere og 
driftspersonell i tidlig fase av planlegging av prosjekter. Effektiv arealutnyttelse bidrar til effektiv drift 
og renhold, samt som dagens lave energiforbruk per m2 opprettholdelses og forbedres. 
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4.9 Stab og støtte 
 
 
Andel av tjenesteområdenes netto driftsutgifter   
 
 

 
 
 
 

Virksomhet  
Rådmannens ledergruppe  
IKT  
Organisasjon og tjeneste  
Kommunikasjon og service  
Regnskap  
Jus og administrasjon  
Totalt 

Årsverk 
  6,0 
 11,0 
 26,7 
 9,4 
 14,0 
 18,8 
 85,9 

Utgjør 4,8 % av samlet antall årsverk i Oppegård 
kommune. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hovedoppgaver 

 Regnskapsføring, overordnet rapportering, 
lønn og innfordring (Regnskap) 

 Utvikling og drift av kommunens telefoni- 
datasystemer (IKT) 

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

 Overordnet økonomistyring, 
styringssystemer, arbeidsgiverpolitikk, 
personalforvaltning, leder- og 
tjenesteutvikling, tjenestestøtte 
(Organisasjon og tjeneste) 

 Juridisk rådgivning, klagesaksbehandling, 
oppgaver etter regelverk for offentlige 
anskaffelser, utvalgssekretariat, trykkeri, 
arkiv med systemadministrasjon av saks- og 
arkivsystemer  (Jus og administrasjon) 

 

5 % 

2 % 

8 % 

Rådmannen (0,8 %)

IKT (1,3 %)

Organisasjon- og tjeneste (2,6 %)

Kommunikasjon og service (0,6 %)

Regnskap (0,9 %)

Jus- og administrasjon (1,5 %)
(inkl politisk styring)

4.9 
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4.9.1 Målekart for tjenesteområdet  

Folkehelse, miljø og samfunn Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1
 

Ta vare på jorda        

Andel miljøvennlige biler i småbilklassen    44 % 2 55 %   

Brukere av kommunale tjenester Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2015 

Trend
1
 

God kvalitet - og avklart forventningsnivå        

Nettsider med god kvalitet 5,0   3 5,0   

Medarbeidere og arbeidsformersatt til  Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2016 

Trend
1
 

Dialog        

Nærvær 94,5 % 93,4 % 93,1 % 94,7 % 95,0 %   

Arbeidsglede        

Resultat medarbeiderundersøkelse   4,2 4  -   

Arbeidsformer og nytenking        

Antall gjennomførte innovasjons-/fornyelsestiltak    15 9 7   

Økonomi Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Mål 
2016 

Status 
2015 

Trend
1
 

Helhetlig og langsiktig planlegging        

Tjenesteområdets samlede forbruksprosent 98,6 % 102,6 % 98,8 % 98,3 % < 100,0 %   

Effektiv bruk av ressurser        

Løsningsgrad ved innfordring 91 % 88 % 97 %   97 % 95 %   
1 Trend basert på resultater fra de siste tre år 
2 Resultat 2016 er ikke sammenlignbart med tidligere år pga systemtekniske årsaker og endret grunnlag for definisjon av miljøvennlige biler 
3 Pga endrede rutiner hos norge.no ble Oppegård kommunes nettside ikke vurdert i 2016 
4 Målet ved forrige måling var 4,5 

 

4.9.2 Nøkkeltallsanalyse  

KOSTRA-tall Oppeg Oppeg Oppeg K.gr 13 K.gr 13 Follo2 Landet eks 

Stab og støtte 2014 2015 2016 2016 25%1 2016 Oslo 2016 

Produktivitet               

Bto dr.utg pr innb i kr, adm, styring og fellesutg, fordelt: 
       Funksjon 100, Politisk styring 218 267 228 268 193 372 399 

Funksjon 110, Kontroll og revisjon 78 87 70 86 33 79 121 

Funksjon 120, administrasjon 2 811 2 906 3 159 3 202 2 487 3 230 3 708 
1 KOSTRA-gruppe 13 25%; gjennomsnitt av de 25 % mest kostnadseffektive kommunene, se innledning kap. 4 for mer informasjon 
2 Follo består her av kommunene Ski, Ås, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden, tall eksklusiv Oppegård 

  
       Egne nøkkeltall 2014 2015 2016 

    Antall språk- og arbeidspraksis kandidater på 
tjenesteområdet 0 01 1 

    Antall partnerskapsavtaler med frivillige/næringslivet 6 6 0 
    Antall konkurranser utlyst på DOFFIN 39 31 28 
    Antall besøk på kommunens nettsted per mnd 12 246 24 103 39 639 
    Antall innkomne telefoner til sentralbordet 99 207 105 684 99 132 

    Antall gjennomførte kunnskaps- og etablererprøver 326 193 203 
    Antall følgere i sosiale medier 2 944 4 3692 4 197 
    1 I 2015 har tre kandidater arbeidstrening i Stab og støtte. Plassene inngår ikke i nøkkeltallet.  

2 Fra 2015 er tallet inkludert følgere av facebooksidene til Oppegård kommune  
 

I brutto driftsutgifter ligger blant annet drift av kommunale beslutningsorganer, service til 
virksomheter og innbyggere, utvikling av kommunale styringssystemer og utredninger, samt annet 
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utviklingsarbeid. Resultatet for politisk styring (funksjon 100) er i 2016 redusert med nesten 15 % 
sammenlignet med 2015. Også referansekommunene har hatt en reduksjon. Dette har sammenheng 
med at det ikke var valg i 2016, og utgiftene til politisk styring er alltid høyere de årene det avholdes 
kommune- eller stortingsvalg.  
 
Utgifter til revisjon og kontrollutvalg (funksjon 110) ligger om lag 24 % lavere enn i 2015, og skyldes 
at utgiftene til revisjon gikk ned etter at kommunen skiftet revisor i 2016. Sluttoppgjør for avviklingen 
av kommunens deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er også ført på denne funksjonen.  
 
Utgifter til administrasjon (funksjon 120) har økt med drøye 8 % fra 2015. Økningen er på kr 253 per 
innbygger. Om lag 73 % av utgiftene til administrasjon er lønn, inkludert sosiale utgifter. Det er derfor 
naturlig at utgiftene til administrasjon øker minimum tilsvarende lønnsveksten. Utgiftene til IKT-
utstyr, datalisenser, ikt-avtaler og programvare har økt med om lag 68 %, se under fokusområdet 
økonomi for mer informasjon. 
 

 
 

4.9.3 Resultat for tjenesteområdet 

Fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn  
I Oppegård kommune er 44 % av tjenestebilene i småbilklassen miljøvennlige og bidrar til redusert 
klimagassutslipp. I 2016 ble 17 biler med fossilt brennstoff byttet ut med elbiler. Tallene for andel 
miljøvennlige biler er for 2016 ikke sammenlignbare med tidligere år. Dette skyldes delvis at det har 
vært utfordrende å samkjøre alle tall i ett system og delvis at grunnlaget for beregningen, det vil si 
hvilke personbiler/små varebiler som kan byttes ut med miljøvennlige biler, har økt ettersom 
markedet tilbyr miljøvennlige alternativer for stadig flere bruksområder. 
 
Miljøaspektet er godt forankret i kommunens anskaffelsesdokumenter ved gjennomføring av 
konkurranser og ved tildeling av kontrakter.  
 
Fokusområdet Brukere av kommunale tjenester 
Kommunen driver løpende kommunikasjon til innbyggere via telefon, papir og digitale kanaler.  
Informasjonsavisen «Din kommune» er distribuert til alle husstander hver 14. dag. Nettsidene er 
oppdatert og videreutviklet, blant annet med mer informasjon, flere kartløsninger og digitale skjema 
for å melde fra om mobbing i skolen. Det er også lagt inn en løsning der innbyggerne kan si fra hvis 
de ikke finner det de leter etter.  
 
Kommunen bruker de sosiale mediene Facebook, Instragram, Twitter og LinkedIN for å gjøre følgerne 
oppmerksom på nyheter og til kampanjer og kommunikasjon. I 2016 ble det blant annet kjørt flere 
rekrutteringskampanjer på Facebook. Nytt av året var bevisst bruk av bilder og videosnutter, noe 
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som skapte stor aktivitet. Flere av innleggene nådde frem til rundt 10 000 personer. Kommunen har 
også tatt i bruk en overvåkningsløsning for å følge med på hva pressen, innbyggere og andre sier om 
kommunen i sentrale kommunikasjonskanaler.  
 
Svar UT-tjenesten med elektronisk forsendelse av post ble videreutviklet i 2016. Digipost og e-Boks 
ble tatt i bruk høsten 2016 og innbyggere som har tatt i bruk dette får brev fra kommunen i disse 
elektroniske postkassene. Om lag 42 % av Oppegårds innbyggere over 15 år har tatt i bruk en 
elektronisk postkasse.   
 
Det har de siste årene vært til dels stor restanse på innfordring av startlån. Oppfølging og innfordring 
av startlån har vært en prioritert oppgave i 2016, og de fleste lånene er nå ajour. De største 
restansene er løst ved hjelp av nedbetalingsavtaler og begjæring om tvangssalg. Målet er at 
innfordringen samlet sett skal ivareta lånekundene på en best mulig måte, og at kommunen samtidig 
skal unngå tap på lån som ikke blir betalt innen gitte frister.  
 
Bruk av kontanter i samfunnet er i endring. I dialog med kommunens hovedbankforbindelse arbeides 
det med å utarbeide praktiske rutiner for å dekke innbyggernes behov for betalingsløsninger i 
fremtiden.  
 
Fokusområdet Medarbeidere og arbeidsformer 
Kommunens intranett, «NettOpp», er videreutviklet med mer informasjon, rutiner og 
brukerveiledninger. Det er også lagt inn en mulighet for medarbeidere til å melde fra hvis de ikke 
finner det de leter etter. Både nettsiden og intranettet er tilpasset mobil og nettbrett. IKT-portalen 
ble en integrert del av «NettOpp» i 2016, noe som gir bedre funksjonalitet og søkemulighet. 
 
Våren 2016 oppgraderte kommunen sentralbordløsningen. Dette bedrer servicen overfor innbyggere 
og medarbeidere ved at sentralbordoperatørene kan gi bedre informasjon til brukerne.  
 
For å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser er det stort fokus på mest mulig elektronisk 
arbeidsflyt. Det er innført en forenkling i forhold til innbetalinger og avstemming av bankbilag.  
Modulen e-bilag er innkjøpt og tas i bruk våren 2017. I 2016 har Regnskap fått ansvaret for all 
fakturering direkte fra økonomisystemet. Dette innebærer høyere kvalitet på faktureringen og bedre 
system for innfordring og oppfølging av utestående restanser. Innføring av elektroniske 
personalmeldinger ble sluttført i 2016. Innfasingen av elektronisk utleggsrefusjon/reiseregninger 
måtte utsettes til 2017 fordi arbeidet med oppfølging av NAV-refusjoner har tatt mer ressurser enn 
forutsatt. 
 
Arbeidet med å forbedre IKT-tjenesten slik at den blir mer forutsigbar har vært sentral gjennom hele 
året. Dette omfatter blant annet enklere måter for brukerne å henvende seg ved problemer og feil, 
samt hvordan IKT-tjenesten er organisert. Digitaliseringsrådet, som skal bidra til innovasjon, er 
etablert. Det er utarbeidet en plan for IKT-opplæring som skal øke den grunnleggende kompetansen i 
organisasjonen. 
 
IKT-seksjonen har bidratt til store digitale løft innen skolene og velferdsteknologi i 2016. 750 nye 
digitale elevverktøy (iPad, Chromebook og PC) ble utplassert i februar og august og nytt trådløst nett 
er installert på alle barneskolene, alle sykehjemmene har nå eRom og over 300 brukere har tatt i 
bruk den nye terminalserverløsningen (VDI). 
 
Jus og administrasjon har overtatt alle anskaffelser over kr 100 000. Ubesatte stillinger i 2016 
medførte at enkelte anskaffelser ble gjennomført av eksternt firma. Et 
konkurransegjennomføringsverktøy for anskaffelser fases inn våren 2017 (del 1) ved at maler og 
gjennomføring av konkurransene utføres elektronisk via verktøyet. To nye rammeavtaler ble lagt inn i 
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eHandelsystemet i 2016. Jevnlige kontroller viser at virksomhetene i all hovedsak benytter eHandel 
til sine kjøp/avrop fra rammeavtaler. 
Kommunen inngikk i 2016 avtale om innkjøp av et HR-rekrutteringssystem. Systemet blir tatt i bruk i 
2017. Dette vil effektivisere og forbedre ansettelsesprosessene. Oppegård kommune har deltatt i et 
HR-utviklingsprogram sammen med resten av Follo-kommunene. Programmet ble gjennomført i regi 
av HR-Norge og ble avsluttet i august 2016. Arbeidet med å utarbeide en egen HR-strategi for 
Oppegård kommune ble påbegynt i 2016 og avsluttes i begynnelsen av 2017. 

 
Arbeidet med å utvikle kommunens livsfasepolitikk i samsvar med arbeidsgiverstrategien ble ikke 
igangsatt. Det er naturlig å se på denne sammen med Ski kommune frem mot 
kommunesammenslåingen. 

 
Oppdatert rutine for intern varsling og revidert etikkreglement ble vedtatt av kommunestyret i 
desember 2016 og skal implementeres i 2017. 
 
Nærværet til Stab og støtte er marginalt under målet på 95 %, men nærværet var i 2016 på det 
høyeste nivået på fire år, og trenden er positiv. Fokus på nærværstiltak er stort, og det arbeides 
aktivt med nærværsfremmende tiltak.  
 
Fokusområdet Økonomi 
  Justert budsjett Regnskap  Forbruk i % 

Tall i hele 1 000 kr  2016 2016 av just. budsjett 

Driftsutgifter 104 256 104 179 100 % 

Driftsinntekter -9 488 -11 009 116 %  

Netto driftsutgifter 94 768 93 169 98 % 

 
Det har vært betydelig merutgifter innenfor IKT som følge av økt lisensbetaling, oppbygging av nye 
tekniske løsninger og kjøp av infrastruktur og PC-er. Økningen i lisenskostnadene er et resultat av at 
programvare i større grad nå må leies i istedenfor å kjøpes. 
 
Det er mindreutgifter som følge av ubesatte stillinger, ubrukte NAV-refusjoner og ny avtale om 
personforsikringer. Antallet som tar ut avtalefestet pensjon per 31.12.2016 er redusert med 22 %, 
mens utbetalt pensjon per pensjonist har økt med 18 %. Dette betyr at lønnsgrunnlaget per 
pensjonist er høyere i 2016 enn i 2015. 
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5. INVESTERINGSPROSJEKTER 

De neste sidene viser en oversikt med kommentar for alle investeringer i 2016. Tabellen viser 
regnskap opp mot budsjett. For prosjekter som varer utover ett år vises det i tillegg den totale 
vedtatte prosjektkostnaden og det samlede forbruket på prosjektet ved utgangen av 2016.  

 
I 2. tertialrapport 2016 ble det meldt fra om et forventet netto mindreforbruk på 54 mill kr, årsaken 
var i stor grad relatert til forsinket fremdrift. Dette ble det ikke budsjettjustert for i 2016, men det ble 
i stor grad hensyntatt budsjettmessig i Handlingsprogram 2017-2020.  
 
For prosjekter hvor det ble igangsatt tiltak i 2016, men som ikke ferdigstilles før i 2017, vil det bli 
vurdert behov for å justere budsjettet for 2017 i 1. tertialrapport 2017. 



 
 

Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostnad på prosjektet
2
  budsj. 2016  2016 Kommentar 

Vann, Avløp og Renovasjon (finansieres gjennom selvkost) 

9003 Biler og maskiner, Vann 2501 utgifter løp
1
 løp               750  926 Det er kjøpt inn en ny gravemaskin, og gammel gravemaskin er 

tatt i innbytte. Gravemaskinen deles med avdelingen Vei, jf 
objekt 9002 

inntekter løp løp   -55 

netto  løp   løp                750  871 

9006 Biler og maskiner, Avløp 2502 utgifter  løp   løp                750  926 Det er kjøpt inn en ny gravemaskin, og gammel gravemaskin er 
tatt i innbytte. Gravemaskinen deles med avdelingen Vei, jf 
objekt 9003.  

inntekter  løp   løp    -55 

netto  løp   løp                750           871  

9004 Oppgradering av vannverket 2501 utgifter  løp   løp             7 000  6 330 Tiltak gjennomført i 2016:  
- Montering av slamskraper på sedimenteringsbassengene.  
- Utskifting av gamle dispergeringsanlegg (maskin for å blande 
ikke-blandbare stoffer).  
- Utskifting av vindu for å heise tanker inn/ut av bygget og 
montere avfukter ved dispergeringsanlegget. 
- Utskifting av gesims på flotasjonstaket.   
 
Tiltak som er forsinket: 
- Gamle kabler resulterte i forsinkelse av oppgradering av SD-
anlegg, gjennomføres i 2017.  
- Utarbeidelse av kravspesifikasjon av garderobeanlegg er 
igangsatt. Oppstart av anlegget forventes høsten 2017. 

netto  løp   løp             7 000        6 330  

9124 Sikring hovedvannforsyning 2501 utgifter  løp   løp             6 500  2 109 Det er forskyvning av prosjekter grunnet behov for å detaljere 
prosjektene ytterligere. Tosidig vannforsyning i Kongeveien ved 
Golfbanen kom i gang i 2016. Vannledningen mellom 
Kongeveien og Jotunveien vil bli bygget i 2017. Utskifting av 
vannmålere i 2016 ble ført over drift, da dette var vedlikehold. 
Installasjon av sonevannmålere fortsetter som planlagt i 2017. 

netto  løp   løp             6 500        2 109  

9005 Utbedring av 
vannledningsnettet 

2501 utgifter  løp   løp             4 000  1 468 Våren 2016 ble det inngått forlik med entreprenøren som 
rehabiliterte VA-ledninger i Bjørnstjerne Bjørnsons vei m.fl. 
Forliket gjaldt arbeid utført i 2015, mens kostnadene ble 
regnskapsført i 2016. Det ble i 2016 utført betydelig arbeid med 
prosjektering av VA-prosjekter.  Det ble rehabilitert/sanert ca 
30 meter med gamle vannledninger i 2016. For 2017 er det 
planlagt utbedring av VA-nettet som skal gi flere meter med 
rehabiliterte rør. Kommunen har mål om 1,5 % fornyelse i 2017 
og årene fremover. Prosjekter planlagt i 2016 gjennomføres i 
2017 og påfølgende år. 

netto  løp   løp    4 000        1 468  



 

Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostnad på prosjektet
2
  budsj. 2016  2016 Kommentar 

9007 Rehabilitering avløpsnett 2502 utgifter  løp   løp             5 000  3 557 Våren 2016 ble det inngått forlik med entreprenøren som 
rehabiliterte VA-ledninger i Bjørnstjerne Bjørnsons vei m.fl. 
Forliket gjaldt arbeider utført i 2015, mens kostnadene ble 
regnskapsført i 2016. Det ble i 2016 utført betydelig arbeid med 
prosjektering av VA-prosjekter. I 2016 ble det rehabilitert/ 
sanert ca. 390 meter med gamle spillvannledninger. For 2017 er 
det planlagt utbedring av VA-nettet som skal gi flere meter med 
rehabiliterte rør og kommunen har mål om 1,5 % fornyelse i 
2017 og årene fremover. Prosjekter planlagt i 2016 
gjennomføres i 2017 og påfølgende år.  

netto  løp   løp             5 000        3 557  

9106 Utvidelse 
gjenvinningsstasjonen, 
Sofiemyr 

2504 utgifter             46 500                5 444                   -    -108 Inntekten gjelder kreditnota på konsulenttimer som er fakturert 
for mye til kommunen. Fakturaen ble regnskapsført i 2015, men 
kreditnotaen ble regnskapsført i 2016. 
 
Eventuelt tiltak utsettes i påvente av avklaringer rundt ny, stor 
gjenvinningsstasjon eller mulig medlemskap i ROAF. Det har 
derfor ikke skjedd noe med dette objektet i 2016.  

inntekter         

netto             46 500                5 444                   -            -108  

Kultur og fritid 

8059 Kino 8015 utgifter  løp   løp                   -    -121 Tilbakebetaling av beløp som tidligere er utbetalt i forbindelse 
med digitalisering av Kolben kino. Prosjektet ble rimeligere enn 
Film & Kino først antok. 

mva-refusjon  løp   løp                   -                -    

sum inntekter  løp   løp                   -                -    

netto  løp   løp                   -            -121  

Skole, kvalifisering og barnevern 

3403 Digitale ferdigheter i skolen 3010 utgifter  løp   løp             3 460        9 774  Det er anskaffet 230 PC-er til ungdomsskolene samt 120 iPader 
med programvare til barneskolene. iPadene ble benyttet til å 
teste ut 1:1-bruk på 1.trinn på Kolbotn og Østli skole. I juni ble 
det kjøpt inn 220 Chromebooks for utprøving på fire 
barneskoler. Det ble kjøpt ytterligere 2 300 Chromebooks i 
desember, som ble finansiert med overføring fra drift. De 
utplasseres på skolene i 2017.  

mva-refusjon  løp   løp               -690       -1 955  

overføring fra 
drift 

 løp   løp         -5 050  

sum inntekter  løp   løp               -690       -7 005  

netto  løp   løp             2 770        2 770  

9039 Sikringstiltak lekeutstyr 
skole/barnehage 

1700 utgifter  løp   løp             1 200  1 231 Det er gjennomført oppgradering av ballbingen på Vassbonn 
skole og lekeområdene på Greverud skole i 2016. Kommunen 
har mottatt tilskudd på kr 80 000 fra FAU Greverud skole. 
 
 
 
 

mva-refusjon  løp   løp               -240  -246 

fra andre private  løp   løp    -80 

sum inntekter  løp   løp               -240          -326  

netto  løp   løp                960           905  



 
 

Tall i hele 1 000     Vedtatt Total forbruk  Justert  Regnskap   

Objekt   Ansvar   prosjektkostnad på prosjektet
2
  budsj. 2016  2016 Kommentar 

3405 Greverud skole, fasade bygg 1700 utgifter               6 125                   498             5 743  116 Kostnader så langt i prosjektet er knyttet til befaring og 
utredning av tilstanden på fasaden av bygget. Oppstarten av 
selve arbeidet er forsinket. Det skyldes behov for mer 
omfattende utredning grunnet byggets tilstand, og større 
rehabiliteringsbehov enn først antatt. Ved oppstart av 
prosjektet var det planlagt rehabilitering av fasade på 
hovedbygning A og B samt gymbygg. Det prioriteres nå 
nødvendig rehabilitering av gymbygg og helt nødvendige tiltak 
på bygg A. Prosjektet er forventet ferdigstilt 2017. Øvrige tiltak 
på hovedbygg vil bli vurdert som en del av et større 
rehabiliteringsprosjekt i Handlingsprogram 2018-2021.  

mva-refusjon              -1 225                   -99            -1 149  -23 

sum inntekter              -1 225                   -99            -1 149            -23  

netto               4 900                   399             4 594             93  

3109 Greverud skole, etablering 
av moduler 

1700 utgifter               9 750                2 844             8 197  1 292 Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Alle planlagte tiltak, inkludert 
heis, er implementert. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
inngått rammeavtale som resulterte i lavere pris. Utgifter til leie 
av modulene føres over drift på tjenesteområdet Skole, 
kvalifisering og barnevern.      

mva-refusjon              -1 950                 -556            -1 652  -258 

sum inntekter              -1 950                 -556            -1 652          -258  

netto               7 800                2 288             6 545        1 034  

3408 Kolbotn skole, nytt bygg 
inklusiv rehabilitering 

1700 utgifter           230 000                     75           50 000  75 I 2016 er det påbegynt utredning for å vurdere eksisterende 
bygningsmasse til et fremtidig skolebygg. Prosjektet skal 
overføres Prosjektkontoret og utredning er forventet ferdigstilt 
2017.   

mva-refusjon            -46 000                     -6          -10 000  -6 

sum inntekter            -46 000                     -6          -10 000              -6  

netto           184 000                     69           40 000             69  

3407 Follo barne- og 
ungdomsskole 

3010 utgifter             21 110                   157                209           157  Follo barne- og ungdomsskole skal rehabiliteres og bygges om. 
Ski kommune er byggherre for prosjektet. Kommunens utgifter i 
2016 er Oppegårds andel av forprosjektet.  

mva-refusjon              -4 222                     -                   -40              -    

sum inntekter              -4 222                     -                   -40              -    

netto             16 888                   157                169           157  

Barnehage 

4030 Rehabilitering av Augestad 
barnehage avd. Øståsen, 
bygg 

1700 utgifter             23 975              23 079                896              -    Det gjenstår å ferdigstille parkeringsplass. Arbeidet har blitt 
forsinket da utbygger på Kornmoenga har benyttet området til 
riggplass. Parkeringsplassen ferdigstilles våren 2017. Ny 
periodisering av budsjettet fra 2016 til 2017 vil bli foreslått i 
1. tertialrapport 2017.    

tilskudd         

mva-refusjon              -4 795              -4 596               -179              -    

sum inntekter              -4 795              -4 596               -179              -    

netto             19 180              18 484                717              -    

4027 Nye Ødegården barnehage, 
bygg 

1700 utgifter             45 000              46 614                   -                -    Enovatilskudd på 0,52 mill kr ble utbetalt i 2016. Prosjektet ble 
ferdigstilt i 2015. 1. års garantibefaring ble gjennomført i 2016 
og merknader er rettet.     

tilskudd                     -                   -520               -520  -520 

mva-refusjon              -9 000              -9 216                   -                -    

sum inntekter              -9 000              -9 737               -520          -520  

netto             36 000              36 878               -520          -520  
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4027 Nye Ødegården barnehage - 
inventar 

4029 utgifter               1 200                1 200                294  294 Arbeidet er sluttført og beløpet er disponert i sin helhet. 

mva-refusjon                 -240                 -240                 -59  -59 

sum inntekter                 -240                 -240                 -59            -59  

netto                  960                   960                235           235  

4029 Nye Greverudlia barnehage, 
bygg 

1700 utgifter             45 850                3 779           14 000  3 222 Kommunestyret godkjente forprosjekt og utlysning av 
byggeoppdrag høsten 2016. Byggeoppdrag lyses ut som 
totalentreprise med forhandlinger. 

tilskudd                      -                     -                -    

mva-refusjon              -9 170                 -729            -2 800  -637 

sum inntekter              -9 170                 -729            -2 800          -637  

netto             36 680                3 050           11 200        2 584  

Pleie og omsorg 

5026 Velferdsteknologi 5000 utgifter  løp   løp             1 500  1 605 eRom er etablert på Greverud sykehjem. Skjermene er montert 
på alle pasientrom og opplæring av medarbeidere er 
gjennomført. 

tilskudd  løp   løp      

mva-refusjon  løp   løp               -300  -321 

sum inntekter  løp   løp               -300          -321  

netto  løp   løp             1 200        1 284  

9123 Høyås, pasientsignal og 
nødlys 

1700 utgifter               2 800                5 269             2 278  4 746 I 2016 er det gjennomført utskifting av signalanlegget, fornyet 
ledelysanlegget, implementert prioriterte brannsikringstiltak og 
kjøpt inn nye telefoner tilpasset oppgradert anlegg. Resterende 
arbeid er installering av programvare som sluttføres i 2017. Det 
gjenstår omlag 0,5 mill kr i utestående kostnader. Merforbruk 
er dekket opp med mindreforbruk på objekt 9099 og 9037.  

tilskudd         

mva-refusjon                 -560              -1 051               -456  -946 

sum inntekter                 -560              -1 051               -456          -946  

netto               2 240                4 218             1 822        3 800  

1253 Boliger Edv. Griegs vei, bygg 1700 utgifter           378 000                6 963           17 000  4 375 Konkurranse om detaljprosjektering og valg av rådgivergruppe 
ble gjennomført i 2016. Byggeledelse anskaffes i 2017 og ikke i 
2016 som opprinnelig planlagt. Fremdrift går som planlagt med 
forventet ferdigstillelse i 2018. Eiendom styrer prosjektet inntil 
Prosjektkontoret er etablert. Kommunen har mottatt tilsagn på 
tilskudd fra Husbanken. Tilsagnet på dagsenteret ble lavere enn 
forventet. I 1.tertialrapport 2017 vil det bli foreslått at total 
netto prosjektkostnad endres fra 175,25 mill kr til 179,25 mill kr 
grunnet lavere tilskudd.   

tilskudd          -127 150                     -        

mva-refusjon            -75 600              -1 386            -3 400  -871 

sum inntekter          -202 750              -1 386            -3 400          -871  

netto           175 250                5 577           13 600        3 504  

2136 Anskaffelse av bil, Greverud 
sykehjem 

5040 utgifter                  500                   500                500  500 Bil er anskaffet og skal disponeres for hjemmeboende demente 
som er på dagsenteret. Bilen ble finansiert av øremerkede 
midler, som er overført fra drift til investering. 

overføring fra 
drift 

                -500                 -500               -500  -500 

sum inntekter                 -500                 -500               -500          -500  

netto                     -                       -                     -                -    
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Sosial 

9001 Kjøp av utleieboliger 1700 utgifter  løp   løp           10 500  5 323 Det ble kjøpt to ungdomsboliger i 2016. Ingen ble solgt. 
Merinntekt på tilskudd skyldes at deler av tilskuddet fra 
Husbanken for kjøp i 2015 ble utbetalt i 2016.   

tilskudd  løp   løp            -1 000  -2 467 

salg av boliger  løp   løp            -5 000  0 

sum inntekter  løp   løp            -6 000       -2 467  

netto  løp   løp             4 500        2 856  

9121 Kjøp av boliger til flyktninger 1700 utgifter  løp   løp           52 000  48 000 Det ble kjøpt åtte flyktningboliger og solgt fem i 2016. 
Merinntekter i 2016 skyldes at inntekter for salg av tre boliger i 
2015 ble inntektsført i 2016. Noe tilskudd fra Husbanken for 
kjøp av boliger i 2015 ble også først inntektsført i 2016. På 
grunn av forsinket mottak av flyktninger var det ikke behov for 
å kjøpe flere boliger. I tillegg til kjøp av boliger er også en bolig i 
Holteveien bygget om til to nye flyktningboliger (leiligheter) og 
Skiveien 146 er bygget om for å tilpasses bosetting av 
mindreårige flyktninger. 

tilskudd  løp   løp            -5 000  -11 666 

salg av boliger  løp   løp          -18 000  -19 859 

mva-refusjon  løp   løp                   -    -4 

sum inntekter  løp   løp          -23 000     -31 529  

netto  løp   løp           29 000      16 471  

5029 Døgnovernatting/kortidsleie 
6 enheter 

1700 utgifter               7 000                     -               7 000              -    Klargjøring av underlag for anbudsdokumenter ble fullført i 
2016. Oppstart av prosjektet tidlig 2017. Forsinkelse pga. 
kapasitet og prioritering av andre prosjekter.  

tilskudd                     -                       -                     -                -    

mva-refusjon                     -                       -                 -500              -    

sum inntekter                     -                       -                 -500              -    

netto               7 000                     -               6 500              -    

9122 Rehabilitering av 
Kornmoveien 16A 

1700 utgifter             23 000              16 997           22 200  16 199 Mesteparten av arbeidet ble fullført i 2016. Uforutsette avvik 
har resultert i merarbeid og er årsak til avvik på prosjektkostnad 
og ferdigstillelse. Endelig prosjektkostnad vil bli på netto ca 24 
mill kr. Det legges frem et eget notat om dette for 
formannskapet våren 2017. 

tilskudd                      -                  -    

mva-refusjon                 -460                 -326               -460          -326  

sum inntekter                 -460                 -326               -460          -326  

netto             22 540              16 671           21 740      15 873  

Helse 

5028 Kommunalt legekontor, 
inventar 

7010 utgifter               1 320                1 309             1 320  1 309 Innkjøp av inventar til kommunalt legesenter. Legesenteret er 
etablert og i drift fra 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

tilskudd                      -                  -    

mva-refusjon                 -265                 -262               -265          -262  

sum inntekter                 -265                 -262               -265          -262  

netto               1 055                1 048             1 055        1 048  
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Samfunn og teknikk 

9116 Kulvert Liaveien syd 1700 utgifter           119 550            110 889                   -    -232 Inntekt i 2016 skyldes innbetaling fra leverandør som hadde 
dobbeltfakturert. Prosjektet ble avsluttet i 2015. Signering av 
overføringsavtale til fylkeskommunen og justeringsavtale (mva) 
forventes fullført 2017. 

tilskudd            -47 118            -45 991                   -    0 

mva-refusjon            -23 910            -22 178                   -    46 

sum inntekter            -71 028            -68 169                   -    46 

netto             48 522              42 721                   -            -185  

9117 Strøksleke/-aktivitetsplass i 
Kolbotn sentrum 

1700 utgifter             25 810              25 816                   -    0 Pyramiden ble ferdigstilt i 2015. I 2016 mottok kommunen 1,09 
mill kr i spillemidler. Resterende spillemidler på 0,185 mill kr 
forventes mottatt i 2017. 

tilskudd            -11 285            -11 100            -1 275  -1 090 

mva-refusjon              -5 139              -5 139                   -    0 

sum inntekter            -16 424            -16 239            -1 275  -1 090 

netto               9 386                9 577            -1 275       -1 090  

9002 Anskaffelser biler/maskiner, 
UTE (ikke VAR) 

2540 utgifter  løp   løp             5 125  2 252 I 2016 ble det kjøpt inn en ny lett lastebil, en brukt 
renovasjonsbil, en heat/weed maskin for giftfri bekjempelse av 
uønskede vekster, en brukt planbil, ny gravemaskin i samarbeid 
med Vann og avløp og  en ny sitteklipper.  Det ble i 2016 også 
bestilt en redskapsbærende lastebil med feiesats, som blir 
levert i 2017. Det er ellers solgt/tatt i innbytte en lett lastebil, 
en kassebil og en sitteklipper. 

salg av 
driftsmidler 

 løp   løp    -45 

mva-refusjon  løp   løp            -1 025  -383 

sum inntekter  løp   løp            -1 025          -428  

netto  løp   løp             4 100        1 824  

9008 Veier, anlegg, fortau 2540 utgifter  løp   løp             1 100  1 048 I 2016 er det gjennomført skråningsstabilitet og fjellsikring i 
Bakkeveien og asfaltering, grøfting og fresing i Frydenbergveien 
forbi jernbanebrua. Kvistkutter er kjøpt inn i samarbeid med 
Eiendom.  

mva-refusjon  løp   løp               -220  -210 

sum inntekter  løp   løp               -220          -210  

netto  løp   løp                880           838  

9009 Generelle 
trafikksikringstiltak 

2540 utgifter  løp   løp             1 500  147 Det var planlagt å bygge gangvei/sti i Johan Svendsens vei i 
2016, for trafikksikker adkomst til Vassbonn skole for elever 
som bytter skoletilhørighet fra Kolbotn. Prosjektet er ferdig 
prosjektert og har tillatelse til igangsettelse. Om prosjektet kan 
fortsette i 2017 avhenger av om kommunen får overført 
innvilget tilskudd fra fylkeskommunen fra 2016 til 2017. Søknad 
er sendt.   

tilskudd  løp   løp            -1 000  0 

mva-refusjon  løp   løp               -120  -23 

sum inntekter  løp   løp            -1 120            -23  

netto  løp   løp                380           124  

9012 Oppgradering av gate/veilys 2540 utgifter  løp   løp                150  172 Det er byttet og oppgradert stolper som hadde dårlig standard. 
Utskiftning er gjort på ulike steder i kommunen. 
 
 
 
 
 

mva-refusjon  løp   løp                 -30  -34 

sum inntekter  løp   løp                 -30            -34  

netto  løp   løp                120           138  
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9019 Opprustning idrettsparkene 
i kommunen 

1700 utgifter  løp   løp                800           123  I 2016 er det kun toaletter på Oppegårdbanen som er ført i 
investeringsregnskapet. 
 
Utover dette er det gjort flere tiltak som ikke anses å være 
investering, men som er ført over drift. I 2016 er det: 
- Fornyelse av landgangen til flytebryggen ved Tussetjern 
- Midlertidige toaletter Sofiemyr 
- Dyprens av friidrettsdekke Sofiemyr 
- Innbytterbokser Sofiemyr 
- Skifte av pærer i lysløyper 
- Omlegging til fotocelle i lysløypene 

tilskudd  løp   løp                   -                -    

mva-refusjon  løp   løp               -160            -25  

sum inntekter  løp   løp               -160            -25  

netto  løp   løp                640             98  

8078 Nye lysløyper, Oppegård 
nord til sør 

1700 utgifter               6 500                   149             3 700           149  I 2016 er det kjøpt inn en kvistkutter i samarbeid med UTE på 
dette prosjektet. Langs deler av traseen er det også skiftet ut 
lysanlegg. Utover dette har Oslo kommune opparbeidet og 
dekket utgifter til ny lysløypetrase på Oslos grunn. 
Fylkesmannen har gitt tillatelse til oppstart av prosjekt med 
etablering av lysløype i marka og det er påbegynt utarbeidelse 
av kravspesifikasjon. Prosjektet er forsinket da det fortsatt 
arbeides med å komme til enighet med private grunneiere.  

  tilskudd              -2 150                     -                     -                -    

  mva-refusjon              -1 300                   -30               -740            -30  

  sum inntekter              -3 450                   -30               -740            -30  

  netto               3 050                   119             2 960           119  

2138 Anskaffelser av bil til OMA 2520 utgifter                  250                   239                250  239 Det er kjøpt en 2011-modell varebil med lift. Gammel varebil er 
solgt.   salg av 

driftsmidler 
                    -                     -30    -30 

  mva-refusjon                     -                       -9                   -    -9 

  sum inntekter                     -                     -39                   -              -39  

  netto                  250                   200                250           200  

9128 Ballplass, Hellerasten 1700 utgifter               1 375                     -                  125              -    Etter planen vil ballplassen ferdigstilles i 2017. 

  tilskudd                 -500                     -                     -                -    

  mva-refusjon                 -275                     -                   -25    

  sum inntekter                 -775                     -                   -25              -    

  netto                  600                     -                  100              -    

7056 Gang- og 
sykkelveiprosjekter, 
sykkelstrategi 

1400 utgifter  løp   løp             4 450  3 351 Alle tiltak gjennomføres i nært samarbeid med Statens 
vegvesen/Akershus fylkeskommune som også bidrar med 
tilskudd til prosjektene. Følgende tiltak er gjennomført eller 
påbegynt i 2016:  

tilskudd  løp   løp            -1 700  -2 099 

mva-refusjon  løp   løp               -890  -627 

sum inntekter  løp   løp            -2 590       -2 726  
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netto  løp   løp             1 860           625 - sykkelparkering ved Kolbotn og Østli skole, kunstgressbanen 
på Østli skole og ved sju barnehager 
- ferdigstilling av BMX-banen ved Rognebærlia 
- turvei fra Trollåsveien under E18 ned Sagflisbakken til Gamle 
Mossevei 
- belysning på Kongeveien fra Ødegården til Tårnåsen skole 
- treningsapparater i Generasjonsparken 
- 6 snarveier utbedret 
 
Merinntekter på tilskudd skyldes forventede tilskudd i 2015, 
som først ble utbetalt til kommunen i 2016. 
 
I tillegg er det asfaltert ca 2,5 km gang- og sykkelvei som er ført 
over drift. Sykkelhotell bygges i 2017.   

Eiendom 

9037 Forandrings-
/tilpasningsarbeider 

1702 utgifter  løp   løp           23 350  14 883 Planlagte investeringstiltak er gjennomført med unntak av to 
prosjekter som ble påbegynt i 2016, og som fullføres i 2017. 
Dette gjelder heis i Kolbotnveien 23 og nytt ventilasjonsanlegg i 
Mellomåsen barnehage.  Gjenstående utgift på de to tiltakene 
er beregnet til ca 1,6 mill kr. Det vil være behov for å 
periodisere disse utgiftene fra 2016 til 2017 i 1. tertialrapport 
2017.  Deler av resterende mindreforbruk dekker merkostnader 
på objekt 9123 - Pasientsignal Høyås.  

mva-refusjon  løp   løp            -4 900  -2 969 

sum inntekter  løp   løp            -4 900       -2 969  

netto  løp   løp           18 450      11 914  

9099 Brannsikring i kommunale 
bygg 

1702 utgifter  løp   løp             2 200  781 Det er utført løpende utbedringer for å ivareta 
brannsikkerheten i henhold til lover og forskrifter. 
Mindreforbruk fordi deler av bevilgning er holdt tilbake for å 
dekke merforbruk på objekt 9123 - Pasientsignal Høyås.     

mva-refusjon  løp   løp               -440  -138 

sum inntekter  løp   løp               -440          -138  

netto  løp   løp             1 760           643  

6001 Rådhuset 1702 utgifter  løp   løp             3 750  1 173 I 2016 er det installert kjøkken i 2. etasje og anskaffet nytt 
inventar i flere av etasjene.  mva-refusjon  løp   løp               -750  -232 

sum inntekter  løp   løp               -750          -232  

netto  løp   løp             3 000           941  

8033 Idrettshall, Østre Greverud 1700 utgifter             65 103              65 044                   -    -198 Prosjekt ble avsluttet i 2015. Årsak til innbetaling 2016 er 
tilbakebetaling av tidligere dobbelfaktura.  tilskudd/refusjon            -11 000            -11 118                   -                -    

mva-refusjon            -13 021            -13 009                   -               40  

sum inntekter            -24 021            -24 127                   -               40  
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netto             41 082              40 917                   -            -158  

9127 Ny idrettshall 1700 utgifter           230 000                   374             5 000  374 Utført mulighetsstudie i 2016. Prosjektet skal overføres til 
Prosjektkontoret. Videre fremdrift avklares etter gjennomført 
forprosjekt. 

tilskudd            -20 000                     -                     -                -    

mva-refusjon            -46 000                   -75            -1 000  -75 

sum inntekter            -66 000                   -75            -1 000            -75  

netto           164 000                   299             4 000           299  

2071 Strategisk eiendomskjøp 1700 utgifter  løp   løp             1 560  9 883 Merforbruk skyldes kjøp av Ingierstrandveien 132. Etter vedtak i 
formannskapet i 2015 ble denne eiendommen kjøpt for å sikre 
allmenn tilgang til kystlinje og en mulighet til å forlenge 
kyststien. På grunn av avklaringer rundt forkjøpsrett ble kjøpet 
først gjennomført i 2016. I 2016 ble det også ervervet et 
restareal i Strandliveienkvartalet. Formannskapet vedtok 
ramme for mulig kjøp av arealet i 2015. I tillegg ble det 
inntektsført salg av et mindre tomteareal.  

salg  løp   løp                   -    -146 

sum inntekter  løp   løp                   -            -146  

netto  løp   løp             1 560        9 738  

7022 Salg fast eiendom/anlegg 1700 utgifter  løp   løp                   -    21 Det utredes muligheter for salg av kommunal eiendomsmasse. 
Det vises til sak 38/16 behandlet i kommunestyret juni 2016. 
Utgifter i 2016 er takst av Hvitebjørn gård og juridisk bistand i 
forbindelse med fremtidig salg av et område på 
Myrvoll/Ekornrud. For øvrig er det noe inntekter fra salg av et 
mindre tomteareal.      

salg  løp   løp                   -    -15 

sum inntekter  løp   løp                   -              -15  

netto  løp   løp                   -                 6  

Stab og støtte 

2043 Oppgradering av IKT-utstyr 1100 utgifter  løp   løp             6 500  6 532 Det er i hovedsak investert i servere og nettverk, blant annet ny 
serverløsning og nye tynnklienter for hele helse, sosial, pleie- og 
omsorg og nytt trådløst nett på alle barneskolene. Det er også 
bygd ut flere doble linjer for å sikre stabil nettverkstilgang 
(redundans).   
 

mva-refusjon  løp   løp            -1 300  -1 306 

sum inntekter  løp   løp            -1 300       -1 306  

netto  løp   løp             5 200        5 225  
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Andre områder 

7038 Startlån, utlån 1700 utgifter  løp   løp           70 000  59 379 Startlån er midler kommunen låner fra Husbanken for videre 
utlån. Oppegård kommune følger Husbanken sine retningslinjer 
for utlån. Startlån kan benyttes til kjøp av bolig, utbedring av 
bolig og refinansiering av andre lån.  Det ble i 2016 innvilget lån 
for ca 67 mill kr, hvor 7,6 mill kr utbetales i 2017. 
 
Netto avdrag er forskjellen mellom hva kommunen har betalt av 
avdrag til Husbanken og hva kommunen har mottatt av avdrag: 
både ordinære og ekstraordinære avdrag. Bundet 
investeringsfond "Fond etableringslån" er benyttet for å dekke 
opp deler av differansen mellom avdrag inn til kommunen og 
avdrag til Husbanken. 

Netto avdrag  løp   løp             3 650  4 917 

Bruk av fond  løp   løp            -3 650  -1 856 

Netto  løp   løp           70 000  62 440 

9997 Egenkapitaltilskudd KLP 9500 utgifter  løp   løp             4 300  4 452 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP som følge av 
kommunens økte eierandel. Dette skal belastes 
investeringsregnskapet med aktivering i balansen. Innskuddet 
skal finansieres med overføring fra drift.  

overføring drift  løp   løp            -4 300  -4 452 

inntekter  løp   løp            -4 300       -4 452  

netto  løp   løp                   -                -    

9083 Div. råteskader i 
kirkene/tekn.installasjoner 

1702 utgifter  løp   løp                700  210 Prioriteringer etter innspill fra fellesrådet Oppegård kirke er 
innarbeidet i tiltaksplan for kommunale bygg. I 2016 ble det 
gjort oppgradering av ringeanlegg i Greverud kirke og en mindre 
oppgradering av ringeanlegg i Kolbotn kirke. Mindreforbruk 
skyldes at to øvrige tiltak er forskjøvet til 2017. Det er ivaretatt i 
Handlingsprogram 2017-2020. 

tilskudd  løp   løp      

mva-refusjon  løp   løp               -140  -42 

sum inntekter  løp   løp               -140  -42 

netto  løp   løp                560           168  

9126 Diverse investering kirken 9000 utgifter  løp   løp                300  0 Etablering av navnet minnelund er forsinket og vil først skje i 
2017. En forskyvning av utgiftene fra 2016 til 2017 vil bli 
foreslått i 1. tertialrapport 2017. 

mva-refusjon  løp   løp                 -60  0 

sum inntekter  løp   løp                 -60  0 

netto  løp   løp                240              -    

Sum utgifter        357 157  218 043   

Sum inntekter         -72 285  -56 998   

Netto         284 872  161 045   
1 løp er løpende kostnader  

      

 
2 Totalt forbruk til prosjektet tom 2016 
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6. ØVRIG RAPPORTERING 

6.1 Planoversikt 
Tabellen viser status per 31.12.2016 i arbeidet med planer prioritert i Handlingsprogram 2016-2018.  
 
Overordnede planer/ temaplaner Ansvarlig Status pr 31.12.2016 

1 Strategi for skoleutvikling Skole Vedtatt mai 2015 

2 Gå-strategi Samfunnsutvikling Ikke påbegynt1 

3 Skjøtselsplan for kommunens grønne områder UTE Under arbeid 

4 Kolbotn sentrum/ny jernbanestasjon områderegulering Samfunnsutvikling 
1.gangsbehandling nov 

2016 

5 Kommunal planstrategi  Samfunnsutvikling Vedtatt 28.11.16 

6 Temaplan for trafikksikkerhet (rullering) UTE Ikke påbegynt  

7 Hovedplan vei UTE Under arbeid  

8 Demokratiprogram for barn og ungdom (rullering) Nærmiljø Under arbeid 

9 Temaplan for klima og energi (rullering) Samfunnsutvikling Ikke påbegynt1 

Arealplaner Status pr 31.12.2016 

Kommunale reguleringsplaner  

1 Områderegulering småhusbebyggelse Vedtatt juni 2016 

2 Sofiemyrveien 8 (gjenvinningsstasjon), detaljregulering Ikke innkommet 

3 Ingiersvei 6, mindre endring Tatt inn i Kolbotnplanen 

4 Sofiemyr idrettspark, hallprosjekt Ikke påbegynt 

5 Ingieråsen skole, hallprosjekt Utgår  

6 Oppegård lokalsenter, områderegulering Under arbeid 

7 Løypenett Oppegård nord, områderegulering Under arbeid 

8 Vestre Ingieråsen (revidere eksisterende plan) Ikke påbegynt 

9 Øvre Sætre, felt B17 (revidere eksisterende plan) Ikke påbegynt 

10 Ny av- og påkjøring fra Roald Amundsens vei- E18 (verbalvedtak nr 4 i Handlingsprogram 2015-2018) Ikke påbegynt 

Andre offentlige reguleringsplaner 

1 Sønsterudveien, detaljregulering Utgår 

2 Turveg/båthavn fra Oppegård båthavn til Ingierstrand Under arbeid 

3 Skiveien fra Greverud senter til Ski grense, gang- og sykkelvei og innfartsparkering Oppegård stasjon Under arbeid  

Private reguleringsplaner  

1 Augestadveien 3 Vedtatt mai 2016 

2 Sofiemyr lokalsenter Ikke innkommet 

3 Tennishall på Sofiemyr Ikke innkommet 

4 Taraldrudveien, Sam Eydes vei, Sofiemyrveien (ny rundkjøring) Vedtatt mars 2016 

5 Sam Eydes vei 5a og b Ikke innkommet 

6 Lienga 4 Ikke innkommet 

7 Trollåsveien 8 Ikke innkommet 

8 Trollåsveien 20 Ikke innkommet 

9 Bålerud, detaljreguleringer  Ikke innkommet 

10 Kongeveien 47 Ikke innkommet 

11 Kongeveien 49 Vedtatt mars 2016 

12 Sønsterudveien 2b (Kiwi) Ikke innkommet 

13 Sønsterudveien 30 Ikke innkommet 

14 Sofiemyrveien 10 Ikke innkommet 

15 Kolbotn sentrum, detaljreguleringer Ikke innkommet 

16 Greverud senter  Vedtatt mai 2016 

17 Skogsåsen  Vedtatt september 2016 
1 Skal rulleres i samarbeid med Ski 
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6.2 Kultur for endring 
 
Nedenfor vises en oversikt over status på de enkelte hovedprosjektene innenfor «Kultur for endring» 
per 31.12.2016. 
 

Sammen for barn 
og unge 

Hovedmål 
med 
prosjektet: 

Fase 1: Tidlig innsats, alle medarbeidere vet hva de skal gjøre når de kjenner uro for 
et barn. Kommunen har gode verktøy og inter-/intranett er brukervennlig. Andel 
elever som henvises til BUP/PPT reduseres og andel elever som fullfører 
videregående skole øker. På grunn av tidlig innsats reduseres kostnader per barn i 
barneverntjenesten. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Fase 1: Det er utarbeidet standardiserte spørsmål til foreldresamtaler i barnehager 
og skole og veiledere i forhold til når du kjenner uro for et barn. Det er etablert 
ordning med tverrfaglig brukermøter for å sikre tverrfaglig samarbeid, 
brukermedvirkning og gi hjelp til barn og familier på et tidlig tidspunkt. Det er utviklet 
standardiserte skjemaer for overgang helse/barnehage/skole.  

Koordinere 
minoritetsspråklige 

Hovedmål 
med 
prosjektet: 

Alle INTRO-deltakere får relevant språk/arbeidstreningsplass. Utgifter til sosialhjelp til 
flyktninger holdes på 2015 nivå. Utgifter til investering i flyktningeboliger reduseres 
vesentlig. Flyktningene kommer raskere i arbeid/utdanning og egen bolig. Det 
gjennomføres intern felles opplæringstiltak med eksterne krefter. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Språk-/arbeidstreningsplasser er satt i system og antall kommunale boliger som kan 
selges til bruker er økt. Foreldreskolen er videreutviklet og det er innført krav krav 
om innkalling av en med innvandrerbakgrunn (fra landkode 2) på intervju. Rammen 
for startlån er økt. Nye felles lokaler er tatt i bruk i august 2016. Det er avholdt 
internt dagsseminar for flyktningemedarbeidere i Oppegård. Det er ansatt en person 
for å samordne flyktningarbeid og aktiviteter på tvers av virksomhetene innen dette 
området. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom de fem sentrale 
virksomhetene i flyktningarbeidet og opprettet faste møtepunkter. Botrening for 
nyankomne, og systematisk hjelp til å skaffe egen bolig er igangsatt. Pilotprosjekt 
med norskopplæring for medarbeidere i PLO høsten 2016, fortsetter våren 2017. 

Økt nærvær Hovedmål 
med 
prosjektet: 

Økt kompetanse til å drive systematisk forebyggende nærværsarbeid, og øke 
nærværet fra 92,1 % (2014) til 93,2 i 2018. Videre skal kommunen bli flinkere til å 
søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Utarbeidet og sendt ut informasjon om hvordan søke om tilretteleggingstilskudd og 
fritak for arbeidsgiverperioden til virksomhetene. Har hatt flere «dele og lære» 
historier på kommunens intranettsider om nærvær og har hatt nærvær på agendaen 
i ledernettverk. Nærværsguide er utarbeidet på kommunens intranett sider. Veileder 
for Nærværssamtaler er utarbeidet og kurs i gjennomføring av samtaler har startet 
opp. Ny administrativ nærværrapportering er implementert for alle virksomheter i 
kommunen fra 31.12.2016. Artikkel i NAVs nyhetsbrev om Renhold sitt 
nærværsarbeid.   

Forutsigbar IKT Hovedmål med 
prosjektet: 

Forutsigbare IKT tjenester med fokus på organisering av IKT tjenesten, bygge opp god 
plattform med bedre IKT-tjenester og grunnleggende IKT kompetanse, rutiner for ny 
datafunksjonalitet (applikasjoner og utstyr) og rutiner for implementering. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Lagt frem alternative styringsmodeller for IKT. Utplassert 300 PC-er til 
ungdomskolene. Nytt trådløst nett installert på alle barneskoler. 110 iPader og 220 
Chromebooks er utplassert til barneskolene. Aktiviteter som er knyttet til 
oppgradering av infrastruktur (servere, nettverk og VDI) er tatt ut av prosjektet men 
følges opp av dedikerte prosjekter i IKT-seksjonen. «En vei inn» løsning er etablert og 
implementering har startet opp.  

Omstilling teknisk Hovedmål med 
prosjektet: 

Oppgavene løses effektivt, fagkompetansen innen ulike fagområder samles og 
virksomhetene har høy kompetanse og god økonomistyring. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Alle medarbeidere har deltatt på workshops/møter, og det har vært avholdt allmøter 
ved prosjektstart. Alle medarbeiderne er informert om beslutning om ny 
organisering. Idrett og friluftsliv ble avviklet som virksomhet 1.3.2016.  Alle tiltak er 
gjennomført. Ny organisering er implementert fra 1.6.2016. 
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Ressursbank Hovedmål med 
prosjektet: 

Forslag til vikarhåndtering som frigjør ressurser til kjerneoppgavene for 
virksomhetene. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Kartlagt behov og status om vikarbruk i virksomhetene. Sett på ulike «vikarpool» 
løsninger i andre kommuner, avklart vikarbegrepet. Tester ut bemanningssystem 
(Visma ressursstyringsweb). Antall piloter har økt gjennom andre virksomheter, og 
omfatter nå 22 enheter/avdelinger.  

Søkolog Hovedmål med 
prosjektet: 

God kompetanse og rutiner vedrørende å søke på tilskudd, og økonomisk gevinst for 
kommunen samlet. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Søkolog ansatt. Sendt 21 søknader i 2016. Videreformidlet søknadsmuligheter, og 
bistått enkelte virksomheter til å utforme søknader. 

Transportbehov Hovedmål med 
prosjektet: 

Bilparken brukes på en optimal måte til enhver tid, kortsiktig gevinst med jevnere 
km-fordeling, oppfølging av skader og bedre tilgang på bil. Biladministrasjonssystem 
skal sikre god fordeling av bilparken. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Tre ulike administrasjonssystem er vurdert, og kravspesifikasjon er under 
utarbeidelse. Har vært i kontakt med Ski kommune i forhold til muligheter for en 
felles anskaffelse.  

Tjenestedesign 
HSPLO 

Hovedmål med 
prosjektet: 

Se på hvordan dagens ressurser kan utnyttes for å forebygge og redusere behov for 
omsorgstjenester og samtidig sikre at de som har behov får gode og individuelt 
tilpassede tjenester. 

Gjennomførte 
tiltak: 

Kartlegging og brukerintervjuer gjennomført. Endret bruk og endrede 
tildelingsrutiner for dagaktivitetsplasser starter i januar 2017. Omfang av dagtilbud i 
hjemmet økes i 2017. Plan for differensiering av sykehjemsplasser er klar, og 
implementeres gradvis i 2017. Øker tilbudet om mestringsteam fra februar 2017.  
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6.3 Verbalvedtak 
 
Under følger statusrapportering for verbalvedtak per 31.12.2016. Det benyttes her trafikklys for å si 
hva som er status for hvert verbalvedtak. Vedtakene som ikke har blått statuslys vil rapporteres i 1. 
tertial 2017. 
 
Følgende statuslys benyttes: 

  Vedtaket anses ferdig rapportert 

  Vedtaket er i prosess og i rute, dette er ikke endelig rapportering 

 Vedtaket er i prosess men er forsinket 

 Vedtaket er ikke i satt prosess 

 

Vedtak Status Navn Kommentar 

3  Kommunestyret gir sin tilslutning til målene 
som fremgår under det overordnede 
målekartet og til mål for tjenesteområdene. 
Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 
gjennomføres på samme årstrinn. Rådmann 
får fullmakt til å endre måltallene for 
utskiftning av vann og avløpsrør. 

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen gjennomføres 
for samme årstrinn fra og med neste foreldreundersøkelse i 
2017. 
 
Endret måltall for utskifting av vann- og avløpsrør ble 
presentert i mål- og rammesaken for 2017-2020. 

10  Det skal undersøkes muligheten for 
medlemskap i Follo kvalifiseringssenter for å 
bidra til økt kapasitet og tilgang til flere 
praksisplasser. Oppegård kommune skal åpne 
for avtalefestet selvbosetting av flyktninger.  

Det anses mest naturlig å se på muligheter for en 
sammenslåing av OKS og Follo KS i forbindelse med 
etablering av Nordre Follo kommune. Kvalifiseringssentrene 
er enige om at dette vil kunne gi utvidet kapasitet, bredere 
tilbud og et større område for praksisplasser. 
 
IMDI praktiserer ikke noen formell avtale for å praktisere 
selvbosetting. Oppegård kommune står oppført på IMDIs 
liste over kommuner som tillater selvbosetting. 

11  Kommunen har vide fullmakter til å stille krav 
til mottakere av sosialhjelp. Oppegård 
kommune skal sette krav til mottakere av 
sosialhjelp, herunder innføre krav til aktivitet. 
Dette skal være en hovedregel og ikke et 
unntak. Eventuelle budsjettkonsekvenser skal 
fremgå i mål- og rammesaken i juni. 

Notat om aktivitetsplikten ble fremlagt for Formannskapet 
16.11.2016, med følgende vedtak: «Rådmannen skal 
fremlegge en sak med en oversikt over hvilke tiltak som skal 
tilbys til sosialhjelpsmottakere for å bidra til at flere 
kommer seg ut i aktivitet. Rådmannen skal også vurdere om 
aktivitetsplikten kan gjennomføres i samarbeid med Ski 
kommune». 
Sak vil bli fremmet for utvalgene våren 2017. 
Aktivitetsplikten trådde i kraft 1.1.2017 og administrasjonen 
ser det hensiktsmessig å legge noe erfaring til grunn før 
saken presenteres.  

12  Rådmannen bes vurdere muligheten for at 
kommunen skal overta ansvaret for 
stikkledninger inn til husveggen for alle hus. 

Det er konkludert med at Oppegård skal avvente Norsk 
Vanns nasjonale utredning av spørsmålet før kommunen tar 
stilling til hva kommunen bør gjøre. Denne rapporten 
kommer i løpet av 2017. 

13  Rådmannen bes vurdere hvordan og med 
hvilke kvaliteter private aktører kan bidra til 
nye boliger i Oppegård som kan dekke 
fremtidig behov for seniorboliger. 

Hovedtyngden av de boligene som har vært bygd i 
kommunene de siste årene har vært leiligheter i blokk. Krav 
til universell utforming gjør at disse leilighetene i stor grad 
dekker behovene til den eldre delen av befolkningen. I 
fortettingsområdene i Kolbotn sentrum er 47 % av 
beboerne over 67 år sammenlignet med 14 % for hele 
kommunen. I tillegg til kort avstand til servicefunksjoner, er 
det viktig at boligprosjekter legger til rette for sosiale 
møteplasser og fellesløsninger som kan demme opp for 
isolasjon og ensomhet blant eldre. Slike kvaliteter vil bli 
sterkere vektlagt i dialogen med utbyggere fremover. 
Rådmannen mener at det er gunstig å tilrettelegge for ulike 
målgrupper innenfor samme boområder, også for eldres 
trivsel. 
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Vedtak Status Navn Kommentar 

   Andelen eldre i befolkningen har økt de siste årene og i 
prognosene viser at andelen eldre fremover vil øke mer i 
Oppegård enn i andre kommuner i regionen. Rådmannen 
ser det som ønskelig å legge til rette for større variasjon i 
boligtyper og befolkningssammensetning.  Ved rullering av 
kommuneplanen bør utforming av boformer og boligtyper 
for ulike aldersgrupper få fokus. 
 
I nye planer, som blant annet områderegulering for Kolbotn 
sentrum, vil svært mange av boligene være tilrettelagt slik 
at de passer for eldre mennesker. På den måten integreres 
eldre mennesker i ordinære boligprosjekter. 

14  Oppegård kommune bør arbeide frem en mer 
helhetlig profilering for å synliggjøre 
kommunens ulike tjenester. Dette skal 
inkludere profilering på kommunens bilpark. 

Formannskapet vedtok et nytt profilprogram for Oppegård 
kommune våren 2015. Dette inkluderer merking av biler. 
Formannskapet behandlet notat om oppfølging av 
profilprogrammet, sak 99/2016 i møte den 7.12.16. I 
notatet fremgår det at alle ansatte, samarbeidspartnere og 
andre som utfører oppdrag for kommunen skal følge 
profilprogrammet. Kommunikasjon og service har ansvar for 
å koordinere, videreutvikle og kvalitetssikre bruken av 
profilprogrammet. Saken ble tatt til orientering. 

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

Tilbudene kartlegges som en del av prosjektet «Sammen for 
barn og unge» Kartleggingen skal være ferdig til 30.4.2017. 
Når kartleggingen er gjennomført vil en systematisert 
oversikt over det forebyggende arbeid bli drøftet med 
representanter for de aktuelle målgrupper. Videre vil 
behovet for endrede driftsformer bli vurdert og sak 
forventes fremlagt i løpet av vinteren 2017/2018. 

16  Ungdomsrådets innspill om mer informasjon 
om psykisk helse og kommunens helsestasjon 
for ungdom bes fulgt opp.  

Ungdomsrådets vedtak: 
Ungdomsrådet er fornøyd med at arbeidet med barn og 
unge og psykisk helse styrkes, dette er viktig. 
Ungdomsrådet anbefaler mer undervisning om psykisk helse 
i skolen. 
Det er undervisning i Psykologisk førstehjelp på 5. trinn og 
fra høsten på 8. trinn. Noen av ungdomsskolene har i 
samarbeid med helsetjenesten jobbet med programmet 
«alle har en psykisk helse», mens andre skoler følger andre 
programmer. 
Ungdomsrådet anbefaler mer informasjon om kommunens 
tilbud, for eksempel informasjon om helsestasjonens tilbud, 
hvor den er, hvem man møter der, tilbudet deres og 
åpningstider. 
Alle elever på 10. trinn får informasjon og har noen 
skoletimer på Helsestasjon for ungdom for å gjøre 
ungdommen kjent med lokaler, tider og ansatte.  
 
Ungdomsrådet anbefaler et tilbud i skolen som er mer rettet 
mot hver enkelt elev og som kan normalisere det å oppsøke 
helsesøster eller psykolog. For eksempel, dersom alle elever 
har én samtale med helsesøster/psykolog, blir det mer 
vanlig. Det kan også føre til at flere får den hjelpen de ikke 
selv vet at de trenger.  
 
Tilgjengeligheten til skolehelsetjenesten har økt samtidig 
som psykologene bedrer tilgangen for elever som 
henvender seg med tanke på psykisk helse. 
Alle elever på 8.trinn har tilbud om en helsesamtale. På 
videregående skole jobbes det for å innføre Vip (veiledning 
og informasjon om psykisk helse), i samarbeid med BUP 
hvor målet er et tilbud til alle på 1. trinn. 
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Vedtak Status Navn Kommentar 

   Helsetjenesten inviterte seg inn til Ungdomsrådet. Møtet 
med ungdomsrådet ble gjennomført 
19.10.2016 og Ungdomsrådets anbefalinger ble 
gjennomgått med foreslåtte tiltak. Eget notat med 
informasjon om tilbakemeldingene fra Ungdomsrådet og 
hvordan kommunen ser for seg å jobbe videre med disse 
tilbakemeldingene ble behandlet i Levekårsutvalget den 
15.11.2016. 

17  Det skal utredes en 3 % reduksjon i 
kommunens driftsbudsjett i løpet av perioden 
for å omdisponere frigjorte midler til 
vedlikehold. Utredningen skal synliggjøre 
hvilke midler som frigjøres og konsekvenser 
for driften.  

En 3 % reduksjon i kommunens driftsbudsjett for 
omdisponering til vedlikehold er vurdert i Handlingsprogram 
2017-2020. Dette tilsvarer en reduksjon på ca 20 årsverk per 
år. Kommunestyret vedtok 9.5.2016 å avsette 15 millioner 
av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2015 til 
«Vedlikeholdsfond». 12.12.2016 vedtok Kommunestyret å 
bruke 7,5 mill kr til årlig vedlikehold fra vedlikeholdsfondet i 
2017 og 2018. Dette er nærmere omtalt i Handlingsprogram 
2017-2020 kap. 7.7.3. 

18  Rådmannen bes gjennomgå den kommunale 
eiendomsmassen med tanke på salg og 
eventuelt omdisponering av bygningsmasse 
og ubebygde tomtearealer for å øke 
egenkapital til nye investeringer. Generelt skal 
verdien av eiendommer tas med i alle saker 
hvor det foreslås endret bruk.  

Sak med oversikt over den kommunale eiendomsmassen ble 
fremlagt i kommunestyret 20.6.2016. Eiendommer som kan 
være aktuelle for salg ble inndelt i fire kategorier. 
Kommunestyret fattet vedtak om at eiendommer i kategori 
1 skulle klargjøres for salg. 
Det kommer sak om anbefaling av salg av eiendommer i 
kategori 2-4 til kommunestyret i mars 2017. 

19  Rådmannen bes utrede hvordan man kan 
oppnå at ventetiden for første tilbakemelding 
fra PPT som en hovedregel ikke skal overstige 
3 uker.  

Notat ble fremlagt i Levekårsutvalget 6.12.2016.  
I notatet fremgår det at når PPT mottar henvisning får alltid 
henvisende instans (skole/barnehage) og foreldre skriftlig 
svar innen 12 dager. Utdanningsdirektoratet har gitt 
føringer på at det er rimelig å forvente at sakkyndig 
vurdering skal foreligge innen 3 mnd etter at henvisning er 
mottatt. PPT har som mål å klare 90 dagers 
saksbehandlingstid, det skal oppnås ved at PPT har 
forbedret interne rutiner og systemer og et tett samarbeid 
med skolene. Saken ble tatt til orientering. 

20  Rådmannen bes komme tilbake med en sak til 
Levekårsutvalget og Formannskapet om 
muligheten for å legge flere aktiviteter inn i 
SFO-tilbudet, f.eks etter modell av 
aktivitetsskolen i Oslo. Det skal vurderes om 
flere aktiviteter fra kulturskolen kan inngå i 
tilbudet samt et utvidet samarbeid med 
frivilligheten. 

Saken blir fremlagt våren 2017. 

21  Hva skal til for at sykehjemsbeboere på 
langtidsplass skal kunne velge å ha 
sykehjemslegen som sin fastlege? 

Prinsippet er at hver enkelt innbygger skal kunne velge sin 
egen fastlege. Samtidig plikter kommunen å ha 
sykehjemslege som er kommunalt ansatt. Det er bare 
fastleger som har avtale med Helse Sør-Øst som kan ha 
egen pasientliste/være fastlege med driftstilskudd. Disse 
kan ikke motta lønn fra kommunen samtidig. 
Kommunen kan tilplikte fastleger med inntil en dag per uke 
på hvert sykehjem eller ha en kombinasjon av kommunale 
fastlegestillinger og sykehjemslege (deltid).  En slik løsning 
vil medføre at beboerne må forholde seg til mange ulike 
leger, og kontinuiteten og helheten i legetilbudet svekkes. 
 

22  Rådmannen skal legge frem en sak om 
muligheter for å etablere et 
vennskapssamarbeid med en kommune i et 
utviklingsland. 

Notat om vennskapssamarbeid ble fremlagt for 
Formannskapet 16.11.2016, med følgende vedtak:  
«Etablering av et vennskapssamarbeid med en kommune i 
et utviklingsland avventes inntil Melhus kommune og 
Kristiansand kommune har evaluert hvordan deres 
vennskapssamarbeid kan videreføres og finansieres kun  
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   med egne midler. Det tas videre utgangspunkt i etablering 
av vennskapssamarbeid etter modell fra Kristiansand 
kommunes vennskapssamarbeid med Rajshahi i Bangladesh 
fra høsten 2017. I forbindelse med etablering av prosjektet 
skal det vurderes om tidligere vennskapssamarbeid med 
Bombolulu distrikt i utkanten av Mombasa kan reetableres. 
Prosjektet skal søkes videreført i ny Nordre Follo 
kommune». 

23  Rådmannen bes vurdere hvordan Oppegård 
kommune kan ta imot det antall lærlinger som 
kommunens størrelse tilsier, herunder hvilke 
tiltak som kan iverksettes.  

Notat behandlet i sak 11/16 i Administrasjonsutvalget 
9.9.2016. I møte 12.12.2016 vedtok kommunestyret å øke 
med én lærlingeplass i 2017 innenfor eksisterende rammer. 
Dette er nærmere omtalt i Handlingsprogram 2017-2020 
kap. 7.8.2. 

24  Yrkesrettet språkopplæring for flyktninger. Det 
gis utvidet tilbud om yrkesrettet 
språkopplæring for flyktninger basert på deres 
yrkeskompetanse og karrieremuligheter. 
Oppstart fra høsten 2016. 

NAV Oppegård foretar kartlegging av deltakernes 
kompetanse (yrkes- og utdanningsbakgrunn), og deres 
behov for eventuelle kurs/godkjenning. Gode rutiner for 
overføring av informasjon om deltakere og deres behov for 
kurs, er sentralt i samarbeidet med NAV Oppegård. 
 
OKS har oppfølging av deltakere på praksisstedene to dager 
pr uke og påfølgende språkopplæring i klasserommene tre 
dager pr uke. Pleie og omsorg arrangerer også yrkesrettet 
språkopplæring ved siden av arbeid på institusjonen. 

25  Sikring av oppegårdsskolen. Rådmannen bes 
vurdere beredskapsplanene for Oppegård 
kommune med fokus på eventuelt trusselnivå 
mot skoler og barnehager.  

Skolene og barnehagene har i mange år hatt egne planer for 
håndtering av ulike alvorlige og kritiske hendelser. Disse 
planene gjennomgås og revideres jevnlig. I tillegg har 
kommunen et overordnet planverk for å håndtere 
hendelser med utgangspunkt i en overordnet risiko og 
sårbarhetsanalyse. 
 
Arbeidet med revidering av skolenes og barnehagenes 
handlingsplaner for alvorlige hendelser som startet opp i 
2016, vil bli ferdigstilt i 2017. Det er avsatt midler til 
varslingsanlegg ved skolene i 2017. 

26  Vurdere å endre målet om heldøgnsplass som 
i dag er 25 % av eldre over 80 år. 

En dekningsgrad som bare blir sett i forhold til eldre over 80 
år fanger ikke opp hele behovet for plasser med heldøgns 
omsorg, men har likevel vist seg å være et godt måltall for 
Oppegård. Måltallet innbefatter både kommunens 
sykehjemsplasser, omsorgsboliger og den forventede 
økningen i forhold til Samhandlingsreformen. De siste årene 
er det først og fremst tallet på tjenestemottakere under 67 
år som har økt i kommunens omsorgstjenester. Pr nå 
dekkes også dette behovet ut fra måltallet på 25 %. 
Dekningsgrad for sykehjemsplasser høsten 2016 var 18,7 % 
for innbyggere over 80 år. 

27  Det vurderes på hvilken måte bruk av 
"regnbed" og tilsvarende kan bidra til å 
avhjelpe utfordringene med overflatevann i de 
mer tettbygde områdene i kommunen. 

Regnbed er en del av flere ulike løsninger for å håndtere 
eksisterende og kommende utfordringer knyttet mot 
klimaendringer og overflateavrenning. I vedtatte Hovedplan 
Vann, avløp og vannmiljø (vedtatt 2015) og Tiltaksplan for 
vannforsyning, avløp og vannmiljø (vedtatt september 
2016) er dette lagt inn. Regnbed og liknende tiltak blir 
vurdert i alle reguleringssaker. 

28  Rådmannen bes vurdere muligheten for å 
legge inn bilkollektiv oppstillingsplasser i 
fremtidige reguleringsplaner. 

Dette er nå innarbeidet som en rutine ved behandling av 
reguleringsplanforslag. I planene for Skogsåsen på Myrvoll 
og Kolbotn sentrum er det lagt inn bestemmelser som skal 
legge til rette for etablering av bildeleordninger. 

29  Rådmannen bes komme tilbake med en sak, 
hva det innebærer å være en Fairtrade 
kommune og hva konsekvensene av dette vil 
være.  

Saken fremmes våren 2017. 
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Vedtak Status Navn Kommentar 

33  Mottak av flere flyktninger krever nytenking. 
Bolig, arbeid og språk er avgjørende faktorer. 
Det er behov for flere boliger. Rådmannen bes 
se på om det finnes områder eller tomter i 
Oppegård kommune som kan 
leies/festes/kjøpes for å bygge startboliger for 
flyktninger og andre.                                      
 
Frivillige lag og foreninger, næringslivet og 
andre aktuelle må involveres i 
integreringsarbeidet sammen med kommunen 
i en felles dugnadsinnsats. 

Oppegård kommune (v/OKS og NAV Oppegård) har hatt 
flere samarbeidspunkter med Oppegård næringsforum. NAV 
har to markedskonsulenter som jobber direkte mot private 
og offentlige arbeidsplasser for å skaffe arbeidsplasser og 
arbeidspraksisplasser. 
Det er fra 1.1.2016 opprettet en 50 % stilling innenfor 
flyktningarbeidet med spesiell fokus på frivillighet og fritid. 
Det samarbeides med frivillige på DELTA på biblioteket som 
bla har språkkafe, leksehjelp og turgrupper. Ellers er det 
samarbeid med Røde Kors, Oppegård og Kolbotn idrettslag, 
Lions og andre foreninger i kommunen. 
 
Kommunens medarbeidere er jevnlig ute i lag og foreninger 
for å fortelle om kommunens arbeid med flyktninger 
 
Rådmannen vil advare mot at det utvikles egne områder for 
flyktninger. Disse bør i størst mulig grad integreres i det 
ordinære boligmarkedet og eksisterende nærmiljøer. 
Eiendom er spesielt oppmerksom på å kjøpe boliger når nye 
boligprosjekter i Oppegård utvikles for å stille boliger til 
disposisjon for blant annet flyktninger.  

 
 
Verbalvedtak fra 2015 

Vedtak Status Navn Kommentar 

20  Rådmannen bes etablere et fritidstilbud for de 
fra 16 til 25 år på ungdommens vilkår i 
Kolbotn sentrum/Kolben med oppstart 2015. 

I juni 2016 startet driften av det nye fritidstilbudet, Hjørnet 
ungdomskafe, i Kolbotnveien 26. Ungdom i målgruppen har 
medvirket i utformingen av tilbudet. Tilbudet er nå åpent 
onsdager og torsdager fra kl. 13.00 - 19.00 og fredager fra 
kl. 13.00 - 23.30. 
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6.4 Interkommunalt samarbeid 
 
Follorådet 
Follorådet er et regionalt samarbeidsorgan for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.  
 
Målsettingen for samarbeidet er:  

 mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder 

 kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om samfunnsutvikling, 
tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon  

 
Follorådet består av ordførerne og rådmennene i Follo-kommunene og i Akershus fylkeskommune. 
Disse møtes vanligvis en gang per måned og behandler aktuelle saker. Follorådet er det sentrale 
premissgivende og utøvende organet i samarbeidet. Follorådet avgir innstilling i saker som forelegges 
Follomøtet, og vedtar årsmelding og regnskap. Stortingsrepresentantene fra Follo skal minst én gang 
per år inviteres til dialog med Follorådet, og Nils-Aage Jegstad og Gunvor Eldegard deltok på 
Follorådsmøtet den 15. april på NMBU.  
 
Follorådet behandlet 87 saker, deriblant følgende høringsinnspill og uttalelser i 2016: 

 Høringsinnspill – Nærpolitireformen – høring av politimesterens foreløpige forslag til lokal 
struktur i Øst Politidistrikt 

 Høringsuttalelse – Regional planstrategi for Akershus 2017 – 2020 – offentlig ettersyn 

 Høringsuttalelse – Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 - 2030 

 Høringsinnspill – Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029 

 Høringsinnspill – bygging av ny E18 Retvet – Vinterbro – kryssing av jernbanen ved Holstad i Ås 
kommune 

 Høringsuttalelse – KVU Oslo-Navet – Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og 
gjennom Oslo 

 Høringsuttalelse – Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder 

 Høringsuttalelse – Regional plan for masseforvaltning 

 Uttalelse – lokalisering av Barnas Hus i Øst Politidistrikt  

 Uttalelse – lokalisering av ny videregående skole i Ski  
 
Follorådet gjennomførte studietur til Danmark 22.-24. august. Flere kommuner rundt København ble 
besøkt; Gulborgsund, Gentofte og Holbæk. I tillegg holdt blant annet professor Jakob Torfing og 
professor Annika Agger, begge Roskilde universitet, innlegg om politisk samskabelse og nye politiske 
samarbeidsformer.  
 
Follomøtet er follosamarbeidets øverste organ og består av formannskapet fra hver Follo-kommune 
og fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune. Det er møteplikt. I møtet drøftes sentrale utfordringer 
for folloregionen og andre saker knyttet til de formål og oppgaver som er angitt ovenfor.  
 
I 2016 var ordfører Thomas Sjøvold, Oppegård kommune, leder, mens ordfører Tuva Moflag, Ski 
kommune, var nestleder.  
 
Follomøtet hadde ett møte i 2016 og behandlet fem saker, herunder handlingsplan og budsjett for 
det regionale samarbeidet. 
 
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Follorådet samt deres respektive rådmenn og daglig 
leder, og forbereder sakene for Follorådet og Follomøtet. 
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Rådmannskollegiet består av rådmennene i de deltakende kommunene. Rådmannskollegiet ledes av 
rådmannen i den kommunen som har lederskapet i Follorådet. Lederen skal påse at de saker som 
kollegiet legger frem for Follorådets organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
 
Sekretariatet for Follorådet ledes av en daglig leder og ivaretar nødvendige sekretariatsfunksjoner 
for Follorådets organer. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet. Sekretariatsleder skal 
iverksette handlingsprogram og øvrige vedtak fattet av Follorådet og Follomøtet. Det er også ansatt 
en rådgiver i 100 % stilling i sekretariatet for blant annet å følge opp næringssamarbeidet. I juni ble 
ny helserådgiver engasjert i 100 % stilling for å følge særlig opp kommunenes samarbeid innen helse 
og omsorg og koordinere arbeidet mot Ahus. 
 
Administrative fagnettverksgrupper er underlagt Rådmannskollegiet, og fungerer som 
styringsgruppe. I den grad Follorådet finner det tjenlig, kan midlertidige faggrupper med medlemmer 
fra deltakerkommunene og/eller eksterne fagfolk etableres for ønsket saksutredning. 
Nettverksgruppene innen ulike fagområder følger opp og gjennomfører Follorådets utviklingsarbeid 
og tiltak som gjerne organiseres som prosjekter. Følgende fagnettverksgrupper er for tiden etablert: 
Areal- og samferdselsgruppe, Klima- og energinettverk og Helsegruppe. 
 
Medlemmer av Areal- og samferdselsgruppen deltok på den 20. europeiske konferansen om Mobility 
Management - ECOMM i Athen i juni.  
 

Interkommunale selskaper og tiltak der Oppegård kommune er deltaker 
 
Selskaper organisert etter lov om aksjeselskaper (AS): 
1) Follo Futura AS 
Deleiere: Kommunene Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby Ås, Nesodden og Akershus 
fylkeskommune. Virksomheten er lokalisert i Ås kommune. Formålet er arbeidsevnevurdering, 
kompetansebygging med fokus på attføring, kvalifisering, formidling og jobb. Samarbeider også tett 
med NAV og næringslivet. Driften finansieres uten løpende kommunetilskudd. Oppegård kommunes 
eierandel er 17,3 %. Selskapet har de siste årene gjennomført en større strategiomlegging fra 
hovedvekt på produksjon og opplæring innenfor mekanisk industri, til kvalifisering for handel og 
service. 

 
2) Alarmsentralen Brann Øst AS 
Deleiere: Kommunene Oppegård, Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, 
Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Ski og 
Ås. Moss er vertskommune. Formålet er brannvarsling og alarmtjenester. Eierandel og 
kostnadsfordeling i henhold til innbyggertall. 
 
3) OK Industrier AS 
Oppegård kommune har en eierandel på 100 %. Selskapet har som formål å tilby arbeid/sysselsetting 
for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid. Arbeidsstokken varierer mellom 22-28 personer. 
Selskapet har over tid sikret arbeid til en målgruppe med få andre muligheter i arbeidsmarkedet. 
Virksomheten finansieres ved statstilskudd, årlig kommunalt driftstilskudd i størrelsesorden 1 mill kr 
per år og salgsinntekter fra egen produksjon. 
 
Selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper (IKS): 
1) Follo lokalmedisinske senter IKS 
Deleiere: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski og Ås. Ski er vertskommune. Fra 1.1.2016 ble 
Follo legevakt IKS en del av Follo lokalmedisinske senter IKS som består av legevakt og øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud med sengeplasser (KAD) til innbyggere i eierkommunene. Oppegård kommunes 
eierandel er 23 %. Tilskudd fra Oppegård kommune var i 2016 på 12,2 mill kr. 
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2) Follo Ren IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski og Ås. Ski er vertskommune. Formålet er å 
sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor kommunenes 
ansvar etter forurensningsloven og supplerende bestemmelser. Oppegård kommunes eierandel er 
23,8 %. Tilskudd fra Oppegård kommune i 2016 var på 20,4 mill kr. 
 
3) Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. Ås er 
vertskommune. Formålet med selskapet er å yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner, 
synliggjøre og bekjempe privat vold, yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller 
seksuelle overgrep og deres pårørende. Senteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Oppegård 
kommunes eierandel er 13,3 %. Tilskudd fra Oppegård kommune var i 2016 på 2,8 mill kr, inkludert 
videreformidling av andel rammetilskudd med formål krisesenteret.  
 
4) Follo Brannvesen IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Enebakk, Ås, Frogn og Nesodden.  Ski er vertskommune. 
Formålet er å være en felles brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag 
virksomheten blir stilt overfor jf lover og forskrifter og på annen måte. IKS’et arbeider for å oppnå en 
tilfredsstillende brannteknisk standard for alle typer bygninger.  Oppegård kommunes eierandel er 
22 %, og tilskudd fra Oppegård kommune var i 2016 på 21,4 mill kr.  
 
5) Nordre Follo Renseanlegg IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ås og Ski. Ås er vertskommune. Formålet er å rense avløpsvann i 
henhold til utslippstillatelse fra Fylkesmannen og behandle og omsette avløpsslam i henhold til 
forskrift. Kommunene er eiere av fellesanlegget i det forholdet de har betalt anleggskostnader. For 
Oppegård kommune er dette 33 %. Tilskudd fra Oppegård kommune var i 2016 på 8,2 mill kr.  
 
Virksomheter organisert etter kommunelovens § 27 
1) Kemneren i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Oppegård er vertskommune. 
Formålet er å drive felles skatteoppkreverkontor for deltakerkommunene. Oppegård kommunes 
tilskudd i 2016 var på 3,0 mill kr. 

 
3) Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Nesodden, Vestby og Ås. Ås er 
vertskommune. Formålet er å yte sekretærbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i 
samsvar med bestemmelser i Kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Oppegård kommunes 
tilskudd i 2016 var på kr 307 000.  

 
4) Follo barnevernvakt 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. Formålet er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter utenfor barnevernets 
ordinære åpningstid, for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og 
ungdom hjelp når de trenger det. Tilskuddet beregnes etter innbyggertall og var i 2016 på 1,1 mill kr. 
 
Virksomheter organisert etter kommunelovens § 28 
Follo barne- og ungdomsskole 
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. Formålet er å gi barn og unge med lærevansker undervisningstilbud på barne- og 
ungdomstrinnet. Skolen har plass til ca 60 elever. Oppegård kommune eier 12 skoleplasser. I 
skoleåret 2016-2017 har Oppegård seks elever med hel plass og en elev med halv plass. Kostnadene 
til skoledriften fordeles i hovedsak på kommunene etter antall elevplasser den enkelte kommune til 
enhver tid benytter.  
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Andre interkommunale samarbeid 
Landbrukskontoret i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Ås er vertskommune. 
Formålet er å drive saksbehandling av landbrukssaker og delta i planarbeid og gjennomføring av tiltak 
innen landbruk og miljøforvaltning. Tilskuddet fra Oppegård kommune i 2016 var på kr 248 000. 
 
Kompetansehjulet i Follo (KHF) 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Formålet er å drive 
kompetanseutvikling med hovedgruppe i pleie- og omsorgssektoren. 
 
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 
Deltakende kommuner: Oppegård, Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Ski, Ås, Nesodden, Frogn og 
Vestby. Oslo kommune ivaretar det daglige arbeidet. Formålet er å tilrettelegge det faglige 
samarbeidet mellom medlemskommunene. Oppegård kommunes eierandel er 2,8 %. Tilskudd fra 
Oppegård kommune i 2016 var på kr 117 000. 
 
IKT-Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Samarbeidet er 
initiert av Follorådet. Formålet er å utvikle og drifte felles IKT-løsninger for kommunene, blant annet 
bredbånd, selvbetjeningsportal, felles kartportal mv. Tilskuddet fra Oppegård kommune i 2016 var 
på kr 644 000. 
 
Follo byggetilsyn 
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Formål er å bidra til å øke 
antall gjennomførte tilsyn med foretak som har ansvarsrett i Follo. Hensikten er å hindre byggefeil og 
sikre kvaliteten på det som bygges. Tilskuddet fra Oppegård kommune i 2016 var på kr 396 000. 
 
I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk mellom kommunene 
på leder- og faglig nivå. I enkelte av disse møter (fast og/eller etter behov) deltar representanter fra 
Akershus fylkeskommune. 
 
Follo.no 
Ytterligere informasjon om interkommunalt samarbeid i Follo, kontaktinformasjon til selskap og 
styreledere finnes på http://www.follo.no.  
 

http://www.follo.no/
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Oppegård kommune 2016 

Økonomisk oversikt - drift 
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 

2016 2016 2016 2015 
Driftsinntekter Note 
Brukerbetalinger 118666457 116826100 109500700 117398432 

Andre salgs- og leieinntekter 195289071 192149600 190634600 189994092 

Overføringer med krav til motytelse 191561419 160628271 111319079 172 608113 

Rammetilskudd 458669414 466200000 466200000 456122278 

Andre statlige overføringer 55960399 49748000 40387000 50504454 

Andre overføringer 9863877 6199000 5045000 9944802 

Skatt på inntekt og formue 964475476 924000000 924000000 867873783 

Eiendomsskatt O O O O 

Andre direkte og indirekte skatter O O O O 

Sum driftsinntekter 1994486112 1915750971 1847086379 1864445954 

Driftsutgifter 
Lønnsutgifter 997391298 1010396791 937844800 946949156 

Sosiale utgifter 273169674 290552507 278845300 261150512 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 231763449 224617970 204830800 205733127 

KjØp av tjenester som erstatter tj.produksjon 191461073 187001400 169700700 173922133 

Overføringer 82325055 91710 230 121121100 77 445 728 

Avskrivninger 6,10 109337714 116193000 116193000 106990427 

Fordelte utgifter -9237403 -9525605 -10756921 -14245868 

Sum driftsutgifter 1876210861 1910946293 1817778779 1757945215 

Brutto driftsresultat 118275251 4804678 29307600 106500740 

Finansinntekter 

Renteinntekter og utbytte 12417123 11500000 11500000 14055717 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) O O O O 

Mottatte avdrag på utlån 216566 100000 100000 154698 

Sum eksterne finansinntekter 12633689 11600000 11600000 14210414 

Finansutgifter 
Renteutgifter og låneomkostninger 40333310 49650000 49650000 45598130 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) O O O O 

Avdrag på lån 15 93833142 94000000 94000000 89613 142 

Utlån 56455 200000 200000 111662 

Sum eksterne finansutgifter 134222907 143850000 143850000 135322934 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -121589218 -132250000 -132250000 -121112520 

Motpost avskrivninger 109337714 116193000 116193000 106990427 

Netto driftsresultat 106023747 -11252322 13 250600 92378647 

Interne finanstransaksjoner 
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 76648711 76648711 O 14561622 

Bruk av disposisjonsfond 5 4456118 3808000 O 5438100 

Bruk av bundne fond 5 21119855 24575922 3881000 21357715 

Sum bruk av avsetninger 102224684 105032633 3881000 41357437 

Overført til investeringsregnskapet 14550000 9300000 9300000 4034937 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk O O O O 

Avsatt til disposisjonsfond 5 82853711 80743711 4095000 22378222 

Avsatt til bundne fond 5 32786935 3736600 3736600 30674214 

Sum avsetninger 130190646 93780311 17131600 57087373 

Regnskapsmessig mindreforbruk 21 78057785 O O 76648711 

10.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Økonomisk oversikt - investering 

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 

Note 2016 2016 2016 2015 

Inntekter 

Salg av driftsmidler og fast eiendom 20203867 23000000 10000000 12547071 
Andre salgsinntekter O O O O 
Overføringer med krav til motytelse 2038932 O O 15604609 
Kompensasjon for merverdiavgift 11931073 33990000 48861000 17186195 
Statlige overføringer 14753200 9220000 8300000 1908000 
Andre overføringer 1330000 1275000 O 6510000 
Renteinntekter og utbytte O O O O 
Sum inntekter 50257072 67485000 67161000 53755875 

Utgifter 

Lønnsutgifter O O O 91873 

Sosiale utgifter O O O 12954 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 142480795 248867000 283096000 115637208 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon O O O O 
Overføringer 11931073 33990000 48861000 17426195 
Renteutgifter og omkostninger O O O O 
Fordelte utgifter O O O O 
Sum utgifter 154411868 282857000 331957000 133168231 

Finanstransaksjoner 

Avdrag på lån 15 35045777 25050000 16300000 26067169 

Utlån 59379102 70000000 75000000 54556488 

~øpavak~erogande~r 13 4451952 4300000 4300000 4034937 

Dekning av tidligere års udekket O O O O 
Avsatt til ubundne investeringsfond O O O O 
Avsatt til bundne investeringsfond O O O O 
Sum finansieringstransaksjoner 98876831 99350000 95600000 84658594 

Finansieringsbehov 203031627 314722000 360396000 164070949 

Dekket slik: 

Bruk av lån 6 116496975 239872 000 299696000 131437382 

Salg av aksjer og andeler O O O O 
Mottatte avdrag på utlån 15 30128594 21400000 21400000 28181674 

Overført fra driftsregnskapet 14550000 9800000 9300000 4034937 

Bruk av tidligere års udisponert O O O O 
Bruk av disposisjonsfond 5 40000000 40000000 30000000 O 
Bruk av bundne driftsfond O O O O 
Bruk av ubundne investeringsfond O O O O 
Bruk av bundne investeringsfond 5 1856058 3650000 O 416956 
Sum finansiering 203031627 314722000 360396000 164070949 

Udekket/udisponert O O O O 

4- 09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Anskaffelse og anvendelse av midler 
Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

Anskaffelse av midler 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1994486112 1915750971 1847086379 1864445954 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse O) 50257072 67485000 67161000 53755875 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 159259258 272 872 000 332696000 173829470 

Sum anskaffelse av midler 2204002442 2256107971 2246943379 2092031300 

Anvendelse av midler 

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1766873147 1779072 163 1650509879 1650954788 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse O) 154411868 282857000 331957000 133168231 

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 233099738 243200000 239450000 219981528 

Sum anvendelse av midler 2154384753 2305129163 2221916879 2004104546 

Anskaffelse - anvendelse av midler 49617689 -49021192 25026500 87926754 

Endring i ubrukte lånemidler 23503025 O O 18562618 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift O O O O 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest O O O O 
Endring i arbeidskapital l 73120714 -49021192 25026500 106489372 

Avsetninger og bruk av avsetninger 

Avsetninger 193698430 84480311 7831600 129701147 

Bruk av avsetninger 144080741 148682633 33881000 41 774 393 

Til avsetning senere år O O O O 
Netto avsetninger 49617689 -64202322 -26049400 87926754 

Int. overføringer og fordelinger 

Interne inntekter mv 133125117 135518605 136249921 125859450 

Interne utgifter mv 133125117 135018605 136249921 125859450 

Netto interne overføringer O 500000 O O 

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap Regnskap 

2016 2015 

OMLØPSMIDLER 

Endring betalingsmidler 136987660 65836226 

Endring ihendehaverobl og sertifikater O O 
Endring kortsiktige fordringer 23586487 20450753 

Endring premieavvik 15093080 -10790972 

Endring aksjer og andeler O O 
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 175667227 75496007 

KORTSIKTIG GJELD 

Endring kortsiktig gjeld (B) -102546513 30993365 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 1 73120714 106489371 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Oversikt - balanse Regnskap Regnskap 

2016 2015 

EIENDELER Note 

Anleggsmidler 5224654055 5101601635 

Faste eiendommer og anlegg 10 3086199077 3067678263 

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 79861705 60759359 

Utlån 268170997 238925873 

Konserninterne langsiktige fordringer 1324456 1537810 

Aksjer og andeler 13 43741584 39289632 

Pensjonsmidler 2 1745356236 1693410697 

Omløpsmidler 1 768193819 592526592 

Kortsiktige fordringer 116894750 93308264 

Konserninterne kortsiktige fordringer O O 
Premieavvik 2 89144335 74051255 

Aksjer og andeler O O 
Sertifikater O O 
Obligasjoner O O 
Derivater O O 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 18 562154734 425167073 
SUM EIENDELER 5992847873 5694128226 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 1636468619 1528880823 

Disposisjonsfond 5 225006883 186609290 

Bundne driftsfond 5 S6 619 065 44951985 

Ubundne investeringsfond 5 10240338 10240338 

Bundne investeringsfond 5 2797855 4653913 

Regnskapsmessig mindreforbruk 21 78057785 76648711 

Regnskapsmessig merforbruk O O 
Udisponert i inv.regnskap O O 
Udekket i inv.regnskap O O 
Kapitalkonto 6 1277 539038 1219568932 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 17 -13 792 345 -13 792 345 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves O O 

Langsiktig gjeld 4018747132 3930161794 

Pensjonsforpliktelser 2 2191739199 2114079378 

Ihendehaverobligasjonslån O O 
Sertifikatlån O O 
Andre lån 14 1827007933 1816082416 

Konsernintern langsiktig gjeld O O 

Kortsiktig gjeld 1 337632122 235085609 

Kassekredittlån O O 
Annen kortsiktig gjeld 337632122 235085609 

Derivater O O 
Konsernintern kortsiktig gjeld O O 
Premieavvik O O 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5992847873 5694128226 

MEMORIAKONTI 

Memoriakonto 74592361 50520720 

Ubrukte lånemidler 1 71632116 48129092 

Ubrukte konserninterne lånemidler O O 
Andre memoriakonti 2960244 2391628 

Motkonto for memoriakontiene -74592361 -50520720 

6 09.02.2017 



HOVEDOVERSIKTER (2) 

Regnskaps- og budsjettskjemaer 



Oppegård kommune 2016 

Regnskapsskjema lA - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 
2016 2016 2016 2015 

Note 
Skatt på inntekt og formue 964475476 924000000 924000000 867873783 

Ordinært rammetilskudd 458669414 466200000 466200000 456122278 

Skatt på eiendom O O O O 
Andre direkte eller indirekte skatter O O O O 
Andre generelle statstilskudd O O O O 
Sum frie disponible inntekter 1423144 890 1390200000 1 390 200 000 1 323 996 061 

Renteinntekter og utbytte 12417123 11500000 11500000 14055717 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) O O O O 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 40333310 49650000 49650000 45598130 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) O O O O 
Avdrag på lån 93833142 94000000 94000000 89613 142 

Netto finansinnt./utg. -121749329 -132150000 -132150000 -121155556 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk O O O O 
Til ubundne avsetninger 5 76648711 80743711 4095000 12011622 

Til bundne avsetninger O O O O 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 76648711 76648711 O 14561622 

Bruk av ubundne avsetninger O O O O 
Bruk av bundne avsetninger O O O O 
Netto avsetninger O -4095000 -4095000 2550000 

Overført til investeringsregnskapet 5 9000000 9300000 9300000 3574937 

Til fordeling drift 1292395561 1244655000 1 244 655 000 1 201 815 568 

Sum fordelt til drift (fra skjema lB) 1214337777 1244655000 1 244 655 000 1125 166 858 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 21 78057785 O O 76648711 

Budsjettskjema lA - drift Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 

Skatt på inntekt og formue 924000000 873614000 832842153 

Ordinært rammetilskudd 466200000 449717000 445261429 

Skatt på eiendom O O O 
Andre direkte eller indirekte skatter O O O 
Andre generelle statstilskudd O O O 
Sum frie disponible inntekter 1390 200 000 1323331000 1278103582 

Renteinntekter og utbytte 11500000 13 500000 14881062 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) O O O 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 49650000 53600000 50114214 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) O O O 
Avdrag på lån 94000000 89800000 87169142 

Netto finansinnt./utg. -132150000 -129900000 -122402293 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk O O O 
Til ubundne avsetninger 5 80743711 14569722 39426133 

Til bundne avsetninger O O O 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 76648711 14561622 30493433 

Bruk av ubundne avsetninger O 8000000 O 
Bruk av bundne avsetninger O O O 
Netto avsetninger -4095000 7991900 -8932700 

Overført til investeringsbudsjettet 9300000 3800000 3449745 

Til fordeling drift 1244655000 1197622900 1143318843 

Sum fordelt til drift (fra skjema lB) 1244655000 1197622900 1128757221 
Mer/mindreforbruk O O 14561622 

8 09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Regnskapsskjema lB - drift 
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

Ansvar 2016 2016 2016 2015 

1000 Rådmannen 10099951 9622000 8618000 8947454 

1050 Felles - Stab og støtte 844887 1436000 800000 O 

1100lKT 15996839 12759000 12714000 13 248138 
1200 Organisasjon- og tjeneste 30230134 33640300 32776300 30544596 
1201 Ressursbank O O O O 

1300 Kommunikasjon og service 6884021 7570200 7466200 8775263 

1400 Samfunnsutvikling 10397771 10569700 8473300 8381841 
1500 Regnskap 10376517 10572 400 10 331400 9371812 

1600 Jus- og administrasjon 18736461 19168200 19013 200 18489709 
1601 Bestillerkontoret 21189478 19641300 18829300 19404126 

1700 Eiendomsforvaltning -6826062 -4884000 -3433400 -3347436 

1701 Renhold 32954876 33802700 32364400 32992214 

1702 Drift og Vedlikehold 58631827 52553900 48305500 47653629 
2000 Bygg og kart -59552 770200 706200 3217485 

2050 Felles - Samfunn og teknikk 550000 456000 -1000000 O 

2500 UTE 6501761 5562000 O O 

2501 Vann, selvkostområde -9227 378 -9845700 -9845700 -12571903 

2502 Avløp, selvkostområde -6025014 -5923200 -5923200 -12845055 

2503 Slam/privet, selvkostområde 134994 -21000 -21000 672 640 

2504 Renovasjon, selvkostområde -1251513 -1241200 -1241200 -777536 

2505 Feiing, selvkostområde -220295 -126900 -126900 -228133 
2510 Brann og feiervesenet 19381000 19391000 19391000 18573000 

2511 Vei 6514042 3314900 O O 

2512 Park og idrett 2326050 2886300 O O 

25200MA 3446974 5214600 5214600 4812213 
2540 Vei og park (utgår) 8429067 8453200 16597000 13 295846 

3001 PPT 12651141 13 241000 11902000 11537512 
3010 Skole felles 16443651 13 880600 21455000 8376064 

3011 Greverud skole 29688876 29029200 27 354000 28427114 

3012 Kolbotn skole 19219838 19595200 18730000 18587573 

3014 Tårnåsen skole 29547694 29738200 27794000 28703260 
3015 Vassbonn skole 20327600 21176500 20262000 20639867 

3016 Østli skole 18993683 19194800 18022000 20051381 
3022 Hellerasten skole 15743802 15857000 15307000 15438713 

3023 Ingieråsen skole 22465025 22413 800 21079000 20747235 

3024 Flåtestad skole 23091442 23215800 21961000 23411815 

3029 Sofiemyrtoppen skole 38925109 37942400 36834000 38941680 

3030 Sofiemyråsen skole 13 164635 14158000 13 602000 12935078 

3040 Alternativ opplæring 2926131 2936500 2836000 3120049 
3050 Oppegård kvalifiseringssenter 9163156 9411 000 9172 000 8679192 

4010 Barnehage felles -6034317 -5511500 -4387000 -9642933 

4011 Bråten barnehage 7972 192 8161100 7933000 7888775 

4012 Vestre Greverud barnehage 9052863 9388000 8818000 8685567 

4013 Greverudlia barnehage 6438531 6465800 6309000 7081849 
4014 Haukeliveien barnehage 8502836 8794000 8553000 8266001 

4015 Hellerasten barnehage 7727290 7918400 8185000 8154366 

(1 09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Regnskapsskjema lB - drift 
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

Ansvar 2016 2016 2016 2015 
4016 Holberg barnehage 7940521 8309000 8715000 8545156 
4018 Ingierkollen barnehage 10620027 10969000 10692000 10981359 

4019 Mellomåsen barnehage 8477 860 8819000 8621000 8334918 

4020 Nordåsveien barnehage 8629678 8904300 8720000 8404455 

4021 Rognebærlia barnehage 8457806 8688000 8695000 8589261 

4022 Kolbotn barnehage 9092427 9069800 8508000 8858812 

4023 Sætreskogen barnehagen 8607890 8775000 8595000 8464743 

4025 Tømteveien barnehage 7819643 7991000 7521000 8395983 
4027 Trolldalen barnehage 11291675 11566000 11366000 10947115 

4028 Vestliveien barnehage 7816307 8177 700 8263000 8014554 

4029 Ødegården barnehage 7855794 8005000 8088000 6871488 

4030 Augestad barnehage 10737846 10806000 10 140000 10487589 

4031 Kapellveien barnehage 8637980 8907000 8973000 8663170 

4032 Gimleveien barnehage 9247605 9515200 9376000 9160040 

4033 Slåbråten barnehage 8837068 8906000 8608000 8483910 

4034 Ekornrud barnehage 13 093 053 13 112200 12743000 12750306 

4035 Hareveien barnehage 12306994 12447000 12134000 12008152 

4050 Midlertidig barnehage på Ødegården 1483782 2000000 2000000 1101600 

4051 Apen barnehage 117222 141000 139000 114589 

5000 Pleie og omsorg, prosjekter -473008 -33500 O -366858 

5001 Samhandling, sykehus 415503 93000 700000 1394748 

5002 Pleie og omsorg - felles 512769 996330 2517300 -48366 

5010 HØyås bo og rehab.senter 78938975 79681970 80702000 67765662 

5015 Omsorgsboliger 32569860 33319200 32802900 31324312 

5020 Bjørkås sykehjem 26417715 27898200 28118200 25163421 

5025 Psykisk helsetjeneste 24578833 24372 000 23359000 23222406 

5035 Hjemmetjenesten 61526951 62467900 62430900 57355300 
5040 Greverud sykehjem 50272 698 52221800 54882800 49490922 
6000 Sosial felles -58536746 -56819000 -45034000 -50894909 

6010 Barnevernstjenesten 37477 257 38403000 37817000 36865034 

6020 TILFU 101078929 102121000 90665000 94630893 

6030 NAV Oppegård 65323218 65037000 57847000 55002726 

7010 Helsetjeneste 63217244 63398200 61650000 51086815 

8000 Felles - Kultur og fritid O O 500000 O 
8010 Kulturskoien 6695045 6715000 6268000 6399675 

8015 Kulturhus 3365889 4415400 3901000 3586455 

8020 Bibliotek 7205923 7348600 6653000 6443970 
8030 Idrett og friluftsliv (utgår) 1436211 1437000 9141900 11426187 

8040 Nærmiljø 8656959 9641000 9036000 8389328 
9000 Andre områder -3487709 14485000 37070000 -10981292 

9110 Follorådet 54334 O O 57591 
9113 Kemneren i Follo 74328 O O 90115 

9500 Overføringer og finanstransaksjoner -82592 O O -54538 

Sum 1 214 337 777 1 244 655 000 1 244 655 000 1 125 166 858 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Regnskapsskjema 2A - investering 

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 

Note 2016 2016 2016 2015 

Investeringer i anleggsmidler 154411868 282857000 331957000 133168231 

Utlån og forskutteringer 59379102 70000000 75000000 54556488 

KjØp av aksjer og andeler 4451952 4300000 4300000 4034937 

Avdrag på lån 35045777 25050000 16300000 26067169 

Dekning av tidligere års udekket O O O O 

Avsetninger O O O O 

Årets finansieringsbehov 253288699 382207000 427557000 217826825 

Finansiert slik: 

Bruk av lånemidler 116496975 239872 000 299696000 131437382 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 20203867 23000000 10000000 12547071 

Tilskudd til investeringer 16083200 10495000 8300000 8418000 

Kompensasjon for merverdiavgift 11931073 33990000 48861000 17186195 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 32167526 21400000 21400000 43786283 

Andre inntekter O O O O 

Sum ekstern finansiering 196882641 328757000 388257000 213 374 932 

Overført fra driftsregnskapet 14550000 9800000 9300000 4034937 

Bruk av tidligere års udisponert O O O O 

Bruk av avsetninger 5 41856058 43650000 30000000 416956 

Sum finansiering 253288699 382207000 427557000 217826825 

Udekketjudisponert O O O O 

Budsjettskjema 2A - investering 

Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 

Investeringer i anleggsmidler 282857000 260827 016 312134286 

Utlån og forskutteringer 70000000 55000000 44305056 

KjØp av aksjer og andeler 4300000 3800000 3449745 

Avdrag på lån 25050000 15700000 12696753 

Dekning av tidligere års udekket O O O 

Avsetninger O O O 

Årets finansieringsbehov 382207000 335327016 372 585 840 

Finansiert slik: 

Bruk av lånemidler 239872 000 199144000 179144076 

Inntekter fra salg av anleggsmid!er 23000000 10000000 10 274 365 

Tilskudd til investeringer 10 495 000 18300000 92471986 

Kompensasjon for merverdiavgift 33990000 36168000 52096824 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 21400000 33983000 21795751 

Andre inntekter O O O 

Sum ekstern finansiering 328757000 297595000 355783002 

Overført fra driftsbudsjettet 9800000 3800000 3889745 

Bruk av tidligere års udisponert O O O 

Bruk av avsetninger 43650000 33932016 12913 093 

Sum finansiering 382207000 335327016 372 585 840 

Udekketjudisponert O O O 

"1'1 09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Regnskapsskjema 2B Investeringer i anleggsmidler 

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

Objekt 2016 2016 2016 2015 

1253 Boliger Edv. Griegs vei 4374959 17000000 87000000 2165950 

2043 IKT utstyr, oppgraderinger 6531638 6500000 4500000 3726456 

2071 Strategisk eiendomskjøp 9883478 1560000 O O 

2136 Bil Greverud sykehjem - DP94226, Opel Vivaro L2H1 500000 500000 O O 

2138 Varebil OMA 239171 250000 O O 

3109 Greverud skole - moduler 1291638 8197000 2875000 1552577 

3403 Digitale ferdigheter i skolen - løpende 9774444 3460000 2462000 O 

3405 Greverud skole, fasade bygg 115784 5743000 5625000 381922 

3406 Kolbotn skole, utskiftning tak O O O 210 195 

3407 Follo barne- og ungdomsskole 156762 209000 9750000 O 

3408 Kolbotn skole, nytt bygg og rehabilitering 74726 50000000 50000000 O 

4026 Hareveien barnehage O O O 4950 

4027 Ny Ødegården barnehage 293675 294000 O 38391409 

4029 Ny Greverudlia barnehage 3221883 14000000 14000000 382522 

4030 Rehabilitering av Augestad bhg avd Øståsen O 896000 O 104545 

5026 Velferdsteknologi 1604545 1500000 1500000 382915 

5027 Follo lokal medisinsk senter O O O 7601135 

5028 Kommunalt legekontor, inventar og IKT 1309421 1320000 1170000 O 

5029 Døgnovernatting/korttidsleie 6 enheter O 7000000 7000000 O 

6001 Rådhuset 1172 840 3750000 3750000 2346969 

6004 Kolbotnvn 23 Hovednummer O O O O 

7022 Salg fast eiendom/anlegg 20816 O O O 

7056 Gang- og sykkelveiprosjekter, sykkelstrategi 3550629 4450000 5250000 4610179 

8033 østre Greverud flerbrukshall -197744 O O 514230 

8048 Ny idrettshall Kolbotnområdet O O O 732051 

8059 Kino -121242 O O O 

8078 Nye Lysløyper, Oppegård nord til sør 148833 3700000 3700000 O 

9001 KjØp av utleieboliger 5323352 10 500000 10500000 8277676 

9002 Anskaffelse av biler og maskiner, UTE 2252192 5125000 4250000 816045 

9003 Anskaffelse av biler og maskiner, vann 925533 750000 75000 141250 

9004 Oppgradering av vannverket 6329897 7000000 5500000 1530838 

9005 Utbedring vannledningsnett 1467992 4000000 7000000 2793529 

9006 Anskaffelse av biler og maskiner, avløp 925533 750000 75000 141250 

9007 Rehabilitering avløpsnett 3556673 5000000 9500000 2578104 

9008 Veier, anlegg, fortau 1048108 1100000 1100000 381306 

9009 Generelle trafikksikringstiltak 147127 1500000 700000 1576721 

9012 Oppgradering av gate/vei-belysning 172 000 150000 150000 80868 

9019 Opprusting av idrettsanlegg i kommunen 123013 800000 800000 673486 

9037 Forandrings-/tilpasningsarbeider 14883022 23350000 13 650000 9151550 

9039 Sikringstiltak lekeutstyr skole/bhg 1231042 1200000 1200000 1447546 

9083 Kirken div råteskader/teknisk installasjon 210394 700000 700000 863387 

9099 Brannsikring kommunale bygg 781098 2200000 2200000 2189590 

9104 Vannverket, risikoreduserende tiltak for råvannspumpe O O 1500000 992475 

9106 Utvidelse gjenvinningsstasjon Sofiemyr -108029 O O 5053511 

9113 Utbedring av garderober, driftsstasjonen O O O 16724 

9116 Kulvert Liaveien syd -231 793 O O 5192069 
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Oppegård kommune 2016 

Regnskapsskjema 2B Investeringer i anleggsmidler 

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

Objekt 2016 2016 2016 2015 

9117 Strøksleke-jaktivitetsplass i Kolbotn sentrum O O O 1261823 

9119 Sofiemyrhallen, universell utforming O O 1000000 1030030 

9120 Utvidelse av HØyås O O O -216166 

9121 KjØp av boliger til flyktninger 48000037 52000000 41000000 22194727 

9122 Kornmoveien 16A rehabilitering 16199008 22200000 17250000 798060 

9123 Høyås, pasientsignal og nødlys 4746259 2278000 1800000 522379 

9124 Sikring av hovedvannforsyning 2108991 6500000 8000000 331448 

9126 Diverse investering kirken O 300000 300000 240000 

9127 Ny idrettshall 374163 5000000 5000000 O 

9128 Ballplass Hellerasten O 125000 125000 O 

TOTAL T 154411 868 282857 000 331 957 000 133 168231 

09.02.2017 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

1000 Rådmannen 

Utgifter 10205943 9677 000 8673000 9076466 

Inntekter -105992 -55000 -55000 -129012 
Sum ansvar: 1000 Rådmannen 10099951 9622000 8618000 8947454 

1050 Felles - Stab og støtte 

Utgifter 958577 1636000 1000000 O 
Inntekter -113 690 -200000 -200000 O 

Sum ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte 844887 1436000 800000 O 

1100lKl 

Utgifter 18325861 14452500 14187500 14981780 
Inntekter -2329022 -1693500 -1473500 -1 733 642 
Sum ansvar: 1100 IKl 15996839 12759000 12714000 13 248138 

1200 Organisasjon- og tjeneste 

Utgifter 34115850 37011600 35313 600 34320587 
Inntekter -3885715 -3371300 -2537300 -3775992 

Sum ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste 30230134 33640 300 32776300 30544 596 

1300 Kommunikasjon og service 

Utgifter 7352321 7985500 7691500 9718239 

Inntekter -468300 -415300 -225300 -942977 

Sum ansvar: 1300 Kommunikasjon og service 6884021 7570200 7466200 8775263 

1400 Samfunnsutvikling 

Utgifter 15061835 13 231100 10078700 13 619 656 

Inntekter -4676124 -2661400 -1605400 -5234999 

Sum ansvar: 1400 Samfunnsutvikling 10385712 10569700 8473300 8384657 

1500 Regnskap 

Utgifter 12335551 12596200 12108200 10933460 
Inntekter -1958248 -2023800 -1776800 -1561648 

Sum ansvar: 1500 Regnskap 10377 303 10572 400 10331400 9371812 

1600 Jus- og administrasjon 

Utgifter 20884682 20897500 20102500 20276247 

Inntekter -2148221 -1729300 -1089300 -1 786 316 

Sum ansvar: 1600 Jus- og administrasjon 18736461 19168200 19013 200 18489931 

1601 Bestillerkontoret 

Utgifter 24474778 22671000 21549300 21714195 
Inntekter -3285300 -3029700 -2720000 -2310069 
Sum ansvar: 1601 Bestillerkontoret 21189478 19641300 18829300 19404126 

1700 Eiendomsforvaltning 

Utgifter 42455603 43535000 43650600 45386156 
Inntekter -49275911 -48419000 -47084000 -48733592 

Sum ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning -6820307 -4884000 -3433400 -3347436 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

1701 Renhold 

Utgifter 36088235 36951000 35497700 36490230 
Inntekter -3133359 -3148300 -3133300 -3498016 

Sum ansvar: 1701 Renhold 32954876 33802700 32364400 32992214 

1702 Drift og Vedlikehold 

Utgifter 70360101 64920500 57874400 56020431 

Inntekter -11 728 274 -12366600 -9568900 -8366802 

Sum ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold 58631827 52553900 48305500 47653629 

2000 Bygg og kart 

Utgifter 12910 609 11989800 11925800 10898745 
Inntekter -12970161 -11219600 -11219600 -7681040 

Sum ansvar: 2000 Bygg og kart -59552 770200 706200 3217705 

2050 Felles - Samfunn og teknikk 

Utgifter 550000 456000 -1000000 O 

Sum ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk 550000 456000 -1000000 O 

2500 UTE 

Utgifter 7751611 7135200 O O 

Inntekter -1249041 -1573200 O O 

Sum ansvar: 2500 UTE 6502569 5562000 O O 

2501 Vann, selvkostområde 

Utgifter 35257262 34270000 34270000 33110111 

Inntekter -44482328 -44115700 -44115700 -45641625 

Sum ansvar: 2501 Vann, selvkostområde -9225066 -9845700 -9845700 -12531514 

2502 Avløp, selvkostområde 

Utgifter 40460836 38805600 38805600 33001471 

Inntekter -46482617 -44728800 -44728800 -45823646 

Sum ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde -6021781 -5923200 -5923200 -12822175 

2503 Slam/privet, selvkostområde 

Utgifter 1277 518 1831000 1831000 871 078 

Inntekter -1142329 -1852000 -1852000 -893460 

Sum ansvar: 2503 Slam/privet, selvkostområde 135189 -21000 -21000 -22382 

2504 Renovasjon, selvkostområde 

Utgifter 21581469 22 083200 22 083200 22487769 

Inntekter -22 832 982 -23324400 -23324400 -23265295 

Sum ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde -1251513 -1241200 -1241200 -777526 

2505 Feiing, selvkostområde 

Utgifter 2098334 2123600 2123600 2090275 

Inntekter -2318628 -2250500 -2250500 -2318408 

Sum ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde -220295 -126900 -126900 -228133 

2510 Brann og feiervesenet 

Utgifter 19381000 19391000 19391000 18573000 

Sum ansvar: 2510 Brann og feiervesenet 19381000 19391000 19391000 18573000 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

2511 Vei 
Utgifter 11139184 8101700 O O 

Inntekter -4624056 -4786800 O O 

Sum ansvar: 2511 Vei 6515128 3314900 O O 

2512 Park og idrett 
Utgifter 4441469 4928500 O O 

Inntekter -2114845 -2042200 O O 

Sum ansvar: 2512 Park og idrett 2326624 2886300 O O 

25200MA 
Utgifter 7069114 9137900 9137900 8674531 

Inntekter -3622139 -3923300 -3923300 -3862319 

Sum ansvar: 2520 OMA 3446974 5214600 5214600 4812213 

2540 Vei og park (utgår) 

Utgifter 10289599 10 145 200 22 928 800 27917407 

Inntekter -1860532 -1692000 -6331800 -14621561 

Sum ansvar: 2540 Vei og park (utgår) 8429067 8453200 16597000 13 295846 

3001 PPT 
Utgifter 13 513 500 13 893 000 11964000 12209538 

Inntekter -862359 -652000 -62000 -672 026 

Sum ansvar: 3001 PPT 12651141 13 241000 11902000 11537512 

3010 Skole felles 
Utgifter 23319339 20194800 25965000 15181820 

Inntektei -6873912 -6314200 -4510000 -6955756 

Sum ansvar: 3010 Skole felles 16445427 13 880 600 21455000 8226064 

3011 Greverud skole 

Utgifter 39159211 38020800 34228000 36913 764 

Inntekter -9470335 -8991600 -6874000 -8486224 

Sum ansvar: 3011 Greverud skole 29688876 29029200 27354000 28427540 

3012 Kolbotn skole 
Utgifter 26981331 26749700 24970000 26249585 

Inntekter -7761493 -7154500 -6240000 -7662012 

Sum ansvar: 3012 Kolbotn skole 19219838 19595200 18730000 18587573 

3014 Tårnåsen skole 

Utgifter 40229768 39039100 36162000 37932281 

Inntekter -10682074 -9300900 -8368000 -9229021 

Sum ansvar: 3014 Tårnåsen skole 29547694 29738200 27794000 28703260 

3015 Vassbonn skole 

Utgifter 28642715 28218600 26836000 28151537 

Inntekter -8315115 -7042100 -6574000 -7511 670 

Sum ansvar: 3015 Vassbonn skole 20327600 21176500 20262000 20639867 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 
3016 Østli skole 

Utgifter 24749120 25125600 24092000 25175391 
Inntekter -5755437 -5930800 -6070000 -5124010 
Sum ansvar: 3016 Østli skole 18993683 19194800 18022000 20051381 

3022 Hellerasten skole 

Utgifter 17287985 16962800 15554000 16665938 
Inntekter -1544147 -1105800 -247000 -1227 226 
Sum ansvar: 3022 Hellerasten skole 15743837 15857000 15307000 15438713 

3023 Ingieråsen skole 

Utgifter 24801064 24174500 21456000 23253054 
Inntekter -2336039 -1760700 -377 000 -2505820 
Sum ansvar: 3023 Ingieråsen skole 22465025 22413 800 21079000 20747235 

3024 Flåtestad skole 

Utgifter 26355579 26120700 22757900 27 082 497 
Inntekter -3264137 -2904900 -796900 -3670682 
Sum ansvar: 3024 Flåtestad skole 23091442 23215800 21961000 23411815 

3029 Sofiemyrtoppen skole 

Utgifter 49929612 48430000 45907000 48820517 
Inntekter -11 004 503 -10 487600 -9073000 -9878837 
Sum ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole 38925109 37942400 36834000 38941680 

3030 Sofiemyråsen skole 

Utgifter 14447538 15008000 14271000 14711343 
Inntekter -1282902 -850000 -669000 -1776265 
Sum ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole 13164 635 14158000 13602000 12935078 

3040 Alternativ opplæring 

Utgifter 3163924 3142500 2859000 3255240 
Inntekter -237739 -206000 -23000 -135191 
Sum ansvar: 3040 Alternativ opplæring 2926184 2936500 2836000 3120049 

3050 Oppegård kvalifiseringssenter 

Utgifter 16286844 14779000 14460000 15071634 
Inntekter -7123688 -5368000 -5288000 -6392442 

Sum ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter 9163156 9411 000 9172 000 8679192 

4010 Barnehage felles 

Utgifter 40200103 38750500 39443200 37054094 
Inntekter -46234420 -44262000 -43830200 -46697026 
Sum ansvar: 4010 Barnehage felles -6034317 -5511500 -4387000 -9642933 

4011 Bråten barnehage 

Utgifter 8466648 8603900 7964700 8523622 
Inntekter -494456 -442800 -31 700 -634848 
Sum ansvar: 4011 Bråten barnehage 7972192 8161100 7933000 7888775 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

4012 Vestre Greverud barnehage 

Utgifter 10444933 10 535000 8852100 9651315 

Inntekter -1392071 -1147000 -34100 -965748 

Sum ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage 9052863 9388000 8818000 8685567 

4013 Greverudlia barnehage 

Utgifter 6821568 6770200 6333600 7333594 

Inntekter -383037 -304400 -24600 -251745 

Sum ansvar: 4013 Greverudlia barnehage 6438531 6465800 6309000 7081849 

4014 Haukeliveien barnehage 

Utgifter 9616422 9680800 8581500 9355598 

Inntekter -1113 586 -886800 -28500 -1089597 

Sum ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage 8502836 8794000 8553000 8266001 

4015 Hellerasten barnehage 

Utgifter 8830300 8773300 8215500 9298993 

Inntekter -1103010 -854900 -30500 -1143701 

Sum ansvar: 4015 Hellerasten barnehage 7727290 7918400 8185000 8155291 

4016 Holberg barnehage 

Utgifter 8904275 9158700 8745800 8689479 

Inntekter -963754 -849700 -30800 -144323 

Sum ansvar: 4016 Holberg barnehage 7940521 8309000 8715000 8545156 

4018 Ingierkollen barnehage 

Utgifter 11 768 792 11652400 10 732 900 11659302 

Inntekter -1148765 -683400 -40900 -677 942 

Sum ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage 10620027 10969000 10692000 10981359 

4019 Mellomåsen barnehage 

Utgifter 8842016 9103300 8652600 8630244 

Inntekter -364157 -284300 -31600 -295327 

Sum ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage 8477 860 8819000 8621000 8334918 

4020 Nordåsveien barnehage 

Utgifter 9054764 9248800 8751700 8860447 

Inntekter -425086 -344500 -31700 -455992 

Sum ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage 8629678 8904300 8720000 8404455 

4021 Rognebærlia barnehage 

Utgifter 9436520 9504600 8724000 9450856 

Inntekter -978715 -816600 -29000 -861411 

Sum ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage 8457806 8688000 8695000 8589445 

4022 Kolbotn barnehage 

Utgifter 9561267 9492900 8545300 9123579 

Inntekter -468841 -423100 -37300 -264768 

Sum ansvar: 4022 Kolbotn barnehage 9092427 9069800 8508000 8858812 

;i0 
I I 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

4023 Sætreskogen barnehagen 

Utgifter 9433145 9475500 8629400 8686587 

Inntekter -825255 -700500 -34400 -221845 

Sum ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen 8607890 8775000 8595000 8464743 

4025 Tømteveien barnehage 

Utgifter 8782956 8710200 7550900 8570297 

Inntekter -963313 -719200 -29900 -174314 

Sum ansvar: 4025 Tømteveien barnehage 7819643 7991000 7521000 8395983 

4027 Trolldalen barnehage 

Utgifter 11895320 12054400 11409800 11574682 

Inntekter -603645 -488400 -43800 -627568 

Sum ansvar: 4027 Trolldalen barnehage 11291675 11566000 11366000 10947115 

4028 Vestliveien barnehage 

Utgifter 8180030 8412700 8290000 8327542 

Inntekter -363723 -235000 -27000 -312987 

Sum ansvar: 4028 Vestliveien barnehage 7816307 8177 700 8263000 8014554 

4029 Ødegården barnehage 

Utgifter 8552465 8637700 8228600 8030357 

Inntekter -696671 -632700 -140600 -1158869 

Sum ansvar: 4029 Ødegården barnehage 7855794 8005000 8088000 6871488 

4030 Augestad barnehage 

Utgifter 12187592 11927400 10177 600 11 294540 

Inntekter -1449746 -1121400 -37600 -806952 

Sum ansvar: 4030 Augestad barnehage 10737846 10806000 10140000 10487589 

4031 Kapellveien barnehage 

Utgifter 9845302 9719600 9005700 8973163 

Inntekter -1207322 -812600 -32700 -309993 

Sum ansvar: 4031 Kapellveien barnehage 8637980 8907000 8973 000 8663170 

4032 Gimleveien barnehage 

Utgifter 10 365 639 10 491300 9406800 10144503 

Inntekter -1118034 -976100 -30800 -984463 

Sum ansvar: 4032 Gimleveien barnehage 9247605 9515200 9376000 9160040 

4033 Slåbråten barnehage 

Utgifter 9658928 9580800 8638600 8932045 

Inntekter -821860 -674800 -30600 -448135 

Sum ansvar: 4033 Slåbråten barnehage 8837068 8906000 8608000 8483910 

4034 Ekornrud barnehage 

Utgifter 14017346 13 779 600 12787000 13 353 324 

Inntekter -924293 -667400 -44000 -603018 

Sum ansvar: 4034 Ekornrud barnehage 13 093 053 13112200 12743000 12750306 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

4035 Hareveien barnehage 

Utgifter 13 075123 12966400 12178300 13 199807 

Inntekter -768129 -519400 -44300 -1191655 

Sum ansvar: 4035 Hareveien barnehage 12306994 12447000 12134000 12008152 

4050 Midlertidig barnehage på Ødegården 

Utgifter 1691367 2000000 2000000 1377 000 

Inntekter -207585 O O -275400 

Sum ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Øde 1483782 2000000 2000000 1101600 

4051 Åpen barnehage 

Utgifter 118671 144 300 141300 114719 

Inntekter -1449 -3300 -2300 -130 

Sum ansvar: 4051 Åpen barnehage 117222 141000 139000 114589 

5000 Pleie og omsorg, prosjekter 

Utgifter 1496748 567500 O 473304 

Inntekter -1969756 -601000 O -840163 

Sum ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter -473008 -33500 O -366858 

5001 Samhandling, sykehus 

Utgifter 1633106 1309000 700000 1839210 

Inntekter -1217603 -1216000 O -444461 

Sum ansvar: 5001 Samhandling, sykehus 415503 93000 700000 1394748 

5002 Pleie og omsorg - felles 

Utgifter 6143216 6494630 2670600 3067971 

Inntekter -5630448 -5498300 -153300 -3116337 

Sum ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles 512769 996330 2517300 -48366 

5010 Høyås bo og rehab.senter 

Utgifter 106129248 104843670 98593700 92981145 

Inntekter -27 190273 -25161700 -17891 700 -25215483 

Sum ansvar: 5010 HØyås bo og rehab.senter 78938975 79681970 80702000 67765662 

5015 Omsorgsboliger 

Utgifter 37393489 36465800 34340800 35042808 

Inntekter -4823629 -3146600 -1537900 -3718495 

Sum ansvar: 5015 Omsorgsboliger 32569860 33319200 32802900 31324312 

5020 Bjørkås sykehjem 

Utgifter 36182370 36918800 35410800 35699503 

Inntekter -9764656 -9020600 -7292600 -10535306 

Sum ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem 26417715 27898200 28118200 25164197 

5025 Psykisk helsetjeneste 

Utgifter 27437704 27217900 24330000 26070087 

Inntekter -2858871 -2845900 -971 000 -2847681 

Sum ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste 24578833 24372 000 23359000 23222406 
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Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

5035 Hjemmetjenesten 

Utgifter 66342658 65629200 64765200 64428861 

Inntekter -4815706 -3161300 -2334300 -7073561 

Sum ansvar: 5035 Hjemmetjenesten 61526951 62467900 62430900 57355300 

5040 Greverud sykehjem 

Utgifter 66960694 67536300 67059300 67533869 

Inntekter -16687995 -15314500 -12176500 -18042047 

Sum ansvar: 5040 Greverud sykehjem 50272 698 52221800 54882800 49491822 

6000 Sosial felles 

Utgifter 2747561 3635000 2924000 7268280 

Inntekter -61284307 -60454000 -47958000 -58163189 

Sum ansvar: 6000 Sosial felles -58536746 -56819000 -45034000 -50894909 

6010 Barnevernstjenesten 

Utgifter 62215190 56438700 50840000 53098244 

Inntekter -24737933 -18035700 -13 023 000 -16233209 

Sum ansvar: 6010 Barnevernstjenesten 37477 257 38403000 37817000 36865034 

6020TILFU 

Utgifter 107901146 107910100 92805000 101014309 

Inntekter -6822217 -5789100 -2140000 -6383416 

Sum ansvar: 6020 TILFU 101078929 102121000 90665000 94630893 

6030 NAV Oppegård 

Utgifter 69963361 70130000 61262000 60337419 

Inntekter -4640143 -5093000 -3415000 -5334693 

Sum ansvai: 6030 NAV Oppegåid 65323218 65037000 57847000 S5 002 726 

7010 Helsetjeneste 

Utgifter 75327692 75518498 66463200 62051721 
Inntekter -12110448 -12120298 -4813 200 -10964906 

Sum ansvar: 7010 Helsetjeneste 63217244 63398200 61650000 51086815 

8000 Felles - Kultur og fritid 

Utgifter O O 500000 O 
Sum ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid O O 500000 O 

8010 Kulturskoien 

Utgifter 11344612 11021200 10174900 11554408 

Inntekter -4649482 -4306200 -3906900 -5154732 

Sum ansvar: 8010 Kulturskoien 6695130 6715000 6268000 6399675 

8015 Kulturhus 

Utgifter 10 402293 10 104700 9440300 9520658 

Inntekter -7036404 -5689300 -5539300 -5934203 

Sum ansvar: 8015 Kulturhus 3365889 4415400 3901000 3586455 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Driftsregnskap fordelt på ansvar Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

8020 Bibliotek 

Utgifter 8593501 8532600 7658900 8202626 

Inntekter -1389746 -1184000 -1005900 -1760426 

Sum ansvar: 8020 Bibliotek 7203755 7348600 6653000 6442200 

8030 Idrett og friluftsliv (utgår) 

Utgifter 2962731 2932400 13 222 400 17604477 

Inntekter -1526520 -1495400 -4080500 -6178291 

Sum ansvar: 8030 Idrett og friluftsliv (utgår) 1436211 1437000 9141900 11426187 

8040 Nærmiljø 

Utgifter 12069776 11922500 10250500 10 721865 

Inntekter -3412817 -2281500 -1214500 -2332477 

Sum ansvar: 8040 Nærmiljø 8656959 9641000 9036000 8389387 

9000 Andre områder 

Utgifter 4263740 21185000 43270000 -3206219 

Inntekter -7771996 -6700000 -6200000 -10137578 

Sum ansvar: 9000 Andre områder -3508256 14485000 37070000 -13 343 797 

9001 Avskrivninger 

Utgifter 109337714 116193000 116193000 106990427 

Inntekter -109337714 -116193000 -116193000 -106990427 

Sum ansvar: 9001 Avskrivninger O O O O 

9110 Follorådet 

Utgifter 5021448 5845000 5845000 5004842 

Inntekter -5021448 -5845000 -5845000 -5004842 

Sum ansvar: 9110 Follorådet O O O O 

9112 (Utgår) IKT Follo 

Utgifter O O O 2961466 

Inntekter O O O -2961466 

Sum ansvar: 9112 (Utgår) IKT Follo O O O O 

9113 Kemneren i Follo 

Utgifter 22189295 20890000 20890000 22355774 

Inntekter -22189295 -20890000 -20890000 -22355774 

Sum ansvar: 9113 Kemneren i Follo O O O O 

9118 Kompetansehjulet i Follo 

Utgifter 372 294 O O O 

Inntekter -372 294 O O O 

Sum ansvar: 9118 Kompetansehjulet i Follo O O O O 

9500 Overføringer og finanstransaksjoner 

Utgifter 298041654 233863711 157215000 228175601 

Inntekter -1512315285 -1478518711 -1401870000 -1 350 109 798 

Sum ansvar: 9500 Overføringer og finanstransak -1 214 273 630 -1 244 655 000 -1 244 655 000 -1121 934 197 

TOTALT O O O O 

tl~ d.c- 09.02.2017 



DETAUERT INVESTERINGSREGNSKAP 



Oppegård kommune 2016 

Investeringsregnskap pr objekt Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

1253 Boliger Edv. Griegs vei 

Utgifter 4374959 17000000 87000000 2165950 

Inntekter -870863 -3400000 -17400000 -430923 

Sum objekt: 1253 Boliger Edv. Griegs vei 3504096 13 600000 69600000 1735027 

2043 IKT utstyr, oppgraderinger 

Utgifter 6531638 6500000 4500000 3726456 

Inntekter -1306328 -1300000 -900000 -738311 

Sum objekt: 2043 IKT utstyr, oppgraderinger 5225311 5200000 3600000 2988145 

2071 Strategisk eiendomskjøp 

Utgifter 9883478 1560000 O O 
Inntekter -145500 O O -161122 

Sum objekt: 2071 Strategisk eiendomskjøp 9737978 1560000 O -161122 

2136 Bil Greverud sykehjem - DP94226, Opel Vivaro L2H1 

Utgifter 500000 500000 O O 

Inntekter -500000 -500000 O O 

Sum objekt: 2136 Bil Greverud sykehjem O O O O 

2138 Varebil OMA 

Utgifter 239171 250000 O O 

Inntekter -39234 O O O 

Sum objekt: 2138 Varebil OMA 199937 250000 O O 

3109 Greverud skole - moduler 

Utgifter 1291638 8197000 2875000 1552577 

Inntekter -257891 -1652000 -575000 -298325 

Sum objekt: 3109 Greverud skole - moduler 1033747 6545000 2300000 1254253 

3403 Digitale ferdigheter i skolen - løpende 

Utgifter 9774444 3460000 2462000 O 

Inntekter -7004889 -690000 -492000 O 

Sum objekt: 3403 Digitale ferdigheter i skolen - lø 2769555 2710000 1970000 O 

3405 Greverud skole, fasade bygg 

Utgifter 115784 5743000 5625000 381922 

Inntekter -23157 -1149000 -1125000 -76127 

Sum objekt: 3405 Greverud skole, fasade bygg 92627 4594000 4500000 305795 

3406 Kolbotn skole, utskiftning tak 

Utgifter O O O 210195 

Inntekter O O O -42039 

Sum objekt: 3406 Kolbotn skole, utskiftning tak O O O 168156 

3407 Follo barne- og ungdomsskole 

Utgifter 156762 209000 9750000 O 

Inntekter O -40000 -1950000 O 

Sum objekt: 3407 Follo barne- og ungdomsskole 156762 169000 7800000 O 

d5 
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Oppegård kommune 2016 

Investeringsregnskap pr objekt Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

3408 Kolbotn skole, nytt bygg og rehabilitering 

Utgifter 74726 50000000 50000000 O 

Inntekter -5505 -10000000 -10000000 O 

Sum objekt: 3408 Kolbotn skole, nytt bygg og reh. 69221 40000000 40000000 O 

4026 Hareveien barnehage 

Utgifter O O O 4950 

Inntekter O O O -990 

Sum objekt: 4026 Hareveien barnehage O O O 3960 

4027 Ny Ødegården barnehage 

Utgifter 293675 294000 O 38391409 

Inntekter -578935 -579000 O -8061526 

Sum objekt: 4027 Ny Ødegården barnehage -285260 -285000 O 30329883 

4029 Nye Greverudlia barnehage 

Utgifter 3221883 14000000 14000000 382522 

Inntekter -637408 -2800000 -2800000 -56867 

Sum objekt: 4029 Nye Greverudlia barnehage 2584475 11200000 11200000 325654 

4030 Rehabilitering av Augestad bhg avd Øståsen 

Utgifter O 896000 O 104545 

Inntekter O -179000 O -20909 

Sum objekt: 4030 Rehabilitering av Augestad bhg O 717000 O 83636 

5026 Velferdsteknologi 

Utgifter 1604545 1500000 1500000 382915 

Inntekter -320909 -300000 -300000 -76583 

Sum objekt: 5026 Velferdsteknologi 1283636 1200000 1200000 306332 

5027 Follo lokal medisinsk senter 

Utgifter O O O 7601135 

Inntekter O O O -10 106076 

Sum objekt: 5027 Follo lokal medisinsk senter O O O -2504941 

5028 Kommunalt legekontor, inventar og IKT 

Utgifter 1309421 1320000 1170000 O 

Inntekter -261884 -265000 -234000 O 

Sum objekt: 5028 Kommunalt legekontor, inventa 1047536 1055000 936000 O 

5029 Døgnovernatting/korttidsleie 6 enheter 

Utgifter O 7000000 7000000 O 

Inntekter O -500000 -500000 O 

Sum objekt: 5029 Døgnovernatting/korttidsleie 6 O 6500000 6500000 O 

5030 Follo lokal medisinske senter IKS, egenkapitaltilskudd 

Utgifter O O O 460000 

Inntekter O O O -460000 

Sum objekt: 5030 Follo lokal medisinske senter IK O O O O 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Investeringsregnskap pr objekt Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

6001 Rådhuset 

Utgifter 1172 840 3750000 3750000 2346969 
Inntekter -232291 -750000 -750000 -401884 

Sum objekt: 6001 Rådhuset 940549 3000000 3000000 1945085 

7022 Salg av eiendom 

Utgifter 20816 O O O 
Inntekter -14600 O O O 
Sum objekt: 7022 Salg av eiendom 6216 O O O 

7038 Utlån 

Utgifter 94424879 95050000 91300000 80623657 
Inntekter -94424879 -95050000 -91300000 -80623657 

Sum objekt: 7038 Utlån O O O O 

7056 Gang- og sykkelveiprosjekter, sykkelstrategi 

Utgifter 3550629 4450000 5250000 4610179 
Inntekter -2925743 -2590000 -3150000 -3050164 

Sum objekt: 7056 Gang- og sykkelveiprosjekter, s\ 624886 1860000 2100000 1560015 

8033 østre Greverud flerbrukshall 

Utgifter -197744 O O 514230 
Inntekter 39549 O O -221085 

Sum objekt: 8033 østre Greverud flerbrukshall -158195 O O 293145 

8048 Ny idrettshall Kolbotnområdet 

Utgifter O O O 732051 
Inntekter O O O -97650 

Sum objekt: 8048 Ny idrettshaii Koibotnområdet O O O 634401 

8059 Kino 

Utgifter -121242 O O O 
Sum objekt: 8059 Kino -121242 O O O 

8078 Nye Lysløyper, Oppegård nord til sør 

Utgifter 148833 3700000 3700000 O 
Inntekter -29767 -740000 -740000 O 
Sum objekt: 8078 Nye Lysløyper, Oppegård nord t 119066 2960000 2960000 O 

9001 KjØp av utleieboliger 

Utgifter 5323352 10500000 10500000 8277 676 
Inntekter -2467000 -6000000 -6000000 -2352149 

Sum objekt: 9001 KjØp av utleieboliger 2856352 4500000 4500000 5925527 

9002 Anskaffelse av biler og maskiner, UTE 

Utgifter 2252192 5125000 4250000 816045 
Inntekter -427 831 -1025000 -850000 -64229 

Sum objekt: 9002 Anskaffelse av biler og maskine 1824361 4100000 3400000 751816 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Investeringsregnskap pr objekt Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 
9003 Anskaffelse av biler og maskiner, vann 

Utgifter 925533 750000 75000 141250 

Inntekter -55000 O O O 
Sum objekt: 9003 Anskaffelse av biler og maskine 870533 750000 75000 141250 

9004 Oppgradering av vannverket 

Utgifter 6329897 7000000 5500000 1530838 

Sum objekt: 9004 Oppgradering av vannverket 6329897 7000000 5500000 1530838 

9005 Utbedring vannledningsnett 

Utgifter 1467992 4000000 7000000 2793529 

Sum objekt: 9005 Utbedring vannledningsnett 1467992 4000000 7000000 2793529 

9006 Anskaffelse av biler og maskiner, avløp 

Utgifter 925533 750000 75000 141250 

Inntekter -55000 O O O 
Sum objekt: 9006 Anskaffelse av biler og maskine 870533 750000 75000 141250 

9007 Rehabilitering avløpsnett 

Utgifter 3556673 5000000 9500000 2578104 
Sum objekt: 9007 Rehabilitering avløpsnett 3556673 5000000 9500000 2578104 

9008 Veier, anlegg, fortau 

Utgifter 1048108 1100000 1100000 381306 

Inntekter -209622 -220000 -220000 -76261 

Sum objekt: 9008 Veier, anlegg, fortau 838486 880000 880000 305045 

9009 Generelle trafikksikringstiltak 

Utgifter 147127 1500000 700000 157672i 

Inntekter -23181 -1120000 -340000 -1104939 
Sum objekt: 9009 Generelle trafikksikringstiltak 123946 380000 360000 471781 

9012 Oppgradering av gate/vei-belysning 

Utgifter 172 000 150000 150000 80868 
Inntekter -34400 -30000 -30000 -16174 

Sum objekt: 9012 Oppgradering av gate/vei-belys 137600 120000 120000 64694 

9019 Opprusting av idrettsanlegg i kommunen 

Utgifter 123013 800000 800000 673486 
Inntekter -24603 -160000 -160000 -134697 

Sum objekt: 9019 Opprusting av idrettsanlegg i kc 98410 640 000 640 000 538789 

9037 Forandrings-/tilpasningsarbeider 

Utgifter 14883022 23350000 13 650000 9151550 
Inntekter -2968962 -4900000 -2730000 -1 784 690 

Sum objekt: 9037 Forandrings-/tilpasningsarbeidE 11914060 18450000 10920000 7366860 

9039 Sikringstiltak lekeutstyr skole/bhg 

Utgifter 1231042 1200000 1200000 1447546 
Inntekter -326117 -240000 -240000 -269810 
Sum objekt: 9039 Sikringstiltak lekeutstyr skole/b 904924 960000 960000 1177 736 
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Oppegård kommune 2016 

Investeringsregnskap pr objekt Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 2015 

9083 Kirken div råteskader jteknisk installasjon 

Utgifter 210394 700000 700000 863387 

Inntekter -42079 -140000 -140000 -172 677 

Sum objekt: 9083 Kirken div råteskaderjteknisk i~ 168315 560000 560000 690 709 

9099 Brannsikring kommunale bygg 

Utgifter 781098 2200000 2200000 2189590 

Inntekter -137688 -440000 -440000 -432038 

Sum objekt: 9099 Brannsikring kommunale bygg 643410 1760000 1760 000 1757552 

9104 Vannverket, risikoreduserende tiltak for råvannspumpestasjonen 

Utgifter O O 1500000 992475 

Sum objekt: 9104 Vannverket, risikoreduserende O O 1500000 992475 

9106 Utvidelse av gjenvinningsstasjon, Sofiemyr 

Utgifter -108029 O O 5053511 

Sum objekt: 9106 Utvidelse av gjenvinningsstasjol -108029 O O 5053511 

9113 Utbedring av garderober, driftsstasjonen 

Utgifter O O O 16724 

Sum objekt: 9113 Utbedring av garderober, drifts! O O O 16724 

9116 Kulvert Liaveien syd 

Utgifter -231 793 O O 5192069 

Inntekter 46359 O O -9537679 

Sum objekt: 9116 Kulvert Liaveien syd -185434 O O -4345610 

9117 Strøksleke-/aktivitetsp!ass i Ko!botn sentrum 

Utgifter O O O 1261823 

Inntekter -1090000 -1275000 O -1 760902 

Sum objekt: 9117 Strøksleke-jaktivitetsplass i Koli -1090000 -1275000 O -499079 

9119 Sofiemyrha"en, universell utforming 

Utgifter O O 1 000 000 1030030 

Inntekter O O -200000 -206006 

Sum objekt: 9119 Sofiemyrha"en, universell utfor O O 800000 824024 

9120 Utvidelse av Høyås 

Utgifter O O O -216166 

Inntekter O O O 43233 

Sum objekt: 9120 Utvidelse av HØyås O O O -172 933 

9121 KjØp av boliger til flyktninger 

Utgifter 48000038 52000000 41000000 22194729 

Inntekter -31529254 -23000000 -10 000 000 -11941800 

Sum objekt: 9121 KjØp av boliger til flyktninger 16470785 29000000 31000000 10252929 

9122 Kornmoveien 16A, rehabilitering 

Utgifter 16199008 22200000 17250000 798060 

Inntekter -326032 -460000 -3450000 O 

Sum objekt: 9122 Kornmoveien 16A, rehabiliterin 15872 976 21740000 13 800 000 798060 

QCl 09.02.2017 
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Investeringsregnskap pr objekt Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

2016 2016 2016 201S 

9123 HØyås, pasientsignal og nød lys 

Utgifter 4746259 2278000 1800000 522379 

Inntekter -946476 -456000 -360000 -104476 

Sum objekt: 9123 Høyås, pasientsignal og nødlys 3799783 1822000 1440000 417903 

9124 Sikring av hovedvannforsyning 

Utgifter 2108991 6500000 8000000 331448 

Sum objekt: 9124 Sikring av hovedvannforsyning 2108991 6 SOOOOO 8000000 331448 

9126 Diverse investering kirken 

Utgifter O 300000 300000 240000 

Inntekter O -60000 -60000 O 

Sum objekt: 9126 Diverse investering kirken O 240000 240000 240000 

9127 Ny idrettshall 

Utgifter 374163 5000000 5000000 O 

Inntekter -74833 -1000000 -1000000 O 

Sum objekt: 9127 Ny idrettshall 299330 4000000 4000000 O 

9128 Ballplass Hellerasten 

Utgifter O 125000 125000 O 

Inntekter O -25000 -25000 O 

Sum objekt: 9128 Ballplass Hellerasten O 100000 100000 O 

9997 Egenkapitalinnskudd i KLP 

Utgifter 4451952 4300000 4300000 3574937 

Inntekter -4451952 -4300000 -4300000 -3574937 

Sum objekt: 9997 Egenkapitalinnskudd i KlP O O O O 

9999 Finansiering, garantier, fond mv. 

Inntekter -98 604 796 -214872 000 -264 796 000 -79412 355 

Sum objekt: 9999 Finansiering, garantier, fond m\i -98 604 796 -214 872 000 -264 796 000 -794123SS 

TOTALT O O O O 
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Detaljert - balanse 

EIENDELER 

Anleggsmidler 
Faste eiendommer og anlegg 

227100138/341 Trygdel.Kornovn. 16 

227100440/79+458 Tr.boliger Heimenvn. 

2271005 Utleieboliger 

227101244/412 Sætrehus 2 , Skivn. 228 

227102349/378 Trygdel. Holbergsvei 22 

227102549/1095 Konglestien 79 Avl.sen 

227102649/1096 Konglestien utI. 69-77 

227102844/772 Servo senter Durend veien 1 

227104040/63 Pastor Løkensv 2 

227105642/95 Blåbærskogen 4 

2271083 Flyktningebolig mindreårige 

2271084 Tyrigrava gnr 46 bnr 16 

2271085 Ingierstrandveien 12 gnr 48 bnr 14 

227300140/286 Kolbotn skole 

227300244/162+421 Greverud skole 

2273003 49/281 Sofiemyr skole 

227300440/496 Hellerasten skole 

227300549/502 Fløysbonn skole 

227300647/6 Ingieråsen skole R.N.V.s 

2273009 39/760 Vassbonn skole 

227301049/602 Tårnåsen skole 

2273011 42/41 Østli skole 

2273012 Sofiemyråsen skole 

2273014 Flåtestad skole 

2273015 Follo barne- og ungdomskole 

2274001 Barnehager 

2275001 Bjørkås sykehjem 

2275002 HØyås bo- og rehabsenter 

2275003 Greverudåsen boliger (TILFU) 

2275004 Skogbrynet aktivitetssenter 

2275005 Skiveien 51 

2275006 Bjørkås omsorgsboliger 

2275007 Greverud omsorgsboliger 

2275008 Tårnåsen omsorgsboliger 

2275009 Tårnåsen aktivitetssenter 

2275010 Greverud sykehjem 

2275011 Edv.Griegs vei 7-9 

227600140/280 Rådhuset 

227600240/494 Rådhuskvartalet 

2276007 5. Etg. Solgården 

227601740/1 Kulturhus 

2276019 Kommunale infrast. Greverud senter 

2276020 Kolbotn Torget 

2276021 Kolbotnvn. 25 K-BYGG 2. etasje 

2276023 Bredbånd Oppegård kommune 

Note 

10 

Oppegård kommune 2016 

Regnskap Regnskap 

2016 2015 

5224654055 5101601635 
3086199017 3067678263 

23050154 7118437 

4674224 4856197 

307496601 281620551 

1353824 1401014 

2053548 2146588 

1779680 1857630 

1442041 1504209 

4577 786 3413 223 

2234453 2341556 

5326765 5558351 

18776910 11576180 

6960796 7154152 

1165991 1190823 

33137461 34396108 

54017752 55302608 

19280027 20043727 

20180084 21 015 942 

33609581 34993988 

72 414 886 74737775 

109394964 112932012 

110763275 114236960 

42747951 44638368 

6589312 6865197 

87888360 89751263 

156762 O 
234066617 233073483 

29739355 30627162 

243164191 243503669 

29847281 30479955 

12844060 13 204695 

4870097 5030241 

43824722 44798569 

54769516 56172 956 

64310 919 65738465 

24121038 24657061 

141991692 145144848 

6963213 2588254 

72 571485 74335660 

2330928 2907364 

23525489 22378337 

177 796407 182272 435 

4739875 5472 100 

8200000 8400000 

1080000 1179000 

200435 691170 
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2276024 Skiveien 62, gnr 40 bnr 382 

2276025 Realskolen 

227700149/503 Driftstasjon, lager 

227700249/503 Driftstasjon, ga rage 

227700349/1058 Oppegård industriserv 

2277004 39/2 Kolbotn gravlund, kirkebygg m.m 

2277005 Renovasjon/nabolagsstasjon 

2277006 Utvidelse brannstasjon 

227800149/604 Sofiemyr idrettshall 

2278002 Greverudhallene 

227800349/3 Sofiemyr idrettspark 

2278004 Idrettshus 

2278005 Stadion 

2278006 Andre idrettsannlegg samlet 

227801442/2 østre Greverud 

227801742/22 ø. Greverud hovedbygg 

2278022 ø. Greverud idrettshus 

2278023 Ungdomsklubb Oppegård 

2278024 Kunstgressbane 

2278029 Skogland 

227900148/32 Hvitebjørn 

2281001 Utbyggingsområdet 

2281015 Kolbotn Sentrum 

2281016 Oppegård Vest 

2281017 Kolbotn Sentrum øst 

2281018 Arealer Greverud Senter 

2281019 Øvreskogen 

2283001 Vann og kloakkannlegget 

2283002 43/300 Vannverket 

228300342/27 Pumpestasjon 

2283009 Kommunale veier 

2283010 Veilysanlegg 

2283011 Kolbotn Sentrum anlegg 

2283014 Andle fylkesveianlegg 

2283015 Andler riksveianlegg 

2283016 Garasjeanlegg 

2283017 Gjensbruksstasjon 

2283018 Parkering/snuplass ø.Greverud 

2283019 Kulvert Liaveien Syd 

2284001 Friarealer 

Utstyr, maskiner og transportmidler 

2241001 Biler 

2241002 Maskiner, Verktøy 

2241003 EDB-Utstyr 

2241004 Inventar og utstyr 

Utlån 

2227501 Formidlingslån 

2237511 Sosiallån-FELIX 

33 
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Oppegård kommune 2016 

Regnskap Regnskap 

2016 2015 
10681132 10910344 

1224615 1250100 

16713 945 16576868 

16072 025 16569250 

2284928 2363728 

3147726 3085312 

3939053 4243582 

14094068 14558462 

35292942 36522068 

68822641 72 725 205 

1120934 1158533 

1358880 1444956 

5586522 5762953 

17286406 20016929 

7707827 7835113 

9277159 9526821 

8599730 7278712 

19100 22500 

24941878 26715297 

3169940 3374405 

5589235 5691263 

76191424 69791 728 

71 592 479 76260296 

42793 85585 

184958 231196 

6603744 7216081 

114800 129150 

143349102 137544528 

32903633 35093458 

2128944 2523340 

140144834 139193029 

15100091 15825894 

3667312 3878723 

5634249 5888134 

1578184 1718610 

2708333 2833333 

644850 716500 

184282 217786 

107840302 110850118 

66623567 56740089 

79861705 60759359 
7371124 6920966 

8255368 6138317 

30523276 17258341 

33711938 30441 735 

269495453 240463683 
268170997 238925873 

1324456 1537810 
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Konserninterne langsiktige fordringer 

Aksjer og andeler 

2216602 OK industriservice AS 5/20000 

2216603 KLP - egenkapitalinnskudd 

2216801 Follo Ren IKS 

2216802 Follo Lokalmedisinske senter IKS 

2217001 A/L Biblioteksentralen 16/300 

2217002 Alarmsentralen Brann øst 3618/35 

2217004 Follo Futura AS 634/2000 

Pensjonsmidler 

2204101 Spesifiserte pensjonsmidler KLP 

2204102 Spesifiserte pensjonsmidler SPK 

Omløpsmidler 

Kortsiktige fordringer 

2131011 Periodiserte utg/forskuddsbet.kostn 

2131012 Tilskudd ressurskrevende tjenester 

2131013 Mellomkonto NAV (K27) 

2131014 Refusjoner NAV 

2131050 Spillemidler 

2131410 Merverdiavgift 

2131420 Momskompensasjon 

2139910 Fordringer avsatt ved årsavslutning 

2139912 Oppegård kirkelige fellesråd 

2139914 Kolbotn meninghetsråd 

2139917 Greverud Menighetsråd 

2139928 Kredittsalg Kolben 

2139929 Kolben (strøm) 

2139937 E-billettinntekter 

2139938 Toppenhaug Legesenter avstemming kons 

2139940 Forskudd lønn 

2139941 Feilkonto lønn 

2139942 Negativ lønn 

2139946 Reiseforskudd 

2151001 Skogrådet- tilgode skogavgift 

2157510 Fordringer FELlX renter/avdrag 

2157533 Nasdaq Fond, 1738 BE 

2157534 Nasdaq sikkerhetskonto, 1739 BE 

2157535 EI-sertifikat 

2157540 Lønnslån 

2157550 Debitor eiendomsavgifter 

2157551 Reskontro barn 

2157552 Debitor kommfakt -diverse 

2157553 Debito kommfakt- gravstell mv 

2157554 Debitor kommfakt husleie 

2157555 Skolefritidsordning 

2157556 Omsorg 

2157599 Motkont FELlX 

13 
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Regnskap Regnskap 

2016 2015 
O O 

43741584 39289632 
100000 100000 

41496554 37044602 

285600 285600 

460000 460000 

4800 4800 

126630 126630 

1268000 1268000 

1745356236 1693410697 
1527524090 1429021235 

217832146 264389462 

768193819 592526592 
116894750 93308264 

186321 O 

22000000 21000000 

-38383 19736 

6539016 6959545 

900000 1036600 

4397559 2623403 

11841297 10 773307 

4008012 5981130 

O 55131 

-1500 O 

-200 -16600 

O -720 

55150 51440 

O O 

13 308 O 

-7068 -4871 

1269 O 

61803 23417 

10545 O 

516649 511431 

245766 41556 

976000 O 

48701388 O 

-55808 20482873 

8326 63667 

1455328 1248029 

321090 368343 

12309096 13 345 616 

200 -150 

1390050 7438639 

373081 444280 

932220 904015 

-245766 -41556 
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Detaljert - balanse 

Konserninterne kortsiktige fordringer 

Premieavvik 

2191401 Premieavvik arbeidsgiveravgift 

2194101 Premieavvik pensjon 

Aksjer og andeler 

Sertifikater 

Obligasjoner 

Derivater 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 

2100003 Kontantkasse kulturhus 

2100004 Kontantkasse svømmehall 

2100006 Kontantkasse HØyås 

2100008 Kontantkasse driftsst.kantine 

2100009 Kontantkasse Pastor Løkens vei. 2 

2100010 Kontantkasse Konglestien avlasting 

2100011 Kontantkasse Skogbrynet akt og opl. s 

2100012 Kontantkasse Tårnåsen Akt. LAB-Tiltak 

2100013 Kontantkasse miljøarbeidstj. TILFU 

2100017 Kontantkasse hovedbibliotek Kolbotn 

2100020 Kontantkasse Hellerasten skole 

2100026 Kontantkasse Blåbærskogen bofelleskap 

2100029 Kontantkasse Bregneveien - bolig med 

2100030 Kontantkasse Greverud skole 

2100031 Kontantkasse Heimenveien 18 

2100032 Kontantkasse Flåtestad skole 

2100036 Kontantkasse Kolbotn skole 

2100038 Kontantkasse Butikk OMA 

2100039 Kontantkasse OMA K.W. Opphørt 16/9 

2100040 Kontantkasse Flame fritidssenter 

2100041 Kontantkasse Tårnåsen fritidssenter 

2100042 Kontantkasse Vassbonn fritidssenter 

2100043 Kontantkasse Hjemmetj. D2 Opphørt 2/2 

2100045 Kontantkasse EMF Th. Hansensvei 

2100046 Kontantkasse Lokalt hjelpemiddellager 

2100048 Kontantkasse Greverudåsen boliger (Ti 

2100051 Kontantkasse Kolbotn eldresenter 

2100052 Kontantkasse Toppenhaug eldresenter 

2100053 Kontantkasse EMF Åsmyrveien 2A 

2100054 Kontantkasse EMF Skiveien 146A 

2102001 DnB Drift 1614.48.20170 

2102002 DnB rip-konto 1644.14.68559 

2102003 DnB lån USYS 1644.30.93471 

2102004 DnB Eik 1503.01.73462 

2102005 DnB komm.fakt 1614.09.80025 

2102009 DnB Velferd 1602.58.44401 

2102011 DnB transporttjenesten 1644.16.61871 

2102013 Depotkonto spot 1644.20.75224 

2102014 DnB VISA 1602.49.13663 
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Regnskap Regnskap 

2016 2015 

O O 

89144335 74051255 

11 014 810 9149812 

78129524 64901442 

O O 

O O 

O O 

O O 

562154734 425167073 

2000 2000 

5000 5000 

4000 4000 

350 350 

1500 1500 

2000 2000 

2000 2000 

6196 4182 

1500 1500 

2000 2000 

2000 2000 

O 2000 

O 1500 

2000 2000 

2000 2000 

2000 2000 

2000 2000 

1500 1500 

O 2500 

2000 2000 

2000 2000 

2000 2000 

O 7500 

5000 5000 

500 500 

2000 2000 

1000 1000 

600 600 

5000 O 

5000 O 

376757850 320256717 

16710755 9856461 

83149755 46909943 

1115393 504806 

15941494 22014936 

2880954 1890516 

1088014 126671 

3178654 1145789 

57 33521 
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Detaljert - balanse 

2102015 DnB valuta konto 8210.60.33095 

2102020 DnB FELlX -1614.48.04817 

2102022 DnB kraftkjøp FoHokommuner 

2102023 DnB nornett 1644.23.43318 

2102025 Bankterm. kulturhuset 5081.07.19319 

2102026 Bankterm. svømmehallen 5081.07.19327 

2102027 Bankterm. OMA 5081.07.19335 

2102028 Bank.term servicektr - 1503 11 08052 

2102029 DnB 1503.12.71239 - Statnett 

2102030 Bankterm.helse, 1503 2021420 

2102031 Bankterminal HØyås, 15033852816 

2102032 Bankterminal Rådhuskafeen, 15034622 

2102033 Bankterminal driftsstasjonen, 1503.47 

2102034 Bankterminal seniorsenter, 1503.47.49 

2102035 Hjørnet Ungdomskafe 15034938420 

2102036 Bankterminal hjelpemiddellager, 1503 

2102037 Bankterminal Skogbrynet, 1503656718 

2102038 Bankterminal Tårnåsen Fritidssenter, 

2102039 Bankterm Toppenhaug legesenter, 1503 

2102040 Bankterm Vassbonn fritidssenter, 1503 

2102041 Bankterm Flame fritidssenter, 1503 72 

2109801 DNB - skattetrekk 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 
Disposisjonsfond 

2560001 Disposisjonsfond 

2560002 Skatt, renter og pensjonsfond 

2560003 Vedlikeholdsfond 

2560005 Flyktningefond 

2560011 Oppgradering rådhus 

2561027 FOND Velferdstiltak ansatte 

2562006 Disposisjonsfond SFO 

2569902 Pensjonsfond 

2569903 Fond for vedlikehold av veier 

2569904 Kompetanseutviklingsfond 

Bundne driftsfond 
2510001 Tilfluktsrom 

2510002 Follorådet, ansvar 9110 

2510004 Kemneren i Follo, ansvar 9113 

2510005 Kompetansehjulet i Follo, ansvar 9118 

2513001 Gave og testamentgave Høyas 

2513002 HØyås- gaver 

2513003 Gaver Hjemmetjenesten 

2513027 Gaver Bjørkås 

2513030 Bjørkås dagsenter - gaver 

2513031 Gaver Kolbotn eldresenter 

18 

5 

5 

7 

7 

Oppegård kommune 2016 

Regnskap Regnskap 
2016 2015 

2674108 1178394 

1340973 1124408 

9303918 16682581 

531 533 

2760935 237363 

1216784 50777 

2060375 157448 

98498 13 709 

2332393 2299701 

140611 13 031 

656428 92514 

2589 3833 

187379 19619 

49136 85508 

282012 57549 

34799 800 

88342 28649 

45394 O 

587749 O 

141580 O 

14853 O 

37249275 316666 

5992847873 5694128226 

1636468619 1528880823 
225006883 186609290 
126781697 114190987 

53303122 40000000 

27356797 7356797 

11927155 10455155 

O 5000000 

O 12618 

2138112 1940612 

O 2303122 

O 1850000 

3500000 3500000 

56619065 44 951985 
1243661 1223113 

3315294 3207377 

3863085 5067323 

260646 O 

453180 410652 

O 127868 

77 865 77 865 

74096 51457 

O 19060 

29958 29958 

09.02.2017 



Oppegård kommune 2016 

Detaljert - balanse Regnskap Regnskap 
2016 2015 

2513035 Gaver omsorgsboligene 36729 38105 

2513037 Gave Helsestasjon Ungdom 13 023 19781 

2513038 Gaver Toppenhaug eldresenter 2500 2500 

2513039 Gaver Heimenveien 4121 7515 

2513502 Gaver Utekontakten 23212 42373 

2513503 Testamentgave Bjørkås 158712 166163 

2513504 Gravstell, jfr art 2513503 20000 20000 

2513505 Gaver Tårnåsen aktivitetssenter O 650 

2514001Skogavgiftsfond 516649 511431 

2515101 Statstilskudd- innvandr./inv.or 53040 53040 

2515106 Kulturabonnement 3494 3494 

2515110 Lokalhistorisk fond 132945 127319 

2516001 Renovasjonsfond 12 6638042 6924286 

2516002 Vannfond 12 9658468 4383649 

2516003 Avløpsfond 12 11862725 4510706 

2516004 Oppmåling 12 458247 O 
2516007 Bygge og delesak 12 107625 O 
2516701 Boligtilskudd 1799600 1 799 600 

2516702 Øremerkede tilskudd overført nest år 15812148 16126700 

Ubundne investeringsfond 5 10240338 10240338 
2530001 Ubundet investeringsfond 10240338 9884402 

2530004 Fond- investering miljøtiltak O 112500 

2530008 Kultur- og aktiveringssenter Kolbotn O 221585 

2539910Sykehjemsfond O 21851 

Bundne investeringsfond 5 2797855 4653913 
2555004 Tapsfond etableringsfond 2797855 2803240 

2555006 Fond etablerinslån O 1850673 

Regnskapsmessig mindreforbruk 21 78057785 76648711 
2595001 Regnskapsmessig overskudd 78057785 77 343 862 

2595002 Underskudd selvkostfond O -695151 

Regnskapsmessig merforbru k O O 

Udisponert i inv.regnskap O O 

Udekket i inv.regnskap O O 
Kapitalkonto 6 1277 539038 1219568932 

2599001 Kapitalkonto 2291903497 2124382323 

2599002 Kapitalkonto FELlX 2185027 2345138 

2599003 Kapitaikonto avskrivning FELlX -3204797 -3151554 

2599004 Kapitalkonto avskrivning anlegg -1013 344689 -904006975 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 17 -13792345 -13792345 
2581001 Tilskudd til ressurskrevende brukere 6305000 6305000 

2581002 Feriepenger 1992 -20984027 -20984027 

2581003 Renter 1995 -2026850 -2026850 

2581004 Momskompensasjon for 1999 2913 531 2913 531 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (i nves O O 

Langsiktig gjeld 4018747132 3930161794 
Pensjonsforpliktelser 2 2191739199 2114079378 

2401401 Arbeidsgiveravgift nettp pensjonsmidl 55162136 51984473 
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Detaljert - balanse 

2404101 Pensjonsforpliktelser KLP 

2404102 Pensjonsforpliktelser SPK 

Ihendehaverobligasjonslån 

Sertifikatlån 

Andre lån 

2453100 Kommunalbanken 94 - 20020123 

2453101 Kommunalbanken, 20070677 

2453102 Kommunalbanken 20090097 

2453103 Kommunalbanken 20100823 

2453104 Kommunalbanken-20090098 

2453106 Kommunalbanken 20040858 

2453107 Kommunalbanken 20100821 

2453112 Kommunalbanken 20120591 

2453113 Kommunalbanken 20130709 

2453114 Kommunalbanken 20130711 

2453115 Kommunalbanken 20140743 

2453116 Kommunalbanken 2015699 

2453117 Kommunalbanken 20150700 

2461937 Kommunalbanken 03 nr. 20030516 Kultur 

2461938 Kommunaibanken03 nr. 20030517 Invest 

2481907 Husbanken, 11504004 

2481909 Husbanken 2007 11504005 

2481988 Startlån 03 11490993 O 
2481989 Startlån 04 11495466/3 

2481993 Husbanken, 11503537 

2481994 Husbanken startlån, 11505987 

2481995 Husbanken startlån, 11509403 

2481996 Husbanken startlån, 11513003 

2481997 Husbanken startlån, 11516436 

2481998 Husbanken startlån, 11520613 

2481999 Husbanken startlån, 11524638 

2483950 Husbanken startlån, 11528605 

2483951 Husbanken startlån, 11532247 

2483952 Husbanken startlån, 11535021 

2491923 Husbanken, 11504006 

2494111 KLP 2001 Investeringslån 

2494112 KLP 2008 030414201 

2494113 KLP 2009 8317.50.28504 

2494114 KLP 2011 8317.52.43049 

2494115 KLP 8317.50.27699 

2494116 KLP 8317 50 27680 

2494117 KLP 8317.50.28482 

2494118 KLP 8317.50.28490 

2494121 KLP 8317 54 78968 

Konsernintern langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Kassekredittlån 

14 
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Regnskap Regnskap 

2016 2015 
1832040663 1747670284 

304536400 314424621 

O O 
O O 

1827007933 1816082416 
8332890 11666190 

67425000 69600000 

109371690 118121430 

153224920 161289380 

116302100 125606260 

20740000 23180000 

51300000 54000000 

172 187180 180386560 

88000000 92000000 

75319200 78742800 

56212000 58656000 

39633340 41000000 

61866660 64000000 

67826400 73043760 

47250000 54000000 

24020860 28825032 

O 1831113 

4393249 4954580 

4800000 5400000 

O 10 047 897 

11500000 12500000 

11138925 13 500000 

12684160 15600000 

13 574120 16470587 

17389290 18069193 

35000169 39085450 

37920640 39300120 

43567427 45000000 

69353791 O 
2873922 3316064 

12500000 15000000 

88275000 93625000 

30125000 32535000 

140100000 147105000 

O 780000 

6300000 6825000 

875000 945000 

55625000 60075000 

70000000 O 

O O 

337632122 235085609 
O O 
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Detaljert - balanse Regnskap Regnskap 

2016 2015 
Annen kortsiktig gjeld 1 337632122 235080909 

2321901 Påløpte ikke betalte renter statlige 5763390 5736145 
2325001 Strøm follokommunene 4 47993776 23789622 

2325003 Hjelpekonto Bibliotek 25380 24670 

2327501 Gavekort Kolben 233825 202911 

2327502 Billettinntekter kulturhus 958190 1103315 

2329910 Kortsiktig gjeld avsatt ved årsavslut 41741858 35875257 
2359903 Ventekonto -96255 25000 

2359910 Automatisk remitteringsrutine 59776126 35832514 

2359920 Hjelpekonto depot strøm O O 

2359921 Familia 15882 33575 
2359935 Julebord og Juletrefest for ansatte 94226 30226 

2341401 Forskuddstrekk 37102727 -20887 

2341402 Påleggstrekk 48597 124252 
2341404 Påslag arbeidsgiveravg 23315297 18124786 

2341410 Avsatte feriepenger utbetales innevær 104589232 98898220 
2341411 Arb.avg. av beregnJeriepenger 14747081 13 944604 

2341412 Svensk arb.avg ink arb.avg. av feriep 12206 -75379 
2341413 Ber.feriepenger utlandsk 56072 71 781 

2347501 Fagforbundet -16 -213 

2347526 Utdanningsforbundet 77 O 
2347542 Oppegård kommunes bedrifts- O 20 
2347545 Leverandørgjeld strøm 1190219 1266259 
2347559 Depositum Pamparius Pizza 5000 5000 
2347565 NAVjVelferd, sak 1761/2012/1029287 59231 89231 
2347568 Utleggstrekk O 4700 

Derivater O O 
Konsernintern kortsiktig gjeld O O 
Premieavvik O O 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5992847873 5694128226 

MEMORIAKONTI 

Memoriakonto 74592361 50520720 
Ubrukte lånemidler 1 71632116 48129092 

2910008 Startlån 8087087 527314 
2910022 Investeringslån 63545030 47601 777 

Ubrukte konserninterne lånemidler O O 
Andre memoriakonti 2960244 2391628 

2930001 Refusjon etter bygningsloven 1731921 1 731 921 
2930004 Tap på utlån og garantier O -463103 

2940002 Underskudd slam/privet (2.5160.05) 12,21 1196518 1008317 
2940003 Underskudd feiing (2.5160.06) 12 31805 114493 

Motkonto for memoriakontiene -74592361 -50520720 
2999901 Boligfinansiering- Husbanken -8087087 -527314 

2999902 Memorial lån disp fond skattekontor -1731921 -1 731 921 

2999933 Tap på utlån og garantier 20 O 463103 

2999953 Investeringslån -63545030 -47601 777 
2999960 Selvkostfond (negative) 12 -1228323 -1122810 
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NOTER 

O. Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
1. Endring i arbeidskapital 
2. Pensjon 
3. Garantiansvar 
4. Mellomværende med kommuner 
5. Avsetning og bruk av fond 
6. Kapitalkonto 
7. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27/ § 28 og andre 

samarbeidstiltak 
8. Oppegård kommunes deltakelse i interkommunale selskaper {lKS) og 

§ 27 virksomheter 
9. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
10. Varige driftsmidler 
11. Større investeringsprosjekter 
12. Selvkost 
13. Aksjer og andeler 
14. Langsiktig gjeld 
15. Avdrag på lån 
16. Andre forpliktelser 
17. Endringer i regnskapsprinsipp 
18. Bundne midler av kasse og bankinnskudd 
19. Utgiftsført estimeit og endelig tap på kundefoidringei 
20. Utgiftsført estimert og endelig tap på startlån 
21. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 
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Note O 
REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING 

REGNSKAPSPRINSIPPER 
Oppegård kommune sitt regnskap er utarbeidet og avsluttet i henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske 
midler som er tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. All tilgang og bruk av 
midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet 
eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet 
skal ikke forekomme. 

Hovedregel er at alle inntekter og utgifter bokføres når de er kjent etter 
anordningsprinsippet, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. 

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet. Det 
betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i 
utgifter for tilhørende inntekter. 

Variabel lønn for desember utgiftsføres i januar året etter. Variabel lønn for desember 
periodiseres ikke etter anordningsprinsippet, da det gjentar seg med relativt like størrelser 
hvert år, slik at regnskapsresultatet det enkelte år i liten grad blir påvirket. 

VURDERINGSREGLER 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av 
virksomheten. Avskrivningsprinsippet er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning. 

Oversikt over tjenester som løses i egne selskaper 

Interkommunal virksomhet organisert etter Kommunelovens § 27!§28 hvor Oppegård 
kommune er vertskommune: 
Kemneren i Follo 

Interkommunale virksomheter organisert etter Kommunelovens § 27!§28 hvor Oppegård 
kommune er deltaker: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Follo Barnevernvakt 
Follo Barne- og ungdomsskole 
IKT Follo 
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Kommunens deltakelse i interkommunale selskaper IKS: 
Fo"o lokalmedisinske senter IKS 

Fo"o Ren IKS 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
Fo"o Brannvesen IKS 
Nordre Fo"o Renseanlegg IKS 

Andre samarbeidstiltak 
Oppegård kommune deltar i og er vertskommune for Fo"orådet og Kompetansehjulet i Follo 
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Note 1 
ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN 

Balanseregnskapet: 

2.1 Omløpsmidler 
2.3 Kortsiktig gjeld 
Endring arbeidskapital i balanse 

Drifts- og investeringsregnskapet: 

Anskaffelse av midler: 
Inntekter driftsregnskap 
Inntekter investeringsregnskap 
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 
Sum anskaffelse av midler 

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

Anskaffelse - anvendelse av midler 

Endring ubrukte lånemidler (økning-jreduksjon+l 
Endring arbeidskapita! i drifts- og !nv.regnskap 

Differanse 

31.12.2016 

768193819 
337632122 
430561696 

1994486112 
50257072 

159259258 

1766873147 
154411868 
233099738 

Oppegård kommune 2016 

31.12.2015 

592526592 
235085609 
357440982 

Endring 

73120714 

2204002442 

2154384753 

49617689 

-23503025 
-73120714 

o 
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Note 2 
PENSJON 

Generelt om pensjonsordningen i kommunen 
Oppegård kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
og Statens Pensjonskasse (SPK, lærere) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 
og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med 
folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra NAV. 

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. Pensjonskostnaden beregnes ut fra andre forutsetninger enn pensjonspremien. 

Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og skal 
inntekt- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Oppegård kommune har et positivt akkumulert premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift på 
vel 89,1 mill kr. som kortsiktig fordring i balansen. Premieavviket tilbakeføres neste år med 1/7 per år for 
premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 
og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. For Oppegård kommune vil tilbakeføring 
av premieavviket bety en årlig utgiftsføring. 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende regnskapsprinsippene for 
kommuneregnskapet. For 2016 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er 23,7 mill kr 
lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 

Oppegård kommune valgte i 2016 å ikke bruke av premiefond til dekning av deler av pensjonspremien. 
Kommunens premiefond på 18,7 mill kr er inkludert i kommunens pensjonsmidler. 

Beregningsforutsetn. (§ 13-1 nr. e, jfr også § 13-5 nr. b-f) 

Økonomiske forutsetninger KLP 
2016 2015 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,60% 4,65% 
Diskonteringsrente 4,00% 4,00% 
Årlig lønnsvekst 2,97% 2,97 % 
Årlig G-regulering 2,97% 2,97 % 
Økonomiske forutsetninger SPK 

2016 2015 
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,30% 4,35 % 
Diskonteringsrente 4,00% 4,00% 
Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97% 
Årlig G-regulering 2,97% 2,97% 
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Oppegård kommune 2016 

Pensjonskostnader (§ 13-1 nr. c) 2016 2015 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 111881951 106820769 
Rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser 82563199 79596962 
Brutto pensjonskostnad 194445150 186417731 
Forventet avkastning på pensjonsmidler -74232696 -73142686 
Netto pensjonskostnader 120212454 113275045 
Administrasjonskostnader 7059287 7803332 
Sum amortisert premieavvik 10514172 10 382172 
Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) 137785913 131460549 

Premieavvik 2016 2015 
Innbet. Premie/tilskudd (ekskl adm) 143953870 114199051 
Netto pensjonskostnad 120212454 113 275045 
Arets premieavvik 23741416 924006 

Arbeidsgivertavgift av premieavviket 3347540 130285 

Oppegård kommune har i 2015 og 2016 innbetalt høyere premie/tilskudd enn netto pensjonskostnad. 
Dette gir et positivt premieavvik som inntektsføres i regnskapet og føres mot kortsiktig fordring. 
Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalte premien/tilskudd. 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 
beregnet akkumulert premieavvik 
Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.16 
Brutto pensjonsmidler 31.12.16 
Arbeidsgiveravg.av netto pensjonsforpliktelser 

Pensjons
poster 

2136577 063 
1745356236 

Arbeidsgiver
avgift 

301257366 
246095229 

55162137 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler regnes ut etter forskjellig økonomiske forutsetninger. 
I pensjonsforpliktelsene er det inkludert mulig fremtidig uttak av AFP, mens det avsettes til AFP når tilfellet 
har inntruffet på pensjonsmidlene. 

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB- estimat KlP 2016 SPK 2016 
Brutto pensjonsforpliktelse lB 1747670284 314424622 
+/- estimatavvik forpliktelse lB -26323558 -38453760 
+/- overførte/mottatte avvik O O 
= Faktisk forpliktelse lB 1721346726 275970862 
+ Årets opptjening 94355247 17526704 
+ Rentekostnad 71524365 11 038 834 
- Utbetalinger -55185675 O 
= Brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat 1832040663 304536400 

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB- estimat 
Brutto pensjonsmidler lB 1429021235 264389462 
+/- estimatavvik midler lB -35606682 -75448671 
+/- overførte/mottatte avvik O O 
+ Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm.) 130126974 20886183 
- Administrasjonskostnader -6502914 -556373 
- Utbetalinger -55185675 O 
+ Forventet avkastning 65671152 8561545 
= Brutto pensjonsmidler UB -estimat 1527 524 090 217832146 
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Note 3 
GARANTIANSVAR 

OPPEGÅRD KOMMUNES GARANTIANSVAR PR. 31.12.2016 

Garanti gitt til: 2016 
LIV, stiftelsen 1 760000 
Rikeåsen Andelsbarnehage BA 1963500 
Sofiemyråsen Andelsbarnehage BA 3412248 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 5301450 
Oppegård Kirkelige Fellesråd 2333410 
Follo Ren IKS 2407370 
Follo Ren IKS 5644165 
Film & Kino (digitalisering av kino)* O 
SUM 22822143 
* Innfridd i april 2016 

2015 
1936000 
2142000 
3655980 
5694150 
3000070 
2751280 
5853210 

119566 
25152256 

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. 

Note 4 
MELLOMVÆRENDE MED KOMMUNER 

Kortsiktige poster i forbindelse med kjøp av kraft 

Andre kommuner 
Strøm Vestby kommune 
Strøm ÅS kommune 
Strøm Ski kommune 
Strøm Nesodden kommune 
Strøm Frogn kommune 

SUM 

2016 

-6293396 
-12096962 
-13 329 220 

-7580625 
-8693573 

-47993776 

Oppegård kommune 2016 

Garanti utlø~er 
01.12.2026 
01.09.2027 
01.10.2030 
25.01.2030 
15.06.2020 
09.10.2023 
09.10.2043 
01.01.2018 

2015 

-1185105 
-8345062 
-9051928 
-1687694 
-3519832 

-23789622 

Tidligere bankgaranti som har vært stilt som sikkerhet på Nasdaq OMX er i 2016 erstattet med 
innbetaling på bankkonto som ny sikkerhet. Bankkontoen står i Oppegård kommune sin balanse. 
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Oppegård kommune 2016 

Note 5 
AVSETNING OG BRUK AV FOND 

Beholdning Avsetninger i Bruk av fond i Bruk av fond i Beholdning 
01.01. driftsregnskapet driftsregnskapet inv.regnskapet 31.12. 

Disposisjonsfond 186609290 82853711 4456118 40000000 225006883 
Bundne driftsfond 44951985 32786935 21119855 56619065 
Ubundne investeringsfond 10 240 338 O 10 240 338 
Bundne investeringsfond 4653913 O 1856058 2797855 
Sum avsetninger og bruk av fond 246455526 115640646 25575973 41856058 294664141 

Bruk av og avsetning til fond i 
driftsregnskapet Avsetninger Bruk av fond 
Disposisjonsfond 
Regnskapsskjema lA 
Disposisjonsfond 76648711 O 
Opprinnelig budsjett 4095000 O 
Justert budsjett 80743711 O 

Regnskapsskjema 18 
Kultur og fritid 10000 100000 
Skole, kvalifisering og barnevern 2347000 745500 
Barnehage O O 
Pleie og omsorg 1000000 440000 
Sosial 1472 000 
Helse 538000 
Samfunn og teknikk 796000 2450000 
Eiendom O 
Stab/støtte og felles ansvar 580000 182618 
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema lB 6205000 4456118 
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema lA 82853711 4456118 

Bundne driftsfond 
Regnskapsskjema lA 
Bundne driftsfond O O 
Opprinnelig budsjett O O 
Justert budSjett O O 

Regnskapsskjema 18 
Øvrige bundne fond 31392 
VAR - selvkost 13 192710 286244 
Samarbeid etter § 27 og § 28 3731647 4567322 
Gaver (Helse, Sosial, Pleie og omsorg) 19038 139589 
Øremerkede tilskudd 15812148 16126700 
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema lE 32786935 21119855 

Overføring til investeringsregnskapet 
Regnskapsskjema lA 
Overføring til investeringsregnskapet 9000000 
Opprinnelig budsjett 9300000 
Justert budSjett 9300000 

Regnskapsskjema 18 
O 

Overf. inv.regnskapet regnskapsskjema lB O 
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Oppegård kommune 2016 

Note 6 
KAPITALKONTO 

Kapita!kontoen viser Oppegård kommunes egenkapitalfinansiering av anleggsmidler. 

INNGÅENDE BALANSE 

Salg fast eiendom og anlegg* 
Avskrivning fast eiendom og anlegg 
Aktivering faste eiendom og anlegg 
Nedskrivning fast eiendom og anlegg 

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 

Kjøp av aksjer og andeler 
Aktivering av pensjonsmidler 

Mottatte avdrag på utlån 
Av- og nedskrivning på utiån 
Utlån 

Bruk av midler fra eksterne lån 
Avdrag på eksterne lån 
Endring pensjonsforpliktelser 
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 

UTGÅENDE BALANSE 

DEBET 

5360843 
109337714 

2060557 

30288705 
58628 

116496975 

74482158 
3177 663 

KREDIT 

1219568932 

122968557 

31413 717 

4451952 
51945539 

59379102 

129074483 

1217 539039 

* I 2015 ble balanseverdien på utleieboliger redusert med salgsverdi og ikke restverdi på solgte boliger, 

dette er korrigert i 2016. 
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Note 7 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID EnER KOMMUNELOVEN § 27 !§ 28 
OG ANDRE SAMARBEIDSTILTAK 

Oppegård kommune 2016 

Regnskap for interkommunale samarbeid etter Kommunelovens § 27/§ 28 skal inngå i årsregnskapet 
til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike 
samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende: 

Interkommunalt samarbeid hvor Oppegård kommune er vertskommune 

Kemneren i 

Interkommunalt samarbeid Follo, § 27 Follorådet 
Overføring fra Oppegård kommune 4040958 629520 
Overføring fra Vestby kommune 2523638 380000 
Overføring fra Nesodden kommune 433760 
Overføring fra Frogn kommune 2367230 365000 
Overføring fra ÅS kommune 2864507 451520 
Overføring fra Enebakk kommune 1639490 265280 
Overføring fra Ski kommune 4564177 703520 

Resultat av overføringer 18000000 3228600 

Samarbeidets egne inntekter 4114904 1738514 
Renter fond 74391 54334 
Samarbeidets driftsutgifter 18826211 4913 531 
Resultat av virksomheten 3363084 107917 

Disponering av resultatet: 
Tilbakeført deltaker kommunene 4567322 O 
Overført til neste driftsår/fond 3363084 107917 
Udekket underskudd O O 

Bundne driftsfond saldo pr 31.12.16 3863085 3315294 
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Oppegård kommune 2016 

Note 8 
OPPEGÅRD KOMMUNES DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) 

OG § 27 VIRKSOMHETER 
Tilskudd 

2016 
Follo Legevakt IKS O 

Follo Lokalmedisinske senter IKS 12185997 

Follo Ren IKS 20400884 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 2781400 

Follo Brannvesen IKS 21414000 

Nordre Follo Renseanlegg IKS 8165673 

Follo Distriktsrevisjon IKS O 

Follo Barnevernsvakt, § 27 1152000 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, § 27 307000 

Note 9 
ANTALL ÅRSVERK OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR 

Årsverk 
Oppegård kommune 

Ytelser til ledende personer 

Administrasjonssjef: 

lønn 

kommunens innskudd til pensjon 

Ordfører: 

godtgjøring 

kommunens innskudd til pensjon 

Godtgjørelse til revisor 
Samlede godtgjørelser til revisor utgjør: 

herav: 

Follo Distriktsrevisjon IKS, regnskaps- og forvaltningsrevisjon 

Deloitte AS regnskapsrevisjon* 

Deloitte AS forvaltningsrevisjon 

Deloitte AS øvrige regnskapsoppdrag 

2016 
1830 

2016 

1167213 

174526 

1011231 

162814 

2016 
902875 

525000 

363300 

14575 

Tilskudd 

2015 
1466000 

O 

21108220 

2641000 

20581000 

7393182 

1675000 

1030243 

288000 

2015 
1750 

2015 

1071 716 

137317 

1283862 

144772 

2015 
1675000 

1675000 

*Deloitte er kommunens revisor i fra 1.1.2016 og avla revisjonsberetning for årsregnskap 2015. 

Oppegård kommune har avsatt kr 500 000,- i utløsningssum til Follo Distriktsrevisjon IKS. 
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Note 10 
VARIGE DRIFTSMIDLER 

Årets tilgang 
ANLEGGSMIDLER Avskriv Ansk.kost Arets Årets Ansk. Kost Akk avskrivn. Årets Akk. Avskrivn. Bokført verdi 

år 01.01. investeringer Årets avga ng nedskrivn. 31.12. 01.01. avskrivn. 31.12. pr. 31.12.16 

Person, vare og lastebiler 10 21886006 2103625 23989631 14965040 2159589 17124629 6865002 

Anleggsmaskiner 10 24062512 3297697 27 360 209 17924195 935751 18859946 8500263 
Inventar og utstyr 10 117386880 7428257 124815136 89137638 5086129 94223767 30591369 

Edb-utstyr 5 113 212 926 18584139 131797066 96030375 5583959 101614334 30182732 

Skoler 40 892054592 3321863 895376455 287221355 21132391 308353746 587022709 

Barnehager 40 302811515 8375846 311187361 69814216 7306532 77120748 234066613 

Tomter - friarealer O 57730025 9883478 67613 503 2800 O 2800 67610703 

Utleieboliger* 40 404318350 70862873 10573116 464608107 72 626 362 9908738 82535100 387285280 

Adm.- driftsbygg 50 496023584 2811132 498834716 109770605 10898508 120669113 378165603 

Sykehjem etc. 50 746997301 9656030 756653331 89390844 14992364 104383208 652270123 

Ol Idrettsanlegg 40 272 367 785 553596 2060557 270860824 73294516 7750247 81044763 189816061 
-'>.. Komm.tekniske anlegg 20 437790804 13 000474 450791279 230358402 13 507462 243865864 206925415 

Veier - ledningsnett 40 382726151 4503264 387229415 61173315 10 076 044 71249359 315980056 

Utbyggi ngsa rea ler O 71164478 O 71164478 385628 O 385628 70778850 

SUM 4340532909 154382274 10573116 2060557 4482281511 1212095291 109337714 1321433005 3166060779 

* I 2015 ble balanseverdien på utleieboliger redusert med salgsverdi og ikke restverdi på solgte boliger, dette er korrigert i 2016. 

Spesifikasjon over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 

SALGSOBJEKT Salgssum Restverdi Gevinst 
Kongeveien 14 1968141 1328565 639576 
Harald Hårfagresvei 42 C 1827913 1109577 718336 
Håkon Jarlsvei 2D 1826005 1302263 523742 
Jordbærsletta 5 2028686 1534742 493944 
Slalåmveien 3F 2824370 741986 2082384 
Slalåmveien 5B 3063975 2267447 796528 
Th.Kittelsensvei 82 3875947 2288536 1587411 
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Oppegård kommune 2015 

Note 11 

STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER (brutto beløp) 

ntatt 

Objekt INavn Oppstart årl ferdigstillelse Regnskap 2016 

4029 

3408 

201 

2018 2588254 

Totalt 5 878 144 I 129 309 000 

115784 

1291638 

156762 

4374959 

497 
2844215 

3779214 

74726 

156762 

6963213 

16997068 
""W_",-'W7&'~!'"",,':ra~"""'H'>J:"/cJ,'q,PI f'fi'wd ,""",,, 

374163 
31687067 

* Oppegård kommune sin andel som eierkommune. Vedtatt prosjektkostnad er netto ettersom mva kompensasjonen blir liggende igjen i Ski kommune. 

Vesentlige overføringer som kommunen har mottatt til finansiering av investeringer* 
: I U'dl' lVI v",,, .. "". "":6" ,. 

-g' I"" • 

ekstern ekstern Budsjettert finansiering 
Objekt Navn finansiering finansiering tat. finansiering 2016 2016 Kommentar 

9117!Strøksleke- jaktivitetsplass Kolbotn, (11 285000)1 (11100 ODD)! (1275000) I (1090 OOO)!Tilskudd mottatt fra private aktører og 
!sentrum ! I i l !ordinære spillemidler. I 2016 er det kun 

I !! I I !budsjettert og mottatt ordinære spillemidler. 

I I I ! ! IResterende spillemidler forventes det at 

~G-';ng- og SYkkelv;;P;:;;;j;kte7,"--+-~' "IØPt--i170{)~-li099 ooofr~:~~T,;~!I,~~g;;;S;';-og-
Isykkelstrategi I I I i iAkershus fylkeskommune som også l ..! I ! !medfinansierer prosjektene etter at tiltakene 
I I I I ! !er gjennomført og dokumentert. 

_"",~"~","",,,",,,,~",,Af"""'''''~'_'''''''W''''il'.<Ifflffl'e_o-w..'~'"'''"'''' __ ''"'_' "'h'-" ....... _~'".".,_-JI-,. _____ ". $ """""'''·<1''"""""_'''''''*,'''''_M'_'_~_''''''''''''''''' __ ~}'''''W'.r_~~-""=_'_'/'1't~.,,,,<,,''''_'''''' __ ~+'_''''='''''' ___ ''''_''''''''~'''''''''' """""' ___ ~,"~;W·,=·I''''·~''''-''"'''''Mr",p:'F;""'' 

* Prosjekter som har fått et større beløp i tilskudd/refusjon. Ordinære tilskuddsordninger til løpende objekter og tilskudd til boligkjøp fra Husbanken er ikke 
inkludert. 
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Note 12 
SELVKOST 

Oppegård kommune har utarbeider etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
(H-31l4, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke 
anledning til å tjene penger på tjenestene. Dersom tjenestene går med overskudd skal dette avsettes på egne bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år 
skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet aven femårsperiode. Tilsvarende frem føres underskudd, som et uttrykk for at gebyrene er lavere 
enn selvkost. Dette kan gi grunnlag for økning av gebyrer. I selvkostregnskapet inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter (eksklusiv 
regnskapsmessige avskrivninger), kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrative utgifter). Den 
kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restverdi og en kalkylerente. Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et 
tillegg på Yz prosentpoeng. I 2016 var denne lik 1,68 %. 



Note 13 

AKSJER OG ANDELER 

AKSJER 
OK Industriservice AS 
Follo Futura AS 
Alarmsentralen Brann øst AS 

ANDELER 
A/L Biblioteksentralen 
Follo Ren IKS 
KLP egenkapitalinnskudd 
Follo Lokalmedisinske senter IKS 

Totalt aksjer og andeler 

Note 14 
LANGSIKTIG GJELD 

Kommunens samlede lånegjeld 

Kommunalbanken, flytende rente 
Kommunalbanken, fast rente 

KLP *, flytende rente 
KLP *, fast rente 

Husbanken - investeringslån, fast rente 

Husbanken - startlån, flytende rente 

Husbanken - startlån, fast rente 

Antall Pålydende 
5 20000 

634 2000 
3618 35 

Oppegård kommune 2016 

Bokført verdi 

2016 
100000 

1268000 
126630 

4800 
285600 

41496554 
460000 

43741584 

2016 
1827007933 

758515060 
376476320 

88800000 
315000000 

2873922 

206795591 
78547040 

Bokført verdi 

2015 
100000 

1268000 
126630 

4800 
285600 

37044602 
460000 

39289632 

2015 
1816082416 

809359240 
395933140 

22605000 
334285000 

3316064 

240229392 
10354580 

* KLP inkluderer her både KLP Kommunal Landspensjonskasse og KLP Kommunekreditt 

Oppegård kommune foretar ett låneopptak i året til felles finansiering av investeringene og eget 

låneopptak for startlån. Av låneopptaket i 2016 utgjorde bruk av lån til finansiering av selvkostområdet 
15,1 mill. Gjenværende løpetid på langsiktig gjeld er 19,67 år. 

Av kommunens låneportefølje er andel lån med fast rente 42,3 % og andel lån med flytende rente 57,7 er, 
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Note 15 
AVDRAG PÅ LÅN 

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7, etterforenklet formel. 

Minimumsavdrag beregnes som sum langsiktig gjeld (ex. startlån) dividert på sum anleggsmidler 

(jf. kommuneloven § 50 nr. 1 og 2) og multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. 

I beregning av minimusavdrag er årets avskrivninger tillagt avskrivninger på ikke avskrivbare 

anleggsmidler, eksempelvis tomter. For ikke avskrivbare anleggsmidler er det fastsatt en tenkt 

levetid på 50 år ved beregning av avskrivninger. Avskrivningene på ikke avskrivbare anleggsmidler 

er beregnet til 6,044 mill kr. 

Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger 

på lånefinansierte anleggsmidler. 

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag I 2016 2015 
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 93833142 89613 142 
Beregnet minimumsavdrag 57738184 55942709 
Differanse mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 36094958 33670433 

Avdrag på lån til videreutlån 
Mottatte avdrag på videreutlån skal benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle 
mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld (eller utlånt på nytt til samme vilkår) 
avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond). 

Kommunen har i 2016 ikke opparbeidet seg avdragsfond, da alle innbetalte avdrag og ekstraordinære 
innbetalinger har gått til å betale avdrag til Husbanken. 

2016 2015 
Mottatte avdrag på startlån 7041304 6275236 
Ekstraordinær innbetaling på startlån 23087290 21906438 
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 35045777 26067169 
Avsetning til/bruk av avdragsfond O O 
Saldo avdragsfond 31.12. O O 
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Note 16 

ANDRE FORPLIKTELSER 

Leasing 
Oppegård kommune har leasingavtaler om leie av 22 biler, hovedsakelig i helse- og omsorgstjenesten. 
Leasingavtalene er inngått i 2016 og utløper november 2020. Oppegård kommune leaser 5 minibusser 
hvor avtalen løper til mars 2020. 

Leasingavtalene er vurdert til å være operasjonelle i henhold til KRS nr 8. 

Erstatning 

Oppegård kommune er frifunnet i tingretten for krav om erstatning i forbindelse med en varslingssak. 
Saksøkers anke til lagmannsretten er nektet fremmet. Saksøker har anket beslutningen til 
Høyesteretts ankeutvalg. 

Note 17 
ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP 

Virkning av endring av regnskapsprinsipp 
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, ble likviditetsreserven 
awiklet i 2009. Et ledd i awiklingen av likviditetsreserven var å føre endring av 
regnskapsprinsipper i 2007 eller tidligere over til egne egenkapitalkonti for endring av 
regnskapsprinsipp. 

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2016 av følgende poster: 

År Utgift Inntekt 

Utbetalte feriepenger 1992 20984027 
Påløpte renter 1995 2026850 
Kompensasjon for mva 2001 2913 531 
Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 6305000 

Note 18 
BUNDNE MIDLER AV KASSE OG BANKINNSKUDD 

2016 2015 
Kasse og bankinnskudd 562 154 734 425 167 073 
herav skattetrekkskonto (bundne midler) * 37249275 316666 

* lav saldo på skattetrekkskontoen i 2015 skyldes at 6. termin ble betalt i desember 2015 på forskudd. 
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Note 19 
UTGIFTSFØRT ESTIMERT OG ENDELIG TAP PÅ KUNDEFORDRINGER 

Avsatt til tap* 
Avskrivning av endelig tap på kundefordringer 
Innbetalt på tidligere avsatte tap på kundefordringer* 
Totale utgifter belastet driftsregnskapet* 

Note 20 
UTGIFTSFØRT ESTIMERT OG ENDELIG TAP PÅ STARTLÅN 

Avsatt til tap 
Avskrivning av endelig tap på utlån 
Innbetalt på tidligere avsatte tap på utlån 
Tidligere avsatt til tap og omgjort til aktivt lån 
Endring i tap på utlån, memoriakonto for tap 

Oppegård kommune 2016 

2016 2015 
235000 
209315 

9700 
225300 

2016 
O 
O 

-463109 
O 

-463109 

1260000 
637796 

O 
1260000 

2015 
463103 

O 
O 
O 

463103 

Oppegård kommune hadde i 2015 to startlån som ble avsluttet med tap. Tapet som ble søkt dekket av 
Husbanken ble ført på memoriakonto for tap i 2015 og ble dekket av Husbanken i 2016. 

Oppegård kommune har i 2016 et tap på startlån på kr 5385,- som dekkes av tapsfond. 

Note 21 
REGNSKAPSMESSIG MER- / MINDREFORBRUK 

Regnskapsår 
Merforbruk 
Merforbruk selvkost 
Mindreforbruk 
SUM 

31.desember 2016 

2016 
O 

-188201 
78245986 
78057785 

2015 
O 

-695151 
77 343 862 
76648711 

Oppegård kommune, 10. februar 2017 
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Deloitte. 

Til kommunestyret i Oppegård kommune 

Deloitte AS 
Erik Børresens alle 2 
Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
Norway 

Tlf.: +47 32 26 41 00 
Fax: +47 32 26 41 01 
www.deloitte.no 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmann 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Oppegård kommunes årsregnskap som viser kr 1 292 395 561 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 78 057 785. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter 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 en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Oppegård kommune per 31. desember 2016, og 
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar 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 Jrsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kvavene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens 
årsrapport, 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 rapporterer i så 
henseende. 

RJdmannens ansvar for Jrsregnskapet 
Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for 
at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal renskapsskikk i 
Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av Jrsregnskapet 
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 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company 
limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL 
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also 
referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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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 kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, 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 slik 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 revisjonshandliger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en menig om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

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

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

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget av 
revisjonen og hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold 
av betydningen 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 jrsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, 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 kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Drammen, 7. april 2 7 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 10/17  Status for kommunesammenslåingen

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00112-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Ordførers redegjørelse tas til orientering. 

Kontrollutvalget foreslår et fellesmøte med kontrollutvalget i Ski den 29. mai for å 
drøfte samarbeidet om kontroll- og tilsynsaspektene i kommunesammenslåingen. 

Vedlegg: 
e-post050417Til Rådmannen Foreløpig fellesnemnd  Nordre Follo kommune -
regnskapsføring og kontroll.pdf, Monica Lysebo 070417 SV_ Foreløpig fellesnemnd
Nordre Follo kommune - regnskapsføring og kontroll.pdf, Sjekkliste kommunereform
fra NKRF 2016.pdf

SAKSUTREDNING: 

Ordfører Sjøvold vil i møtet gi en status for kommunesammenslåingen med Ski. 

Ifølge avtalen mellom de to kommunene av 14. september 2016 skal den nye 
kommunen etableres med virkning fra 1. januar 2020.  
Stortinget avgjør den nye kommunestrukturen våren 2017. Etter Stortingets vedtak 
skal det opprettes en fellesnemnd for å forberede etableringen av den nye 
kommunen, Jf. Inndelingslova § 26.  De to kommunene har allerede med virkning fra 
1. januar 2017 opprettet en foreløpig fellesnemnd for dette arbeidet som har fått
følgende oppgaver, jf. kommunestyrets vedtak 27. mars:

 Utarbeide forslag til eksisterende kommunestyrer om budsjett for den foreløpige
fellesnemndas arbeid

 Utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett for fellesnemndas videre arbeid
med sammenslåing av kommunene

 Starte rekrutteringsprosess for felles administrasjonssjef
 Sørge for medvirkning fra de ansatte, herunder opprettelse av et midlertidig

partssammensatt utvalg
 Starte kartleggings- og harmoniseringsarbeidet
 Utarbeide kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å bygge en ny kommune

og legge til rette for god informasjon og kommunikasjon med innbyggere og
ansatte

 Utrede godtgjøring til fellesnemndas medlemmer og organisering av
fellesnemndas arbeidsform
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 Utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og eventuelle andre symboler 
for Nordre Follo kommune 

 I tillegg saker Foreløpig fellesnemnd bestemmer 

Avtalen mellom kommunene av 14. september 2016 beskriver fullmakter og 
oppgaver for Fellesnemnda etter Stortingets vedtak i detalj. Fellesnemnda får bl.a. i 
fullmakt å: «Vedta revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de deltakende kommunene.» 

Kommunen har samlet viktige dokumenter om arbeidet med kommunereformen på 
sine internettsider, her.  

Kommunestyret vedtok 27. mars reglement og godtgjøringsreglement for foreløpig 
fellesnemnd og foreløpig partssammensatt utvalg, jf. sak 10/17.  Ski må gjøre 
likelydende vedtak dersom reglementet skal bli gjeldende. I saksframlegget om 
reglementet for kommunestyret, jf. også budsjettforslaget for foreløpig fellesnemnd 
sak 11/17, vises det til at Oppegård kommune skal ha sekretariatsfunksjonen og 
forestå utbetalinger.    

Kontroll- og tilsynsaspekter ved sammenslåingsprosessen: 
 
Inndelingsloven gir de lovmessige rammene for sammenslåingsprosessen, herunder 
kontroll- og tilsynsaspektene.  
 
En gruppe i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) har avgitt en sjekkliste for 
revisor, kontrollutvalg og sekretariat som forberedelse til kommunereformen, jf. 
vedlegg. Gruppa peker på at det er stort rom for kommunene til å finne praktiske 
løsninger, så lenge de ikke strider mot loven.  
 

1. Foreløpig fellesnemnd 
Loven gir ingen bestemmelser om «foreløpig fellesnemnd» som er opprettet mellom 
de to kommunene med virkning fra 1. januar 2017. Sekretariatet mener det er gode 
grunner for at prosessen for kontroll og tilsyn med den foreløpige nemnda følger de 
samme regler som gjelder for fellesnemnda opprettet i medhold av inndelingsloven. 
 
Sekretariatet har stilt rådmannen noen spørsmål vedr. juridisk status, 
regnskapsføring og revisjon, jf. vedlagte kopi av e-post av 5. april til rådmannen. 
Kommunalsjef Monica Lysebo svarte i e-post datert 7. april, jf. vedlegg.  Sekretariatet 
mener den foreløpige fellesnemnda er et interkommunalt organ og det følger da ikke 
automatisk at en av deltakerkommunene skal føre regnskapet. I sak 10/17 og 11/17 
vises det til at Oppegård skal føre regnskapet.  Det bør også avklares hvem som skal 
være revisor for den foreløpige fellesnemnda og at revisor skal rapportere til begge 
kontrollutvalg.  Sekretariatet mener både regnskapsføringen, revisjonsordningen og 
rapporteringen bør stadfestes i vedtaks form.  
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2. Fellesnemnd i medhold av Inndelingsloven   
 
Juridisk status for fellesnemnda  
På grunnlag av en uttalelse fra Kommunaldep. legger NKRFs gruppe til grunn at 
fellesnemda ikke er å anse som en egen juridisk enhet, men er et kommunalt organ 
opprettet i medhold av inndelingsloven.  
 
Valg av revisor for fellesnemnda 
 
Etter inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom kommunestyrene som 
fylkesmannen innkaller til etter Stortingets vedtak, drøfte valg av revisor for 
fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene.  Loven 
sier ikke noe om kontrollutvalgenes rolle i behandlingen, men NKRFs gruppe foreslår 
at en følger normal prosedyre med innstilling fra kommunenes kontrollutvalg.  Både 
kontrollutvalgene og kommunestyrene må forutsetningsvis gjøre likelydende vedtak. 
Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. En praktisk 
løsning vil være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for 
fellesnemnda. Ved valget må en forholde seg til regelverket for offentlige 
anskaffelser.  
 
Rapportering fra revisor for fellesnemnda. 
 
I forarbeidene til inndelingslova; Ot.prp.nr. 41 (2000-2001), ble det anbefalt at revisor 
rapporterer til alle kontrollutvalga i de deltakende kommuner.  
 
Valg av revisor i den nye kommunen 
 
Inndelingslova § 26 bestemmer at fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale 
i den nye kommunen, inkludert revisor. Ansettelsen skal skje etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de to kommunene.  Samarbeidsavtalen om Nordre Follo 
kommune tar allerede høyde for at fellesnemnda kan vedta bl.a. revisjonsordning 
etter innstilling fra de to kontrollutvalgene etter at Stortinget har gjort sitt vedtak.  
Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i 
interkommunalsamarbeid. 
 
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen 
 
Tilsvarende regler som for revisor gjelder for valg av kontrollsekretariat. På dette 
punktet har imidlertid kommunestyrene i Ski og Oppegård ikke gitt noen fullmakt til 
den kommende fellesnemnda ennå.  
Kommunestyrene kan her gi fullmakt til å videreføre dagens sekretariatsordning for 
den nye kommunen eller konkurranseutsette oppdraget, jf. anskaffelsesregelverket.  
Begge alternativ vedtas etter innstilling fra kontrollutvalget.  
NKRFs prosjektgruppe anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede 
saken for kontrollutvalgene.  
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3. Behov for samarbeid mellom kontrollutvalgene 
 
En smidig gjennomføring av tiltakene ovenfor blir enklere dersom kontrollutvalgene 
kommer fram til likelydende innstillinger. Valg av revisor og kontrollsekretariat bør 
være avklart i god tid før 2020. 
 
Etter at fellesnemnda er etablert vil bl.a. revisors rapporter behandles av begge 
kontrollutvalgene.  
 
Kontrollutvalget bør be om jevnlig rapporter fra rådmannen om prosessen generelt 
og om fokuset på f.eks. internkontrollen i ny og «gammel» kommune.  
 
NKRFs gruppe peker også på at det bør vurderes hvilke forvaltningsrevisjons- 
prosjekter og selskapskontroll som skal gjennomføres i lys av 
sammenslutningsprosessen.  Vi minner her om at kontrollutvalget i Oppegård har 
vedtatt at kommunestyret skal gjøre endelig vedtak om valg av tema for 
forvaltningsrevisjon. I Ski gjør kontrollutvalget endelig vedtak om årlig tema.  
 
Disse forhold tilsier et tett samarbeid mellom de to kontrollutvalgene framover. Vi 
foreslår at det søkes gjennomført en felles møte mellom de to kontrollutvalgene før 
sommerferien.  Et fellesmøte passer for begge kontrollutvalgslederne mandag 29. 
mai fra kl 18.00. 
 
 
Ås, 20. april 2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  

1. NKRF Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
2. E-post av 5.4.17 fra FIKS til rådmannen vedr. fellesnemnd Nordre Follo 

kommune - regnskapsføring og kontroll 
3. E-post av 7.4.17 fra kommunalsjef Monica Lysebo med svar på spørsmålene i 

e-posten ovenfor 
 



From: Jan Løkken
To: "postmottak@oppegard.kommune.no"
Cc: "Rådmann Lars Henrik Bøhler"; "Ordfører Thomas Sjøvold "; "Vidar Nesse"; "Odd Harald Røst "; "Rådmann

 Lars Henrik Bøhler"; "Ordfører Tuva Moflag "; "Lars Chr. Bilet"; "Revisjonssjef Steinar Neby"
Subject: Foreløpig fellesnemnd Nordre Follo kommune - regnskapsføring og kontroll
Date: 5. april 2017 10:31:00

Att: Rådmann Lars Henrik Bøhler
 
Kontrollutvalget i Oppegård behandler i sitt møte 27. april d.å. status for
 kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski . Kontrollutvalget i Ski har en tilsvarende
 sak 2. mai.
Vi har følgende spørsmål  vedr.  den foreløpige fellesnemnd som vi håper kan bli skriftlig besvart
 snarest:
 

1.       Hva er den juridiske statusen til den foreløpig fellesnemnda?
2.       Hvem fører regnskapet for nemnda?
3.       Hvem reviderer nemndas regnskap?
4.       Hvem rapporterer revisor til ?
5.       Har kommunestyrene gjort vedtak i forhold til temaene i overnevnte spørsmål?

 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 

  
Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 
Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
  
Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

 



From: Monica Lysebo
To: Jan Løkken
Cc: Lars Henrik Bøhler
Subject: SV: Foreløpig fellesnemnd Nordre Follo kommune - regnskapsføring og kontroll
Date: 7. april 2017 13:33:16

Hei,
 
Nedenfor følger svar på dine spørsmål:
 
1.       Hva er den juridiske statusen til den foreløpig fellesnemnda?

Foreløpig fellesnemnd (FFN) har ikke en formell juridisk status. Den foreløpige fellesnemnda
 skal sikre politisk koordinering i kommunene fram til fellesnemnda trer i kraft. Foreløpig
 fellesnemnd kan ikke gjøre vedtak som binder den nye kommunen før sammenslutningen er
 vedtatt av Stortinget. Ved behov må nemnda gå tilbake til kommunestyrene og få
 nødvendige likelydende vedtak.

2.       Hvem fører regnskapet for nemnda?
Regnskapet føres av Oppegård kommunes, på eget ansvar i kommunens regnskap.

 Tilsvarende slik vi gjør for Kemneren i Follo og Follorådet.
3.       Hvem reviderer nemndas regnskap?

Regnskapet revideres av Oppegård kommunes revisor, Deloitte.
4.       Hvem rapporterer revisor til ?

Revisor rapporterer til kontrollutvalget på samme måte som for kommunens regnskap for
 øvrig.  

5.       Har kommunestyrene gjort vedtak i forhold til temaene i overnevnte spørsmål?
Kommunestyrene har vedtatt intensjonsavtale for Nordre Follo kommune, som bl.a.
 omhandler opprettelse av foreløpig fellesnemnd formål og fullmakter (sak 55/2016
 Oppegård kst). Kommunestyrene har oppnevnt medlemmer til FFN (sak 73/2016 Oppegård
 kst), behandlet budsjett (sak 11/17 Oppegård KST), reglement (sak 10/17 Oppegård kst)

 
 
 
Med vennlig hilsen

Monica Lysebo
konstituert kommunalsjef organisasjonsutvikling
tlf. 66 81 93 80 • 916 47 848
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90
 

Videresendt melding:

Fra: Jan Løkken <Jan.Lokken@as.kommune.no>
Dato: 5. april 2017 kl. 10.31.26 CEST
Til: postmottak <postmottak@oppegard.kommune.no>
Kopi: Lars Henrik Bøhler <Lars.Henrik.Bohler@oppegard.kommune.no>, Ordfører
 <Ordforer@oppegard.kommune.no>, 'Vidar Nesse' <vnesse@deloitte.no>, 'Odd
 Harald Røst ' <od-roest@online.no>, Lars Henrik Bøhler
 <Lars.Henrik.Bohler@oppegard.kommune.no>, Tuva Moflag



 <Tuva.moflag@ski.kommune.no>, "'Lars Chr. Bilet'" <lars@mrcoffee.no>, Steinar
 Neby (Publisering av vedlegg på kommunens hjemmeside)
 <steinar.neby@follodr.no>
Emne: Foreløpig fellesnemnd  Nordre Follo kommune - regnskapsføring og
 kontroll

Att: Rådmann Lars Henrik Bøhler
 
Kontrollutvalget i Oppegård behandler i sitt møte 27. april d.å. status for
 kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski . Kontrollutvalget i Ski har en
 tilsvarende sak 2. mai.
Vi har følgende spørsmål  vedr.  den foreløpige fellesnemnd som vi håper kan bli
 skriftlig besvart snarest:
 

1.       Hva er den juridiske statusen til den foreløpig fellesnemnda?
2.       Hvem fører regnskapet for nemnda?
3.       Hvem reviderer nemndas regnskap?
4.       Hvem rapporterer revisor til ?
5.       Har kommunestyrene gjort vedtak i forhold til temaene i overnevnte

 spørsmål?
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 

  
Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 
Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
  
Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

 



Kommunereform 
– sjekkliste for revisor, 
kontrollutvalg og 
sekretariat

Norges Kommunerevisorforbund
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  

 



KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 11/17 Rådmannens oppfølging av rapporten om prosjektstyring i 
byggeprosjekter 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00119-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget finner at rådmannen har fulgt opp anbefaling a., mens oppfølgingen 
av pkt. b, vedr. oppdatering av VA-rutinen, er i gang. 

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter til etterretning. 

Vedlegg: 
Oppfølging av tiltak i rapport Prosjektstyring i byggeprosjekter.pdf, 
Økonomireglement.pdf, Reglement_for_kommunale_byggeprosjekter - vedtatt.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget behandlet i sak 30/16 rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen 
av kommunestyrets vedtak vedr. forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring i 
byggeprosjekter. Sekretariatet konstaterte i saken at rådmannens oppfølging av 
vedtaket nesten ikke var kommet i gang.  Kontrollutvalget ba derfor om en ny rapport 
fra rådmannen om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak innen 20. april 2016.   

Revisjonens anbefalinger om tiltak i rapporten: 

a. Reglement for kommunale byggeprosjekter bør presisere at Prosjektmandat
og styringsdokumentasjon skal fastsette fullmakter (beløpsgrenser), samt at
ved hver milepel skal risiko vurderes og videre fremdrift besluttes.

b. Prosjektgjennomføring VA-anlegg bør oppdateres i samsvar med Reglement
for kommunale byggeprosjekter.

Rådmannens nye tilbakemelding forelå i e-post av 10. april. Rådmannen skriver bl.a. 
vedr. anbefaling a.: 
«Det er gjort følgende tiltak i Eiendom for oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak i 
sak 2/16: 

 Fullmaktmatrise er nå innarbeidet i administrative styringsdokumenter for
prosjekter. Denne inkluderes nå i prosjektmandat og tilhørende
styringsdokumentasjon



 Side 2 av 2 

 Rutiner for risikovurdering og beslutning om fremdrift er innarbeidet i 
Prosjektmandat og styringsdokumentasjon, og skal vurderes ved 
faseovergang i alle prosjekter.» 

 
Vedr. anbefaling b.:  
Rådmannen melder at arbeidet med å oppdatere rutinen «Prosjektstyring av VA-
anlegg» er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Rådmannen peker på hvilke endringer som 
bør gjøres i VA-rutinen, primært opprydding i begreper. Sekretariatet minner om at 
kommunestyret gjorde sitt vedtak i denne saken den 8. februar 2016. 
Administrasjonen bør på denne bakgrunn hatt god tid på å oppdatere VA-rutinen 
innenfor kommunestyrets og kontrollutvalgets frister. Rådmannens tilbakemelding gir 
likevel grunn til å tro at ajourføringen av VA-rutinen er like rundt hjørnet. Sekretariatet 
foreslår derfor at kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret på det grunnlaget 
som nå foreligger.    
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter kan leses her.  
 
Ås, 19.04.2017 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  

1. Rådmannens brev av 10.4.17 vedr. Oppfølging av tiltak i rapport 
«Prosjektstyring i byggeprosjekter».  

2. Reglementer for kommunale byggeprosjekter februar 2015  
3. Økonomireglement for Oppegård kommune vedtatt 10.9.2012  
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Postboks 195 
 
1431 ÅS 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: ZGA  033 10.04.2017 
Saksnr.: 16/653-9    
 

_ 
Oppfølging av tiltak i rapport “Prosjektstyring i byggeprosjekter” 

 
Oppegård kontrollutvalg vedtok prosjektplanen for prosjekt «Prosjektstyring i byggeprosjekter» 23. 
mars 2015, jf. sak 10/15. Utvalget behandlet rapport fra Follo Distriktsrevisjon 28.1.2016, sak 
16/000101-1 2/16 med følgende vedtak:  
«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter til 
orientering. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak. Kommunestyret ber 
rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om tiltak i forvaltningsrevisjonsrapporten om 
prosjektstyring i byggeprosjekter og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks 

måneder.» 
 
Rådmannen svarte ut ovenstående vedtak i brev til Kontrollutvalget av 30.09.2016.  
 
Kontrollutvalget behandlet Sak 4/17 Kontrollutvalgets årsrapport 26.1.2017. I saksframlegget til 
utvalget ble det pekt på at rådmannens arbeid med oppfølgingen nesten ikke var kommet i gang. 
Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen gi en ny rapport om oppfølgingen av kommunestyrets 
vedtak innen 20. april 2017. 
 
 Oppfølging av tiltak i rapport «Prosjektstyring i byggeprosjekter»:  
a.)Reglement for kommunale byggeprosjekter bør presisere at Prosjektmandat og 
styringsdokumentasjon skal fastsette fullmakter (beløpsgrenser), samt at ved hver milepel skal 
risiko vurderes og videre fremdrift besluttes.  
 
Oppegård kommune har et politisk vedtatt reglement for byggeprosjekter av 2015 som gir 
retningslinjer for hvordan Oppegård kommune som byggherre skal gjennomføre større 
byggeprosjekter. Reglementet er implementert og benyttes for alle rehabiliterings- og nybygg 
prosjekter med en total kostnadsramme på mer enn 5 mill. kr brutto.  
 
Det er gjort følgende tiltak i Eiendom for oppfølging av Kontrollutvalgets vedtak i sak 2/16: 

 Fullmaktmatrise er nå innarbeidet i administrative styringsdokumenter for prosjekter. 
Denne inkluderes nå i prosjektmandat og tilhørende styringsdokumentasjon 

 Rutiner for risikovurdering og beslutning om fremdrift er innarbeidet i Prosjektmandat og 
styringsdokumentasjon, og skal vurderes ved faseovergang i  alle prosjekter.  

 
Oppegård kommune står foran store investeringer i neste fire års periode. Kommunestyret vedtok 
ved behandling av mål og rammesaken i juni 2016 en økning i investeringsprogrammet tilsvarende 
ca. 850 mill. kr netto for perioden 2017-2020. Rehabilitering og utvidelse av Kolbotn skole, ny 



ungdomsskole Sofiemyr, ny idrettshall, ny svømmehall og omsorgsboliger i Edvard Griegs vei utgjør 
størsteparten av vedtatt økning.  
 
Rådmannen har satt i gang revisjon av gjeldende Økonomireglement, som sendes til politisk 
behandling tidligst mai 2017. Nytt revidert Økonomireglement sier følgende om administrative 
rapporteringsrutiner i investeringsprosjekter: 
«Den virksomheten som har ansvaret for prosjektet har ansvaret for at den økonomiske styringen 
og finansieringen er i orden. I den grad det er nødvendig innhentes faglig bistand. Det skal 
gjennomføres konseptfase ved større investeringsprosjekter over 5 mill. kr og/eller er definert som 
et stort prosjekt i henhold til. administrativ prosjekthåndbok.  
  
Rådmannens ledergruppe får forelagt rapporter om prosjektets fremdrift/økonomi, kvalitet, risiko 
og sosial dumping. Rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporteringen og 
årsberetningen.  
 
Vesentlige kostnadsavvik i forhold til kostnadsrammen rapporteres til styringsgruppen straks man 
er kjent med at slike forhold har oppstått, eller vil oppstå. Forslag til inndekking eller 
omprioriteringer for å holde vedtatt kostnadsramme skal også fremlegges. Forslaget må være 
omforent med prosjekteier i forkant. Behov for eventuelle tilleggsbevilgninger, etter at 
omprioriteringer er vurdert, fremmes gjennom styringsgruppen og videre til politisk behandling.  
 
Styringsgruppen har ansvar for at sluttrapport/regnskap fremlegges. I tillegg til den politiske 
rapporteringen, skal alle virksomhets- og seksjonsledere rapportere administrativt. Rådmannen 
fastsetter innhold og hyppighet for denne rapporteringen.» 
 
Rådmannen har vedtatt å organisere de største vedtatte investeringsprosjektene i kommende fire -
års periode i en egen midlertidig prosjektorganisasjon som rapporterer direkte til rådmannen. Ny 
organisasjon vil være operativ fra april 2017. Prosjekter i den nye organisasjonen vil bli styrt etter 
samme reglement som for øvrige byggeprosjekter i Oppegård kommune.  
 
b. Prosjektgjennomføring VA-anlegg bør oppdateres i samsvar med Reglement for kommunale 
byggeprosjekter.  
 
Arbeidet med å oppdatere rutinen «Prosjektgjennomføring av VA-anlegg» i samsvar med rutinen 
«Reglement for kommunale byggeprosjekter» er påbegynt, men ikke ferdigstilt. VA-rutinen er noe 
mer detaljert enn Reglement for kommunale byggeprosjekter, men inneholder ellers de samme 
prosessene fra tidlig planfase til sluttført prosjekt. Det er derfor ikke behov for å revidere hele VA -
rutinen, men heller rydde i begreper slik at språket blir likt som i Reglement for kommunale 
byggeprosjekter.  
 
For VA-prosjekter ligger «Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø» (strategidokument) og 
«Handlingsplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø» (handlingsdokument) til grunn, og disse 
erstatter i stor grad de to første fasene i Reglement for kommunale byggeprosjekter 
(Behovsutredningsfase og Forprosjektfase). VA-rutinen dekker fase 3-5 i Reglement for kommunale 
byggeprosjekter. Behovet for styringsgruppe og løpende rapportering blir noe annerledes i VA-
prosjekter enn i byggeprosjekter siden VA-prosjektene ikke berører andre tjenesteområder enn 
Samfunn og teknikk.  Reglement for kommunale byggeprosjekter punkter om sluttrapport og 
sluttregnskap bør innarbeides i VA-rutinen. 
 
 
 
 
 
 



Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler   
Konst. rådmann Liv Karin Sørli 

Virksomhetsleder 
  Eiendom 
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1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 

1.1 Bakgrunn 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter av desember 
2000 vektlegger at kommunene skal drive mål- og rammestyring. Dette økonomireglementet 
bygger bl.a. på følgende forskrifter:  
 

• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter - jf kommuneloven § 46 
nr 8 

• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning - jf 
kommuneloven § 48 nr 6 

• Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jf kommuneloven § 49 
nr 2 

• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jf kommuneloven § 51 nr 3 
• Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jf kommunelovens § 

52 nr 2 
 

1.2 Formål 
Formålet med økonomireglementet er:  
 

• Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Oppegård kommune 
• Å bidra til en god økonomistyring 
• Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

 
Alle virksomhets- og seksjonsledere i Oppegård kommune er ansvarlig for at medarbeidere 
som i sitt daglige arbeid utfører oppgaver regulert i dette Økonomireglementet, har den 
nødvendige kjennskap til reglementet.  
 

1.3 Oppbygging og ajourhold 
Økonomireglementet er kommunens overordnede regelverk for behandling av økonomisaker. 
 
Økonomireglementet er bygd opp med utgangspunkt i Norges kemner og 
kommuneøkonomers forbund (NKK)s normalreglement.  
 
Andre vedtatte dokument som har relevans for kommunens økonomistyring:  
 

• Etiske retningslinjer for Oppegård kommune 
• Delegasjonsreglement for Oppegård kommune 
• Finansreglement for Oppegård kommune  

 
Etiske retningslinjer for Oppegård kommune, Delegasjonsreglementet for Oppegård 
kommune og Finansreglement for Oppegård kommune finnes under styringsdokumenter på 
intranettet.  
 



Økonomireglement for Oppegård kommune 

  4 side  av 18 
  Ansvarlig for ajourhold: Organisasjon og tjeneste 

Organisasjon og tjeneste er ansvarlig for ajourhold av økonomireglementet. Det innebærer at 
reglementet til enhver tid skal være i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Endringer i 
fullmaktsforhold utover det som går frem av Delegasjonsreglement for Oppegård kommune 
må behandles politisk.  
 
 

2. UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG 
 OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 

2.1  Kommunens plan- og styringssystem  
 
Balansert målstyring brukes i Oppegård kommune som ramme for styring og rapportering.  
Det overordnede målekartet og målekartene for tjenesteområdene er integrert i 
handlingsprogramdokumentet. Det felles overordnede målekartet og målekartene for de ulike 
tjenesteområdene blir vedtatt årlig i forbindelse med den politiske behandlingen av 
Handlingsprogrammet. 
 
Det kommunale plan- og styringssystemet består av fire hovedelementer: 
 
1. Kommuneplanens langsiktige del 
2. Kommuneplanens kortsiktige del (Handlingsprogrammet inkl. økonomiplan og 

årsbudsjett) 
3. Tertialrapporter 
4. Årsregnskap og årsberetning  
 
Kommuneplanens langsiktige del  
Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for 
kommunen. Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet i 
et 12-års perspektiv. Dokumentet legger grunnlaget for planlegging, forvaltning, utbygging og 
vern i kommunen. Kommuneplanen vurderes rullert hvert fjerde år, det vil si i hver 
kommunestyreperiode. 
 
Kommuneplanens kortsiktige del, (Handlingsprogrammet)  
Handlingsprogrammet har et fire-årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen er 
integrert i handlingsprogramdokumentet. Årsbudsjettet er identisk med første året i 
økonomiplanen. Handlingsprogram inkl. økonomiplan og årsbudsjettet behandles av 
kommunestyret innen utgangen av hvert år. Økonomiplanen og årsbudsjett danner grunnlaget 
for kommunens økonomistyring. 
 
Formål og anvendelsesområde for økonomiplan 
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 
økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 
juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og 
øvrige virksomhet. Formålet med utarbeidelse av økonomiplanen er å realisere målsetninger 
fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med 
kommunens ressurstilgang og ressursbruk. Økonomiplanen vil også avdekke kommunens 
ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens 
nivå. 
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Tertialrapportering, årsregnskap og årsberetning 
I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30.4 og per 31.8. I tillegg 
rapporteres det for hele året i årsberetningen. Det rapporteres på måloppnåelse i forhold til 
målekartene i handlingsprogrammet, den økonomiske status (regnskap i forhold til budsjett) 
og finansrapportering.  De faste utvalgene (Utvalg for miljø og plan, Utvalg for kultur og 
oppvekst og Utvalg for helse og omsorg) behandler tertialrapporten og årsberetning for sine 
respektive områder. Likeledes behandler Kommunalt råd for funksjonshemmede og 
Eldrerådet tertialrapporten og årsberetningen.   Formannskapet og kommunestyret behandler 
rådmannens tertialrapport og årsberetning for hele kommunen.  
 
Rådmannen skal utarbeide årsberetning i henhold til kommuneloven § 48. For videre 
prosedyre se punkt 5.2 
 
Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet og årsberetningen innen 30.6 det 
påfølgende år, jf kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10. For videre prosedyre se 
punkt 5.1  
 

2.2 Utarbeidelse av handlingsprogram 
Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for utarbeidelse av 
handlingsprogram inkl. økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende: 
 

• årsregnskap 
• årsberetning 
• evaluering av drift og vedtatte mål 
• nasjonal rapportering 

 
Når kommunestyret har vedtatt handlingsprogrammet, utarbeider alle virksomheter en 
administrativ virksomhetsplan for å sikre at de vedtatte målene i handlingsprogrammet 
oppnås.  
 
Hvert år fastsettes en milepælsplan og årshjul for utarbeidelse av handlingsprogrammet inkl. 
økonomiplan og årsbudsjett. Milepælsplan utarbeides årlig og inneholder en detaljert oversikt 
over prosessen med tidsfrister for det enkelte år. Milepælsplanen behandles i rådmannens 
ledergruppe. 
 
Virksomhetenes og seksjonenes rammer som er fastsatt i økonomiplanen legges til grunn for 
utarbeidelse av neste års økonomiplan og årsbudsjett. For å få en bedre oversikt over den 
økonomiske handlefriheten i kommende økonomiplanperiode, utarbeider rådmannen forslag 
til konsekvensjusterte rammer for virksomhetene og seksjonene som sammen med mål for 
kommende år behandles i formannskapet og kommunestyret i juni måned (”juni-saken”).  
 
Basert på kommunestyrets vedtak i mål- og rammesaken (”juni-saken”) og Nasjonalbudsjettet 
som årlig legges frem i oktober, fremmer rådmannen sitt forslag til handlingsprogram inkl 
økonomiplan og årsbudsjett som behandles i råd og utvalg før sluttbehandling i 
kommunestyret.   
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Behandling av økonomiplan og årsbudsjettet skal skje i henhold til kommunelovens §§ 44 og 
45, og budsjettforskriften §§ 3, 4 og 15. 
 

2.3 Disposisjonsfullmakter i budsjettsaker 
Kommunestyret velger selv i det årlige budsjettvedtaket hvilket nivå budsjettrammene vedtas 
på. Det nivå kommunestyret vedtar budsjettrammene på, er med på å bestemme når 
kommunestyret selv må foreta budsjettendring og hvilke fullmakter rådmannen har til å foreta 
reguleringer i årsbudsjettet. Det har vært vanlig de siste årene å vedta årsbudsjettet på sum 
netto driftsrammer.  
 
Gjennom teritalrapporteringen foretas tilbakemelding på om rammene på et gitt tidspunkt er 
overskredet eller om man er innenfor de vedtatte bevilgninger. Antas det at forbruket er for 
høyt, må rådmannen vurdere om overskridelsene er av en slik art at det er fare for at 
kommunestyrets bevilgning på årsbasis ikke er tilstrekkelig. Dersom rådmannen vurderer det 
slik at overskridelsen ikke kan dekkes inn i løpet av året, må rådmannen legge frem sak om 
tilleggsbevilgning til kommunestyret. 
 
2.3.1 Kommunestyrets myndighet 
Drift: 
Kommunestyret skal selv fatte vedtak i årsbudsjettsaken i henhold til kommuneloven § 45 og 
budsjettforskriften § 4.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett inngår i Handlingsprogramdokumentet. I kommunestyrets 
budsjettvedtak skal det fremgå på hvilket nivå de økonomiske rammene vedtas. 
  
Kommunestyret skal i tilknytning til de økonomiske rammer gi mål og premisser for 
tildelingen, jf kommuneloven § 46, nr 4. Mål og premisser skal utarbeides i den grad de er 
nødvendige for å klargjøre hva kommunestyret ønsker å oppnå med bevilgningen. 
 
Kommunestyret foretar selv endringer som gjelder følgende: 

• frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd) 
• finansutgifter/inntekter (størrelse på låneopptak, renter og avdrag) 
• vesentlige budsjettendringer dersom det er behov for å foreta reguleringer i 

budsjettet utover de netto rammene som er fastsatt i det årlige budsjettvedtaket 
 
Investering: 
Kommunestyret vedtar selv investeringsbudsjettet, og dette vedtas per objekt.   
 
Kommunestyret skal selv vedta endringer i budsjettet dersom det er nødvendig å foreta 
reguleringer i budsjettet ut over de rammer som er fastsatt i det årlige budsjettvedtaket.   
 
Egen sak om revisjon av investeringsbudsjettet legges frem for formannskap og 
kommunestyret på våren (mai/juni) hvert år.  
 
2.3.2 Begrensninger i fullmaktsbestemmelsene i pkt 2.3.3 – 2.3.7 
Fullmakten etter dette reglement er begrenset til budsjettsaker som ikke omfatter: 
 

• tiltak som antas å påføre kommunen økonomiske forpliktelser utover økonomiplanens 
rammer 
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• tiltak som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for 
 kommunestyrets vedtak 

 
2.3.3 Fullmakter til formannskapet 
Med de begrensninger som følger av ovenstående samt budsjettforskriftene, gjelder følgende 
fullmakter: 
 

• Formannskapet disponerer bevilgningen for tilfeldige utgifter etter formannskapets 
fullmakt.   

• Formannskapet gis fullmakt til å foreta avsetning av ledige driftsmidler i slutten av 
året til disposisjonsfond til bruk i senere år. Fullmakten gjelder alle ansvar.  
Disponeringen av midlene skal i utgangspunktet ikke benyttes til å øke driftsnivået på 
ansvarsområdet, men brukes til å finansiere utsatte oppgaver eller eventuelt 
ekstraordinære tiltak. 

• Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne forprosjekter og fastsette kostnadsramme 
for mindre prosjekter inntil 20 mill kr som kommunestyret har gitt nødvendig 
bevilgning til. 

 
2.3.4 Fullmakter til rådmannen 
Rådmannen skal sette opp obligatoriske budsjettskjemaer og økonomiske oversikter for 
gjeldende årsbudsjett innen 15.1, jf  budsjettforskriftens §15.  
 
Rådmannen kan foreta nødvendige justeringer innenfor driftsbudsjettet med de begrensninger 
som fastsettes i det årlige budsjettvedtaket.  
 
Rådmannen har fullmakt til å foreta overføring av driftsmidler i slutten av året til 
disposisjonsfond til bruk i senere år. Fullmakten gjelder alle ansvar.  Disponeringen av 
midlene skal i utgangspunktet ikke benyttes til varig økning av driftsnivået på 
ansvarsområdet. 
 
Rådmannen har fullmakt til å godkjenne overføring av øremerkede midler til året etter 
gjennom avsetning til bundne driftsfond.  
 
Rådmannen har fullmakt til å foreta budsjettendringer som følge av overførte øremerkede 
midler og overførte driftsmidler.  
 
Rådmannen har fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 
når dette ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået. Ved kjøp av boliger, har 
rådmannen fullmakt til å budsjettjustere fra samleobjektet hvor bevilgningen er vedtatt av 
kommunestyret til det enkelte objekt for boligkjøpet.   
 
Rådmannen har fullmakt til å forvalte avtalen som innkjøpssamarbeidet i Follo (kommunene 
Ski, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden) har for kjøp av elektrisk kraft.  
 
Rådmannen har fullmakt til å foreta den regnskapsmessige avskrivningen av uerholdelige 
fordringer i forbindelse med årsavslutningen. 
  
Rådmannen har fullmakt til opprettelse og nedleggelse av faste stillinger innenfor budsjettets 
rammer. Eventuelle begrensninger fastsettes i det årlige budsjettvedtaket.   
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Rådmannen har disponeringsfullmakten (anvisningsmyndigheten) over kommunestyrets 
bevilgninger med unntak av de begrensninger som går frem av pkt. 2.3.1- 2.3.3. Det vises for 
øvrig til Administrativt Delegasjonsreglement for Oppegård kommune av 16.2.2006 
hvor videredelegering av rådmannens disponeringsfullmakt fremgår.  
 
2.3.5 Fullmakter til kommunalsjefene 
Rådmannen kan gi kommunalsjefene fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer 
innenfor og mellom ansvarsområder innen kommunalsjefens samlede ansvarsområde. 
Fullmakten er begrenset til å dekke opp driftsmessige avvik i løpet av året, og omfatter ikke 
nye tiltak eller formål som endrer profilen i det opprinnelige vedtatte budsjettet. 
Budsjettendringer foretas i den grad det er nødvendig for å ivareta en god budsjettoppfølging.  
 
2.3.6 Fullmakter til virksomhets- og seksjonsledere 
Det forutsettes at virksomhetene og seksjonene selv dekker justeringsbehov som oppstår i 
løpet av året innenfor egne rammer. Dersom det oppstår tilleggsbevilgningsbehov som følge 
av vesentlige endrede forutsetninger og som det ikke er mulig å finne dekning for innenfor 
virksomhetens eller seksjonens rammer, må dette rapporteres umiddelbart til rådmannen. 
Slike situasjoner kan gi grunnlag for tilleggsbevilgning. 
 
Virksomhets- og seksjonslederne kan kun disponere merinntekter dersom dette er en direkte 
følge av merkostnader som for eksempel trygderefusjoner. Merinntekter utover dette 
disponeres ikke av den enkelte virksomhets- eller seksjonsleder.  
 
2.3.7 Særskilte fullmakter til seksjonsleder for Regnskap 
Utover de generelle fullmakter til alle virksomhets- og seksjonsledere som går frem av pkt 
2.3.6 har seksjonsleder for Regnskap, etter delegasjon fra rådmannen, følgende spesielle 
fullmakter:  
 

• Disponering av kommunens bankkonti:  
 Seksjonsleder for regnskap har fullmakt til å disponere over kommunens bankkonti. 
 Denne fullmakten kan delegeres videre til et begrenset antall ansatte i Regnskap.  

 
• Fordeling av strømkostnader til de enkelte virksomhetene:  

Strømkostnaden belastes de enkelte virksomhetene direkte fra Regnskap etter 
avregning fra kommunens strømleverandør. Belastningen skjer en gang i måneden 
rundt den 20. (etterskuddsvis).  

 
Seksjonsleder for Regnskap har ikke anvisningsmyndighet, jf også punkt 3.2.  
 
2.3.8 Budsjettendringer 
Det kan verken politisk eller administrativt vedtas endring av inneværende års budsjett etter 
31.12, jf budsjettforskriften § 15. 
 
Ved budsjettendringer sendes budsjettendringsskjema til Organisasjon og tjeneste for 
registrering.  
 
2.3.9 Forsøk med utvidede budsjettrammer  
Rådmannen kan inngå avtale med virksomhets- eller seksjonsledere om å videreføre en 
virksomhets eller seksjons mer- eller mindreforbruk til året/årene etter. Videreføring av mer- 
eller mindreforbruk skal begrense seg til to år etter det regnskapsår mer- eller mindreforbruket 
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oppstår. Avtalen må inngås i forkant av et budsjettår og må inneholde klare retningslinjer for 
hva som legges til grunn for videreføring av mer- eller mindreforbruket.  En inngått avtale om 
utvidet budsjettramme vil falle bort dersom kommunen samlet har et regnskapsmessig 
underskudd.  
 
 

3 UTBETALINGER    
Før utbetaling skjer, skal det foreligge attestert og anvist utbetalingsanmodning.  
 
Alle utbetalingsanmodninger skal kontrolleres og godkjennes av minst to personer med rolle 
som henholdsvis attestant og anviser.  
 
Rollen som anviser følger budsjettansvar og delegeres skriftlig fra rådmannen. Myndighet 
delegert fra rådmannen kan videredelegeres i ett ledd. Ved tildeling av anvisningsfullmakt, får 
man samtidig automatisk attestasjonsfullmakt. Det er likevel ikke anledning for en person å 
inneha begge roller for en bestemt utbetaling. Anvisningsmyndighet kan ikke overdras eller 
delegeres til ansatte i seksjon for Regnskap. 
 
Innholdet i rollene som attestant og anviser defineres i pkt. 3.1 og pkt. 3.2 nedenfor.  
 
Skjema for delegering av attestasjons- og anvisningsmyndighet er tilgjengelig i kommunens 
Malvelger/fellesmaler. Orginalskjema sendes seksjon for Regnskap og oppbevares som en del 
av regnskapsdokumentasjonen.  
 
Dersom det ved fravær som ferie og liknende, er behov for midlertidig å ivareta rollene som 
attestant/anviser, er budsjettansvarlig selv ansvarlig for å utpeke stedfortredere og delegere 
ansvar ved hjelp av fullmaktsskjema.   
 
Noen virksomheter og seksjoner har av praktiske årsaker organisert anskaffelser av varer og 
tjenester slik at det er andre enn attestant og anviser som foretar selve anskaffelsen. I slike 
tilfeller må den enkelte virksomhet eller seksjon sørge for at det foreligger fullmakter som 
klart definerer omfanget av hvilke beslutninger som kan delegeres. Det bør også foreligge 
rutiner som sikrer at leder blir kjent med hvordan fullmakten er benyttet før faktura skal 
anvises. 

3.1  Attestant 
Rollen som attestant innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter å ha 
undersøkt at en utbetalingsanmodning er korrekt og i henhold til bestilling/vedtak godkjent av 
budsjettansvarlig. Herunder:  
 

• at bilag, inkl. eventuelt anskaffelsesprosess, er dokumentert i henhold til lov, forskrift 
og kommunens reglement 

• at det ved anskaffelser er mottatt varer/tjenester i henhold til bestilling 
• at nødvendig underdokumentasjon følger fakturaen 
• at registrerte opplysninger om utbetalingsanmodningen og kontering, inkl. 

merverdiavgiftskode, er korrekt påført bilaget eller registrert i økonomisystemet 
• at timelister er kontrollert 
• attestasjon skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet attestanten i hende 
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3.2  Anvisning 
Anviser er ansatt som har myndighet til å beslutte anskaffelse av varer og tjenester, samt å 
godkjenne regnskapsmessig belastning og utbetaling.  
 
Rollen som anviser innebærer at man med signatur/elektronisk godkjenning bekrefter at en 
utbetalingsanmodning er korrekt, i henhold til bestilling/vedtak godkjent av budsjettansvarlig 
og at utbetaling skal gjennomføres. Til rollen ligger blant annet: 
 

• at de kontroller som bemyndiget attestant skal utføre, jf. punkt 3.1, er foretatt 
• at det foreligger gyldig vedtak om bevilgning og at det er budsjettmessig dekning 
• anvisningen skal skje raskest mulig etter at faktura/bilag er kommet anviseren i 

hende 
 
Anvisningsmyndighet og budsjettansvar følger samme stilling.  
Anvisningsmyndighet kan delegeres videre i ett ledd, og anvisningsmyndigheten kan trekkes 
tilbake av den som har delegert myndigheten.  
 
Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger. Ordfører anviser utbetalinger til 
rådmannen. Rådmannen anviser utbetalinger til ordføreren. Den som har 
anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger eller utbetalinger til familiemedlemmer.  
 
Anvisningsmyndighet kan ikke delegeres til leder for seksjon for Regnskap.  
 

4 ANSKAFFELSER AV VARER OG TJENESTER 
For alle kommunale anskaffelser av varer og tjenester gjelder bestemmelsene i Lov om 
offentlige anskaffelser av 16  juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. juli 
2006 nr 402. Dette innebærer blant annet et alminnelig krav til konkurranse, krav til 
kunngjøring ved anskaffelser med verdi på mer enn kr 500 000, og krav til protokoll ved 
anskaffelser med verdi over kr 100 000.  
 
Fullmaktene på innkjøp følger delvis av Administrativt delegasjonsreglements pkt. 4.1.1.  
I henhold til Administrativt delegasjonsreglement skal Jus og administrasjon gjennomføre: 
 

- Alle rammeavtaler, uavhengig av avtalens omfang 
- Alle avtaler om anskaffelser av varer og tjenester med en verdi fra og med 

 kr 500 000 eks mva (med kunngjøringsplikt) 
 

Gjennomføring av konkurranse, føring av protokoll (over kr 100 000) og inngåelse av avtaler 
om øvrige anskaffelser av varer og tjenester er virksomheten/seksjonens eget ansvar, 
begrenset av tildelt budsjett.  
 
Veileder og rutiner for innkjøp finnes på intranettet, og skal til enhver tid følges.  
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5 RAPPORTERING 

5.1 Periodisk rapportering 
I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende faste regnskapsrapporter: 
 

1. Tertialrapport per 30.4 
2. Tertialrapport per 31.8 
3. Årsregnskapet og årsberetning  
 

I tertialrapportene skal det fremgå om tjenesteområdets budsjett holdes innenfor de vedtatte 
årlige budsjettrammer. Avvikene skal kommenteres. Dersom det fremkommer at 
tjenesteområdet står i fare for ikke å holde seg innenfor budsjettrammene, skal det angis 
hvilke korrigerende tiltak som iverksettes for å holde vedtatt budsjettramme, jf punkt 2.3. I 
tillegg til rapportering på økonomi, skal det rapporteres på nærvær, mål, finans og andre 
forhold av vesentlig betydning.  
 

5.2 Årsberetning/Årsmelding 
Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens § 48 nr. 5. Årsberetningen skal 
behandles sammen med årsregnskapet og innen 30.6 året etter. Det legges vekt på å 
sammenligne oppnådde resultater med målene.  
 
Årsberetningen skal i tillegg inneholde: 

• Informasjon om kommunens tjenesteyting 
• Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av 

virksomheten 
• Andre forhold av vesentlig betydning 
• Redegjørelse for den faktiske stilling for likestilling i kommunen og redegjørelse for 

tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og 
for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven 

• Opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet, eller usikkerhet om 
regnskapet 

• Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp 
• Informasjon om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

diskriminerings- og tilgjenglighetslovens formål 
 
Rådmannen avlegger årsberetningen innen 31.3 det påfølgende år.  

5.3 Nasjonal rapportering 
Nasjonal rapportering (Kostra-rapportering) omfatter elektronisk rapportering til Statistisk 
Sentralbyrå av  
 

• Regnskap for kommuner og for kommunale/interkommunale bedrifter i henhold til 
kommuneloven. 

• Tjenesterapportering gjennom innsending av egne elektroniske skjemaer for 
tjenestene, og fagsystem for sosial, barnevern, barnehage, skole og folkebibliotek.  
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Dataene innrapporteres til Statistisk Sentralbyrå etter de til enhver tid gjeldende frister gitt fra 
byrået.  

6 INVESTERINGSPROSJEKTER 

6.1  Definisjoner 
Løpende vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet. Se for øvrig pkt. 7.1 om 
avgrensning mellom driftsregnskap og investeringsregnskap.  
 
Investeringer gjelder anskaffelse av varige driftsmidler.  
 
Vanligvis vil investeringene ligge innenfor kategoriene: 

• Bygg 
• Inventar og utstyr inkl. IKT-investeringer, maskiner og kjøretøyer 
• Anlegg – herunder også park- og idrettsanlegg 

 
Alle investeringer budsjetteres og regnskapsføres i investeringsbudsjettet/regnskapet.  
 

6.2 Forholdet til kommunens plansystem 
6.2.1 Initiativ 
Investeringsprosjekter innarbeides i de respektive virksomheter/seksjoners forslag til 
handlingsprogram når prosjektet ut fra økonomiske og realistiske påregnelige behov skal 
gjennomføres som følge av politiske, eventuelle administrative behov og ønsker. 
 
Før prosjektet blir innarbeidet i budsjettforslaget det enkelte år, skal rådmannen så langt det er 
mulig ha utredet et kostnadsanslag. Driftsfølgevirkninger av tiltaket skal også fremgå. Forslag 
til finansiering føres opp i overensstemmelse med kostnadsanslaget. 
 
Som hovedregel skal alle investeringsprosjekter fremmes gjennom de ordinære 
budsjettprosesser. Dersom det viser seg nødvendig å fremme forslag om investeringer utenom 
den vanlige planleggingsprosessen, skal behovsutredningen fremmes gjennom rådmannen 
som avgjør om saken skal fremmes for formannskap og kommunestyret.  
 
6.2.2 Forslag til bevilgning 
Investeringer vedtas av kommunestyret per objekt. Bevilgningsforslaget skal inneholde: 
 
1. Totalbevilgning for prosjektet basert på et mest mulig realistisk kostnadsoverslag. 

Eventuelle tilskudd og gaver skal også innarbeides. Uforutsette tilskudd og gaver kan ikke 
brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyrets godkjennelse. 

2. Kontostreng: art, ansvar, tjeneste og objekt  
3. Alle investeringsprosjekter skal være fullfinansiert. Budsjettet for første år i planperioden 

skal tilsvare beregnet kostnad for samme år. For prosjekter av noe omfang budsjetteres 
resterende midler etterfølgende år.  

4. I bevilgningssaken skal det skilles mellom bygninger/tomtekostnader/fast utstyr etc. og 
inventar/maskiner/transportmidler etc. Summen av disser postene utgjør investeringens 
totalbevilgning. 
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5. Ved alle bevilgningssaker må driftsmessige konsekvenser oppgis. For bevilgningssaker 
utenom de ordinære budsjettprosesser må også finansiering, herunder økte renter og avdrag 
oppgis. 

 

6.3 Byggeprosjekter og utbyggingsområder 
Kommunestyret fastsetter budsjettrammer og vedtar forprosjekter for byggeprosjekter over 40 
mill kr. Formannskapet godkjenner forprosjekter og kan fastsette kostnadsramme for 
prosjekter som er inntil 40 mill kr og som kommunestyret har gitt nødvendig bevilgning.  
 
Rådmannen/rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe for alle byggeprosjekter 
og kan godkjenne forprosjekt for prosjekter for inntil 20 mill kr som kommunestyret har gitt 
bevilgning til.  
 
6.3.1 Administrasjon 
Eiendom er byggherre/eier av investeringsprosjekter og har ansvaret for at den økonomiske 
styring og finansiering er i orden. I den grad det er nødvendig innhentes faglig bistand. Det 
skal utarbeides forprosjekt ved større investeringsprosjekter som sendes styringsgruppen for 
videre behandling. Faglige representanter for virksomhetene deltar også ved behov.  
 
6.3.2 Prosjektstyring og økonomikontroll 
Styringsgruppen får forelagt rapporter om prosjektets fremdrift og prosjektregnskap. 
Rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporteringen, revisjon av 
investeringsbudsjettet og årsberetningen.  
 
Vesentlige kostnadsavvik i forhold til kostnadsrammen rapporteres til styringsgruppen straks 
man er kjent med at slike forhold har oppstått eller vil oppstå. Behov for eventuelle 
tilleggsbevilgninger fremmes gjennom styringsgruppen og videre til politisk behandling.  
 
Styringsgruppen har ansvar for at sluttrapport/regnskap fremlegges.  

7 ÅRSREGNSKAP 
Kommunen er pålagt å utarbeide årsregnskap og årsberetning for sin virksomhet, jf  
kommunelovens § 48. Bestemmelsen gjelder også for kommunale særbedrifter opprettet i 
medhold av kommuneloven § 11 og interkommunale sammenslutninger i medhold av 
kommuneloven § 27.  
 
Kommunelovens økonomibestemmelser og forskrifter gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i medhold av kommuneloven, gir en rettslig ramme for 
hovedprinsippene i kommunal regnskapsførsel. Kommunelovens § 48 nr 2 fastslår at 
årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 
 
God kommunal regnskapsskikk vil være i kontinuerlig utvikling i regi av foreningen for god 
kommunal regnskapsskikk (GKRS). Kommunale regnskapsstandarder gitt av GKRS har 
rettslig virkning for kommunens regnskapsføring. 
 
Bokføringsloven med tilhørende forskrift er gjort gjeldende for kommuner. 
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Årsregnskapet består av flere dokumenter som benevnes slik: 
 

1. Driftsregnskap 
2. Investeringsregnskap 
3. Balanseregnskap 
4. Økonomiske oversikter 
5. Noteopplysninger 
6. Årsberetning 
7. Revisjonsberetning 
8. Nasjonal rapportering (KOSTRA) 

 

7.1 Grunnleggende regnskapsprinsipper 
Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser og i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal 
regnskapsskikk.  
 
Anordningsprinsippet 
Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres 
på riktig år, uavhengig av om inn eller utbetaling er foretatt. Sentralt i periodiseringen av 
utgifter er om varer/tjenester er mottatt av kommunen og for inntekter om varer/tjenester er 
levert fra kommunen til kundene. For vurdering av om varen/tjenesten er levert/mottatt er det 
av betydning om det har funnet sted en overgang av risiko og kontroll til mottaker 
(kommunen eller kunden). 
 
Arbeidskapitalprinsippet 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå 
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk direkte i 
balanseregnskapet skal ikke forekomme.  
 
Bruttoprinsippet 
Regnskapsforskriften bestemmer at utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal 
regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene 
og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter.  I praksis 
vil dette innebære at alle utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetaliner må vises med sine 
fulle beløp.  

 
Eksempel: 
Refusjon av sykepenger inntektsføres i kommunene som en egen inntektsart og skal ikke 
redusere lønnsutgiftene.  
 
Vurderingsregler i balansen 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost. Anleggsmidlene som har begrenset økonomisk levetid avskrives med like 
store årlige beløp over anleggsmidlets levetid. Avskrivningene starter året etter at 
anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningene gis ikke 
resultateffekt i driftsregnskapet.  
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Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktige 
fordringer skal vurderes for tapsavsetninger. 
 
Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet  
KRS nr 4, foreløpig standard 
 

1. Som investering anses anskaffelser av eiendeler av vesentlig verdi som er bestemt til 
eget, varig eie eller bruk, samt påkostning på allerede eksisterende varige driftsmidler. 
Alle investeringer skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. 

 
2. Med varig menes en økonomisk levetid på minst tre år regnet fra 

anskaffelsestidspunktet. 
 

3. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100 000. 
 
4. Som påkostning klassifiseres utgifter som påløper for å føre anleggsmidlet til en annen 

stand, eller bedre standard enn det var i da det opprinnelig ble anskaffet av 
kommunen. Det vil si utgifter som øker et anleggsmiddels bruksverdi. Påkostning 
regnskapsføres i investeringsregnskapet. 

 
5. Som vedlikehold klassifiseres utgifter som påløper for å holde et anleggsmiddel i 

samme standard tilsvarende som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Tiltak 
som har karakter av løpende vedlikehold, skal alltid klassifiseres som vedlikehold. 
Vedlikehold regnskapsføres i driftsregnskapet. 

 
6. Følgende inntekter/innbetalinger skal defineres som ikke-løpende inntekter og 

regnskapsføres i investeringsregnskapet: 
a. Inntekter ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Utgifter 

som kan henføres direkte til salg av anleggsmidler, utgiftsføres i 
investeringsregnskapet etter bruttoprinsippet. 

b. Inntekt mottatt som vederlag eller kompensasjon for tapte anleggsmidler.  
c. Inntekt ved salg av finansielle anleggsmidler, med unntak av beregnet 

avkastning på innskutt kapital.  
d. Annen inntekt/innbetaling som er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig. 

 

7.2  Tap/utgiftsføring av uerholdelige fordringer 
Uerholdelige fordringer deles inn i to forskjellige kategorier: 
 

1. Krav som er å anse som tapt i følge lov (gjeldsordninger), der et aksjeselskap er 
konkurs og følgelig rettssubjektet borte, og i tilfeller med insolvente dødsbo. Dette er 
eksempler på uerholdelige krav som rådmannen kan avskrive/tapsføre på grunnlag av 
offentlig dokumentasjon. 

 
2. Ubetalte fordringer eldre enn ett år avskrives regnskapsmessig, men følges opp 

gjennom innfordringsarbeidet kommunen driver. Den utgiftsførte restansemassen 
overvåkes slik at foreldelse unngås og slik at fordringene kan søkes innfordret på et 
senere tidspunkt.  
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Søknad om ettergivelse av gjeld 
Det er den fakturerende virksomhet som behandler søknader om ettergivelse av krav i samråd 
med Regnskap. Ettergivelse av krav godkjennes endelig av rådmannen. Saker av prinsipiell 
karakter skal behandles av formannskapet. 

7.3 Merverdiavgift/merverdiavgiftskompensasjon 
Gjeldende satser for merverdiavgift/merverdikompensasjon finnes i kontoplanen for 
Oppegård kommune. 
 
Merverdiavgift 
Hovedregel i Lov om merverdiavgift av 19. juni 1969 nr 66 er at all omsetning er innenfor 
loven. I § 5 gis blant annet unntak fra avgiftsplikten for helse, - sosial, – og 
undervisningstjenester og offentlig myndighetsutøvelse.  Imidlertid er det 
spesialbestemmelser for kommunene i § 11. Kommunene ses på som en avgiftsmessig enhet, 
unntatt de virksomheter som er avgiftspliktig etter § 11.1. Virksomhetene etter § 11.1 skal 
håndteres som ”eksterne enheter” i forhold til kommunen (rettssubjektet), til tross for at de 
juridisk sett er en del av kommunen. Dette utløser beregning av merverdiavgift ved omsetning 
mellom virksomheter i samme kommune (og eventuelt fradragsrett for de som har det). 
 
Det er merverdiavgift på omsetning av alle varer unntatt fast eiendom. 
 
Det er merverdiavgift på omsetning av de tjenester som loven anviser. 
 
Kommunen kan ha fradrag for inngående merverdiavgift for avdelinger/etater/ bedrifter som 
driver avgiftspliktig virksomhet, det vil si § 11.1 virksomheter 
 
Merverdiavgiftskompensasjon  
I medhold av Lov om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. 
av 12 desember 2003 ytes det kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester  
fra næringsdrivende registrert i merverdiavgiftsmanntallet.  
 
Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, 
kirkelige fellesråd og menighetsråd. I tillegg gjelder loven for private og ideelle virksomheter 
som utfører oppgaver som kommunen er pålagt å utføre ved lov innen helse, sosial eller 
undervisning.  
 
Kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den 
kompensasjonsberettigede virksomheten (dvs. virksomheten som ikke er 
avgiftspliktig/næringsvirksomhet). 
 
 Det ytes ikke kompensasjon: 

• Når det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter bestemmelsene i 
merverdiavgiftsloven 

• For merverdiavgift på anskaffelser som nevnt i merverdiavgiftslovens § 22 første ledd  
• For merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg, salg eller utleie av fast eiendom. 

Unntak: Boliger med helse- eller sosialt formål. 
 



Økonomireglement for Oppegård kommune 

  17 side  av 18 
  Ansvarlig for ajourhold: Organisasjon og tjeneste 

Formålet med loven er å motvirke konkurransevridninger. Kompensasjonsordningen medfører 
at kommuner, fylkeskommuner og andre som omfattes av ordningen får refundert den 
merdverdiavgift de har betalt. Merverdiavgiften vil dermed ikke utgjøre noen kostnad. 
 
Justeringsregler for merverdiavgift/merverdiavgiftskompensasjon 
Fra 1.1.2008 gjelder det nye regler om justering av merverdiavgift knyttet til fast eiendom og 
andre kapitalvarer. Justeringsbestemmelsene innebærer i hovedtrekk at inngående 
merverdiavgift ved anskaffelse av kapitalvare skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen 
mellom kapitalvaren og merverdiavgiftspliktig virksomhet endres i justeringsperioden.    

7.4 Regnskapsavslutningen, strykninger og tidsfrister 
7.4.1  Regnskapsavslutning 
Forberedelsene til regnskapsavslutningen starter med at Regnskapsseksjonen utarbeider en 
arbeidsplan for regnskapsavslutningen. I denne planen fastsettes bestemte datoer og fremdrift 
for regnskapsavslutningen.  
 
Oversikt over ubrukte budsjettmidler som søkes avsatt til fond skal godkjennes av rådmannen 
før det oversendes regnskapsseksjonen.  
 
Oppegård kommune gjennomfører ikke 13. lønnskjøring. 
 
Endelig pensjonsbelastning blir ikke avklart før i januar året etter. Når avregningen fra 
pensjonsselskapene foreligger, vil den enkelte enhet bli belastet med korrekt pensjon. 
Anvisningen av disse utgiftene vil bli gjort av rådmannen, og er et unntak fra prinsippet om at 
den enkelte enhet selv skal anvise utgifter på eget område. 
 
Årsregnskapet skal belyse de totale overføringer mellom kommunens virksomhet og ulike 
interkommunale samarbeid. (IKS og § 27).  
 
7.4.2  Strykningsbestemmelser 
 
Driftsregnskapet 
Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i 
Regnskapsforskriften § 9. Et regnskapsmessig underskudd skal reduseres gjennom følgende 
prioriterte rekkefølge: 
 

1. Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt av 
kommunestyret selv 

2. Stryke avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller 
tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger 

3. Stryke budsjettert inndekking av tidligere års regnskapsmessige underskudd når 
dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller 
innbetalinger 

 
Punkt 1 og 2 står uprioritert i forskriften og fastsettes av kommunen selv. Strykning etter 
punkt 3 skal først skje når strykninger etter punkt 1 og 2 er gjennomført.  
 
Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i 
driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet 
som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift. 
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Unntatt fra bestemmelsene om strykninger er avsetninger som er begrunnet i at midlene i 
medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål. 
 
Investeringsregnskapet 
Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i 
Regnskapsforskriften § 9. En netto merutgift skal først reduseres ved å 
 

1. redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet 
2. overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter 

med manglende finansiell dekning 
 
Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal prioriteres og 
hvilke ubundne investeringsfond som skal benyttes. 
 
Er investeringsregnskapet fremdeles i underskudd, skal netto merutgiften føres opp til 
dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. 
 
7.4.3  Regnskapsavleggelse 
Seksjonsleder for Regnskap leverer ferdig avlagt årsregnskap til revisjonen innen 15.2 i året 
etter regnskapsåret, jf. Regnskapsforskriften § 10. Fra samme tidspunkt er regnskapet 
offentlig. Regnskapet underskrives av rådmannen og seksjonsleder for Regnskap. 
 
Rådmannen har ansvaret for å utarbeide årsberetningen innen 31.3. Årsregnskapet og 
årsberetningen skal vedtas av kommunestyret innen 30.6. 
 
Politisk behandling 
Kommunestyret vedtar årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunestyret som sammen med revisjonsberetningen 
oversendes formannskapet. Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret i 
regnskapssaken og oversender saken til kommunestyret sammen med kontrollutvalgets 
uttalelse. 
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1. Generelt 

 
Reglement for byggeprosjekter er politisk vedtatt og gir retningslinjer for hvordan Oppegård 
kommune som byggherre skal gjennomføre større byggeprosjekter. Administrative rutiner og 
retningslinjer blir ytterligere belyst i administrative dokumenter. 
 
Med byggeprosjekter menes: 
 
 Oppføring av nye bygg og anlegg 
 Større ombygginger/rehabiliteringer av eksisterende bygg og anlegg 

 
Dokumentet gir retningslinjer for hvordan et byggeprosjekt vedtas, organiseres og 
rapporteres administrativt og politisk. Reglementet bygger på gjeldende lovverk og 
kommunale reglementer. 
 
Bevilgninger til nye byggeprosjekter vedtas av kommunestyret som bevilgning første året av 
handlingsprogrammet unntaksvis som egne saker. 

 
I økonomireglement for Oppegård kommune vedtatt av kommunestyret 10.9.2012 
fremkommer følgende om byggeprosjekter:  
 
6.3 Byggeprosjekter og utbyggingsområder 
Kommunestyret fastsetter budsjettrammer og vedtar forprosjekter for byggeprosjekter over 40 mill kr. 
Formannskapet godkjenner forprosjekter og kan fastsette kostnadsramme for 
prosjekter som er inntil 40 mill kr og som kommunestyret har gitt nødvendig bevilgning. 
Rådmannen/rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe for alle byggeprosjekter og kan 
godkjenne forprosjekt for prosjekter for inntil 20 mill kr som kommunestyret har gitt bevilgning til. 
 
6.3.1 Administrasjon 
Eiendom er byggherre/eier av investeringsprosjekter og har ansvaret for at den økonomiske 
styring og finansiering er i orden. I den grad det er nødvendig innhentes faglig bistand. Det 
skal utarbeides forprosjekt ved større investeringsprosjekter som sendes styringsgruppen for 
videre behandling. Faglige representanter for virksomhetene deltar også ved behov. 
 
6.3.2 Prosjektstyring og økonomikontroll 
Styringsgruppen får forelagt rapporter om prosjektets fremdrift og prosjektregnskap. 
Rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporteringen, revisjon av 
investeringsbudsjettet og årsberetningen. 
Vesentlige kostnadsavvik i forhold til kostnadsrammen rapporteres til styringsgruppen straks 
man er kjent med at slike forhold har oppstått eller vil oppstå. Behov for eventuelle 
tilleggsbevilgninger fremmes gjennom styringsgruppen og videre til politisk behandling. 
Styringsgruppen har ansvar for at sluttrapport/regnskap fremlegges. 
 

Dette legges til grunn for arbeidet med byggeprosjekter og dette reglementet skal bidra til en 
tydeliggjøring av hvordan vi jobber med gjennomføring av byggeprosjekter i Oppegård 
kommune.   
 
Reglementet er gjeldende for byggeprosjekter med en bevilget totalramme på mer enn 
5 mill kr. Gjennomføring og oppfølging av kurante byggeprosjekter med en bevilget 
totalramme på under 5 mill kr er delegert fra rådmann til kommunalsjef for samfunn, teknikk 
og eiendom. 
 
2. Definisjoner og roller 
 
Prosjekteier 
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 Rådmannen er administrativ prosjekteier for alle byggeprosjekter  
 
 
Styringsgruppe 

 Styringsgruppe oppnevnes av rådmannen som prosjekteier 

 Representant for tjenesteområdet, byggherre og hovedverneombud bør være 
representert i styringsgruppa 

 Styringsgruppen bør ha både økonomisk og byggfaglig kompetanse. Ved store 
prosjekter bør representanter fra seksjonene Organisasjon og tjeneste, Jus og 
administrasjon samt IKT vurderes som medlemmer i styringsgruppen 

 Styringsgruppen skal ha som mandat å sørge for gjennomføring av prosjektet 
innenfor vedtatte rammer 

 Styringsgruppen rapporterer til rådmannen som prosjekteier 
 
Referanse-/bruker gruppe 

 En rådgivende gruppe for prosjektet i faglige spørsmål 
 Bør ha relevant faglig kompetanse og bestå av representanter for sluttbrukere, lokalt 

verneombud og teknisk kyndige representanter med god innsikt i prosjektets 
fagområde (r) samt aktuelle eksterne interessegrupper/instanser  

 Referanse-/brukergrupper brukes ved behov og utpekes av styringsgruppen i 
samarbeid med prosjektleder 
 

Byggherre  

 Virksomhet som representerer Oppegård kommune som byggherre 

 Ansvarlig for gjennomføring og rapportering, herunder økonomisk styring  

 Byggherre/virksomhetsleder rapporterer til styringsgruppen 

 Med virksomhet i reglement menes: 
o Eiendom for kommunale bygg og anlegg 
o VAR for kommunale vann og avløpsanlegg 
o Vei og Park for kommunale veier med mer 

 
Prosjektleder 

 Prosjektleder kan være en ansatt i Oppegård kommune eller en innleid person 

 Byggherre avgjør hvem som skal være prosjektleder  

 Prosjektleder skal sørge for at prosjektet blir gjennomført i tråd med prosjektgrunnlag 

 Prosjektleder rapporterer til byggherre/virksomhetsleder 
 

3. Prosjektfaser 

Et byggeprosjekt består av fem faser:  

 Behovsutredningsfase  

 Skisse-/ forprosjektfase  

 Prosjekteringsfase 

 Byggefase 

 Driftsfase – omtales ikke i herværende reglement 

3.1 Behovsutredningsfase 

Mål: Utarbeide beslutningsgrunnlag for nye byggeprosjekter.  
 
Kommunestyret er Oppegård kommunes bevilgende myndighet for byggeprosjekter, og 
byggeprosjekter kan ikke igangsettes før en bevilgning er gitt første året i gjeldende 
handlingsprogramperiode. 
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 Kommunalsjef med investeringsbehov legger fram forslag til investeringer i 
forbindelse med arbeidet med mål- og rammesaken, senest i forbindelse med 
arbeidet med handlingsprogrammet på høsten. Kost-/nyttevurdering, anslag på 
investeringskostnad, usikkerhet med hensyn til anslagene  og driftsmessige 
konsekvenser må omhandles.   

 Byggherre utreder i samarbeid med kommunalsjef for det aktuelle tjenesteområdet 
prosjektet videre med lokalisering og grov framdriftsplan. Hvis et prosjekt skal gå over 
flere år må prosjektet inndeles i faser, slik at den faktiske bevilgningen per år er i 
samsvar med prosjektets forventede fremdrift og faseinndeling 

 Kartlegging av reguleringsmessige forhold må senest avklares i arbeidet med 
behovsutredningen. 

 Ved årlig rullering av handlingsprogrammet skal byggherre gjøre en ny vurdering av 
kostnadsoverslag på alle investeringsobjekter 

 

3.2 Skisse-/forprosjekteringsfasen: 

Mål: Utarbeide prosjektgrunnlag for behandling av forprosjekt i samsvar med 
bestemmelsene i økonomireglementet.  Tilrettelegge for vedtak om igangsetting av 
prosjektet.  

 
Når bevilgning er vedtatt og reguleringsmessige forhold er avklart, har rådmannen ansvaret 
for at prosjektet blir igangsatt og gjennomført. 
 
Oppdraget gis byggherre og det opprettes en styringsgruppe for prosjektet. 
 

Utarbeidelse av prosjektgrunnlag 
I skisse-/forprosjektfasen skal prosjektgrunnlag utarbeides.  
 
Prosjektgrunnlaget skal inneholde: 

 Avklaringer i forhold til regulering, hovedplaner og infrastruktur  

 Samlet arealbehov (også uteareal) 

 Evt. romprogram/funksjoner som skal ivaretas 

 Framdriftsplan (med faseinndeling) 

 Omtale av grunnforhold 

 Redegjørelse for ønsket entrepriseform 

 Økonomisk vurdering som synliggjør hvordan bestillingen kan løses innenfor vedtatt 
økonomisk ramme. 

 
Så snart prosjektgrunnlaget er godkjent av styringsgruppen skal prosjekteringsfasen starte 
opp. 

3.3 Prosjekteringsfasen  

Mål: Utarbeide detaljert kravspesifikasjon for utlysning av byggeoppdrag 
 
I prosjekteringsfasen skal følgende hovedaktiviteter gjennomføres: 

 Kontraktinngåelse med eksterne rådgivere  

 Arkitekttegninger 

 Kravspesifikasjon fra rådgivere 

 Grunnundersøkelser 

 Revidert kostnadsoverslag  

 Rammesøknad 

 Utlysning av byggeoppdrag  
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Vedtatt, grovt kostnadsoverslag fra behovsutredningsfasen er et foreløpig kostnadsoverslag.  
 
Når revidert kostnadsoverslag og finansieringsplan foreligger, skal det vurderes om det er 
behov for å fremme politisk sak før utlysning av byggeoppdraget.  
Når tilbud etter utlysning av byggeoppdrag foreligger skal det vurderes om det er behov for å 
fremme politisk sak før kontraktsinngåelse  
 

Brukermedvirkning 
Parallelt med at prosjekteringsarbeidet påbegynnes skal det etableres referanse-
/brukergruppe. Ved større prosjekter bør referanse/brukergruppe vurderes etablert allerede i 
skisse/forprosjektfasen. Antall/størrelse på gruppen vil avhenge av prosjektets størrelse og 
omfang. 
 
Ved prosjekt som gjelder kommunaltekniske anlegg må behov og eventuell sammensetning 
av brukergrupper vurderes fra prosjekt til prosjekt. 

3.4  Byggefasen 

Mål: Gjennomføre byggeoppdrag, overlevere til bruker og foreta prøvedrift 
 
I byggefasen er de fleste beslutninger knyttet til løsninger og materialvalg gjennomført. 
Ressursgruppe blir involvert ved behov. Følgende hovedaktiviteter gjennomføres: 
 

 Søknad om igangsetting 

 Byggeoppdrag 

 Opplæring av driftspersonell 

 Overtakelse 

 Overlevering til bruker 

 Prøvedrift 
 

4. Løpende rapportering  

Byggherre rapporterer månedlig på fremdrift og økonomi til styringsgruppen. Vesentlige 
kostnadsavvik i forhold til kostnadsrammen rapporteres til prosjekteier og eiendomsutvalg 
staks man er kjent med at slike forhold vil oppstå. Ved eventuelle avvik skal det legges fram 
et forslag til prioriteringer og løsning innenfor vedtatte investeringsramme.   
 
I forbindelse med tertialrapportene, revisjon av investeringsbudsjett og årsberetning gis en 
løpende rapportering på investeringsprosjekter. Ved årlig rullering av handlingsprogrammet 
skal byggherre gjøre en ny vurdering av kostnadsoverslag på alle investeringsobjekter.  
 
Behov for eventuelle tilleggsbevilgninger fremlegges kommunestyret i forbindelse med 
handlingsprogram, revisjon av investeringsbudsjettet, tertialrapporter eller i egen sak. 
 

5. Sluttrapport og sluttregnskap 

Når et prosjekt er avsluttet skal prosjektleder utarbeide en kortfattet administrativ rapport 
som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført, kvalitetsoppfyllelse, erfaringer og hovedtall 
for prosjektregnskap til styringsgruppen. Rådmannen legger fram rapporten politisk som 
orienteringssak på forespørsel snarest mulig og senest innen ett år etter at prosjektet er 
overtatt. 
 
Kommunestyret beslutter disponering av mindre-forbruk eller dekning av merforbruk ved 
avsluttet prosjekt. 
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1. Om planen  
   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 samordning-og koordinering av 
kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.  
 
Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet. 
 
Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.   

   1.2 Planen som et styringsverktøy 
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt 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 2017.Planen må primært 
ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted. 

«Samordningen 
skal bidra til at 
statens tilsyn med 
kommunene 
samlet sett er 
oversiktlige, 
enhetlige og 
forutsigbart.» 
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 
året.  
 
For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 
eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  
 

   1.3 Avgrensning av planen 
Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 
Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 
Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 
kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  
 
Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 
Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet. 
Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 
Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 
 
Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 
Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 
Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 
 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 

Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 
fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 
 Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
 Godkjenning av barnehager 
 Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

 Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  
 

2.3 Helseområdet (HEL.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning 

 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 
 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 
 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker  

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Kvalifiseringsprogrammet 
 Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
 Økonomisk rådgivning 
 Individuell plan i henhold til introduksjonsloven 
 Kommunen som krisesentermyndighet 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 
 Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 

med om skolene driver med skolebasert vurdering 
 Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn 
Forkortelser brukt i planen: 

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                FNT: Felles nasjonalt tilsyn                           LOT: Landsomfattende tilsyn                                                                 
Sotjl.: Sosialtjenesteloven  
 

 

3.1 Akershus Fylkeskommune: 
Tidspunkt 2017 FMOA 

1.Halvår  

2.Halvår UTD.: Fagopplæring 
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3.2 Akershus kommuner: 
Kommune Tidspunkt 

2017 
FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

Asker 

1.Halvår    Systemtilsyn, 
parkering 

Etikk, etiske retningslinjer 
 
 
IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og 
internkotroll 
 

2.Halvår  Utvalgte sykehjem 

Vannverk 

   

Aurskog-
Høland 

1.Halvår   Arkivarbeid  Tidligfase i utbyggingsprosjekter 

2.Halvår UTD: FNT     Fastlegeordningen 

Bærum 

1.Halvår   Arkivarbeid Systemtilsyn, 
parkering 
 

Samhandlingsreformen 
 
Godt arbeidsmiljø i barnehagene?  
 
Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?  
 

2.Halvår UTD: FNT Utvalgte sykehjem 

Vannverk 

  Oppleves hjemmehjelpen som godt 
organisert?  
 
Brukerstyrt personlig assistent 
 
 
Er vedlikeholdet i samsvar med inngåtte 
kontrakter? 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

Eidsvoll 

1.Halvår UTD: FNT 

 

   Folkehelse 

2.Halvår     Helseinstitusjon- 
Sykehjem 

Enebakk 

1.Halvår Kommunebesøk  

UTD: FNT 

UTD: Drift av 
forsterket 
avdeling- ytre 
Enebakk Skole 
 
LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

Tilsyn 
høydebasseng 

  Selvkost og gebyrberegninger 

2.Halvår     Internkontroll 

 
Fet 

1.Halvår      

2.Halvår Kommunebesøk 

 

 

   Byggesaksbehandling 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 
Frogn 
 

1.Halvår HEL: LOT    IKT 

2.Halvår     Etikk og habilitet 

 
Gjerdrum 
 

1.Halvår     Folkehelsearbeidet 

2.Halvår      

 
Hurdal 

1.Halvår Kommunebesøk 

UTD: FNT 

LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 
 

    

2.Halvår     Økonomistyring/offentlig anskaffelser 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 
Lørenskog 

1.Halvår Kommunebesøk 

UTD: FNT 

BERED: 
Kommunens  

 

utøvelse av 
tilsynsplikt 

  Systemtilsyn, 
parkering 
 

Eiendomsforvaltning 

2.Halvår LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

   Barnevernet 

 
Nannestad 

1.Halvår     Barnevernet 

2.Halvår      

 
Nes 
 

1.Halvår SOF.-
Barnevern: 
Dialogmøte 
 

   Forebyggende arbeid overfor barn og unge 

2.Halvår  Hvam 
videregående 
skole 
 
Vannverk 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

Nesodden  

1.Halvår BHG.: 
Kommunens 
utøvelse av 
tilsynsplikt 

Tilsyn 
høydebasseng 

 Systemtilsyn, 
parkering 
 

Barn og ungdoms psykiske helse 
 

 

2.Halvår     Kvalitet i sykehjemstilbudet 

 
Nittedal 

1.Halvår BERED: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

 

    

2.Halvår LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

   Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse 
(selvkost) 
 

 
Oppegård 

1.Halvår BERED: 
Kommunal 
beredskapsplikt 

  Systemtilsyn, 
parkering 
 

Rådmannens vedtaksoppfølging 
 

2.Halvår Kommunebesøk Tilsyn 
høydebasseng 

  Internkontroll barnehager 

 
Rælingen 

1.Halvår     Sykefraværsarbeidet 

2.Halvår LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

  Systemtilsyn, 
parkering 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 
Skedsmo 

1.Halvår HEL.: LOT 

SOF.-
Barnevern: 
Dialogmøte 
 

  Systemtilsyn, 
parkering 
 

Eiendomsskatt 

Internkontroll 

 

2.Halvår LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 
 

   Eldreomsorg 

 
Ski 

1.Halvår UTD.: FNT Tilsyn 
høydebasseng 
 
Solborg bo- og 
aktiviseringssenter 
 
Langhus bo- og 
servicesenter avd. 
boliger 
 
Finstadtunet 
Ahus avd. Ski 
sykehus 
 
Nordby eldresenter 
 
Moer sykehjem 
 

  Kommunens eiendomsforvaltning 
 

 2.Halvår    Systemtilsyn, 
parkering 

Byutvikling 

Innkjøp 
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Kommune Tidspunkt 
2017 

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen 

 
Sørum 

1.Halvår UTD.: FNT    Offentlig anskaffelser 

2.Halvår HEL.: 
Helsestasjons-
virksomhet 

   Mobbing 

 
Ullensaker 

1.Halvår SOS.:  
Sotjl. §18-20 
 
MILJØ: Tilsyn 
med ny 
utslippstillatelse 
 
 

   Skolehelsetjenesten 

2.Halvår      

 
Vestby 

1.Halvår  Tilsyn 
høydebasseng 

  Samhandlings-reformen 

2.Halvår HEL.: Bruk av 
tvang overfor 
psykisk 
utviklingshemm
ede + LOT 

 

   Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 
Ås 

1.Halvår UTD.: FNT Tilsyn 
høydebasseng 
 
Granås sykehjem  
Follo Omsorg 

  Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet 
 

2.Halvår  Ås dementsenter 
 
Ås eldresenter/  
Ås seniorsenter 

 Systemtilsyn, 
parkering 

Internkontroll 
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3.3  Oslo kommune 
Tidspunkt 
2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

1.Halvår SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Enerhaugen  
 
 
 
SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Homansbyen 
 

Velferdsetaten: 
- Bjørnerud 

rehabiliteringssenter 
- Bygdøy 

rehabiliteringssenter  
- Fredensborgveien 

bosenter 
- Uteseksjonen 
- Kvinnetiltaket avd. 

Thereses hus 
- PRO senteret 
- Østensjøveien hus 
- Villa Mar 
- Ungbo 

 

Utvalgte 
institusjoner og 
sykehjem 
 
Vannverk 

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse) 
 
Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse) 
 
Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse) 
 
Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole, 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Drift og vedlikehold av kommunens veinett 
 
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester 
 
Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen 
 
Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse) 
 
Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 
(Oppfølgingsundersøkelse) 
 
Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter 
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Informasjonssikkerhet og personopplysninger 
 
Eierskapskontroll Oslo Business Region 
 
Eierskapskontroll E-CO AS 

Tidspunkt 
2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

2.Halvår HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Ryen 
helsehus 
 
 
HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Tåsen 
helsehus 
 
 
UTD.: 
Særskilt inntak til 
VGS. 
 
LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

 
Helseetaten: 
- 5 KAD 
- Legevakta 
 

Utvalgte sykehjem 
 
Vannverk 
 
Lindeberg gård, 
Bogstad Gård 

 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten 
 
Bydelenes parkdrift 
 
Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 
 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt) 
 
Bydelens parkdrift                     
(bydeler ikke bestemt) 
 
Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 
 
Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse 
 
Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester 
  
Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

  

Alna 

1.Halvår BHG.: 
Kommunen som 
tilsyns- 
Myndighet 
 
 
SOF.-Barnevern: 
Dialogmøte 
 

NAV kommune/ stat 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 

 

2.Halvår    

Bjerke 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

NAV kommune/stat 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper 
hjelpetiltak 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid? 
 
Kvalitet i barnehage 
 
Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke 
 

2.Halvår    

Frogner 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

Hjemmetjenester 

Boliger PU/ psyk 13 

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende 
eldre 
(oppfølgingsundersøkelse) 
 
Psykisk helsearbeid for unge voksne 
 

2.Halvår HEL.: LOT   
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

 
Gamle Oslo 

1.Halvår   Psykisk helsearbeid for unge voksne 

2.Halvår    

 
Grorud 

1.Halvår  Hjemmetjenester 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester 

2.Halvår   Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner 
 
 

Grünerløkka 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

NAV kommune/ stat 

Hjemmetjenester 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester 

2.Halvår HEL.: 
Helsestasjons-
virksomhet 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

 
Nordre Aker 

1.Halvår  Nav kommune/stat 

Hjemmetjenester 

Dagsentre/ aktivitets-senter, 
PU/ psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 

 

2.Halvår   

 

 

 

Nordstrand 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 
 
Dagsentre/aktivitets-senter, 
PU /psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår   

 

 

Sagene 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 
 
Hjemmetjenester 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår    
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 

 
St. 
Hanshaugen 

1.Halvår    

2.Halvår    

 
Stovner 

1.Halvår  

 

 Kvalitet i barnehage 

2.Halvår    

 
Søndre 
Nordstrand 

1.Halvår BHG.: kommunens 
utøvelse av 
tilsynsplikt 

SOF.-Barnevern: 
Dialogmøte 

 Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper 
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse) 
 
Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid? 
 

2.Halvår    

 

Ullern 

1.Halvår HEL.: 
Bruk av tvang 
overfor psykisk 
utviklingshemmede 
+ LOT 

  

2.Halvår   Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll 
 
 

Vestre Aker 

1.Halvår  Hjemmetjenester 

Dagsentre/aktivitets-senter, 
PU /psyk 
 
Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår HEL.: LOT  Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger 
 

Østensjø 

1.Halvår  Bydelsbarnevern 

NAV kommune/ stat 

Boliger PU/ psyk 13 
 

 

2.Halvår HEL.: LOT   
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 
kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 
Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 
virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 
kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 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.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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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: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 
«Samordningsstaben». 

 

3. 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: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 
«Samordningsstaben» 
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5. 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 eventuelle 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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6. Liste over kontaktpersoner 
Tilsynsmyndigheter: Navn: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Jan T. Løken FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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  KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE 

                                 AKTIVITETSPLAN PR. APRIL  2017      
 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  .  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget Revisjonens rapporter  skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. 

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016  FIKS KU 26.1.17 KST 130217 

 

2 Aktivitetsplan  Januar  FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte  

 Utvalgets handlingsplan  FIKS KU H -17   

3 Møteplan 
Møtene starter kl 18.00.  

 FIKS 26.1           7.9 

16.3            19.10 

27.4          26.10 faglig forum 

1.6              7.12  

 

 

| Revisjonsberetning Kommunens årsregnskap for 

2015 

 

15. 4.16 Deloitte KU 27.4.17 KST  

 5 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak 

 

Mai 2016 Kommunen KU 1.6  

 2. Tertialrapport jan-aug. 2016 - orienteringssak 

 

Okt. 2016 Kommunen KU 19.10.17   

6 Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.17 (perioden  1.5.16– 30.04.17) 

 

Mai 2016 Deloitte KU 1.6.17  
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 

 

 Pr. 31.10.17 (perioden  01.05.17 – 31.10.17) Nov. 2016 Deloitte KU 7.12.17    

7 Revisjonsstrategi  2017  (01.05.17 – 31.04.18)  Deloitte KU 7.9.17  

8 Handlingsplan forvaltningsrevisjon  2017 - 2020  FIKS KU 20.10.16 KST 28.11.16 

9 Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontrollen i kommunen  Deloitte KU 8.12.16 KST13.02.17 

      

10 Forvaltningsrevisjon 2017      

 Internkontroll/system  for avviksmeldinger i 

barnehager 

 Deloitte KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 26.1.17 : Mål og Problemstillinger  

11 Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmannen KU 8.12.16   KST13.02.17 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmannen KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmannen KU 26.1.17  KST? 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmannen  KU 27.04.17  

      

12 Overordnet analyse for selskapskontroll og plan 

for selskapskontroll 2017 – 2020  

08.09.16 FIKS KU 8.9.16  KST 17.10.16 

13 Andre kontrolloppgaver:     

 Avtalen med Deloitte utløper 31.12.17 

Spørsmålet om opsjon avklares innen juni 2017 

27.04.17 FIKS KU 1.6, KST 19.6  
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