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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 29/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.juni 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00068-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 18.juni 2019 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 180619 

SAKSUTREDNING: 

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader 
til protokollen.  

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 17.09.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Nesodden kontrollutvalg 
 
Møtetid: 18.06.2019 kl. 17:15 
Sted: Møterom Hasle, Tangenten 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Arne Maus (SV) leder, Jørn Bertelsen (H) nestleder, Arne Todok Eriksen (MDG), 
Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
 
 
Forfall:  
 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Anita Nilsen, kommunalsjef Helse og omsorg (under sak 23/19) 
Ingunn Frantzen, virksomhetsleder Integrering og mangfold (under sak 23/19) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær   
 
Diverse merknader: 
Det var ingen merknader til møteinnkalling og saksliste.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.06.2019 
 
 
 
 

Arne Maus /s./  Jørn Bertlesen /s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

22/19 19/00068-3 Godkjenning av protokoll fra møte 7.mai 2019 3 

23/19 17/00315-9 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Integrering av flyktninger i Nesodden kommune 

4 

24/19 19/00074-5 Forvaltningsrevisjon - Samfunnssikkerhet og 
beredskap - prosjektplan 

5 

25/19 18/00119-6 Revisjonens rapport pr 30.04.19 6 

26/19 18/00165-2 Møteplan 2.halvår 2019 7 

27/19 19/00038-4 Referat og orienteringer 8 

28/19 19/00092-2 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i 
Nesodden kommune 

9 

Eventuelt 
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Nesodden KU-22/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 7.mai 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 7.mai 2019 godkjennes. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Protokoll fra møtet 7.mai 2019 godkjennes. 
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Nesodden KU-23/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av 
flyktninger i Nesodden kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
integrering av flyktninger i Nesodden kommune, til orientering.  
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet. 
Kommunalsjef Anita Nilsen og virksomhetsleder Ingunn Frantzen orienterte og svarte 
på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
integrering av flyktninger i Nesodden kommune, til orientering.  
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Nesodden KU-24/19 
Forvaltningsrevisjon - Samfunnssikkerhet og beredskap - 
prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
Samfunnssikkerhet og beredskap, til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet.  
 
Etter drøftelser i utvalget ble det gjort følgende presiseringer i 
hovedproblemstillingene pkt. 1 og 2: 
 

1. Hvordan har Nesodden kommune organisert sikkerhet- og 
beredskapsarbeidet, herunder samordningen mellom ulike etater som politi, 
brannvesen osv.? 

2. I hvilken grad oppfyller kommunens krise- og beredskapsarbeid innenfor 
områdene ulykke/brann/ekstremvær, vannforsyning, strømforsyning og 
internett, lovens krav, og slik kriseberedskap f.eks drøftes i NOU 2019:13?? 

Videre ble det tilføyet et nytt pkt.4: 
4. Kontrollutvalget ønsker å rette fokus mot datasikkerhet i kommunen. Dette er 

et så omfattende område at det bør vurderes en egen forvaltningsrevisjon på 
et senere tidspunkt.  

 
Votering: 
Innstillingen, med presiseringen av problemstillingene, ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
Samfunnssikkerhet og beredskap, til orientering. 
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Nesodden KU-25/19 
Revisjonens rapport pr 30.04.19 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.19, til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet.  
 
Revisjonssjef Steinar Neby svarte på spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalgets 
medlemmer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.19, til orientering. 
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Nesodden KU-26/19 
Møteplan 2.halvår 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019: 
 
… 
… 
… 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet.  
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til møtedatoer: 
24. september 
15. oktober 
19. november. 
 
Votering: 
Omforent forslag til møtedatoer ble enstemmig vedtatt.  
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019: 
 
24. september 
15. oktober 
19. november 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:15 
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Nesodden KU-27/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Nesodden KU-28/19 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nesodden 
kommune 
 
Utvalgleders innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1) Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2) Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3) Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: …  

4) Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.06.2019: 
Leder innledet.  
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.06.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1) Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2) Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3) Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a. Medlem: …  
b. Vara: …  

4) Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 
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Eventuelt  

 
Møtet hevet kl. 1902.  



 Saker til behandling -  Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende oppsigelse etter meldt avvik :

Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00093-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykisk helsearbeid for barn og unge, til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helsearbeid for barn og 
unge, Redegjørelse etter forvaltningsrapport PHBU 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Nesodden kommunestyre fattet den 25.04.18 følgende vedtak i sak 33/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for barn og unge: 

1. Kommunen ber rådmannen gjennomføre de tiltakene som blir anbefalt i rapporten om
«psykisk helsearbeid for barn og unge.»

a. Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av
psykiske vansker.

b. Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
c. Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens ledelse.
d. Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.
e. Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.
f. Vurdere om det er tilfeller der PP kan være nyttig for brukeren.

2. Rådmannen kan komme tilbake med budsjettforslag hvis tiltakene ikke kan gjennomføres
innenfor vedtatte budsjett.

3. Kartlegge risikofaktorer som kan utvikle psykiske vansker for barn og unge.  Kommunen
skal legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer og iverksette forebyggende tiltak for
å hindre psykiske vansker. I det forebyggende arbeidet bør tjenestene være særlig opptatt
av grupper med spesielle behov.
Forebygging innenfor psykisk helse rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse
skal inn som selektivt element i tilrettelegging for godt oppvekstmiljø for alle.
Forebygging skal være tiltak rettet mot grupper med kjent eller forhøyet risiko for å utvikle
problemer. Tiltakene skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge eller deres foreldre.
Forvaltningsrevisjonsrapport – psykisk helsearbeid for barn og unge oversendes skole- og
oppvekstutvalget til orientering.
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Kommunestyret får saken til orientering når de påpekte forhold er gjennomført. 
Orienteringen oversendes også skole- og oppvekstutvalget.  

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har gitt tilbakemelding i brev datert 23.07.19. Rådmannens 
tilbakemelding følger vedlagt.  
 
I sin tilbakemelding har rådmannen lagt ved dokumentet «Oppfølging av Follo 
distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune. 
Forebyggende tiltak, Barn, unge og familier» som er utarbeidet av virksomheten 
Barn, unge og familier i Nesodden kommune. I dette dokumentet gis en oversikt over 
vansker og risikofaktorer hos de som har kontakt med kommunens forebyggende 
tjenester i BUF, inkludert grupper med spesielle behov, og hvilke tjenester som tilbys 
disse.  
 
Oppsummering  
Nesodden kommune har gjennom budsjett for 2019 økt ressursene innenfor det 
forebyggende arbeidet gjennom å opprette en stilling til forebyggende psykisk helse 
for barn og unge.  Gjennom dette vil man i løpet av høsten iverksette et prosjekt 
FACT-ung, som er en oppsøkende tjeneste rettet mot unge mellom 13 og 18 år med 
alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmisbruk.  
 
Det er videre utarbeidet en overbyggende Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 
for Nesodden kommune.  
 
Det foreligger ikke konkrete tall på barn som virkelig er i risiko. Men ut fra 
Folkehelseinstituttets oversikt over risikofaktorer er man spesielt oppmerksomme på: 

- Barn av foreldre med psykiske lidelser og rusproblem. 
- Barn av foreldre med alvorlig somatiske lidelser.  
- Barn som vokser opp uten å få etablert trygg tilknytning til en omsorgsperson. 
- Traumatiske opplevelser/alvorlige ulykker/vold 
- Daglige vedvarende belastninger 
- Sosial isolasjon/ensomhet/marginalisering/aleneforeldre. 
- Forhindre samlivsbrudd i sped-/småbarnsalder. 
- Barn med ulike typer lærevansker og/eller utviklingsvansker.  

 
BUF tilbyr forebyggende tjenester på universelt-, gruppe- og individnivå. Tjenestene 
tilbys gjennom Forebyggende helsetjenester, barn og unge (jordmortjeneste, 
helsestasjon, foreldreveiledningsprogrammer, skolehelsetjeneste og fysio- og 
ergoterapitjeneste), Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Psykisk helsetjeneste 
for barn og unge, SkoleLOS, ruskonsulent og barneverntjenesten. Samordning og 
forankring av tjenestene inn mot kommunens ledelse er i stor grad ivaretatt gjennom 
opprettelsen av virksomheten Barn, unge og familie. Her er de fagområdene som 
tilbyr forebyggende tjenester samlokalisert med nødvendige interne og eksterne 
strukturer, slik at tjenestene til barn og unge i størst mulig grad skal være 
tilgjengelige og samordnet.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen gjennom dokumentet «oppfølging 
av Follo distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden 
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kommune. Forebyggende tiltak, Barn, unge og familie.» har svart opp punktene i 
kommunestyrets vedtak av 25.04.18.   
 
Sekretariatet mener det er gjort et grundig og godt arbeid for å få oversikt over og 
bedre det forebyggende arbeidet i forhold til barn og unge med psykiske og/eller 
rusrelaterte problemer.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 17.09.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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 Nesodden kommune 
Rådmannen 
20000 

 

Adresse: Telefon: 66 96 43 00 Bankkonto: 1603.07.37958 
Postboks 123 Telefaks: 66 96 47 90 Org.nr.: 944 383 565 
1451 NESODDTANGEN E-post: postmottak@nesodden.kommune.no  

 

 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
Postboks 195 
1431 ÅS 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato: 

 19/2440-1  -      19/33858  23.07.2019 

 
 

Tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og 
unge» 
 

Follo Distriktsrevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» i Nesodden 
kommune. Kommunene mottok rapporten januar 2018.  
 
Follo distriktsrevisjonen IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende 
forbedringstiltak innenfor området psykisk helsearbeid for barn og unge: 
 

A. Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av 
psykiske vansker.  

B. Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
C. Sørge for at tiltak er samordnet og har en forankring inn mot kommunens ledelse.  
D. Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.  
E. Videreutvikle individuell plan til et mer dynamisk og tjenlig verktøy.  
F. Vurdere om det er tilfeller hvor PP kan være nyttig for brukeren.  

 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 25.04.18 (KST-33/18): 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre de tiltakene som blir anbefalt i 
rapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge».  

2. Rådmannen kan komme tilbake med budsjettforslag hvis tiltakene ikke kan 
gjennomføres innenfor vedtatt budsjett.  

3. Kartlegge risikofaktorer som kan utvikle psykiske vansker hos barn og unge. 
Kommunen skal legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer og iverksette 
forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker. I det forebyggende arbeidet bør 
tjenestene være særlig opptatt av grupper med spesielle behov. Forebygging 
innenfor psykisk helse rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse skal inn 
som selektivt element i tilrettelegging for et godt oppvekstmiljø for alle. Forebygging 
skal være tiltak rettet mot grupper med kjent eller forhøyet risiko for å utvikle 
problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge eller deres 
foreldre. Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 
oversendes skole- og oppvekstutvalget til orientering. Kommunestyret får saken til 
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orientering når de påpekte forhold er gjennomført. Orienteringen oversendes også 
Skole- og oppvekstutvalget.  

 
 
Vedlagt dokumenteres kommunens forebyggende tiltak med svar på revisjonens anbefalte 
forbedringspunkter innenfor psykisk helsearbeid for barn og unge samt kommunestyrets 
vedtak 25.04.18.   
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ronny Trogstad 
kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedlegg: 
redegjørelse etter forvaltningsrapport PHBU  
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Forord 
 
Virksomheten Barn, unge og familie (BUF) er sammensatt av fire fagområder, som tilbyr og 
samordner forebyggende tjenester til barn og unge i Nesodden kommune.   
Virksomheten er underlagt Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst, og bistår familier, 
barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling.  
 
Det viktigste forebyggende arbeidet foregår i hjemmene, i barnehagene, i skole og i 
fritidsmiljøet. Først når en vanske har oppstått, vil barn, unge og foreldre henvende seg til 
hjelpeapparatet. 
 
Det er utfordrende å avgrense forebyggende tiltak og behandlingstilbud i forhold til psykiske 
plager og psykiske lidelser. Innenfor det forebyggende arbeidet i BUF vil ca. 5-7% av barn og 
unge falle inn under behandlingskategorien med en spesifikk diagnose. Tilbudene i BUF er ment 
å være av begrenset varighet, og der det er påkrevet med mer omfattende behandling, vil 
barnet/ungdommen henvises til spesialisthelsetjenesten. 
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1 Bakgrunn  

1.1 Forvaltningsrapport Follo distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid 

for barn og unge i Nesodden kommune, av 15.01.2018 
Nesodden kommunestyre vedtok 25/4 2018 i sak 33/18 følgende: 
Kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre de tiltakene som blir anbefalt i rapporten 
«Psykisk helsearbeid for barn og unge» 

1.  
a. Utarbeide en oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske 

vansker 
b. Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen 
c. Sørge for at tiltak er samordnet og har forankring inn mot kommunens ledelse 
d. Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres 
e. Videreutvikle Individuell Plan (IP) til et mer dynamisk og tjeneslig verktøy 
f. Vurdere om det er tilfeller hvor IP kan være nyttig for brukeren 

 
2. Rådmannen kan komme tilbake med budsjettforslag hvis tiltakene ikke kan gjennomføres 

innenfor vedtatt budsjett.  
 

3. Kartlegge risikofaktorer som kan utvikle psykiske vansker hos barn og unge. Kommunen skal 
legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer og iverksette forebyggende tiltak for å 
hindre psykiske vansker. I det forebyggende arbeidet bør tjenestene være særlig opptatt av 
grupper med spesielle behov. Forebygging innenfor psykisk helse rettet mot barn og unge 
med funksjonsnedsettelse skal inn som selektivt element i tilrettelegging for et godt 
oppvekstmiljø for alle. Forebygging skal være tiltak rettet mot grupper med kjent eller 
forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn 
og unge eller deres foreldre. Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge oversendes skole- og oppvekstutvalget til orientering. Kommunestyret får saken til 
orientering når de påpekte forhold er gjennomført. Orienteringen oversendes også Skole- og 
oppvekstutvalget.  

 

1.2 Styrking av forebyggende tiltak i Budsjett 2019. 

Nesodden kommune har gjennom budsjettet for 2019 økt ressursene innenfor det forebyggende 
arbeidet gjennom å opprette en stilling til forebyggende psykisk helse for barn og unge. Denne 
stillingen deles mellom Psykisk helsetjeneste for voksne og Psykisk helsetjeneste for barn og unge. I 
løpet av høsten vil man gjennom dette kunne iverksette et prosjekt FACT-ung, som er en oppsøkende 
tjeneste rettet mot unge mellom 13 og 18 år med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusmisbruk. 

1.3 Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 

Det er utarbeidet en overbyggende Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 for Nesodden kommune. 
Planen ble vedtatt i kommunestyret 19.06.19. 

Plan for psykisk helse og rus er et strategisk dokument som angir mål og retningsvalg for kommunens 
arbeid de neste fire årene. Planen er forankret i planstrategien, og skal rulleres hvert fjerde år. 
Planen, som opprinnelig var to separate temaplaner, ble slått sammen våren 2019 etter orientering i 
utvalg for Helse og omsorg og utvalg for Skole og oppvekst. Hvert av områdene har sine egne 
definerte kapitel med tiltak, utfordringer og målsettinger. Samtidig beskriver planen også felles 
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berøringspunkter. Planen inneholder forebyggende og behandlende tjenster til barn, unge og voksne. 
Psykisk helse er beskrevet i eget kapitel. Det samme er utfordringer knyttet til rus. 

Som grunnlag for utarbeidelsen av planen ligger resultatene fra Ungdata 2019 som ble gjennomført 
på ungdomsskolene og den videregående skolen i kommunen. Funn fra undersøkelsen viser at 
mange av ungdommene på Nesodden opplever prestasjonspress, ensomhet, stress og angst. Flere 
ungdommer rapporterer at de debuterer tidlig med alkohol og at mange opplever at det er vanlig å 
røyke hasj (Ungdata 2019). 

 

Her gjengis bl.a. fakta om barns og unges psykiske utfordringer: 

Et stort antall av barn og unge vil på ett eller flere tidspunkt i oppveksten oppleve å ha psykiske 
plager og psykiske lidelser. I januar 2018 lanserte Folkehelseinstituttet rapporten “Psykisk helse i 
Norge”. Den presenterte oppdaterte tall på forekomst av psykiske lidelser i Norge. Ifølge rapporten 
har rundt syv prosent av barn i førskole- og skolealder symptomer forenlig med en psykisk lidelse, og 
rundt fem prosent av barn og unge i alderen 0-17 år behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og 
unge (BUP). Gutter har høyere risiko enn jenter for utviklingsforstyrrelser som debuterer tidlig i livet, 
og for atferdsforstyrrelser. Fra puberteten og oppover er det en overhyppighet av depresjon, 
angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser hos jenter. Blant jenter i alderen 15-17 år 
har andelen som får en diagnose i BUP steget fra 5% til 7% per år i perioden 2011-2016. 
Befolkningsundersøkelser indikerer også en økt belastning av psykiske vansker hos tenåringsjenter de 
siste årene.  

2 Risikoutsatte barn og unge 
 
I denne oppfølgingen av Forvaltningsrapporten, vil vi – gjennom statistikk for 2018 – gi en oversikt 
over vansker og risikofaktorer hos de som har kontakt med kommunens forebyggende tjenester i 
BUF, og hvilke tjenester vi tilbyr dem. Inkludert er tjenester og tiltak rettet mot grupper med 
spesielle behov. 
 
Generelle risikofaktorer som kan bidra til å utvikle psykiske vansker hos barn og unge, strekker seg 
fra medfødt sårbarhet til omfattende omsorgssvikt og påkjenninger og traumer i oppveksten.  
Oversikt over dette er grunnlag for mange studier, og er bl.a. gjengitt i materiell fra 
Folkehelseinstituttet. 
Tallet på barn som virkelig er i risiko, har Nesodden kommune ikke. Men sett ut fra 
Folkehelseinstituttets oversikt over risikofaktorer, er vi spesielt oppmerksomme på følgende 
grupper: 

- Barn av foreldre med psykiske lidelser og rusproblem (arvelig disposisjon); 
Barneverntjenesten og FBHU er i kontakt med mange i denne gruppa.  

- Barn av foreldre med alvorlig somatisk lidelser (t.d. kreft); Skolehelsetjenesten og PHBU 
samarbeider rundt disse barna sammen med palliativt team i kommunen (kreftsjukepleier). 

- Barn som vokser opp uten å få etablert trygg tilknytning til en omsorgsperson; Bvt, FBHU og 
PHBU har alle det som fokusområde i sitt arbeid med foreldre. 

- Traumatiske opplevelser/alvorlige ulykker/vald; FHBU, PHBU og Bvt er lett tilgjengelige 
tjenester, for en første vurdering etter traumatiske hendelser. Bvt arbeider i stor grad med 
barn som er utsett for/vitne til vold. 

- Daglige og vedvarende belastninger; PPT jobber intensivt med å skapa gode psykososiale 
miljø for alle barn, i samarbeid med skolene/barnehagene. SkoleLOS sitt fokus er å redusere 
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ulike typer belastninger, slik at barn/unge klarer å gå på skole. Bvt hjelper familier med få 
ressurser og vanskelige økonomiske forhold.  

- Sosial isolasjon/ensomhet/marginalisering/aleineforeldre; FBHU tilbyr 
barselgrupper/pappagrupper for å bygge nettverk i sped-/småbarnsalder. Tett samarbeid 
med Ungdom & Fritid, som tilbyr aktiviteter for barn/unge gratis.  

- Forhindra samlivsbrudd i sped-/småbarnsalder via parsamtalar på helsestasjonen og i PHBU i 
denne fasen, i tillegg til grupper/kurs. Kommunen har tilsatt psykologspesialist i Integrering 
og Mangfold, for å kartlegge og følgja opp ei sårbar gruppe - flyktningene.  

- Barn med ulike typer lærevansker og/eller utviklingsvanskar. FHBU, PPT og PHBU tilbyr 
oppfølging i samarbeid med barnehage/skole. 

 

2.1 Risikoutsatte barn og unge, Forebyggende helsetjeneste b/u 
Fagsystemet som benyttes i Forebyggende helse (WINMED), er ikke konstruert for å skille ut årsak til 

kontakt og/eller oppfølging. Vi gjengir derfor oversikten over antall konsultasjoner på de forskjellige 

områdene, der vi erfarer at over 80% av ønske om oppfølging handler om psykiske utfordringer.  

 

Årsverk Fagsjef: 100 % stilling                                                                                       

Helsesykepleiere, helsestasjon: 420 % stilling (98 % prosjektstilling)                                                    

Helsesykepleiere, skolehelsetjenesten: 800 % stilling (271 % prosjektstilling)                                                          

Jordmor: 175 % stilling (25 % prosjektstilling)                                                                              

Merkantilt personell: 170 % (20 % prosjektstilling)                                                                                       

Leger: 78 %                                                                                                                

Ergoterapeut: 100 % stilling                                                                             

Fysioterapeut: 300 % stilling 

Helsestasjonen Antall fødsler: 195                                                                                                 

Totalt 1971 konsultasjoner.                                                                                 

Antall Hjemmebesøk utført av helsesykepleier innen 2 uker etter hjemkomst 

fra føde/barselavdeling som første konsultasjon i helsestasjon 0-5 år: 191                                                                                            

Antall fullførte helseundersøkelser (av lege og helsesøster) innen utgangen 

av 8.leveuke: 182                                                                                                     

Antall fullførte 2 årskontroller med lege og helsesykepleier: 297                                                                

Antall fullførte 4-års kontroller: 242 

Smittevern/ 

Flyktningarbeid 

I 2018 ble det bosatt færre flyktninger i kommunen, noe som viser seg i 

antall undersøkelser. 

Helsesykepleier har hatt 15 helsesamtaler med bosatte flyktninger, i tillegg 

kommer oppfølgingssamtaler ved behov. 

31 personer har gjennomgått tuberkulosescreeningene. 

Jordmortjenesten Antall ny innskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskontroll 

ved helsestasjonen: 160.                                                                                     
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Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og 

nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdelingen: 182                                                                                                                                                                                                   

Skolehelsetjenesten Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1.trinn: 281 

Helsesøstrene gjennomfører retningslinjene ift veiing/måling av alle elever 

på 3 trinn.                                                                                                                              

Antall gjennomførte helsesamtaler 8. trinn: 342  

Ruskontrakt Antall aktive ruskontrakter i 2018: 21                                                               

Antall nye oppstartede kontrakter: 14                      

Helsestasjon for 

ungdom 

Åpningstider: Mandager klokken 1300-1700. Lege tilstede 3 timer, 

helsesykepleier 7 timer.                                                                                      

Antall besøk Lege: 184. Helsesykepleier: 408. Til sammen: 592 besøk.                                                                             

Fysio/ergoterapi – 

tjenesten 

 

Antall henvisninger i 2018: 180. Barn 0-5 år: 93, 6-20 år: 87. 

Henviser: Helsesykepleier: 90. Foreldre 46. Lege: 16. Barnehage: 4. Skole: 6. 

Spesialisthelsetjenesten: 2. PPT: 2.Jordmor: 3.LOS:2 Ergo/fysio/selv 

kontaktet oss: : 6. Andre: 3 

Problematikk. Muskel/skjelettplager: 55. Motorikkvurdering: 34. 

Hjelpemidler: 9. Smerter/hodepine/nakke/utmattelse: 12. Uro spedbarn:2 

Prematur: 2.assymetri: 19.Forvurdering: 32.Sittestilling: 1.Fraktur: 3.ASK: 1. 

Overvekt: 2. Diverse. 9.  

Oppfølgingsgrupper 

 

Gruppe 0: Personer som ikke viser tegn til avvik/sykdom/problemer. Det 

tilbys standardprogram for veiledning/helseopplysning og somatiske 

undersøkelser (helsefremmende og forebyggende tiltak). 

Gruppe 1: Personer som har behov og risiko som tilsier tettere oppfølging av 

helsepersonell. Det tilbys standardprogram og utvidet tilbud 

(helsefremmende, primær- og sekundærforebyggende tiltak) 

Gruppe 2: Personer med symptomer eler funn som nødvendiggjør 

henvisning/henvendelse til annen instans for utredning/behandling. Det 

tilbys standardprogram og ved behov et utvidet tilbud (helsefremmende, 

primær- og sekundærforebyggende tiltak) 

Gruppe 3: Gruppen omfatter personer som har sammensatte problemer og 

som ikke er gitt noen diagnose. Disse personene har som regel behov for 

spesielle tiltak fra annen instans. Disse tilbys standardprogram og ved behov 

et utvidet tilbud (primært og sekundærforebyggende tilbud) 

Gruppe 4: Personer som har funksjonshemming, kronisk eller langvarig 

sykdom og/eller er i en livssituasjon som gjør at annen instans/institusjon 
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(sykehus/spesialistinstitusjon) har oppfølgings- og behandlingsansvaret. 

Disse tilbys standardprogram og ved behov et utvidet tilbud  

Oppfølgingsgrupper 

Helsestasjonen 0-5 år 

- Gruppe 0: 1045 personer 

- Gruppe 1: 203 

- Gruppe 2: 33 

- Gruppe 3: 11 

- Gruppe 4: 11 

Oppfølgingsgrupper  

Barneskolen 6-12 år 

- Gruppe 0: 1312 personer 

- Gruppe 1: 512 

- Gruppe2: 270 

- Gruppe 3. 14 

- Gruppe 4: 12 

Oppfølgingsgrupper 

Ungdomsskolen 13-16 

år 

- Gruppe 0: 434 personer 

- Gruppe 1: 469  

- Gruppe2: 77 

- Gruppe 3: 15 

- Gruppe 4: 3 

 

2.2 Risikoutsatte barn og unge, PPT 
De som henvender seg – eller blir henvist til - PP-tjenesten, vil være barn og unge med definerte 
vansker; psykiske, emosjonelle eller psykosomatiske utfordringer, lærevansker, språkvansker, 
funksjonsnedsettelser m.m.  
 
Fordelingen over hoved-vansker, statistikk (2018): 
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2.3 Risikoutsatte barn og unge, Psykisk helsetjeneste barn og unge (PHBU) 
 

Antall saker per måned (Statistikk 2018) 

Alder  Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sept  Okt  Nov  Des  Totalt   
Alle  25  23  24  37  19  20  3  20  24  36  29  19  279  
0-1  1     -  4  1  1  1  1  3  2  -  1  15  
2-5  3  3  4  3  5  7  0  3  2  3  8  1  42  
6-12  13  9  9  11  6  6  2  9  14  15  9  11  114  
13-15  6  5  6  11  5  3     3  3  10  9  4  65  
16-20  2  6  5  7  2  4     4  -  6  3  2  41  

   
 
Utfordringer/ årsak til kontakt  
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2.4 Risikoutsatte barn og unge, Barneverntjenesten 
 

2.4.1 Henviser / meldere og henvisningsgrunnlag 

  
  2016  2017  2018  
Antall 
meldinger  

210  225  232  

Melder:  
  

 Foreldre (26)  
 Barnevernvakten 
(35)  
 Barneverntjenesten 
(28)  
 Politi (23)  
 Sykehus (18)  
 Skole (23)  
 Barnehage (2)  
 Barnet selv (1)   
 Anonym (11)  
 Nav (3)  
 Helsestasjon (5)  
 Psykisk helsetj. 
barn (3)  
 Psykisk helsetj. 
Voksne (2)  

  

 Foreldre (16)  
 Barnevernvakten 
(30)  
 Barneverntjenesten 
(34)  
 Politi (34)  
 Sykehus (11)  
 Skole (23)  
 Barnehage (13)  
 Barnet selv (1)   
 Anonym (6)  
 Nav (1)  
 Helsestasjon (17)  
 Psykisk helsetj. 
barn (5)  
 Psykisk helsetj. 
Voksne (9)  

 Foreldre (13)  
 Barnevernvakten 
(31)  
 Barneverntjenesten 
(22)  
 Politi (33)  
 Sykehus (25)  
 Skole (20)  
 Barnehage (10)  
 Barnet selv (1)   
 Anonym (16)  
 Nav (6)  
 Helsestasjon (11)  
 Psykisk helsetj. 
barn (5)  
 Psykisk helsetj. 
Voksne (2)  

Meldings-
grunnlag   
  
  
  
  

 Foreldrenes 
psykiske probl./lidelse 
(29)  
 Foreldrenes 
rusmisbruk (40)  

 Foreldrenes 
psykiske probl./lidelse 
(22)  
 Foreldrenes 
rusmisbruk (30)  

 Foreldrenes 
psykiske probl./lidelse 
(23)  
 Foreldrenes 
rusmisbruk (26)  
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 Foreldrenes 
kriminalitet (6)  
 Høy grad av 
konflikt hjemme 17)  
 Vold i 
hjemmet/barnet vitne 
(47)  
 Barnet utsatt for: 
(11)  

* Psykisk 
mishandling *Fysisk 
mishandling 
*Seksuelle overgr.  

 Barnets psykiske 
lidelse (9)  
 Barnets rusmisbruk 
(12)  
 Barnets 
atferd/kriminalitet (25)  

 Foreldrenes 
kriminalitet (0)  
 Høy grad av 
konflikt hjemme (41)  
 Vold i 
hjemmet/barnet vitne 
(46)  
 Barnet utsatt for: 
(7)* Psykisk 
mishandling *Fysisk 
mishandling *Seksuelle 
overgr.  
 Barnets psykiske 
lidelse (7)  
 Barnets rusmisbruk 
(19)  
 Barnets 
atferd/kriminalitet (20)  

 Foreldrenes 
kriminalitet (4)  
 Høy grad av 
konflikt hjemme (34)  
 Vold i 
hjemmet/barnet vitne 
(47)  
 Barnet utsatt for: 
(15)  

*Psykisk 
mishandling  
*Fysisk 
mishandling  
*Seksuelle overgr.  

 Barnets psykiske 
lidelse (12)  
 Barnets rusmisbruk 
(15)  
 Barnets 
atferd/kriminalitet (37)  

 

3 Forebyggende tjenester i virksomheten Barn, unge og familie 
 

BUF tilbyr forebyggende tjenester på universelt-, gruppe- og individnivå.  

Tiltak på universelt nivå (primærforebygging) er ment å nå alle barn og unge, gjennom 

veiledning og hjelp til tilrettelegging og tilpasning - til foreldre, barnehagelærere og lærere. 

Hensikten med gruppetiltak (sekundærforebygging) er å styrke mestring av hverdagen og 

redusere negative konsekvenser på lang sikt.  

Tiltak på individnivå vil - avhengig av tjenesteområde - være av varierende varighet. Innen 

området psykisk helsevern, vil barn og unge med alvorlige psykiske lidelser og diagnoser 

henvises videre til spesialisthelsetjenesten. 

BUF skal ha oversikten over barnas helsetilstand og over hvilke hjelpetiltak som er iverksatt i 
kommunen rettet mot barn og unges psykiske helse. Tiltakene er kunnskapsbaserte, der 
brukerens behov og ressurser er i sentrum. Vi skal yte likeverdige tjenester, være kultursensitiv, 
og ha et språk tilpasset hver enkelt. 

 
Målsetting for arbeidet med barn og unges psykiske helse:  
 

• At barn og unge tidlig utvikler gode sosiale ferdigheter, trivsel og god psykisk helse  

• At symptomer på psykiske plager, uheldig rusbruk, normbrytende atferd, og somatiske 
plager reduseres og fanges opp.  

• At foreldre utvikler god mestringsevne, god trivsel og gode nettverk  

• At symptomer på psykiske plager hos foreldre reduseres.  
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• At barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte for å mestre eget liv, får rett hjelp til 
riktig tid.  

 

3.1 Forebyggende helsetjenester, barn og unge (FHBU) 
 
FHBU tilbyr lovpålagte tjenester til gravide, barn, unge og familier, og inkluderer 
Jordmortjenesten, Helsestasjonstjenesten (0-5 år) Skolehelsetjenesten (5-20 år), Helsestasjon for 
ungdom (13-21 år) og Fysio/-ergoterapitjenesten (0-20 år). Tjenesten er tverrfaglig, og 
bemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.  
Barn, ungdom og foreldre skal ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud. Tjenestene er gratis, og barn 
og foreldre kan henvende seg uten avtale eller henvisning. Felles for tjenestene er at den når 
nærmest 100 % av barnebefolkningen og ca. 75 % av de gravide, potensialet i tjenestene er 
dermed stort. Tjenesten har god oversikt over helsetilstanden og utfordringsbildet til 
målgruppen.   
 
Formålet med tjenesten:   

 Fremme psykisk og fysisk helse  
 Fremme gode sosiale og miljømessige forhold  
 Forebygge sykdommer og skader  
 Utjevne sosiale helseforskjeller  
 Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt  

 
Felles for alle tjenestene:  

 Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell 
og befolkningsrettet. Tilbudet skal være kultursensitivt og tilpasset den enkeltes 
forutsetninger, behov og livssituasjon.  
 Tjenesten har en forebyggende tilnærming, der man har fokus på hele mennesket, 
på alle aspekter som påvirker psykisk og fysisk helse, og sammenhengen mellom dette. 
Helsefremming innebærer styrking av menneskers ressurser, der målet er å meste de 
livsutfordringer man står i.  
 Tjenesten skal så tidlig som mulig identifisere helseplager, skjevutvikling og 
problematikk rundt gravide, barn og familien, og kartlegge helhetlig rundt dette.   
 Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp risikoutsatte gravide, barn og unge med 
et behov for helsehjelp, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov.  

3.1.1  Jordmortjenesten 

 
Svangerskapsomsorgen følger anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen 
og er et tilbud til alle gravide i Nesodden kommune.  
En kunnskapsbasert svangerskapsomsorg har som mål å bidra til en helsefremmende livsstil. Fastlege 
og jordmor er primære ansvarspersoner for tjenesten i et tverrfaglig samarbeid med annet helse- og 
omsorgspersonell. Det helhetlige tilbudet skal styrke og bistå kvinnen og partner/familie i en viktig 
livshendelse.  
Jordmor og/eller fastlege har ansvar for å kartlegge gravide som kan få, eller har, komplikasjoner, 
psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. I svangerskapet er det en fortløpende 
vurdering om kvinnen har behov for enten ekstra konsultasjoner, involvering av annen kompetanse 
eller henvisning.   
Helsepersonell bør ha en samtale med gravide om alkohol, illegale rusmidler og vanedannende 
legemidler ved første konsultasjon. Ved bruk av rusmidler bør den gravide bli tilbudt tilrettelagt hjelp 
til å slutte.  
Psykisk helse  
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Jordmor og/eller fastlege bør identifisere gravide med risiko for angst, depresjon og psykiske 
helseproblemer. Gravide som har eller har hatt alvorlige psykiske lidelser, bør vurderes av 
allmennlege og som eventuelt konsulterer psykisk helsetjeneste i kommunen eller henviser til 
spesialisthelsetjenesten.  Mildere og moderate psykiske helseproblemer kan også kreve samarbeid 
eller videre henvisning.  
Vold  
Det anbefales at helsepersonell spør alle gravide om vold, både nåværende og tidligere erfaringer. En 
eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner til stede.   
Barnevern og politi er i tillegg til fastlege, jordmor, psykolog, DPS og liknende, en del av kommunens 
«tiltakskjede» for oppfølging etter avdekking av vold mot gravide.  
  
Alle som er bosatt i kommunen får tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst 
fra fødested, med ilbud om råd og veiledning rundt mors og barnets helse.  
 

3.1.2 Helsestasjonstjenesten barn 0-6 år   

 
Helsestasjonstjenesten når nærmest 100 % av alle barn mellom 0 og 5 år. Her kan vi observere, 
avdekke behov, vansker og avvik før skjevutvikling oppstår, og dermed sette inn tidlig innsats. 
Tjenesten blir ansett som lett tilgjengelig og ufarlig, og man får en god relasjon til fagpersoner som 
jobber der.  
Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner og helsekontroller på helsestasjonen.  
Tjenesten følger et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert hjemmebesøk til nyfødte 
og barselgrupper. Vi tar utgangspunkt i det foreldrene selv ønsker å ta opp, - barnets og foreldrenes 
behov, psykisk og fysisk helse, utvikling og livsvilkår, og gir tilpasset informasjon, veiledning og 
oppfølging ut fra dette.  
Målet med helsestasjonsprogrammet er:  

 at foreldre opplever mestring i foreldrerollen  
 å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn  
 å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn  
 å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt  
 å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig  
 å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov  
 Hjemmebesøk gjennomføres av jordmor 1-3 dager og helsesykepleier 7-10 dager etter 
fødselen.  
Målet med hjemmebesøket er å:  
 gi foreldrene individuell og nødvendig informasjon, støtte og veiledning ut fra behov  
 etablere kontakt tidlig, helst med begge foreldrene til stede  
 legge grunnlag for videre oppfølging av barnet og samarbeid med familie  

Helsestasjonen tilbyr flere hjemmebesøk som en del av et utvidet oppfølgingstilbud for familier som 
har ekstra behov. Hjemmebesøk kan bidra til å oppnå bedre kontakt og tillit, og vi får observert 
ferdigheter og samspill mellom barnet, søsken og foreldre i deres vante omgivelser.   
Gruppetilbud: Alle foreldre får tilbud om å være med i barselgrupper når barnet er 4 uker, 4 
måneder og10 måneder.   
Målet med barselgruppene er:  

 Å etablere nettverk med andre familier  
 Likemannsstøtte, dele tanker og bekymringer  
 Få relevant helseopplysning av jordmor, helsesykepleier og fysioterapeut  
 Normalisere og styrke egne ressurser i foreldrerollen  

 
Helseopplysning og veiledning:    
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 Helsestasjonen gir foreldrene informasjon og veiledning knyttet til barnets alder, helse, språk 
og psykomotoriske utvikling. Temaer som amming, ernæring, fysisk aktivitet, søvn, sykdom, syn, 
hørsel, vekst, allmenntilstand, bevegelsesutvikling mm tas opp regelmessig, på både individuelle 
konsultasjoner og gruppekonsultasjoner.  
 Helsestasjonen gir veiledning slik at foreldre har nok kunnskap til å kunne snakke med barna 
om kropp, kjønn og seksualitet, trygghet og grenser. Veiledning om seksuell utvikling gis ved 2- 
og 4-årskonsultasjonene.  
 Veiledning om samspill i alle konsultasjoner   
Samspill betegner kommunikasjonen mellom barnet og foreldrene. Gjennom et godt samspill 
fremmes trygg tilknytning som innebærer at barnet hjelpes til å bli i stand til å regulere sine 
emosjoner. Samspillet mellom foreldre og barn er av avgjørende betydning for barnets fysiske, 
psykiske, intellektuelle og psykososiale utvikling.   
Gjennom veiledning om samspill kan helsestasjonen:  
 Bidra til å fremme og understøtte et godt nok samspill og trygg tilknytning mellom barn og 
foreldre   
 Fremme mestring av foreldrerollen   
 Korrigere uønsket eller dårlig samspill  
 Forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt  

 
Foreldres psykiske helse og trivsel tematiseres i alle konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet.  

 Et godt oppvekstmiljø i familier med omsorgsfulle og kompetente foreldre kan bidra til å 
fremme barnas psykiske helse.  
 I tillegg bør foreldrene få spørsmål om fysiske plager og/eller sykdom som kan ha betydning 
for barnet.  
 

Foreldrenes helse er en viktig årsak til at barn utvikler psykiske vansker og atferdsvansker.   
Helsestasjonen skal gjennom helsestasjonsprogrammet bidra til å avverge og avdekke vold, 
overgrep og omsorgssvikt  
Helsesøster, lege, fysioterapeut, jordmor og annet personell på helsestasjonen skal være 
oppmerksomme på forhold som kan tyde på at barnet er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. 
Ved konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet observeres barnet for å avverge og avdekke slike 
forhold. Når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, eller når barnet viser vedvarende og alvorlige atferdsvansker, skal personellet 
på helsestasjonen melde til barnevernet.  

3.1.3 Primærforebyggende foreldreveiledningsprogrammer 

 
Helsestasjon tilbyr - i samarbeid med de andre tjenesteområdene i BUF - universelle, 
primærforebyggende foreldreveiledningsprogrammer i grupper og/eller individuelt til foreldre.  
Hensikten er å fremme barnets utvikling og forebygge psykiske vansker hos barnet gjennom å styrke 
foreldrenes mestring av omsorgsrollen. Intensjonen er å starte opp med Cos-P kurs (Cirkle of security 
- parenting) til alle familier som ønske det.  

3.1.4 Helsestasjon for ungdom (HFU)  

 
HFU er et gratis lavterskeltilbud til alle ungdommer mellom 13-20 år. Den er tverrfaglig bemannet 
med helsesykepleier, lege, jordmor og fysioterapeut. Den har åpningstid en dag i uken og holder til 
ved Nesodden videregående skole, og er godt benyttet av ungdom. Helsestasjonstilbudet er tilpasset 
og gis på ungdommenes premisser, og er også et tilbud også for dem som ikke går på skole. 
Helsestasjon for ungdom (HFU) er et supplement til skolehelsetjenesten.   
Ungdom oppsøker HFU for alle typer fysiske og psykiske helseplager. Fysiske og psykiske plager 
henger ofte sammen, og psykiske plager kan ofte komme til uttrykk som kroppslige plager.  



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune - 17/00093-8 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune : Redegjørelse etter forvaltningsrapport PHBU

 

14 
 

Helsestasjon for ungdom (HFU) bør være spesielt oppmerksom på mulige bakenforliggende årsaker 
ved henvendelser fra ungdom, når årsaken til kontakten virker uklar og når det er indikasjoner på at 
det er andre årsaker til henvendelsen enn det som formidles.  
 
Helsestasjon for ungdom tilbyr samtaler og veiledning om:   

 Alle spørsmål rundt fysisk og psykisk helse  
 Spørsmål om kroppslig utvikling, følelser, forelskelse, seksualitet, seksuell helse  
 Problemer med seksuell trakassering og seksuelle overgrep  
 Spørsmål knyttet til kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering  
 
HFU bidrar til å oppdage psykiske plager og lidelser hos ungdom og er:  
 spesielt oppmerksomme på ungdommer med risikofaktorer for å utvikle psykiske plager og 

lidelser, inkludert faktorer som kan gi økt selvmordsrisiko og rusproblemer.  
 spesielt oppmerksomme på ungdom som har indikasjoner på utfordringer relatert til psykisk 

helse, seksuell helse, rus og voldsproblematikk, og tilbyr oppfølgende samtaler til disse ved 
behov.  

Helsestasjon for ungdom gir prevensjonsveiledning og skal sikre tilgjengelig og sikker prevensjon til 
alle brukere. HFU tilbyr: 
Helsestasjon for ungdom (HFU) ønsker å sette i verk tiltak for å nå gutter i større grad, og dermed 
jevne ut forskjeller i bruk av tjenesten. Det er viktig at guttene opplever god tilgang til 
skolehelsetjenesten og HFU, og at tilbudet tilpasses gutters behov.  

3.1.5 Skolehelsetjenesten   

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i 
kommunen.   
Skolehelsetjenesten (SHT) er et lovpålagt tilbud til alle elever i skolen. Den består av helsesykepleier, 
skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Helsesykepleier har faste kontortider og en «Åpen dør»- 
tjeneste, som elevene lett skal kunne oppsøke selv. Målet er å fremme helse, trivsel og læring hos 
barn og ungdom.  

 
SHT omfatter:  

 Tverrfaglig samarbeid spesielt med skolens medarbeidere, men også pedagogisk/ 
PPT, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, barnevernstjenesten, samt fastlege og 
spesialisthelsetjenesten.  

 Åpen dør tilbud/drop in for alle elever med ulik tilgjengelighet ved den enkelte skole  

 Rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos eleven.  

 Helseundersøkelser, helseopplysning, undervisning og veiledning individuelt og i 
grupper eller klassevis.       

 Tilbud om vaksiner etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet  

 Foreldreveiledning.  

 PMTO rådgivning  

 Tilbud om Ruskontrakt når rusen begynner å styre hverdagen.  
 

SHT har et systemrettet samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og 
psykososialt miljø og kan delta i skolens arbeid med å planlegge tiltak på universelt-, gruppe- og 
individnivå. SHT har særlig fokus på å:  

 Fremme et godt psykososialt miljø på skolen  
 Forebygge mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom gjennom 
universelle, gruppe- og individrettede tiltak  
 



31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune - 17/00093-8 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Nesodden kommune : Redegjørelse etter forvaltningsrapport PHBU

 

15 
 

SHT tilbyr skolen bistand i undervisningen om temaer i skolens læreplaner, og undervisning 
knyttet til spesielle utfordringer: 
 i skolens samlivs- og seksualitetsundervisning, psykisk helse, rusmidler, kropp og 
grenser, pubertet og andre helserelaterte temaer etter behov.  
 Med helseopplysning og veiledning i grupper til elever med særskilte behov.   
 Med gruppesamtaler til barn og ungdom som opplever samlivsbrudd mellom 
foreldrene. Hensikten med gruppetiltak bør være å styrke mestring av hverdagen og 
redusere negative konsekvenser på lang sikt.  
 I samarbeid med skolen bidrar SHT til å følge opp elever med bekymringsfullt fravær 
 
Alle barn får tilbud om en helseundersøkelse i skolehelsetjenesten ved skolestart/1.trinn og 
på 8. trinn.   

 
Målsetting med skolestartundersøkelsen:  

 Helsesamtale hos helsesykepleier  
 Somatisk undersøkelse hos lege  
 Opprette kontakt med barna som går på skolen og deres foreldre  
 Skape et godt utgangspunkt for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen om 
barnets behov  
 Fange opp barn som har flyttet til kommunen mellom siste undersøkelse på 
helsestasjonen og skolestart  

 
Målsetting med 8.trinns helsesamtale:  

 Fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg  
 Skaffe oversikt over utfordringer hos den enkelte og i elevpopulasjonen ved skolen  
 Vurdere behovet for oppfølgende samtaler eller videre henvisning  
 Styrke brukermedvirkning  
 Veiing og måling, oppfølging etter behov.  
 
Helsesamtalen skal bidra til en dialog med barnet/ungdommen og foreldre om trivsel og om 
vaner og valg som påvirker helsen. Som et ledd i det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet, har tjenesten fokus på å oppdage psykiske plager og lidelser hos barn og ungdom. 
Barn og ungdom kan ha vansker med å sette ord på utfordringer de står oppe i. Psykiske 
plager kan komme til uttrykk som fysiske «vondter».  
  
Tjenesten har særlig mulighet til å oppdage psykiske plager eller lidelser og begynnende 
skjevutvikling hos barn og ungdom i følgende sammenhenger:   
 Ved alle målrettede undersøkelser  
 Ved veiing og måling  
 Ved vaksinering  
 Når barnet og ungdommen selv tar kontakt ved drop-in  
 Gjennom samarbeidet med skolen  

 
SHT støtter barn og ungdommer med psykiske plager ved å:  
 

 Tilby oppfølgende samtaler individuelt eller i grupper  
 Henvise til andre tjenester dersom oppfølgende samtaler og/eller tiltak i skolehelsetjenesten 

ikke er tilstrekkelige  
 Samarbeide med skole og foreldre om å tilrettelegge skolehverdagen  
 Samarbeide med andre tjenester, for eksempel psykisk helsetjeneste i kommunen og BUP, 

for veiledning  

 Samarbeide med skole og foreldre om å tilrettelegge skolehverdagen  
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 Motivere barn og ungdom som faller ut av behandling til å gjenoppta behandlingen  
 
Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til barn og ungdom som kan ha et spesielt behov for hjelp og støtte, 
også i saker der barnet ikke kommer seg på skolen.   
Hjemmebesøk til barn og ungdommer og deres familier gjennomføres etter initiativ fra 
barnet/ungdommen eller foreldrene, etter initiativ fra helsesykepleier eller i samarbeid med andre 
(for eksempel skolen, psykolog eller fastlege).  
  
SHT bør, ved behov, iverksette tiltak for å nå gutter i større grad, og dermed jevne ut forskjeller i bruk 
av tjenesten. For å nå fram til gutter i større grad er det viktig at de opplever god tilgang til 
skolehelsetjenesten og at barrierer for bruk reduseres.  
  

3.1.6 Fysio - og ergoterapitjenesten for barn og unge   

 
Fysio - og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og 
vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.  
 
ARBEIDSOMRÅDER  

 Helsefremmende og primærforebyggende tjenester rettet mot barn og unge.  
 Vurdering, råd og veiledning til barn/unge, foreldre og personale.  
 Habilitering og rehabilitering gjennom oppfølging i hjemmet, helsestasjonen, barnehager, 
skoler og på Bergertoppen bo- og avlastningsbolig.  
 Tilrettelegging av daglige aktiviteter i form av kompenserende tiltak, trening eller 
hjelpemidler, både ved korttids- og langtidsbehov 

                                                                                                           
Arbeidet omfatter  
 Observasjon, karlegging og vurdering.  
 Behandling og oppfølging  
 Veiledning til barn/unge, foreldre og personal.  
 Bistand ved utprøving, formidlingsprosess, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler  
 Tverrfaglig samarbeid med hensyn til habilitering og rehabilitering.   
 Tverrfaglig samarbeid i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  

  
Vi har lav terskel for henvisning, som må ligge til grunn før vurdering og eventuelle tiltak iverksettes.  
 

3.2  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
 
PPT er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. De pedagogisk-psykologiske rådgiverne er psykologer, 
spesialpedagoger eller har annen samfunnsvitenskapelig eller sosialfaglig bakgrunn. Tjenesten skal 
vurdere behov for spesialpedagogiske tiltak i førskolealder og grunnskolealder, samt vurdere behov 
for spesialundervisning på grunnskolens område for voksne. Kommunens førskoleteam er organisert 
under PPT. Førskoleteamet gir spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder og veiledning 
til foreldre og barnehager. PPT kan samarbeide med foresatte og fastlege om videre henvisning til 
blant annet barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) med tanke på ytterligere utredning/bistand. 
Tjenesten er rettet mot aldersgruppen 0-16 år og voksne med rett til opplæring på grunnskolens 
område.  
 
TJENESTETILBUDET:  

 råd og veiledning når det gjelder barn og unges trivsel, tilpasning, utvikling og opplæring  
 utredning, testing og observasjon ved vurdering av barns og unges læreforutsetninger  
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 oppfølging av enkeltbarn med ulike spesielle behov/ spesialpedagogiske tiltak  
 planlegging og utvikling læringsfremmende tiltak i skoler og barnehager (systemrettet 
arbeid)  
 tverrfaglig samarbeid med andre sentrale samarbeidspartnere som bistår barn, unge og 
deres familier i kommunen   

  
PPT ER SAKKYNDIG INSTANS VED:  

 vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart  
 vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak i førskolealder  
 vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder  
 vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen  
 vurdering av behov for videre henvisning til statlig pedagogisk støttesystem    
 vurdering av behov for inntak på individuelt grunnlag, eller inntak på særskilt prioritert 
grunnkurs i videregående skole  
 vurdering av behov for andre pedagogiske tiltak og hjelpemidler    

 
 Det er pr. 20/6-19 478 aktive saker i PPT. 
 
TILBUD FRA PPT:  

  
Foreldrerådgivning er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko 
(TIBIR).  Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent 
Management Training – Oregon (PMTO). Tilbudet gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år 
som viser tegn til begynnende samspillsvansker.  Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe 
familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og veiledning kan 
foreldre få hjelp til å forebygge begynnende atferdsproblemer og bidra til en positiv utvikling hos 
barnet.  
Nesodden kommune er en «TIBIR»- kommune, der TIBIR nå er forankret i alle virksomheter i 
kommunen som jobber med barn. Vi har Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i 
ryggen som gir stadige faglig oppdateringer, med en trygg plan for implementering. 
 
Barn som er i risiko for å utvikle adferdsvansker (15-18%), kjennetegnes ved: 

 Uvanlig trass og sinne 

 Tar i liten grad korrigeringer 

 Samarbeider dårlig med andre 

 Oppmerksomhetssvikt 

 Høy impulsivitet 

 spenningssøkende 
  
Hvordan arbeider vi?  

 Ukentlige samtaler med en foreldrerådgiver  
  3–5 møter per familie  
 Begge foreldrene bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen 
med barnet kan alternativt delta  
 
Eksempler på temaer i rådgivningssamtalen er:   
 Samarbeid og gode beskjeder  
 Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring  

 Grensesetting  
 Tilsyn og oppfølging  
 Problemløsning knyttet opp mot daglige utfordringer i familien  
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 Foreldrene får øve på hvordan de kan møte barnet på en måte som kan snu en uheldig 
utvikling.  

  
PPT og arbeidet med psykisk helse i skolene:  
PPT gjennomfører prosjekter rundt psykisk helse i skolen, der vi har kapasitet til å gjennomføre dette 
på en skole i året. Dette er først og fremst et veiledningstilbud til lærere. De må få kunnskap om 
hvordan møte triste, sinte, urolige elever. Ansatte må få støtte slik at en makter å stå i slike 
utfordrende relasjoner. Kunnskap om hva det gjør med en selv når en stadig møter sårbare elever er 
viktig. Elever med psykiske vansker eller rusproblematikk trenger ofte hjelp til aktivering og 
regulering. Denne støtten bør gis av lærere som er en viktig omsorgsperson i elevens liv. Mest mulig 
emosjonell, faglig og sosial støtte inne i klasserommet virker normaliserende.   
PPT bistår skolene gjennom LINK (livsmestring i norske klasserom). Mål et med LINK er:   
  

 Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde   
 Å bidra til opplevelse av tilhørighet   
 Å gi trening i konstruktive mestringsstrategier   

 
UGYLDIG SKOLEFRAVÆR:  
PPT har i samarbeid med skolehelsetjenesten, psykisk helsetjeneste barn og unge, barnevernet og 
skolene, utarbeidet Veileder ved ugyldig skolefravær. Veilederen ligger på kommunens nettsider, 
under Barn, unge og familie – PPT. Her skal utarbeides en kortere handlingsplan for økt 
brukervennlighet. 
 

3.2.1 Logopedtjenesten  

Logopeden utreder og vurderer etter utredning igangsetting av tiltak i forhold til språk, tale, stemme 
og stamming. Nesodden kommune har en logopedstilling som gir tilbud rettet mot barn og unge på 
grunnskolens område. Elever i videregående skole får sine særskilte behov ivaretatt gjennom 
fylkeskommunal tjeneste.  
 
Henvisningsgrunn vil være: taleflytvansker, uttalevansker hos førskolebarn, manglende 

lyder/lydforvekslinger, stemmevansker. 

Barn kan når som helst i skoleåret henvises til logoped. Vanligvis tilbys trening med logopeden 1-2 
ganger pr. uke i en periode på 5 uker av gangen. Barnet får en perm med treningsmateriell, og det 
forutsettes at de øver mellom møtene med logopeden.  
Foreldre og lærere vil få veiledning i hvordan treningen skal utføres og hvordan de best kan hjelpe 
barnet.  

3.3 Psykisk helsetjeneste for barn og unge  
Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU) tilbyr samtale, råd og veiledning, kortvarig behandling 
(ca. 5 timer), når «hverdagslivet blir vanskelig» 
PMTO-terapi. Individuelt, familie- eller gruppetilbud vurderes ut fra behov.  
Vi tilbyr også undervisning og veiledning til våre samarbeidspartnere.  
Vi er 2 kliniske psykologer, 1 ungdoms-psykolog og 2 familieterapeuter  
 
HVEM KAN KONTAKTE OSS?  

 Barn eller ungdom i førskole- og skolealder (0-20 år)  
 Foreldre/foresatte til barn og unge  
 Gravide  
 Samarbeidspartnere  
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GRAVIDE OG SPEDBARNSFORELDRE - SAMLIV   
Under graviditeten er man ofte ekstra sårbar i forhold til belastninger som samlivskonflikter eller 
samlivsbrudd. Mange opplever seg da alene med bekymringer om det å bli aleneforelder og ønsker 
støttesamtaler i en vanskelig periode.  
 
VANLIGE ÅRSAKER TIL AT VI BLIR KONTAKTET:  
Graviditet og barsel forventes å være en lykkelig tid. For mange er det ikke slik. I dag vet man at en 
stor del av gravide opplever stress og uro under graviditeten og den store lykkefølelsen uteblir.  
Man kan føle at barnet er vanskelig å roe, at alt blir et ork og at man har en opplevelse av å ikke få 
det til eller lykkes som foreldre. Det er heller ikke uvanlig at man har vansker med å knytte seg til 
eller få den forventede morskjærligheten for barnet.  
En del opplever også utfordringer i parforholdet, og at dette kan skape så store bekymringer at det 
gjør det vanskelig å være den mammaen eller pappaen en ønsker å være.  
Noen foreldre har bekymringer rundt barnet sitt i forhold til om det utvikler seg normalt. Det kan i en 
slik periode være til god hjelp å få sette ord på disse tingene.  
 
HVA TILBYR VI?  

 Individuell- eller parsamtaler med korttidsfokus.   
Vi samarbeider også tett med jordmødre og helsesøstre i kommunen og kan være med på å 
vurdere barnets utvikling. Vi kan hjelpe til med samspillet mellom barn/foreldre, hvis det er 
utfordrende.   
 Åpen time (drop in) for ungdom/foreldre/samarbeidspartnere  

 En time med psykolog eller familieterapeut. Enkeltstående samtale om bekymring eller 
spørsmål knyttet til barns psykiske helse eller utfordrende livssituasjon. Det startes ikke et 
individuelt løp. Vi kan kontaktes på telefon/e-post/via kontaktskjema for å sette opp time. 
Ukentlig tilbud.  

 Introduksjonskurs til foreldre: "Godt familieliv – om kommunikasjon, følelser og barns 
utvikling"  
 Foreldrekurs til småbarnsforeldre og tenåringsforeldre  

  
En gang per halvår har vi en mer dyptgående kursrekke som handler om å styrke relasjonen mellom 
foreldre og barn, håndtering av vanskelige følelser og hvordan få et bedre familieliv.  «COS-P» går 
over syv ganger og er for foreldre med barn fra 0-5 år. Her har 14 foreldre deltatt inneværende 
skoleår. 
«Hold meg – Slipp meg» går over fire ganger og er for foreldre med ungdom mellom 13 og 16 år. 
Dette arrangeres hvert semester, i samarbeid med LOS. Inneværende skoleår har 22 foreldre deltatt. 
   

 Foreldrekurs til foreldre med barn mellom (3)4-12 år hvor barnet har utfordrende 
atferd/samspillet hjemmet er utfordrende - et samarbeid mellom ulike tjenester i BUF. 
PMTO-foreldrekurs går over ni ganger og tilbys en gang i året.  

 Åpen kveld. Informasjonskveld for tenåringsforeldre  
 Inneholder viktige elementer fra «Hold meg –slipp meg» som er relevant for de fleste 
ungdomsforeldre. Tilbys hver høst og vår.   

 Individuell oppfølging  
Det tilbys en avklaringssamtale for å vurdere og planlegge videre løp. Vi loser og hjelper 
videre ved behov for kontakt med andre tjenester. Den individuelle oppfølgingen skjer i et 
korttidsperspektiv (vanligvis mellom 5 til 7 møter over en periode på 2-6 måneder). Vi jobber 
sammen med klientene for å tilpasse hjelpen best mulig etter behov og hva som nytter. Vi 
kan jobbe på ulike måter; eksempelvis foreldresamtaler, veiledning, barnesamtaler (ofte med 
foreldre til stede), familiesamtaler, observasjon, enkel kartlegging eller snakke med 
barnehage/skole/andre samarbeidspartnere.  
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Vi gir hjelp/behandling ut fra et løsningsfokusert perspektiv der brukermedvirkning vektlegges. Der vi 
vurderer at det er behov for mer omfattende hjelp og over lengre tid, henviser vi barna og familiene 
videre til andre hjelpeinstanser.  
 
BARN 0 - 3 ÅR - VANLIGE HENVENDELSER  
Tristhet /depresjon hos mor  
Over 10 % av alle mødre opplever tristhet eller depresjon etter fødsel utover det som kalles baby 
blues de første 4-6 ukene. Mange opplever ikke den forventede lykkefølelsen etter å ha fått et barn 
og noen har også vansker med å knytte seg til, eller å føle seg glad i barnet sitt.   
Ønske om veiledning: 
søvnvansker, at barnet er urolig, sint eller spesielt engstelig, vansker med spisesituasjonen eller do-
trening. Noen er usikre på om barnet utvikler seg normalt i forhold til det motoriske, språk eller 
sosialt. Noen kan synes det er vanskelig å forstå hva barnet ønsker.  
 
BARN 3 - 6 ÅR - VANLIGE HENVENDELSER  
Vanlige årsaker at vi blir kontaktet for barn i denne aldersgruppen er søvnvansker, uro, sinne, 
atferdsproblemer, redsler og sorg. Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets 
adferd er bekymringsfull.  
Vi er åpne for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre eller andre tar kontakt med oss så 
tidlig som mulig ved bekymring.  
 
BARN 6 - 12 ÅR   
VANLIGE HENVENDELSER   
Aggressivitet /utfordrende eller vanskelig atferd, angst/fobier, samspillsvansker, tilpasningsvansker, 
tristhet, sorg og nedstemthet. I tillegg kommer samlivsbrudd og andre belastninger i familien (for 
eksempel dødsfall og somatisk/psykisk sykdom hos familiemedlem). Mange tar også kontakt for å få 
hjelp til å vurdere om barnets atferd er bekymringsfull.  
 
UNGDOM 13 - 20 ÅR - PSYKISK HELSE   
Vi er åpne for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, ungdommen selv eller andre tar 
kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.  
  
VANLIGE HENVENDELSER  
Vanlige henvendelser for ungdom er tristhet, sorg og nedstemthet, angst/fobier, traumatiske 
opplevelser, problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet eller andre 
ting som er vanskelige.  
VI TILBYR  

 Individuelle/familiesamtaler (ca. 1-5 ganger)  

 Råd og veiledning til foreldre/omsorgsgiver  

 Vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad, om barnets utvikling er i rute og behov for 
oppfølging  

 Konsultasjon til samarbeidspartnere  

 Undervisning om barn- og unges psykiske helse for personell i helsetjenesten og andre 
sentrale samarbeidspartnere   

 Samarbeid med andre hjelpeinstanser (blant annet helsestasjon- og skolehelsetjenesten, 
fysio- og ergoterapikontoret, fastleger, barnehager, pedagogisk-psykologisk kontor (PPK), 
barnevernet, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) samt Barnehabiliteringen  

 

3.4 SkoleLOS  
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Nesodden kommune har en skoleLOS i 100% stilling, for å bistå skole, foreldre og elever til å redusere 
alvorlig skolefravær. Årsakene til skolefravær er sammensatte og krever ofte tverrfaglig innsats.  

Kommunens Veileder for alvorlig skolefravær gir en grundig oversikt over arbeidet med ugyldig 
skolefravær i Nesodden kommune. Den redigeres for å bli mer brukervennlig. 

Tiltak:  

 Finne opprettholdende faktorer til skolefravær, hjemme og på skolen  

 Plan for tilbakeføring 

 Faste samarbeidsmøter med involverte parter  

 PPT kobles på ved større fravær  

 Faste samtaler med elev  

 Veiledning til foresatte  

 Finne tilknytningsperson i skolen  

 

3.5 Ruskonsulent 
Ruskonsulentene er en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet, og søker å være med på å 
sikre plattformer for helhetlig tankegang og tverrfaglig samhandling. Ruskonsulenten bidrar til 
relevant kunnskapsoverføring til foreldregruppen, og fremmer betydningen av foreldrerollen og 
foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet. Dette for at foreldrene selv settes i stand til å 
håndtere utfordringer knyttet til det rusforebyggende arbeidet. Formålet er at ungdommer som 
enten står i fare for, er på vei til, eller allerede har utviklet problematferd i forhold til bruk av 
rusmidler, får rett hjelp til rett tid.  
Ruskonsulenten gjennomfører foreldremøter på i 7., 8., og 9. trinn etter programmet UTSETT. 
Presentasjonen er lokalt tilpasset med resultater fra Ungdataundersøkelsen i vår kommune. Det er 
lagt opp til ett foreldremøte pr. trinn pr. skoleår. 
 
Sammen med helsetjenestene, følger ruskonsulenten opp de ungdommene som er på Ruskontrakt – 
et tilbud til unge med et begynnende rusproblem. 
Ruskonsulenter skal til enhver tid søke å inneha relevant kunnskapsoppdatering både lokalt, 
regionalt og nasjonalt. 
- Antall aktive ruskontrakter i 2018: 21,  

- Antall nye oppstartede kontrakter: 14,  

- 7 er avsluttet.  

3.6 Barneverntjenesten   
 
Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får 
en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.  
 
BARNEVERNETS OPPGAVER:  
Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal 
kunne makte sitt oppdrageransvar. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at 
barn lider fysisk og psykisk overlast.  
Blir barnevernet kjent med slike forhold, har barneverntjenesten en lovmessig plikt til å undersøke 
hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i gang tiltak. Barnevernet har som sin spesielle 
oppgave å ta vare på de mest utsatte barna.  
 
HJELPETILTAK I BARNEVERNET   
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Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter 
gjennom:  

 råd og veiledning  
 plass i barnehage/SFO  
 økonomisk stønad  
 frivillig plassering  
 samarbeid med de arenaer hvor barnet/ungdommen befinner seg på  
 støttekontakt  
 besøkshjem/avlastningshjem  
 hjelp og organisering av fritidsaktiviteter  

 
OMSORGSTILTAK I BARNEVERNET   
Dersom barnet eller ungdommen av ulike årsaker ikke kan bo hjemme formidler 
barneverntjenesten:  

 institusjonsplassering  
 fosterhjemsplassering  
 plassering i ungdomsfamilie  
 oppfølging etter fylkesnemndvedtak  

 
ADOPSJON   
Ved ønske om adopsjon kan barneverntjenesten bidra med:  

 råd og veiledning  
 utarbeidelse og utsendelse av sosialrapport  
 oppfølging i etterkant av adopsjon Individuell plan  

4 Samordning og forankring inn mot kommunens ledelse. 
 

Samordning og forankring inn mot kommunens ledelse er i stor grad ivaretatt gjennom opprettelsen 

av virksomheten Barn, unge og familie. Her er de fagområdene som tilbyr forebyggende tjenester 

samlokalisert, med nødvendige interne og eksterne strukturer for at tjenestene til barn og unge i 

størst mulig grad skal være tilgjengelige og samordnet.  

4.1 1. Intern møtestruktur:  
 Fagsjefmøter – ukentlig. Samordning, planlegging, drøfting. 

 Fagteam – hvert fagområde har ukentlig møte, bl.a. for fordeling og drøfting av enkeltsaker 

 Allbuf: felles møteplass for alle ansatte i BUF. Eksempler på innhold: presentasjon av 
fagområdenes kompetanseområder, gjennomgang av enkeltsaker der flere områder er 
involvert, diverse utviklingsarbeid og samordning av prosjektdeltakelse   

 Ressursteam: hver skole har sine kontaktpersoner i hver tjenestegruppe i BUF. 
Ressursteamet møter hele personalet på skolen hver høst, med et spesifikt tema eller tema 
valgt av skolen. Hele eller deler av skolens ressursteam er tilgjengelig for skolene ut fra 
behov. Helsesykepleier og PPT er mest ute på skolene i det daglige arbeidet. 

 Rutinemøter: hver kommunal barnehage – med de private inkludert – har i likhet med 
skolene egne kontaktpersoner i tjenesteområdene i BUF, og møtes etter en vedtatt plan 
gjennom året. 

4.2 SLT - Samordning av lokale, rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak   
KRIMINALITETSFOREBYGGING HANDLER OM:  

 Å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge  
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 Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår  
 Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt  
 Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet  
 Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.  

ARBEIDET ER ORGANISERT ETTER SLT-MODELLEN  
Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter SLT-modellen, 
der kommunen og politiet samarbeider på to nivåer for å:  

 Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.  
 Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a rus.  
 Redusere voldsepisoder blant ungdom.  
 Redusere saker til barnevernet med forebygging.  
 Veilede foreldre  

TO SAMARBEIDSNIVÅER:  
POLITIRÅDET - DEN STRATEGISKE LEDELSEN AV ARBEIDET, BESTÅR AV:  

 Ordfører  
 Varaordfører  
 2 representanter fra ledelsen i Follo politistasjon  
 Rådmannen  
 Kommunalsjef skole barnehage og oppvekst  
 SLT-koordinator er sekretær  

KOORDINERENDE TEAM,- DET OPERATIVE LEDDET, BESTÅR AV:  
 En representant for ledelsen ved hver av ungdomsskolene  
 Politiet  
 SLT-koordinator  
 Virksomhetsleder Ungdom og fritid  
 Virksomhetsleder barn, unge og familie  
 Fagsjef barneverntjenesten  
 Fagsjef psykisk helse, barn og unge  
 Fagsjef pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  
 Fagsjef forebyggende helse barn og unge Fagsjef forebyggende helse barn og unge  
 Rusmiddelkonsulent  

 

Det koordinerende teamet møtes 4 ganger pr. år, mens Politirådet har 1-2 møter pr.år. 

4.3 Samarbeid og samtykke  
 
Alle henvisningsskjemaer til de forskjellige tjenestene inneholder forespørsel om samtykke til å 
samarbeide med de andre fagområdene. Dette gjør det mulig å samordne tiltakene der barn og 
unge trenger hjelp fra forskjellige faggrupper. Der henvisninger og meldinger ikke benytter 
skjemaer, vil saksbehandler ta opp spørsmål om samarbeid med andre tjenesteområder der det 
anses nødvendig med koordinering og samordning. 

   

4.4 Skriftlige avtaler og samordninger med andre   
  

Samarbeidsavtaler   Deltakere   Omfang   
Ressursteam:  
Tverrfaglige møter med 
skolene/personalmøte: Hver 
skole har fått oppgitt en 

Alle ansatte i skolene, BV., PHBU, 
FHBU, Fysio/Ergo, PPT  

En gang per år, fortrinnsvis 
høsthalvåret  
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kontaktperson fra alle 
tjenesteområdene i BUF   
SLT-møter   BUF-fagsjefene, rektorer 

ungdomsskoler og videregående, 
ruskonsulent, politi  

2 ganger per halvår   

Tverrfaglige møter med 
barnehagene:  
Hver barnehage har fått oppgitt 
en kontaktperson fra alle 
tjenesteområdene i BUF   

Alle ansatte i barnehagene, BV., 
PHBU, FHBU, Fysio/Ergo, PPT  

En gang per år  

Samarbeidsmøter med 
tannlegene:   

Skoletannlegen og BV   En gang per år  

Samarbeidsmøter med 
fastlegene  

Fastlegene og BV  En gang hvert 2. år (siste møte 
var i 2018)  

Samarbeidsmøter med NAV  Nav-ansatte og BV  En gang per år   
Samarbeidsmøte med 
Oppfølgings teamet (OT)  

Skole, PPT, Helsesykepleier, BV, 
NAV, ungdomskontakten, SLT-
koordinator og andre  

En gang per år   

Kommunemøte – Nesodden 
kommune og BUP  

kommunen v/PPT, helsestasjon, 
kommunelegen, psykisk 
helsetjeneste for barn og 
unge/voksne samt Nav, Bufetat 
og BUP  

To ganger per år. Møtene 
avholdes annenhver gang i 
kommunenes møterom og i BUP 
Follo sine lokaler.   

  
Buf møter med hele personalet på skolene høsten 2019   
  
Skole:  Dato:  Kl.slett:  
Berger   3/9  13.15 – 15.30   
Tangenåsen u.skole  4/9  13.30  
Myklerud  10/9  14.15 – 15.30  
Nesoddtangen  11/9  14.00  
Jaer   17/9  13.45 – 15.45  
Bakkeløkka   25/9  14.00 – 15.30   
Bjørnemyr   8/10  13.45  
Fjellstrand  15/10  14.00   
Alværn  23/10  13.00 -   
Steinerskolen  29/10  14.00 -  
  

5 Individuell plan  
Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 
utarbeidet en individuell plan.  De fleste tjenestene er godt kjent med hvordan IP-planer kan brukes 
til det beste for brukeren, der det er mange instanser inne i bildet. Alle som har krav på IP får dette 
innvilget gjennom Tildelingsteamet.  
IP har som formål å samordne tiltakene og oppfølgingen rundt brukeren, men dette avhenger av om 
pårørende er aktive og ser nytten av planen.  
FHBU er den tjenesten som oftest er koordinatorer i ansvarsgrupper og får i oppdrag å skrive 
individuell plan, etter at Tildelingsteamet har godkjent søknaden om IP fra pårørende. Per i dag er  
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utarbeides planene manuelt. Det vurderes å gjøre IP-planene digitale.  
 
 

 

Nesodden, 26/6-19 

 

Karin Bjørnstad 

fung. virksomhetsleder, Barn unge og familie. 

        Ronny Trogstad 

        kommunalsjef, skole og oppvekst 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 32/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Rus og psykiatri i Nesodden kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 18/00063-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende
forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykiatri til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding om
a. Tiltakene for forebygging i forhold til barn og unge som fremgår av Plan for

psykisk helse og rus 2019 – 2023 er iverksatt, og om hvilken effekt
tiltakene har hatt.

b. Tiltakene som fremgår av nærpolitireformen er iverksatt og om hvilken
effekt tiltakene har hatt.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på punktene 2 a. og
b. til kontrollutvalget innen 12 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Nesodden kommunestyre 

Vedlegg: 
følgebrev FIKS rus og psykiatri 27.08.19, Plan for psykisk helse og rus 2019-2023. 
Vedtatt 19.06.19, samarbeidsavtale Nesodden kommune og Øst politidistrikt 

Vedtak i saken sendes til: 
Nesodden kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Den 27.02.19 fattet Nesodden kommunestyre følgende vedtak i sak 22/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykiatri: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Rus og psykiatri i Nesodden kommune til
orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere.
b. Unngå fortetning av rusmisbrukere i egne boområder der dette ikke er vurdert å

være den faglig beste løsningen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
4. Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere

tilstedeværelse av politiet.
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 Side 2 av 3 

Kommunestyret er bekymret for de høye funnene for depressive plager og for den 
omfattende bruken av rusmidler blant ungdom som rapporten viser. Kommunestyret ber 
om at det i «samlet plan knyttet til forebygging av rus, avhengighet og psykisk helse for 
barn, unge og voksne» legger opp til en økt satsing på det forebyggende arbeidet slik at 
denne utviklingen kan komme under kontroll. I denne sammenhengen viser 
kommunestyret til at økende forskjeller i samfunnet som bl.a. gir seg utslag i 
barnefattigdom, kan ha stor betydning for denne utviklingen. Kommunestyret mener derfor 
det er viktig at rådmannen i sammenheng med denne saka følger opp og inkludere HO-
utvalgets vedtak av 6. februar i år i dette arbeidet: «Helse- og omsorgsutvalget ber 
rådmannen om en sak der ulike alternativer for å lette situasjonen for barnefamilier som er 
avhengige av sosiale ytelser utredes. Utredningen skal vurder praktiske og økonomiske 
konsekvenser.  

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har gitt tilbakemelding på kommunestyrets vedtak ved brev av 23.07.19. 
Som vedlegg til brevet følger Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 og 
samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Øst politidistrikt.  
Rådmannens tilbakemelding og Plan for psykisk helse og rus følger vedlagt.  
 
Pkt 2 a – økning av den forebyggende innsatsen for barn og unge 
Det vises til Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 som ble vedtatt 19.06.19. 
planen inneholder forebyggende og behandlende tjenester til barn, unge og voksne. 
Planen skal bidra til systematisk arbeid for å forebygge og behandle problematikk 
knyttet til psykisk helse og rus, de to feltene separat og under ett.  
 
Pkt 2 b – unngå fortetning av rusmiddelavhengige i egne boområder 
Fortetning av rusmiddelavhengige er ikke et ønsket politikk. Som en midlertidig 
løsning har kommunen leid Østråt i fem år, og flere brukere fra Løes har flyttet dit. Et 
mål for spredt botilbud innen rus og psykiatri er å etablere ulike tilbud tilpasset den 
enkelte. Strategisk boligpolitikk vil være en satsning framover.  
 
Punkt 4 – ytterligere tilstedeværelse av politi 
Det er etablert samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Øst politidistrikt 
datert 26.11.18. Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens prioriterte 
funksjoner. I samarbeidsreformen er det valgt ut to hovedområder: 

1) Forebyggende arbeid rettet mot ungdom og rus 
2) Opplevd tilstedeværelse 

Kommunen har tatt aktivt grep for å utvikle samarbeidsrelasjonene med politiet 
gjennom møter mellom kommunalsjef og politikontakt. Politiet har også deltatt på 
enkelte skoleledermøter. Kommunens tre ungdomsskoler har avtalt høstens 
treffpunkt med forebyggende politi.  
 
Siste avsnitt  
Det opprettes en stilling innenfor rus og psykiatri øremerket barn og unge. Tiltaket tas 
med for vurdering i budsjettprosessen høsten 2019.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har svart opp alle punkter i 
kommunestyrets vedtak vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Rus og psykiatri. 
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 Side 3 av 3 

Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen bør gi en ny tilbakemelding etter 
f.eks. 12 måneder i forhold til om de tiltak som nå er planlagt gjennom Plan for 
psykisk helse og rus 2019-2023 og samarbeidsavtalen med Øst politidistrikt er 
iverksatt, og om det har gitt ønskede virkninger.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å redegjøre for 
saken og å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 17.09.2019 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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 Nesodden kommune 
Rådmannen 
      

 

Adresse: Telefon: 66 96 43 00 Bankkonto: 1603.07.37958 
Postboks 123 Telefaks: 66 96 47 90 Org.nr.: 944 383 565 
1451 NESODDTANGEN E-post: postmottak@nesodden.kommune.no  

 

 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
Postboks 195 
1431 Ås 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Dato: 
      -                       23.07.19 

 

Tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og 
psykiatri»  
Follo Distriktsrevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykiatri» i Nesodden kommune. Kommunene mottok 
rapporten januar 2019.  
 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommunen å vurdere følgende tiltak:  

A. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere.  

B. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder.  
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 27.02.19 (KST-022/19) på bakgrunn av 
kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporen Rus og psykiatri i Nesodden kommune, til 
orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:  
a. Øke den forebyggende innsatsen for barn og unge ytterligere.  
b. Unngå fortetting av rusmisbrukere i egne boområder der dette ikke er vurdert å 
være den faglig beste løsningen.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.  

4. Kommunestyret anbefaler Nesodden kommune om å søke å etablere ytterligere 
tilstedeværelse av politiet  

 
Kommunestyret er bekymret for de høye funnene for depressive plager og for den omfattende 
bruken av rusmidler blant ungdom som rapporten viser. Kommunestyret ber om at det i 
«samlet plan knyttet til forebygging av rus, avhengighet og psykisk helse for barn, unge og 
voksne» legger opp til en økt satsing på det forebyggende arbeidet slik at denne utviklingen 
kan komme under kontroll. I denne sammenhengen viser kommunestyret til at økende 
forskjeller i samfunnet som bl.a. gir seg utslag i barnefattigdom, kan ha stor betydning for 
denne utviklingen. Kommunestyret mener derfor det er viktig at rådmannen i sammenheng 
med denne saka følger opp og inkluderer HO-utvalgets vedtak av 6.februar i år i dette 
arbeidet: "Helse-og omsorgsutvalget ber rådmannen om en sak der ulike alternativer for å 
lette situasjonen for barnefamilier som er avhengige av sosiale ytelser utredes. Utredningen 
skal vurdere praktiske og økonomiske konsekvenser.  
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Vedlagt dokumenteres kommunens forebyggende tiltak med svar på revisjonens anbefalte 
forbedringspunkter innenfor psykisk helsearbeid for barn og unge.   
 
Følgende forslag sendes SO-utvalget, HO-utvalget og administrasjonen for videre 
behandling:  
Det opprettes en stilling innenfor rus og psykiatri øremerket barn og unge. Kostnaden 
dekkes av disposisjonsfondet for inneværende år og legges inn i budsjettet i 
økonomiperioden ifm budsjettbehandlingen for 2020.  
 
 
Punk 2a (KST-022/19) 
 
Kommunestyrer vedtok 19.06.19 (KST-067/19) Plan for psykisk helse og rus 2019-2023. 
 
Plan for psykisk helse og rus er et strategisk dokument som angir mål og retningsvalg for 
kommunens arbeid de neste fire årene. Planen er forankret i planstrategien, og skal rulleres 
hvert fjerde år. Planen, som opprinnelig var to separate temaplaner, ble slått sammen våren 
2019 etter orientering i utvalg for Helse og omsorg og utvalg for Skole og oppvekst. Hvert av 
områdene har sine egne definerte kapitel med tiltak, utfordringer og målsettinger. Samtidig 
beskriver planen også felles berøringspunkter. Planen inneholder forebyggende og 
behandlende tjenester til barn, unge og voksne. Psykisk helse er beskrevet i eget kapitel. Det 
samme er utfordringer knyttet til rus. Enkelte brukere har sammensatt behov og utfordringer, 
og det er da vanskelig å skille hva som er hovedutfordring. Planen har lagt stor vekt på 
helsefremmende og forebyggende arbeid. Det må likevel understrekes at forebyggende og 
behandlende tjenester kan ha glidende overganger. Eksempelvis gir kommunen mange tilbud 
på lavterskelnivå der for de ulike målgruppene. 
 
Planen skal bidra til systematisk arbeid for å forebygge og behandle problematikk knyttet til 
psykisk helse og rus, de to feltene sett separat og under ett. Hensikten med en felles plan er å 
søke felles forståelse og innsikt slik at kommunen og samarbeidspartnere har et felles 
grunnlag for tenkning om utfordringer og løsninger, samt å sikre godt tverrfaglig arbeid, 
samhandling og økt effektivitet. Kommunen ønsker å gi best mulig hjelp til rett tid, og gjerne 
så tidlig som mulig. Det er flere faktorer som er viktige for å forstå og utvikle tiltak på psykisk 
helse og rusmiddelområdet. Tiltakene i planen skal være realistiske og gjennomførbare 
innenfor kommunens rammer. Tiltak som likevel medfører kostnader er ikke automatisk 
innarbeidet i budsjett- eller økonomiplan, og økonomiske konsekvenser må derfor søkes 
innarbeidet i årlige handlingsprogram/økonomiplan. Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge. 
 
Det er en nasjonal målsetning å styrke psykisk helse og rusarbeid i kommunene. 
Helsefremmende arbeid, forebygging, brukerperspektiv, samt helhetlige, fleksible og lett 
tilgjengelige tjenester er i fokus i samhandlingsreformen, folkehelseloven, opptrappingsplan 
for rusfeltet og ulike veiledere. Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og 
frivillig sektor er også viktig. 
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Punkt 4 (KST-022/19) 
Det er etablert samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Øst politidistrikt datert 
26.11.2018. Formålet med avtalen er å videreutvikle det forebyggende arbeidet. 
Forebyggende er valgt som satsingsområde nr. 1 og er politiets hovedstrategi. Den skal derfor 
ha stort fokus. Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner 
og skal implementeres fullt og helt i løpet av 2018. 
 
I samarbeidsavtalen er det valgt ut to hovedområder: 

1) Forebyggende arbeid rettet mot ungdom og rus 
2) Opplevd tilstedeværelse 

Dette innebærer: 
- Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 

forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 
- Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 

kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn. Jevnig revisjon av kommunens 
politivedtakter. 

- Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme. 
- Forebygge kriminalitet og rusmiddelbruk for unge gjennom blant annet bruk av 

ruskontrakter og tverrfaglig oppfølging. 
- Utarbeide en handlingsplan for det rusforebyggende arbeidet, og følge opp punktene i 

denne handlingsplanen. 
- Forebygge vold i nære relasjoner, møtevirksomhet i voldsforebyggende 

samarbeidsgruppe og kompetansehevende tiltak for ansatte. 
- Politirådet kan ved behov arrangere en befaring i kommunen. Befaringen skal resultere i 

en rapport som beskriver hvilke utfordringer og mulige tiltak. 
- Politiet har fastlagte skolebesøk. De møter da elevene/foreldrene. 
- Politiet deltar på SLT-møter i kommunens regi. 

 
SLT - Samordning av lokale, rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak   
Nesodden kommune har SLT-koordinator og arbeidet er organisert etter SLT-modellen der 
kommunen og politiet samarbeider for å: 

• Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.  

• Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a rus.  

• Redusere voldsepisoder blant ungdom.  

• Redusere saker til barnevernet med forebygging.  

• Veilede foreldre  
 
Kommunen har tatt aktivt grep for å utvikle samarbeidsrelasjonen med politiet gjennom egne 
møter mellom kommunalsjef og politikontakt. Politiet har også deltatt på enkelte 
skoleledermøter. Kommunens tre ungdomsskoler har avtalt høstens treffpunkt med 
forebyggende politi. 
 
Til vedtakets siste avsnitt (KST-022/19) 
Det opprettes en stilling innenfor rus og psykiatri øremerket barn og unge. Tiltaket tas med 
for vurdering i budsjettprosessen høsten 2019. 
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Unngå fortetting av rusmiddelavhengige i egne boområder 
 
Fortetting av rusmiddelavhengige er ikke en ønsket politikk, og noe kommunen har hatt 
fokus på i flere år. 
 
Det er en kjent sak at Løsefeltet har hatt store utfordringer knyttet til fortetting av 
rusmiddelavhengige. 
Som et midlertidig tiltak har kommunen leid Østråt midlertidig i fem år. Flere brukere fra 
Løes har flyttet hit. Stedet er heldøgnsbemannet, og målet er å gi tilbud om livsmestring og 
mer aktivitet.  
Tjenesten ser fortløpende på beboersammensetning på Løes, men målet er at området 
benyttet til ordinære boliger. 
 
Et mål for spredt botilbud til brukere innen rus og psykisk helse er å etablere ulike tilbud 
tilpasset den enkelte. 
Så langt har kommunen etablert to forsterkede enheter på Varden. Det vil være 
hensiktsmessig å vurdere flere slike enheter ved behov, men da med annen plassering enn 
på Varden. 
 
Strategisk boligpolitikk vil være en satsning fremover. Boligsosial handlingsplan skal rulleres, 
og et pågående prosjekt ser på organiseringen av det boligsosiale arbeidet. 
Det legges til grunn at kommunen skal sikre utarbeidelse av en helhetlig boligplan hvor 
følgende momenter må være med: 

• Tjenester og booppfølging 

• Forvaltning av boliger 

• Boligtildeling 

• Bo og nærmiljø 

• Boligplanlegging 

• Fremskaffe boliger 

• Bolig finansiering 

• Organisering av boligsosialt arbeid 

• Utvikling nytenkning 
 
I tillegg deltar kommunen i bolig for velferd i regi av husbanken. 
 
 
Med hilsen 
 
Ronny Trogstad      Anita Nilsen 
kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst  kommunalsjef helse og omsorg 
 
 
      
 
 
Vedlegg: 
 
Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 
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Samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Øst politidistrikt 
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1 Innledning 
Utfordringer med psykiske helse og rusmiddelavhengighet forekommer i alle aldersgrupper og i alle 

deler av befolkningen.  

 

Plan for psykisk helse og rus er et strategisk dokument som angir mål og retningsvalg for kommunens 

arbeid de neste fire årene. Planen er forankret i planstrategien, og skal rulleres hvert fjerde år. 

Planen, som opprinnelig var to separate temaplaner, ble slått sammen våren 2019 etter orientering i 

utvalg for Helse og omsorg og utvalg for Skole og oppvekst. Hvert av områdene har sine egne 

definerte kapitel med tiltak, utfordringer og målsettinger. Samtidig beskriver planen også felles 

berøringspunkter. Planen inneholder forebyggende og behandlende tjenester til barn, unge og 

voksne. Psykisk helse er beskrevet i eget kapitel. Det samme er utfordringer knyttet til rus. Enkelte 

brukere har sammensatt behov og utfordringer, og det er da vanskelig å skille hva som er 

hovedutfordring. Planen har lagt stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Det må 

likevel understrekes at forebyggende og behandlende tjenester kan ha glidende overganger. 

Eksempelvis gir kommunen mange tilbud på lavterskelnivå der for de ulike målgruppene. 

 

Planen skal bidra til systematisk arbeid for å forebygge og behandle problematikk knyttet til psykisk 

helse og rus, de to feltene sett separat og under ett. Hensikten med en felles plan er å søke felles 

forståelse og innsikt slik at kommunen og samarbeidspartnere har et felles grunnlag for tenkning om 

utfordringer og løsninger, samt å sikre godt tverrfaglig arbeid, samhandling og økt effektivitet. 

Kommunen ønsker å gi best mulig hjelp til rett tid, og gjerne så tidlig som mulig. Det er flere faktorer 

som er viktige for å forstå og utvikle tiltak på psykisk helse og rusmiddelområdet. Tiltakene i planen 

skal være realistiske og gjennomførbare innenfor kommunens rammer. Tiltak som likevel medfører 

kostnader er ikke automatisk innarbeidet i budsjett- eller økonomiplan, og økonomiske konsekvenser 

må derfor søkes innarbeidet i årlige handlingsprogram/økonomiplan. Tiltakene er ikke i prioritert 

rekkefølge.  

  

Det er en nasjonal målsetning å styrke psykisk helse og rusarbeid i kommunene. Helsefremmende 

arbeid, forebygging, brukerperspektiv, samt helhetlige, fleksible og lett tilgjengelige tjenester er i 

fokus i samhandlingsreformen, folkehelseloven, opptrappingsplan for rusfeltet og ulike veiledere. 

Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og frivillig sektor er også viktig.   

 

Mennesker med rus- og/eller psykiske problemer har de samme brukerrettighetene som andre 

brukergrupper. Kommunene i Norge er gjennom ulike lover pålagt å gjennomføre en rekke oppgaver 

innenfor rus og psykisk helsearbeid. Dette gjelder i hovedsak følgende lover med tilhørende 

forskrifter:                                              

• Lov om helse og omsorgstjenester 

• Lov om sosiale tjenester i NAV 

• Lov om barneverntjenester 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter 

• Lov om vern av smittsomme sykdommer 

• Lov om psykisk helsevern 

• Lov om folkehelsearbeid 

• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
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• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

• Pasientjournalloven 

• Helsepersonell loven 

• Personopplysningsloven 

• Lov om spesialisthelsetjenesten 

• Lov om grunnskolen og den videregående opplæring 

• Lov om tannhelsetjenesten 

• Lov om barnehager 

• FNs konvensjon om barnets rettigheter. Forskrift om pasient journal 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

• Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering 

• Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven 

 

I tillegg er det en rekke nasjonale utredninger og veiledninger som legger føringer for kommunalt 

psykisk helse- og rusarbeid. Blant annet er hovedgrepene i den nye folkehelsemeldingen (april 2019) 

tett knyttet til psykisk helse- og rusfeltet: 

• Tidlig innsats for barn og unge 

• Forebygging av ensomhet 

• Mindre sosial ulikhet i helse 

Flere utredninger og veiledninger er nevnt i siste kapitel. I vedlegg 2 finnes forklaringer på begreper 

knyttet til psykisk helse.  

 

Kommuneplanen vedtatt i mars 2019 gir følgende retningslinjer i sine mål og strategier: 

 

Mål: 

• En sunn befolkning med en livsstil som bidrar til god helse  

  

Strategier: 

• Bo- og oppvekstmiljøer fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet.   

• Kommunen, sammen med frivilligheten, øker kunnskapen i befolkning og skole om livsstil 

som bidrar til god helse.  

• Kommunen øker fokus på psykisk helsevern, og tilrettelegge for sosiale møteplasser som 

forebygger isolasjon. Det rettes særlig oppmerksomhet på grunnleggende tiltak innen 

aktivitet og ernæring for risikoutsatte.    

• Forebyggende arbeid i barnehage og skole prioriteres. 

 

1.1 Overordnet fakta om barn og unges rus/psykiske helseutfordringer 

Nesodden kommune har gjennomført Ungdata-undersøkelsen våren 2019. Mer informasjon om 

resultater er i vedlegg 1.  

 

Et stort antall av barn og unge vil i oppveksten oppleve å ha psykiske plager og psykiske lidelser. I 

januar 2018 lanserte Folkehelseinstituttet rapporten “Psykisk helse i Norge”. Ifølge rapporten har 

rundt syv prosent av barn i førskole- og skolealder symptomer forenlig med en psykisk lidelse, og 

rundt fem prosent i alderen 0-17 år behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). 
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15-20% av barne- og ungdomsbefolkningen kan i løpet av oppveksten ha behov for psykisk helsehjelp 

i kommunen.  

 

Det vises noen kjønnsforskjeller både i hvilke plager som utvikles og når vanskene oppstår. 

Befolkningsundersøkelser indikerer en økt belastning av psykiske vansker hos tenåringsjenter de siste 

årene (Folkehelseinstituttet). Økningen samsvarer med selvrapporterte psykiske plager hos jenter i 

Ungdata.  

 

Årsaksforholdene er mange, men en stor gruppe barn utvikler følelsesmessige, atferdsmessige eller 

psykososiale vansker etter et samlivsbrudd.  

 

1.2 Overordnet fakta om voksne med rus/psykiske helseutfordringer 

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle deler av befolkningen. Alvorlig 

psykisk syke har svært ofte rusproblemer, og mennesker som er avhengige av alkohol eller narkotiske 

stoffer er svært ofte psykisk syke. Dersom tjenestene ser lidelsene i sammenheng og koordinerer 

behandling mot rus og psykisk sykdom samtidig, vil man kunne oppnå den beste effekten av 

behandlingen (Helsedirektoratet). 

 

Psykisk helse omfatter alt fra god psykisk helse og livskvalitet til psykiske plager og lidelser. Begrepet 

omfatter hele bredden av tiltak på feltet fra helsefremming og forebygging til behandling og 

rehabilitering. Psykiske lidelser og plager har en tendens til å gå igjen i familier, men det betyr ikke at 

man er forutbestemt til å få lidelsen. Miljømessige forhold kan påvirke risiko for sykdom. Grunnlaget 

for den voksne befolkningens psykiske helse og livskvalitet legges i barne- og ungdomsårene.  

 

De vanligste lidelsene hos voksne er angstlidelser, depresjon og ruslidelser. En del klarer å håndtere 

situasjonen ved egen innsats og med støtte fra familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra 

helsetjenesten. Om lag 10 prosent av alle menn og 15 prosent av alle kvinner i Norge var i 2015 i 

kontakt med kommunale helsetjenester for psykiske plager. Både norske og internasjonale studier 

viser at en stor andel av de som har psykiske lidelser ikke har vært i kontakt med helsetjenesten. 

Angst og depresjon bidrar mest til sykefraværet og psykiske lidelser er hoveddiagnosen for om lag en 

tredjedel av alle som fikk innvilget uføretrygd i 2014. Samfunnskostnadene ved psykiske lidelser er 

omfattende, både i form av behandlingskostnader, behov for NAV ytelser, og tapte arbeidsår. Det er 

estimert at psykiske lidelser koster samfunnet 185 milliarder årlig. Norge er det landet i OECD 

samarbeidet som har høyest arbeidsledighet grunnet psykiske lidelser. I tillegg til de 

samfunnsmessige konsekvensene har psykiske lidelser negativ påvirkning på livskvaliteten til både 

pasientene og deres pårørende. Etter kreft, er psykiske lidelser og ruslidelser dessuten den 

lidelsesgruppen som bidrar mest til tapte leveår.   

 

Personer med psykiske lidelser har ofte samtidige rusproblemer. Blant personer med alvorlige 

psykiske lidelser (psykoselidelser) er det anslått at ca. 50 % har et samtidig rusproblem. For de lettere 

psykiske lidelsene er tallene mer usikre, men misbruk av cannabis, alkohol og benzodiazepiner er 

utbredt blant personer med angst- og depresjonslidelser. I løpet av livet vil ca. 20 % av befolkningen i 

Norge ha utfordringer knyttet til alkoholmisbruk. 
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2 Brukerperspektiv og samarbeid med frivilligheten 
Å si at noe er i et brukerperspektiv utrykker at man forstår ulike fenomener fra brukerens 

perspektiv. Valg av perspektiv i utøving av tjenester til mennesker med psykiske lidelser henger 

nært sammen med verdi- og menneskesyn. Brukerperspektivet er grunnleggende for 

å oppnå brukerorientering, brukermedvirkning og brukerstyring, samt andre mål for involvering og 

innflytelse for brukere av en tjeneste (Meld. St. 25).  

 

Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et 

lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne modellen er det åpen dør inn til fagpersoner, 

og det kreves ikke henvisning.  Grunnleggende prinsipp er å ha fokus på hva som er viktig for 

brukeren og at bruker skal være med å forme tjenesten.  

 

Offentlige myndigheter skal legge til rette for at barn blir hørt i saker som vedrører dem, jf. 

barnekonvensjonen art. 12. Barns rett til å bli hørt omhandler myndighetenes plikt til å gi god og 

tilpasset informasjon, samt myndighetenes plikt til å legge til rette for at barnet skal kunne uttrykke 

sine tanker og meninger, ut fra barnets alder og modenhet. Barneverntjenesten skal iht. 

barnevernloven § 6-3 sikre at barnas rettigheter blir ivaretatt under saksbehandlingen. 

 

Mål:  

• Kommunen sikrer brukermedvirkning på systemnivå. 

• Kommunen sikrer brukermedvirkning på individnivå.  

• Kommunen sikrer brukermedvirkning i utforming av kommunens tjenester. 

• Kommunens styrker samhandling mellom tjenestene. 

 

Utfordringer:  

• Enkelte brukere kan være vanskelig å motivere til aktiv medvirkning. 

 

Tiltak:  

• Kommunen er i dialog med brukere, brukerorganisasjoner og brukerråd om utforming av 

tiltak og satsningsområder. 

• Kommunen bruker erfaringskonsulenter. 

• Kommunen etablerer brukerråd der det er ønsket. 

• Kommunen tilrettelegger for lavterskeltilbud etter modell av Stangehjelpa. 

 

2.1 Samarbeid med frivillig sektor  

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler om å gi muligheter til hverdagsaktiviteter for alle.   

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter for å drive fysisk aktivitet i 

hverdagen gjennom planlegging og tilrettelegging. Dette gjøres både for idrettslagene og andre 

frivillige organisasjoner, som f. eks. Nesodden Frivilligsentral. 

 

Styringsinstrument for kommunens samarbeid med frivillig sektor er kommunedelplan for Fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025, og Frivilligstrategi 2015-2019. Frivilligheten bidrar til å 

skape fellesskap med mulighet for tilhørighet, mening og mestring. 
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Nesodden kommune har også utarbeidet en alkohol- og ruspolicy for de lag og foreninger, som er 

med i Nesodden Idrettsråd (NIR).  

 

Mål: 

• Bedrer fysisk og psykisk helse i befolkningen. 

• Kommunen har gode oppvekstvillkår for barn og unge med opplevelser av mestring og 

fremgang. 

• Sikrer eksisterende friluftsområder (marka og strandsonen) slik at de fortsatt skal være 

tilgjengelig for alle. 

• Nulltoleranse for alkohol og rusmidler innen idretten i Nesodden kommune.  

• Kommunen skal ha oversikt over frivilligheten på Nesodden. 

 

Utfordringer: 

• Å motivere alle til aktivitet som fremmer god psykisk helse. 

 

Tiltak: 

• Kommunen følger opp tiltak i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025, med 

fokus på bedre psykisk helse, spesielt blant barn og unge. 

• Kommunen legger til rette for et allsidig tilbud tilpasset ulike aldersgrupper. 

• Idretten viderefører arbeidet med alkohol- og ruspolicy.  

 

3 Legetjenester 
3.1 Kommuneoverlege 

Kommuner skal etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 ha kommuneoverlege. Nesodden 

kommune har en 50 % stilling. Kommuneoverlege skal vær medisinskfaglig rådgiver for kommunen, 

og utføre oppgaver som er tillagt i lov eller instruks. 

 

Mål: 

• Kommuneoverlegen er rådmannens medisinskfaglige rådgiver. 

• Kommuneoverlegen bidrar til at befolkningen får nødvendige helsetjenester og at 

helsetjenestene er forsvarlige. 

• Kommuneoverlegen følger opp smitte og miljørettet helsevern. 

 

Utfordringer: 

• Kommuneoverlegen har 50 % stilling, og dette gir begrenset kapasitet. 

• Ikke alle innbyggere ønsker nødvendig helsehjelp. 

 

 

Tiltak: 

• Kommuneoverlegen systematiserer samarbeidet med fastlegene. 

• Kommuneoverlegen fatter vedtak ved behov for tvungen legeundersøkelse, når det 

mistenkes at noen grunnet alvorlig helsetilstand unndrar seg nødvendig helsehjelp.  
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• Kommuneoverlegen informere innbyggere når det er nødvendig med tiltak med tanke på 

smitte eller andre farer som krever tiltak.  

 

3.2 Fastlegers rolle  

Fastlegene spiller en sentral rolle for sine pasienter, og kan ofte være den første som møter 

mennesket som har psykiske eller rusrelaterte plager. Fastlegene har ofte god kjennskap og innblikk i 

både helsen og livet rundt mennesket det gjelder. En fastlege bør først utelukke somatisk sykdom 

som årsak til nyoppstått psykisk sykdom, ved samtale, klinisk undersøkelse og prøvetaking.  

 

Fastlegen bør være en selvfølgelig samarbeidende part i arbeidet rundt den som sliter psykisk i 

tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell innen psykisk helse, for eksempel FACT teamet, 

psykisk helse for barn og unge og psykisk helse for voksne.  

 

Fastlegen vil ofte foreslå behandlinger i form av henvisning til samtaleterapi, kursing og en eventuell 

medikamentell behandling når psykisk sykdom foreligger. 

 

Mål: 

• Kommunens fastleger er kjent med kommunens tjenestetilbud. 

• Kommunen sørger for at innbyggere får tilgang til allmennmedisinske legetjenester, 

herunder konsultasjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp. 

 

Utfordringer:  

• Fastlegene kommer ikke tidlig nok inn. 

• Enkelte innbyggere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse oppsøker ikke lege. 

• Fastlegene har liten tid til hver pasient. 

 

Tiltak: 

• Kommunen sørger for informasjon til fastlegene slik at de er godt kjent med kommunens 

tilbud og informere pasientene om det som er aktuelt. 

• Fastlegene skal samarbeide med kommunen og spesialisthelsetjenesten der det er 

hensiktsmessig. 

  

4 Tjenester knyttet til psykisk helse  
4.1 Tjenester organisert under barn, unge og familier  

Virksomhet Barn, unge og familie består av fagområdene Forebyggende helse barn og unge, Psykisk 

helse barn og unge, Pedagogisk-Psykologisk tjeneste og Barneverntjenesten, samt SLT-funksjonen 

(samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet). Disse tjenestene har 

hovedansvar for koordinering av arbeidet og hjelpetiltakene rundt barn og unge, som har psykiske 

helseplager eller rusatferd i Nesodden kommune. Det har blitt etablert ulike tilbud på tvers av 

tjenestene som blant annet jentegruppe for ungdomstrinnet, undervisning om psykisk helse for 

lærere, Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR), Parent Management Training – Oregon (PMTO), 

jobbprosjekt for ungdom, tverrfaglige rutinemøter med kommunens offentlige og private 

barnehager, og tverrfaglig oppfølging av barn født prematurt. 
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 Mål:  

• Fremmer barns fysiske og psykiske helse, sosiale ferdigheter, mestring og trivsel.  

• Tilbyr lett tilgjengelige tjenester når barn og ungdom viser symptomer på fysiske/psykiske 

plager, uheldig rusbruk, normbrytende atferd, funksjonsnedsettelser og mistrivsel. 

• Hjelper foreldre/foresatte til å føle mestring i rollen, god trivsel og tilhørighet. 

• Gir barn og unge som har foreldre/foresatte med rus- og helseplager tilstrekkelig støtte. 

• Gir barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte for å mestre eget liv, rett hjelp til riktig 

tid. 

 

Utfordringer: 

• Å kunne yte hjelp tidlig nok, slik at psykiske vansker og rusatferd forebygges. 

• Å gi god og sømløs støtte til familier med sammensatte og langvarige hjelpebehov. 

• Å kunne tilby universelle tiltak, undervisning og veiledning i grupper, for å øke kunnskapen 

og fremme psykisk helse hos alle målgruppen. 

 

Tiltak: 

• Kommunen utvikler en tydeligere tiltakskjede (barnehage, skole, BUF, andre tjenester). 

• Tjenesten kartlegger behov og utarbeide rutiner for tverrfaglig arbeid med familier med 

sammensatte og langvarige hjelpebehov. 

• Tjenesten hever kompetansen og tilbudet for barn og unge med sammensatte vansker. 

• Økt satsing på undervisning, helserådgiving og veiledning rundt psykisk helse til ulike 

målgrupper. 

• Etablere guttegruppe på ungdomstrinnet. Et samarbeid mellom ungdomsskolene, Uteskolen, 

PPT og PHBU. 

• Videreutvikle tiltak for å hindre skolefravær ved blant annet å 

o etablere kontakt med LOS, skolehelsetjenesten, PPT 

o lage plan for tilbakeføring til skolen 

o finne opprettholdende faktorer til skolefravær, hjemme og på skolen 

o ha faste samarbeidsmøter med involverte parter 

o ha faste samtaler med elev 

o veilede foresatte 

o finne tilknytningsperson i skolen 

 

4.1.1 Forebyggende tjenester barn og unge under barn, unge og familie  

Forebyggende helse barn og unge tilbyr lovpålagte tjenester til gravide, barn, unge og familier og 

inkluderer Jordmortjenesten, Helsestasjonstjenesten (0-5 år), Skolehelsetjenesten (5-20 år), 

Helsestasjon for ungdom (13-21 år) og Fysio-/ergoterapitjenesten (0-20 år). Felles for tjenestene er 

at de når nærmest 100 % av barnebefolkningen og ca. 75 % av de gravide. Gravide, barn, ungdom og 

foreldre skal ha et tilgjengelig lavterskeltilbud der alle kan henvende seg uten avtale eller henvisning. 

Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp risikoutsatte gravide, barn og unge med et behov for 

helsehjelp, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. 
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Tjenesten skal fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, 

forebygge sykdommer og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge 

vold, overgrep og omsorgssvikt. 

 

Jordmortjenesten 

Svangerskapsomsorgen følger anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen 

og er et tilbud til alle gravide i Nesodden kommune.  

 

Mål: 

• Identifiserer gravide med risiko for angst, depresjon og psykiske helseproblemer og sikrer at 

de får hjelp videre. 

• Sikrer god overgang fra svangerskap-, fødsel til oppfølging på  helsestasjonen. 

 

Utfordring:  

• Få samtykke til å informasjonsutveksling mellom jordmortjenesten, helsesykepleier på 

helsestasjonen, fastlegen og annet helse- og omsorgspersonell om familier i utfordrende 

livssituasjoner. 

• Motivere og finne egnede tilbud som kan følge opp gravide med psykiske vansker, depresjon. 

 

Tiltak: 

• Kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling etter informert samtykke fra pasienten. 

• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten sørger for lett tilgang til NAV, 

familievernkontor, spe- og småbarnsteam i spesialisthelsetjenesten og barnevern dersom det 

avdekkes underliggende årsaker til psykiske symptomer og lidelser. 

 

Helsestasjonstjenesten 

Helsestasjonstjenesten er et frivillig tilbud til alle barn 0-5 år. Tjenesten følger et standardisert 

program med 14 konsultasjoner, inkludert hjemmebesøk til nyfødte. Tilbudet inkluderer blant annet 

ekstra konsultasjoner etter behov og barsel- og pappagrupper. 

 

Mål med helsestasjonsprogrammet: 

• at foreldre opplever mestring i foreldrerollen 

• å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn 

• å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn 

• å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt 

• å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig 

• å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov 

 

Utfordringer:  

• Sikre tilstrekkelig samarbeid med barnehagene rundt de minste barna. 

•  Sikre tilstrekkelig samarbeid mellom fastleger og NAV. 

• Sikre et godt nok tverrfaglig tilbud til risikoutsatte familier så tidlig som mulig. 

• Mangler lavterskel praktisk hjelp og emosjonell støtte i hjemmene, for eksempel 

familiekontakten HomeStart. 
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Tiltak: 

• Tjenesten etablerer et tilbud om foreldreveiledning i grupper, Tjenesten tilbyr 2 og 4 års 

kontroller ute i barnehagene. 

• Kommunen utvikler en plan i Nesodden kommune for vold i nære relasjoner. 

• Tjenesten etablerer bedre samarbeidsrutiner med fastleger og NAV. 

• Tjenesten etablerer et bedre tverrfaglig tilbud og samarbeid så tidlig som mulig. Følge opp 

tettere, tilby flere hjemmebesøk. 

 

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt tilbud til alle elever i skolen. Den består av helsesykepleier, 

skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Helsesykepleier har faste kontortider og en “Åpen dør” 

tjeneste. UngData-undersøkelsen viser at 14 % av jentene og 10 % av guttene i ungdomsskolen ville 

søkt hjelp av skolehelsetjenesten ved personlige problemer. Så mange som 58 % av jentene og 37 % 

av guttene har brukt helsesykepleier siste året, av disse har mange oppsøkt helsesykepleier seks 

ganger eller mer. 

 

Tilbudet i tjenesten er blant annet “Åpen dør” tilbud til alle, støttesamtaler, helseveiledning og 

undervisning i skolen og på foreldremøter, gruppesamtaler til barn og ungdom ved samlivsbrudd hos 

foreldrene, oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær og helseundersøkelse ved skolestart og 

på 8. trinn.  

 

Tjenesten bør være spesielt oppmerksom på mulige bakenforliggende årsaker ved henvendelser fra 

barn/ungdom når årsaken til kontakten virker uklar, når det er indikasjoner på at det er andre 

årsaker til henvendelsen enn det som formidles og ved mistanke om at «vondter» kan være noe 

annet enn det som kommuniseres i første omgang. 

 

Mål: 

• Å fremme helse trivsel og læring hos barn og unge. 

• Å styrke mestring av hverdagen, bidra til sunne helsevalg og redusere negative konsekvenser 

på lang sikt. 

• Å fremme et godt psykososialt miljø på skolen. 

• Å forebygge mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom gjennom 

universelle, gruppe- og individrettede tiltak. 

 

Mål der unge har psykiske plager: 

• Tjenesten tilbyr oppfølgende samtaler individuelt eller i grupper. 

• Tjenesten motiverer og henviser til andre tjenester dersom oppfølgende samtaler og/eller 

tiltak i skolehelsetjenesten ikke er tilstrekkelige. 

• Tjenesten samarbeider med skole og foreldre om å tilrettelegge skolehverdagen. 

• Tjenesten samarbeider med andre tjenester, for eksempel psykisk helsetjeneste i 

kommunen, fastlege, skolelege og BUP. 
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Mål der unge er i behandling for psykiske lidelser: 

• Samarbeider med skole og foreldre om å tilrettelegge skolehverdagen. 

• Motiverer barn og ungdom som faller ut av behandling til å gjenoppta behandlingen. 

• Følger opp videre etter endt behandling, etter behov. 

 

Utfordringer:  

• Mange unge sliter med psykiske helseplager, spesielt jenter. Stor pågang til tjenesten. 

• Gutter oppsøker tjenesten i mindre grad enn jentene. 

• Begrenset åpningstid på drop in.  

 

Tiltak: 

• Tjenesten ser på mulighet for økt åpningstid for drop in konsultasjoner. 

• Tjenesten tilpasser og bemanner tilbudet til gutters behov, ufarliggjøre kontakten, informere 

om taushetsplikten. 

• Kommunen jobber med økt synlighet av tjenestene, gi god informasjon om tilbudet direkte, 

på nettsider, Facebook og Instagram. 

• Tjenesten samarbeider med skolen, tilby mer helseopplysning og undervisning i tema 

“Livsmestring”, psykisk helse, egne grenser og valg og relasjonskompetanse. Tilbyr 

gruppeundervisning i “Psykologisk førstehjelp” på flere trinn. 

 

Helsestasjon for ungdom  

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskeltilbud til alle ungdommer mellom 13-20 år. Den er 

tverrfaglig bemannet med helsesykepleier, lege og fysioterapeut, og har lett tilgjengelighet til 

ungdoms psykolog. HFU har åpningstid en dag i uken, den er et godt tilpasset og populært tilbud til 

ungdom, også for dem som ikke går på skole. Helsestasjon for ungdom er et supplement til 

skolehelsetjenesten. Tilbudet omfatter samtaler og veiledning om fysisk og psykisk helse, seksuell 

helse, prevensjonsveiledning og tilgang til alle typer prevensjon, testing og behandling for seksuelt 

overførbare infeksjoner (SOI) og Helse Instagram side med helseinformasjon. 

 

Mål:  

• Tjenesten bidrar til å forebygge og eventuelt avdekke psykiske plager og lidelser hos ungdom 

med risikofaktorer. 

• Tjenesten bidrar til å forebygge uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. 

 

Utfordringer:  

• Begrenset tilbud med en åpningsdag. Det er stor pågang til tjenesten. 

 

Tiltak:  

• Kommunen ser på mulighetene for å utvide tilbudet til ungdom for å nå flere.  

 

4.1.2 Psykisk helse barn og unge (PHBU) 

Psykisk helse barn og unge er en lavterskeltjeneste som jobber for å forebygge psykiske lidelser, 

skolefravær og rusproblemer. Tjenesten tilbyr rask hjelp og tidlig behandling uten ventelister, og 

tilbudet er i hovedsak korttidsrettet. PHBU består av familieterapeut, psykologer, LOS og 
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ruskonsulent. Hovedmålgruppen er barn og unge med milde og moderate psykiske plager fra 0-20 år. 

Tilbudene som gis er individuelle samtaler til barn, ungdom og familier, ulike foreldrekurs («Circle of 

Security-Parenting», «Hold meg – Slipp meg», “Utsett”), konsultasjon og veiledning til lærere, 

pedagogisk personale i barnehager og samarbeidspartner. I tillegg holdes ulike foredrag for foreldre i 

barnehager/skoler og undervisning til elevene på ungdomsskolene om psykisk helse og rus. 

 

LOS er et tiltak som retter seg direkte mot oppfølging av barn og ungdom med risiko for skolefrafall. 

Hovedmålgruppen er elever med begynnende eller utviklet skolevegring fra mellomtrinnet og ut 

ungdomsskolen. Losene samarbeider tett med kommunens barne- og ungdomsskoler og andre 

hjelpeinstanser, for å fange opp elever med risiko for frafall på et tidlig stadium.  

 

Mål:  

• Fremmer psykiske helsen til barn og unge som er i risikosonen. 

• Tjenesten forebygger psykiske lidelser og rusproblematikk hos barn og unge. 

• Det oppleves enkelt å komme i kontakt med PHBU.    

• Tilbudet er i tråd med behovene til målgruppen, og oppleves som hjelpsomme og nyttige. 

• PHBU driver faglig forsvarlig og kunnskapsbasert. 

 

Utfordringer: 

• Antall nye henvendelser øker hvert år. I perioden 2015-2018 har det vært en økning på 50 %. 

• Til tross for at tjenesten jobber systematisk med å effektivisere arbeidet og prioritere tiltak, 

utfordres tjenesten av den store etterspørselen av individuelt tilpasset helsehjelp. 

• Flere familier som tar kontakt trenger langvarig oppfølging og koordinering av hjelpebehov.  

• Etter innføring av samhandlingsreformen har kommunen fått økte oppgaver. Barn og unge 

med sammensatte hjelpebehov skal ha hjelp av kommunen.   

• Foreldrekursene i PHBU er svært etterspurt. Det er utfordringer knyttet til kapasitet. 

 

Tiltak: 

• Den kommunale tjenesten rustes med tanke på å imøtekomme behovet for hjelp til barn 

med langvarige psykiske helseutfordringer. 

• Styrker samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (BUP) og internt i virksomhet Barn, unge 

og familie. 

• Tjenesten utarbeider en prioriteringsveileder for individuelle samtaletilbud, for å tydeliggjøre 

målgrupper og hvilken hjelp tjenesten kan bidra med. 

• Tjenesten viderefører og etablerer ulike kurstilbud, for å kunne nå flere familier med 

kunnskap om hva som styrker barns psykiske helse, og hvordan man forebygger psykiske 

lidelser og rusatferd. 

 

4.1.3 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt kommunal tjeneste med forankring i 

opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c. Målgruppen er barn og unge, samt voksne med rett 

på spesialundervisning på grunnskolens område. Tjenesten har både system- og individrettede 

arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, og tjenesten skal samarbeide 

tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig 
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nivå med for eksempel Statped eller spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter blant annet faste 

samarbeidsmøter for skole, PPT og andre kommunale instanser, samarbeidsmøter, veiledning og 

opplæring til barnehager og skoler, faste samtaleskjema i møte med barn i sakkyndighetsarbeidet, 

TIBIR og annet arbeid for å støtte, motivere, informere og veilede foreldre.  

 

Mål: 

• Tjenesten bistår skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 

legge bedre til rette for elever med særlige behov. 

• Pedagogisk-psykologisk tjeneste vurderer barnet/elevens behov for spesialpedagogisk hjelp 

eller spesialundervisning.  

 

Utfordringer: 

• Statistikk viser at en av de største gruppene av barn og unge som er henvist til PPT, har 

sammensatt og alvorlig problematikk.  Psykiske helseplager og sosiale utfordringer sammen 

med lærevansker utgjør en av de største elevgruppene som henvises. 

• Enkelte barn med ulike utfordringer får ikke uttrykt sine emosjonelle behov, tanker og 

følelser gjennom verbalspråket. Flere har behov for å benytte alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK), jf. barnehageloven § 19 i, første ledd.  

 

Tiltak: 

• Kommunen øker kompetanse i tråd med lovpålagte oppgaver innen tjenesten. 

• Tjenesten fortsetter arbeid med å øke kompetanse på læringsmiljø og hvordan best fremme 

dette. Det jobbes både med hele grupper og individer. 

• Kommunen forankrer ASK i alle skoler og barnehager de neste årene. 

• Tjenesten bistår skolene gjennom LINK (livsmestring i norske klasserom). 

Ansatte i PPT har tatt videreutdanning på temaet. Arbeidet forankres i alle skoler og 

barnehager.  

 

4.1.4 Barneverntjenesten 

Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal 

kunne makte sitt oppdrageransvar. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at 

barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har barneverntjenesten 

plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i gang tiltak. Barnevernet har 

som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. 

 

Mål: 

• Tjenesten sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en 

trygg oppvekst. 

 

Utfordring: 

• Barneverntjenesten kan av og til oppleve at det er utfordrende å motivere ungdom og/eller 

foreldrene til å ta imot hjelp. 
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Tiltak: 

• Tjenesten samarbeider på tvers for å avdekke tidlig omsorgssvikt. 

• Tjenesten fortsetter å videreutvikle sine tiltak rettet mot ungdommer, som MST, urinprøve-

kontroll og rusbehandlingsinstitusjon (frivillig eller tvang). 

• Ved mistanke eller avdekking av rusmisbruk, fortsetter tjenesten å videreutvikle tiltak rettet 

mot foreldre, som at foreldre samtykker/forplikter seg til å ta urinprøver/blodprøver, ev. 

rusbehandling (poliklinisk eller innleggelse). 

 

4.2 Forebyggende arbeid for barn og unge i skolen  

I februar 2019 deltok elevene på ungdomstrinnet i Ungdataundersøkelsen. Funn fra Ungdata 2019 

viser at mange av ungdommene på Nesodden opplever prestasjonspress, ensomhet, stress og angst. 

Flere ungdommer rapporterer at de debuterer tidlig med alkohol og at mange opplever at det er 

vanlig å røyke hasj.  (Ungdata 2019) 

 

Skolens mandat er å arbeide aktivt for gode vekstvilkår for barn og unge. For å lykkes med skolens 

rusforebyggende arbeid er det viktig med overordnet og langsiktig planlegging. Rusforebyggende 

arbeid involverer både elever, ansatte og foreldre/foresatte, og er en del av skolens helhetlige og 

systematiske forebyggende arbeid. Skolene samarbeider med skolehelsetjenesten, og på tvers i 

kommunen med programmet “Utsett”. På ungdomstrinnet blir det tilrettelagt for dialogmøter med 

elever og foresatte hvor tema er knyttet til rus, innetider, sosiale medier, spillavhengighet, nettbruk 

og skjermbruk. 

 

Særlig om elevmedvirkning 

Elevrådene fra ungdomsskolene har beskrevet utfordringene knyttet til psykisk helse og rus:  

• Økt kunnskap om rus og psykisk helse for lærere. 

• Enkelte elever tenker at det ikke er farlig å bruke hasj. 

• Det er kjent at enkelte elever ruser seg. 

• Psykiske problemer henger ofte sammen med rusproblemer. 

• Bedre opplysninger om hvor man kan få hjelp.  

• Enkelte kan oppleve press knyttet til bruk av rusmidler.  

 

Elevrådene har også kommet med innspill til tiltak, og deres uttalelser er tatt hensyn til i de tiltak 

som er foreslått på skolenivå. Elevrådene mener det er behov for større fokus på/økt mengde 

undervisning om rusmidler og psykisk helse.  Det er et behov for å lære mer om hva vanlig psykisk 

helse er og hvordan psykisk helse påvirkes av bruk av rusmidler. Det kommer fram et ønske om at 

politiet snakker med elevene i hver klasse om rus, lovverk, straff, konsekvenser. Elevrådene løfter 

også fram et ønske om bruk av sannhetsvitner fra områdene rus og psykiatri. Representantene i 

elevrådene ønsker god tilgjengelighet hos helsesykepleier med tanke på individuelle samtaler og 

gruppesamtaler.  

 

Plan for rusforebyggende arbeid for grunnskolene i Follo inneholder tiltak og en handlingsplan for 

hva skolen skal gjøre når skolen er bekymret for at elever ruser seg. Planen ble utarbeidet i februar 

2019, er gjeldene for elevene i Nesoddskolen og ligger på kommunens internettside. Planen skiller 
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mellom forebyggende tiltak på klasse/elev-nivå og de tiltakene som overordnet sett gjelder hele 

skolen. 

 

Mål:  

• Elevene utvikler kompetanse i å vite hva som fremmer helse og hva som gjør de i stand til å 

håndtere utfordringer i livet. 

• Elevene har kompetanse om at områder som helse, seksualitet, rusmidler, medier, forbruk 

og personlig økonomi angår alle. 

• Elevene øver på å sette ord på og håndtere sine egne følelser, relasjoner og 

handlingsmønstre. 

• Elevene opplever å delta i et sosialt og faglig fellesskap som gir tilhørighet. 

• Elevene opplever at skolen skaper et miljø som er preget av toleranse og åpenhet. 

 

Utfordringer: 

• Å involvere foresatte i arbeidet med å diskutere felles grenser for innetider, fester, skjermtid 

osv.  

• Tilstrekkelig kapasitet til å drive forebyggende arbeid overfor sårbare grupper.  

 

Tiltak på skolenivå: 

• Skolene jobber med å implementere ny læreplan. 

• Skolen lager en plan for hvordan temaet folkehelse og livsmestring er ivaretatt på hvert trinn. 

• Skolen samarbeider med fagmiljøer som kan bidra med kompetanse innenfor emnene; 

psykisk helse, rusmidler og seksualitet/identitet. 

• Kommunen samarbeider på tvers for å gjennomføre dialogmøter med foresatte. 

• Skolen har god dialog med forebyggende gruppe i politiet. 

• Skolen får bistand og råd fra andre fagmiljøer ved akutte situasjoner. 

• Skolen bruker materiell fra programmet “Alle har rett til en psykisk helse”. 

• Skolene får hjelp og støtte til å håndtere situasjoner, samt proaktivt i forhold til kursing, 

oppfølging, veiledning og støtte til lærere. 

 

4.3 Forebyggende arbeid i Ungdom og Fritid  

Fagenhet Ungdom og Fritid i virksomhet Kultur har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til 

kommunens ungdommer. Gjennom de ulike tilbudene, prosjektene og satsningene tilbys konkrete og 

interessebaserte alternativer til å drive med rus og annen uønsket adferd. Ungdom og Fritid har 

stadig økende fokus på å motvirke utenforskap og ensomhet ved å bidra til å utjevne sosiale og 

økonomiske forskjeller. Tilbudet omfatter Ungdomshuset på Skoklefall, Parlamentet Ungdomshus på 

Fagerstrand, Nesodden Musikkverksted, Do It!, Jobb til Ungdom, Foreldreressursen, 

undervisningsopplegget «Inkluderende kultur, «Halvøya” og Utlånssentral for tur- og ferieutstyr.  

 

Mål: 

• Tjenesten tilbyr ungdom på Nesodden gode, interessebaserte alternativer til rus og annen 

uønsket adferd. 

• Tjenesten er pådrivere for bevisstgjøring og kompetanseheving av foreldre/foresatte. 
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• Tjenesten arbeider med å motvirke utenforskap og ensomhet ved å utjevne sosiale og 

økonomiske forskjeller. 

 

Utfordringer: 

• Opplevelse av behov for økt koordinering av tverrfaglig samarbeid. 

• Opplevelse av manglende nærvær av politi. 

• Behov for bedre informasjonsflyt mellom foreldrene og tjenester som arbeider med ungdom. 

 

Tiltak: 

• Enkeltungdom og grupper av ungdom som har behov for alternativer til rus og annen 

uønsket adferd, motiveres og tilbys alternative tilbud.   

• Tjenesten Ungdom og Fritid forsterker samarbeidet med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og 

kommunalt foreldreutvalg (KFU), gjennomfører storforeldremøter med relevante temaer i 

samarbeid med “Foreldreforum Nesodden”, deltar på ordinære foreldremøter, formidler 

funn og resultater fra Ungdataundersøkelsen i ulike fora, støtter Natteravnene ved å tilby 

base på ungdomshusene.  

• Kommunen bruker materialet Ungdataundersøkelsene til å identifisere utfordringer og 

satsningsområder.  

• Tjenesten Ungdom og fritid er fleksible og utviklingsorienterte i et “marked” i rask utvikling. 

 

4.3.1 Spillavhengighet 

Spillavhengighet blant ungdom kan deles i to hovedkategorier, gaming og pengespill. Planen 

omhandler gaming (dataspill off- eller online). I følge ung.no bruker 96 % gutter og 63 % jenter 

dataspill i form av PC, Playstation, mobil eller nettbrett. Gaming kan ha både fordeler og ulemper 

avhengig av omfanget. Overdreven bruk kan gå på bekostning av søvn, skolearbeid, venner og 

familie, samt deltakelse i sosiale sammenhenger. Gaming kan også være en god fritidsaktivitet som 

et avbrekk fra stress og en arena for anerkjennelse og mestring. Enkelte studier viser økt kompetanse 

i engelsk som følge av gaming. 

  

Mål: 

• Kommunen legger til rette for økt bevissthet og kompetanse rundt både utfordringer og 

fordeler ved gaming. 

 

Utfordringer: 

• Identifisere og komme i kontakt med ungdom som er i ferd med, eller allerede har, utviklet 

overdrevet gaming som får negative konsekvenser. 

 

Tiltak: 

• Kommunen arrangerer temakvelder om gaming og pengespill. Informasjon gis i 

foreldremøter, gjennom Foreldreforums stormøter og kommunalt foreldreutvalg, samt i 

egne informasjonskampanjer på nett. 

• Kommunen bistår i å etablere møteplasser for spillinteressert ungdom for å motvirke 

isolasjon og legge til rette for sosialisering, og samtidig skape en arena for refleksjon både 

rundt negative og positive sider av gaming. 
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4.4 Forebyggende arbeid for flyktninger  

Flyktninger, og særlig enslige mindreårige, er en sårbar gruppe med tanke på psykiske 

helseutfordringer. Det er viktig at denne gruppen får tilpassede og lett tilgjengelige helsetjenester. I 

tillegg til kommunens ordinære, forebyggende tiltak, tilbyr tjenesten Integrering og mangfold 

følgende forebyggende tjenester: Råd og veiledning, helsekartlegging, rask tilgjengelig samtale med 

psykolog, leksehjelp, arbeidspraksis og sosiale aktiviteter som bidrar til integrering og 

miljøterapeutisk, ambulant oppfølging, for enslige mindreårige.  

 

De frivillige står for et viktig bidrag til integrering av flyktningene.  De rekrutteres gjennom 

Frivilligsentralen, Røde Kors eller ved at enkeltpersoner henvender seg til kommunen og tilbyr sine 

tjenester. Nesodden kommune samarbeider med frivillige om er lang rekke aktiviteter, som 

leksehjelp, samtalekafé, flyktningguide, internasjonal kvinnegruppe, Menn og mat, Kom&Prat og 

babynorsk. 

 

Mål:  

• Tjenesten bidrar til å fremme god psykisk helse blant flyktninger, og hindre sosial isolasjon. 

• Tjenesten bidrar til å forebygge alvorlige psykiske lidelser. 

• Tjenesten fremmer integrering.  

• Alle flyktninger kommer i arbeid og/eller utdanning.  

 

Utfordringer:  

• Tilstrekkelig integrering i samfunnet. 

• Svært varierende grad av arbeids- og studiekompetanse hos flyktningene. 

• Psykisk helse er tabu hos mange flyktninggrupper. 

 

Tiltak:  

• Kommunen har psykoedukative grupper for å få kunnskap og reflektere om egen lidelse. 

• Kommunen har forebyggende helsesamtaler. 

• Integrering og mangfold underviser og informerer flyktninger om kommunens tjenester.  

 

4.5 Tjenester for voksne  

Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til uførhet blant mennesker under 40 år i Norge, og 

representerer en tredel av alle uføretrygdede på landsbasis. I løpet av livet har 50 % av befolkningen 

minst en psykisk vanske. Av disse er depresjon den mest vanlige, med ca. 25 % av befolkningen. 

Depresjon er også den lidelsen som fører til flest levde år med sykdom på verdensbasis. Forskning 

indikerer at personer med psykisk utviklingshemming er spesielt utsatt for å utvikle psykiske vansker.  

(NAKUs, 2019). 

 

Brukerrådet på Nesoddtangen gård har kommet med innspill til planen og deres uttalelser er tatt 

hensyn til i utarbeidelse av mål, utfordringer og tiltak i planen. 
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Mål: 

• Bidrar til at personer med psykiske lidelser som er bosatt i kommunen kan leve selvstendige 

liv med høyest mulig livskvalitet. 

• Tilbyr kontinuitet i oppfølgingen, forebygge innleggelse i psykiatrisk sykehus og fremme 

inkludering i nærmiljøet slik at den enkelte kan delta mer i samfunnet. 

• Det er et uttalt mål med tjenestene å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet/studier, og 

redusere behovet for sykmelding eller NAV-ytelser på grunn av psykiske lidelser og 

rusproblemer. 

 

Utfordringer:    

• Noen pasienter vil i perioder være i behov for sykehusinnleggelser i kortere eller lengre 

perioder. Det forventes i dag at kommunene raskere enn tidligere skal kunne ta imot, og tilby 

et faglig godt tilbud til personer med til dels alvorlige psykiske lidelser, men som skrives ut av 

sykehus til tross for høyt symptomtrykk og betydelige funksjonsfall.  

• Utfordringer knyttet til å finne egen bolig. 

• Oppdage psykisk sykdom hos personer med utviklingshemming. 

  

Tiltak:   

• Kommunen utvikler differensierte tilbud tilpasset de forskjellige forløpene. 

• Kommunen arbeider for å øke boligtilbudet.  

• Kommunen arbeider for å styrke kunnskap om psykiske lidelser hos personer med psykisk 

utviklingshemming. 

• Opprette tilbud for dem som ønsker å leve rusfritt. 

• Alle ledere i kommunen har et ansvar for aktivt å motarbeide seksuelle krenkelser. 

• Kommunen går i dialog med Remonter om å etablere et "AFT Pluss" for å gi arbeidstrening og 

praktisk språkopplæring. 

• Kommunen går i dialog med Remonter om å etablere et "AFT Pluss" for økt deltakelse i 

arbeidsliv/studier. 

 

4.5.1 Tidlig innsats – Rask Psykisk Helsehjelp 

Rask Psykisk Helsehjelp er et lavterskel-behandlingstilbud for personer med milde til moderate 

symptomer på angst, depresjon, søvnproblemer og begynnende rusproblemer. Pasientene tar selv 

kontakt og det er ikke behov for henvisning. All behandling er basert på kognitiv atferdsterapi, og 

behandlingsformene som tilbys er kurs (mestring av angst og depresjon, belastninger, søvnvansker, 

depresjon hos eldre), veiledet selvhjelp (nettbasert selvhjelpsprogram) og individuell terapi (inntil 15 

timer). Tjenesten er spesielt innrettet mot personer som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt på 

grunn av ovenfor nevnte årsaker samt skoleelever som er i fare for å falle ut av skolen. Det er en 

målsetning å tilby behandling i løpet av to uker etter at man tar kontakt.  

 

Mål: 

• Reduserer nivå av symptomer på angst og depresjon. 

• Øker livskvalitet for den enkelte deltaker. 

• Bedrer arbeidsevne for de som er i arbeid. 

• Tjenesten oppleves som nyttig.  

• Tjenesten bidrar til tidlig innsats i kommunen. 
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Utfordringer: 

• Mange henvendelser fra pasienter utenfor målgruppen (sammensatte og langvarige lidelser). 

 

Tiltak: 

• Opprettholde Rask Psykisk Helsehjelp på nåværende bemanningsnivå. 

• Øke kompetansen på arbeid med unge, og samarbeid med skolene. 

 

4.5.2 Dagtilbud psykisk helse tilknyttet Tangen gård 

Tangen gård dag- og aktivitetssenter inngår i det helhetlige behandlingstilbudet for personer med 

psykiske lidelser og rusproblemer i kommunen. Senteret er åpent på dagtid mandag til torsdag, og 

har utvidet åpningstid med middagsservering på torsdager. Det tilbys forskjellige kurs og 

gruppeaktiviteter. Senteret består også av en kafe som drives av brukere og ansatte i samarbeid. 

Dag- og aktivitetssenteret har et tett samarbeid med avdelingens andre enheter (psykiatrisk 

hjemmetjeneste, FACT og Virksomhet Integrering og Mangfold). 

 

Mål: 

• Tjenestemottakere deltar i aktiviteter i fellesskap med andre. 

• Dagtilbudet medvirker til livsglede i hverdagen og bidrar til å unngå sosial isolasjon. 

• Det er muligheter for å bidra i driften av senteret, som kan ha overføringsverdi til senere 

arbeid. 

  

Utfordringer:      

• Det er utfordrende å tilpasse aktivitet som favner mennesker med ulike behov og ønsker. 

• Det er utfordrende å drive tjenester for utsatte grupper i et lokale som også benyttes til 

private selskaper. 

• Det er utfordrende å engasjere brukere til å ta aktivt del i driften av senteret. 

  

Tiltak:   

• Tjenesten tilbyr helsebringende aktiviteter som fysisk aktivitet, friluftsliv, ernæringsverksted, 

og selvhjelpsgrupper hvorav en er brukerstyrt. 

• Kommunen utvikler differensierte tilbud tilpasset den enkelte eller grupper.   

• Tjenesten arbeider kontinuerlig for å øke brukermedvirkningen i den daglige driften. 

• Videreutdanning av ansatte og tilby kurs for brukerrepresentanter. 

• Tjenesten arrangere temakveld om brukermedvirkning med erfaringskonsulent. 

 

4.5.3 Psykiatrisk hjemmetjeneste 

Psykiatrisk hjemmetjeneste tildeles etter en vurdering fra kommunens tildelingsteam. Tjenester som 

kan tildeles er støttesamtaler, oppfølging basert på kognitiv atferdsterapi, aktivisering, sosial trening, 

og tilsyn. Oppfølgingen kan skje hjemme hos tjenestemottakerne, eller andre egnede steder. Fysisk 

aktivitet benyttes aktivt i tjenestene.  

 

Mål: 

• Bidrar til at personer med psykiske lidelser skal leve selvstendige liv. 

• Bidrar til økt deltakelse i samfunnet og økt aktivitet. 
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Utfordringer: 

• For enkelte kan det være vanskelig å avslutte støttesamtaler i riktig tid.  

• Tjenesten er avgrenset til samtale innenfor vedtatte rammer.  

 

Tiltak: 

• Justering av vedtak i samarbeid med tildelingstemaet ved justering av behov.  

 

4.6 Tjenester for flyktninger 

Krig, flukt og migrasjonsrelaterte påkjenninger, som langvarig venting på behandling av 

oppholdstillatelse og reetablering i et nytt samfunn, medfører store psykiske påkjenninger. Den 

psykiske helsen spiller sterkt inn på flyktningenes mulighet til å tilegne seg et nytt språk, kvalifisere 

seg for det norske arbeidsmarkedet og integrere seg i samfunnet.   

 

Virksomheten Integrering og mangfold har ansvaret for spesifikke tjenester for flyktninger i de første 

fem årene etter bosetting og for enslige mindreårige til de fyller 23 år. Nesodden kommune har i en 

årrekke tilbudt alle voksne, nybosatte flyktninger kartleggingssamtaler og ev. behandling ved et 

privat traumesenter i Oslo. Fra høsten 2018 skal nyansatt psykolog kartlegge og følge opp bosatte 

flyktningers psykiske helse, veilede ansatte i Flyktningtjenesten og Introsenteret og bidra til å 

etablere en hensiktsmessig, kommunal psykisk helsetjeneste for flyktninger. Tjenester som ytes er 

kartleggingssamtaler for psykisk og fysisk helse som rutine ved bosetting, individualterapi (kortere 

forløp) og psykologisk bistand ved kriser/akutte hendelser. 

  

Mål: 

• Målgruppen får det samme tilbudet til psykiske helsetjenester som andre innbyggere. 

• Styrker den psykiske helsen og den sosiale kompetansen hos flyktninger og flyktningfamilier. 

• Forhindrer at dårlig psykisk helse og sosial isolasjon blir til hinder for integrering i samfunnet. 

• Gir innbyggere med flyktningbakgrunn tilgang på de helsetjenestene de har krav på. 

• Arbeider forebyggende ved å tilby innbyggere med flyktningbakgrunn stabiliserende og 

traumebearbeidende tiltak. 

• Øker kompetansen hos ansatte slik at de har gode strategier i møte med flyktningungdom. 

• Forhindrer fravær/frafall fra skole og andre kvalifiseringstiltak 

  

Utfordringer: 

• Begrenset psykologressurser i virksomheten. 

• Grenseoppgang mellom generelle tjenester som ytes fra Integrering og mangfold og 

avklaring av hvordan det psykiske helsetilbudet for nybosatte flyktninger skal organiseres 

• Målgruppen mangler grunnleggende kunnskap om helsetjenestene og sin egen psykiske 

helse. 

• Enkelte enslige mindreårige ønsker ikke å ha samtaler med psykolog. 

  

Tiltak: 

• Heve kompetansen til ansatte som jobber med målgruppen.  

• Øke samarbeidet med andre virksomheter innen psykisk helse.  
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• Sikre overganger til bruk av ordinære tjenester for psykisk helse i kommunen. 

• Ha psykologisk kompetanse tilgjengelig i Integrering og mangfold, som kan jobbe fleksibelt og 

i tett samarbeid med de som jobber i førstelinjetjenestene for flyktninger i kommunen. 

• Veiledning av miljøpersonalet som jobber i omsorgstiltakene for enslige mindreårige og 

flyktningkonsulentene som følger opp familier, slik at oppfølgingen blir mer samordnet og 

helhetlig. 

• Gi flyktningene mulighet til å snakke om sine opplevelser i en setting som er tilpasset deres 

behov, f. eks. i samtalegrupper. 

• Tilby foreldreveiledningskurs tilpasset flyktningforeldre. 

• I større grad å gi ungdom behandling gjennom miljøterapeutiske tiltak.  

• Søke eksterne prosjektmidler for å utvikle kommunens helsetjenester for flyktninger for å 

utvikle nye verktøy og tiltak i arbeid med denne gruppe. 

 

5 Tjenester knyttet til rusarbeid  
5.1 Tjenester for barn, unge og familier 

5.1.1 Gravide  

I virksomheten Barn, unge og familier er det flere instanser som jobber forebyggende og målrettet i 

forhold til rusproblematikk hos barn og unge. Det er i all hovedsak den samme kartleggingen og 

tiltakene som gjøres i dette arbeidet som i forhold til psykisk helse, så skillene er uklare og arbeidet 

overlappende. Det er viktig å følge opp gravide ved mistanke om rusutfordringer både under 

graviditet og etter fødsel. 

 

Mål: 

• Tett oppfølging og nødvendige tiltak til utsatte gravide. 

• Tidlig tverrfaglig innsats rundt sårbare familier. 

 

Utfordringer: 

• Avdekke rusutfordringer tidligst mulig i svangerskapet. Koble på avdeling rus og psykiske 

helse tidlig i prosessen. 

• Tilstrekkelig dialog mellom fastleger og virksomhet. 

• Finnes få tilbud til oppfølging i kommunen, må henvise til spesialisthelsetjenesten. 

 

Tiltak: 

• Etablere tverrfaglige team før barnet blir født med jordmor, avdeling rus og psykiske helse, 

barnevern, helsesykepleier, fastlege og NAV. 

• Bedre rutiner vedrørende samarbeid med fastleger.  

 

5.1.2 Forebyggende rustiltak barn/unge, skolehelsetjenesten 

Helsesykepleiere på skolene følger opp både på system- og individnivå. Tjenesten gir støttesamtaler 

til barn og foreldre, helsekontroller, rådgivning, veiledning, rusforebyggende undervisning på mange 

trinn. Det gis også veiledning til skolen/lærere. 
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Det rusforebyggende foreldreprogrammet «Utsett» gjennomføres ved mange skoler. 

Helsesykepleiere deltar på foreldremøter og har undervisning rundt rus/grensesetting ved 

ungdomsskoler 8.-10. trinn. Tjenesten samarbeider med ulike prosjekt med Ungdom og fritid. 

Tjenesten jobber med unge fra 12-18 år rundt skolevegring, ofte i samarbeid med LOS, ruskonsulent 

og barnevern.  

 

Mål: 

• Kommunen forebygger at barn og unge får rusproblemer. 

• Kommunen jobber helhetlig og samarbeide tverrfaglig. 

• Foreldre tilbys tett oppfølging der det er aktuelt.      

 

Utfordringer: 

• Bruken av hasj og alkohol har økt blant de unge iht. ungdataundersøkelsen 2019. 

• Et økende antall barn og unge har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. 

 

Tiltak: 

• Fortsette med systematisk holdningsarbeid på skolene, jf. overordnet del av læreplan. 

• Fortsette tverrgående samarbeid mellom skole, skolehelsetjenesten og aktuelle aktører.  

 

5.1.3 Ruskonsulent 

Ruskonsulentene for ungdom er organisert i virksomhet Barn, unge og familie under Psykisk helse 

barn og unge og Forebyggende helse. Ruskonsulentene er en del av det helhetlige kommunale 

tjenestetilbudet og har som mål å være med på å sikre systemer for helhetlig tankegang og 

tverrfaglig samhandling. De bidrar til relevant kunnskapsoverføring til foreldregruppen som helhet. 

De bidrar til at ungdommer som enten står i fare for, er på vei til, eller allerede har utviklet 

problematferd i forhold til bruk av rusmidler får rett hjelp til rett tid. Ruskonsulentene har som mål å 

tilby universelle tiltak til befolkningsgruppen som helhet, tiltak rettet mot barn og unge definert som 

risikogrupper og individuelle enkelttiltak. Tjenestene omfatter foreldreveiledningsprogrammet 

Utsett! og tilbud om ruskontrakt med tilhørende veiledning. Ruskonsulentene har som mål å ha et 

omfattende tverrfaglig samarbeid med skole, skolehelsetjenesten, foreldreutvalg, politi, ungdom og 

fritid, samt andre tjenester rettet mot ungdom og foreldre.  

 

Mål: 

• Utsetter alkoholdebut, omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom, og 

gjennom det forebygge at ungdom utvikler skadelig og rusmisbrukende atferd. 

• Fremmer betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeid. 

• Fremmer betydningen av tverretatlig samhandling i det rusforebyggende arbeidet. 

• Utvikler lavterskeltilbud til ungdom som står i fare for å utvikle rusmisbrukende atferd. 

• Fremmer psykisk forebyggende helsearbeid, inkluderende elev- og skolekultur, gode 

fungerende familie- og omsorgsforhold, gode oppvekstmiljø, god fysisk helse, begrense 

barnefattigdom. 
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Mål, UngData:  

• Ved ny Ungdata- undersøkelse 2022 har andelen unge som oppgir at de har drukket seg 

beruset ikke økt siden Ungdata 2019. 

• Ved ny Ungdata- undersøkelse 2022 har andelen unge som oppgir at de minst en gang de 

siste 12 måneder har “brukt hasj eller marihuana” ikke økt siden Ungdata 2019. 

• Ved ny Ungdata- undersøkelse 2022 har unge som oppgir at de får lov til å drikke alkohol av 

foreldrene eller er usikre på dette minsket betraktelig siden Ungdata 2019. 

• Ved ny Ungdata- undersøkelse 2025 har andelen unge som oppgir at de har drukket seg 

beruset eller “brukt hasj eller marihuana” minst en gang de siste 12 måneder blitt redusert 

ned mot landsgjennomsnittet. 

 

Utfordringer:   

• Nå alle foreldre gjennom veiledningsprogrammet Utsett. 

• Å fange opp enkeltungdommer i risiko for å utvikle rusproblemer.  

• Følge opp avdekket problematferd i grupper av ungdom.  

• Ulik praksis ved skolene vedrørende bekymring og mistanke om kriminalitets- og 

rusutfordrende atferd hos ungdom.  

• Begrenset politiressurser lokalt. Politiet er et viktig arbeidsredskap for sentrale 

måloppnåelser i kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. 

• Tilstrekkelig kommunikasjons- og informasjonsflyt på tvers av virksomheter i kommunen. 

• Utfordringer knyttet til gråsoner mellom unge og voksne.    

 

Tiltak: 

• Kommunen sikrer SLT-funksjonen i kommunens rus og kriminalitetsforebyggende arbeid. 

SLT-koordinator bidra til å utforme konkrete mål for samarbeid kommune og forebyggende 

politi. Utarbeide forpliktende samhandlingsmodell med Forebyggende politi Follo. 

• Videre implementering av foreldreveiledningsprogrammet Utsett!  

• Kommunen utarbeider ulike nivåer av oppfølging og veiledning uten binding til ruskontrakt.  

• Utvikle lavterskeltilbud til ungdom og foreldre. Modell med Individuelle samtaler og Åpen 

time.  

• Kommunen utvikler tiltak om råd, veiledning og oppfølging av grupper av ungdom og deres 

foreldre, der ungdom som gruppe enten står i fare for å utvikle rusrelatert problematferd 

eller allerede har utviklet en bekymringsfull rusrelatert atferd. Nettverksmøter. 

• Kommunen sikrer og praktiserer felles retningslinjer for tilnærming og oppfølging bekymring 

og mistanke om rusutfordringer hos ungdom.  

• Kommunen utarbeider informasjonsmateriell til opplæring av ressurspersoner gjeldende 

rusrelaterte tegn og symptomer i samarbeid med forebyggende politi Follo. 

• Utarbeide relevant alderstilpasset undervisningsopplegg for alle ungdomsskoletrinn i 

samarbeid med forebyggende politi Follo. 

• Benytte Ungdata-undersøkelsen for å identifisere utfordringer og satsningsområder. 

• Kommunen legger til rette for aktiviteter som i seg selv virker rusforebyggende. 

• Kommunen har oppsøkende virksomhet som styrker og dyrker den uformelle kontakten 

mellom samarbeidspartnere. Ruskonsulenter er tilstede og synlig på naturlige 

ungdomsarenaer. 
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5.2 Tjenester for voksne  

Tjenester til innbygger med utfordringer knyttet til rus ligger i en egen avdeling under 

hjemmebaserte tjenester. De siste årene har et hovedmål vært å tilby et mer variert tilbud til denne 

målgruppen. Tjenesten har alltid mål om rusfrihet, men må også gi tjenester til de som velger å leve i 

aktiv rus. Ernæring, nødvendig helsehjelp og bo-oppfølging er oppgaver tjenesten bidrar med. 

Enkelte kan velge å ikke motta hjelp. Samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjeneste og NAV er 

viktig. 

 

I målgruppen er det mange som har vanskeligheter med å oppsøke hjelp, og av den grunn er det 

viktig å ha lett tilgjengelige tjenester. For å sikre dette har Nesodden kommune etablert ett bredt 

tilbud av tjenester tilknyttet rus og psykiske lidelser. Tjenestene består av rusteam, ambulerende 

team, med ernæringsrådgiver, vaktmestere og ruskonsulenter.  I tillegg har kommunen et 

døgnbemannet bo-tilbud. Avdeling rus og psykiske lidelser (ROP) er organisert under hjemmebaserte 

tjenester. Tjenesten har som mål å forebygge og redusere problemutvikling. Tjenestetilbudet skal 

fremme brukerens mestring av eget liv, helse, arbeid, hindre frafall i sosial inkludering, personlig 

økonomi, hjelp i bolig m.m. Nesodden kommune, ved avdeling rus og psykiske lidelser og psykisk 

helse for voksne samarbeider tett for å tilfredsstille behovene til pasientene ved å ha gode 

formålstjenlige tjenester til enhver tid. 

 

Forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige oppgaver for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Kommunen har ansvar for at innbyggere som har rusmiddelproblemer og/eller 

psykiske problemer og lidelser får utredning, diagnostisering og behandling. Ved behov skal 

kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten. Behovet for tjenester fra spesialisthelsetjenesten vil 

variere, og er størst for personer med alvorlige lidelser. 

 

Det er viktig å skape et godt personlig møte mellom bruker og tjenesten, hvor bruker opplever 

trygghet, forståelse og likeverd. Tilbakemelding fra brukere fremhever at det er viktig at personell er 

imøtekommende, setter av tid, lytter og benytter et vanlig og forståelig språk. Gjensidig tillit mellom 

bruker og personell, med fokus på dialog og respekt for hverandre, er et verktøy for 

brukermedvirkning og for å komme fram til gode veiledningsvalg. 

 

Mål: 

• Kommuniserer effektivt uten felles morsmål, kulturelle- og religiøse referanserammer.  

• Skaper tillit i pressede situasjoner.  

• Inspirerer brukeren til å ta ansvar for egen individuelle handlingsplan.  

• Sikrer praktisk og faktisk gjennomføring innenfor gitte økonomiske rammer.  

• Bevarer entusiasme, motivasjon og tro på arbeidet.  

 

Utfordringer: 

• Flere i målgruppen har manglende boevne. 

• Det er utfordrende å tilby egnet arbeid/aktivitet. 

• Utfordringer med å ivareta egen helse. 

• Mange er dårlig ernært. 
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Tiltak: 

• Strategisk boligpolitikk til målgruppen, med best mulig botilbud tilpasset den enkelte. 

• Ta i bruk Østråt som botilbud for 15 personer, og tilby ulike aktiviteter. 

• Samarbeide med NAV om økonomi knyttet til felles brukere. 

• Motiver den enkelte til å ta imot hjelp. 

 

5.2.1 Ulike botilbud 

Alle innbyggere har krav på bolig. Kommunen jobber nå med strategisk boligtilbud, hvor et hovedmål 

er tilby ulike botilbud til de som har utfordringer knyttet til rus. Det har vært store utfordringer 

knyttet til Løes-feltet og av den grunn har kommune gjort en midlertidig leieavtale med Østråt. Flere 

brukere med rusutfordringer vil få tilbud her. Det er også etablert to forsterkede enheter bak 

brannstasjonen som vil være et tilbud til de med dårlig boevne. 

 

 Mål: 

• Alle innbyggere, uansett utfordringer, har et egnet sted å bo. 

• Alle som har behov for tjenester og ønsker hjelp for å mestre boforhold, får tilbud. 

 

Utfordring: 

• Knapphet på kommunale boliger. 

• Finne egnet plassering og boform. 

• Høye priser på boliger ved kjøp eller leie. 

• Mange med dårlig boevne på samme sted. 

 

Tiltak: 

• Midlertidig leie av Østråt. 

• Kommunen deltar i bolig med velferd. 

• Kommunen tydeliggjør sin strategiske boligpolitikk. 

• Kommunen samarbeider med husbanken. 

 

5.2.2 Rusteam  

Tjenestens formål er å bistå mennesker med rusmiddelavhengighet, til bedre å mestre hverdagen, og 

å få en økt livskvalitet. Rusteamet tilbyr blant annet henvisning til behandling, som tannlege og 

avrusning, støttesamtaler, oppfølging av avtaler og LAR-oppfølging. Rusteamet har ansvaret for å 

følge opp vedtak knyttet til LAR. Dette er i samarbeid med LAR-ansvarlig sykepleier i Follo og 

fastlegene. Det er til enhver tid mellom 70 og 90 brukere av tjenester hos avdeling rus og psykiske 

lidelser, fordelt på bolig og tjenestemottakere i private hjem.  

 

Mål: 

• Bidrar til økt mestring av hverdagen til den enkelte. 

• Bidrar til bo-oppfølging. 

• Den enkelte får nødvendig helsehjelp. 
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Utfordring: 

• Noen unndrar seg hjelp. 

• Enkelte har dårlig boevne. 

• Finne egnet botilbud. 

 

Tiltak: 

• Motivere til at den enkelte til å ta imot tjenester. 

• Tilby ulik aktivitet. 

• Tjenesten følger til lege/tannlege etc. ved ønske. 

• Sørge for at den enkelte er kjent med tjenestene som kan tilbys. 

 

5.2.3 Ambulerende team og ambulerende vaktmester 

Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt 

funksjonsnivå og øke sin livskvalitet. Nesodden kommune har startet opp et ambulerende team for 

mennesker med rus og/eller psykiske problemer. Tjenesten er ikke lovpålagt. Dette har vært 

prosjekter som nå er blitt til faste stillinger, i tråd med styrking av rusfeltet. Noen av 

kjerneoppgavene til teamet er bo-oppfølging, råd og veiledning, støttesamtaler rus, oppfølging av 

avtaler og praktiske gjøremål, telefonkontakt og sosial trening. 

 

Mål:  

• Bidrar til helhetlige tjenester for brukere av tjenester fra avdeling rus og psykiske lidelser. 

• Ambulerende team og vaktmestere lykkes i tilnærming til brukere som tidligere ikke har 

ønsket bistand. 

 

Utfordringer: 

• Personer med langvarig rusmiddelmisbruk, kan stå være i faresonen for å utvikle stor 

ernæringsproblematikk dersom de ikke møtes med riktig veiledning. 

• Enkelte har dårlig boevne. 

 

Tiltak: 

• Heve kompetanse om ernæring i tjenesten. 

• Faste samtaler med brukere, og individuell oppfølging av behov. 

• Tett samarbeid med de øvrige enhetene i avdeling rus og psykisk helse. 

• Få med brukere på aktivitet.  

 

5.2.4 Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam (FACT) 

Nesodden kommune har vært tilknyttet det interkommunale ACT-teamet (Assertive community 

treatment/aktiv oppsøkende behandling) ved Follo DPS. Oppgaven til ACT-teamet har vært å yte 

oppsøkende behandling til personer med psykoselidelser, ev. i kombinasjon med samtidig 

rusmisbruk, som ikke nyttiggjør seg ordinær poliklinisk behandling. Avtalen om ACT-team er avsluttet 

og ACT-teamet ble lagt ned ved utgangen av 2018. 

 

Nesodden kommune opprettet i februar 2018 et tverrfaglig sammensatt fleksibelt oppsøkende 

behandlingsteam (FACT). Målgruppen til FACT er personer som har en psykisk lidelse hvor 
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behandling/oppfølging er påkrevet, har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske 

lidelsen, hvor tilstanden er langvarig og gjennomgripende og som har behov for samordnet hjelp og 

oppfølging.  

 

Mål:  

• FACT-modellen tilstreber å oppnå kontinuitet i oppfølgingen, forebygger innleggelse i 

psykiatrisk sykehus og fremmer inkludering i nærmiljøet slik at den enkelte deltar mer aktivt i 

samfunnet. 

 

Utfordringer: 

• Samhandling med Ahus rundt pasienter med omfattende behandlings- og oppfølgingsbehov 

er krevende.  

• Enkelte tjenestemottakere kan være vanskelige å oppnå kontakt med. 

• Det kan være et stort sprik mellom pårørendes forventninger og hva tjenesten kan bidra med 

i henhold til lovgivning, personvern, samtykke og ressurser i avdelingen/kommunen.  

 

Tiltak: 

• Oppsøke og forankre pasienten i tjenesteapparatet. 

• FACT ønsker å unngå innleggelser eller å gjøre disse så kortvarige som mulig. 

• Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging. 

• FACT tilbyr den oppfølgingen som til enhver tid er nødvendig for den enkelte. 

• Tilby evidensbasert behandling i tråd med faglige retningslinjer.  

• Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring og selvhjelp. 

 

Være der brukeren ønsker å lykkes. Oppfølgingen fra FACT-teamet kan foregå i lokaler i 

Bjørnemyrveien, på Nesoddtangen gård, hjemme hos den enkelte, på arbeidsplassen til den 

enkelte, eller andre steder.  Å trene på ferdigheter ute i samfunnet, der man ønsker å lykkes, har 

større effekt enn om det skjer i et kunstig miljø i et sykehus. 

 

5.2.5 NAV  

En stor andel av brukergruppen ved NAV Nesodden har psykiske utfordringer. Det er også flere med 

dobbeltdiagnoser. NAV bistår målgruppen med en rekke tjenester, som økonomisk sosialhjelp, 

kvalifiseringsprogram, jobbspesialister, økonomisk rådgivning, markedsrådgiver, råd og veiledning, 

bostøtte og ungdomsteam. Alle brukere av NAV sine tjenester har tilgang til ulike arbeidsrettede 

tiltak. Det samarbeides på tvers i enheten om bruk av tiltakene og oppfølging av brukerne. 

 

Mål: 

• NAV Nesodden sørger for til enhver tid å ha tilstrekkelig kompetanse på disse fagområdene. 

Sykdomsforståelse er en del av den fellesfaglige kompetansen en NAV-veileder skal ha. 

• Veilederne ved NAV Nesodden har jevnlig fellesmøter med brukere og behandler i psykisk helse 

for voksne samt rustjenesten. Det er et felles mål at brukere skal avklares mot arbeid eller 

uføretrygd samt sikre best mulig livskvalitet for den enkelte. 

 

Utfordring: 

• Begrenset tilbud på arbeidsmarkedet 
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Tiltak: 

• NAV Nesodden styrker forpliktende samarbeid med avdeling Psykisk helse og rustjenester i 

Nesodden kommune om utvikling av arbeidsrehabilitering for personer med psykiske lidelser og 

rusutfordringer. 

• NAV har som målsetning å få flere i målgruppen inn i ordinært arbeid eller utdanning. 

 

5.2.6 Eldre  

Undersøkelser viser at utfordringer knyttet til rus hos eldre øker på landsbasis. Årsakene er 

sammensatt. Noen er ensomme, enkelte får utfordringer med økt alkoholbruk etter lengre 

utenlandsopphold, generell endring i alkoholkultur og sammenblanding av legemidler og rus. 

 

Mål: 

• Kommunen forebygger ensomhet. 

• Bevisstgjøring av samtidig medisinbruk og alkohol inntak. 

• Kommunen tilrettelegger og tilbyr aktiviteter.  

• Eldre opprettholder god ernæring. 

 

Utfordringer: 

• Ensomhet i pensjonisttilværelsen. 

• Kombinasjon legemidler/rus. 

• Hjem fra Syden etter flere år med endret alkoholmønster. 

• Økt forekomst ved vold i nære relasjoner ved økt alkoholforbruk.  

• Vanskelig for enkelte å søke hjelp. 

 

Tiltak:  

• Kommunen ser på muligheten for alternativt sykehjem for rusavhengige på sikt. 

• Kommunen vurderer å opprette Helsestasjon for eldre. 

• Kommunen legger til rette for møteplasser for eldre. 

• Kommunen kartlegger utsatte grupper. 

 

5.3 Tjenester til flyktninger  

Virksomheten Integrering og mangfold har ikke egne russpesifikke tiltak for flyktninger, dermed er 

samarbeid med kommunens ordinære tjenester nødvendig. Målgruppens opplevelser før ankomst til 

Norge og ved reetablering kan medføre store psykiske påkjenninger og gir økt sårbarhet for 

rusmisbruk. Tjenester som ytes er kartleggingssamtaler og henvisning til kommunens ordinære 

rustiltak ved behov. 

 

Mål: 

• Forhindre og forebygge rusmisbruk og rusavhengighet hos flyktninger.  

• Forhindre at rusavhengighet og sosial isolasjon blir til hinder for integrering i samfunnet. 

 

Utfordringer: 

• Målgruppen mangler grunnleggende kunnskap om helsetjenester og rus. 
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Tiltak: 

• Sikre overganger til bruk av ordinære tjenester i kommunen. 

• Øke kompetanse på rus innad i virksomhet Integrering og mangfold. 

• Søke eksterne prosjektmidler for å utvikle kommunens helsetjenester for flyktninger for å 

utvikle nye verktøy og tiltak i arbeid med denne gruppe. 

 

6 Grensesnitt psykisk helse og rus 
Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden 

framover. Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse faller lett utenfor behandlingstiltak. På tross av økt 

oppmerksomhet rundt pasientgruppen er det fortsatt utfordringer med tanke på å se begge lidelser 

og få til et helhetlig behandlingsforløp. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil 

være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. En hovedoppgave de 

kommende årene vil være å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å 

sikre enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet. 

 

Strukturen i kapitlet er knyttet til de tre hovedforløpene som er beskrevet i veilederen «Sammen om 

mestring»:  

• Hovedforløp 1 omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å 

være milde og kortvarige. 

• Hovedforløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere 

problemer/lidelser. 

• Hovedforløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser. 

 

Bakgrunn fra valg av struktur, er at mange pasienter har sammensatte problemer hvor flere tjenester 

er inne i bildet. Det kan være uklart hvilken tjeneste som bør ha hovedansvaret for oppfølgingen.  

 

6.1 Forventede milde og kortvarige rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer  

Dette bruker- og pasientforløpet omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som 

forventes å være milde og kortvarige. Eksempler på tilstander som dekkes er:  

• Nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad  

• Selvskading uten samtidig personlighetsforstyrrelse  

• Bruk av illegale rusmidler uten klar funksjonssvikt  

• Høyt alkoholkonsum som skaper problemer uten å oppfylle krav til skadelig bruk 

 

Mål: 

• Reduserer nivå av angst eller depresjon. 

• Øker livskvalitet. 

• Bedrer arbeidsevne. 

• Motvirker bruk av rusmidler på et tidlig stadium.  

• Forebygger og avverger at problemer oppstår. 
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Utfordringer: 

• Ungdom i kommunen har høyere forbruk av rusmidler enn landsgjennomsnittet. 

• Psykiske helseplager blant ungdom øker. 

• Enkelte innbyggere venter for lenge med å oppsøke hjelp.  

• Psykisk helse og rus oppleves til en viss grad som stigmatiserende. 

• Tilstrekkelig samordning i gråsonene. 

• Samfunnsutfordringer kan føre til psykiske utfordringer. 

• Normale følelsesmessige reaksjoner oppfattes som psykiske lidelser. 

• Foreldre kjenner ikke ungdommens nettverk. 

 

Tiltak: 

• Kommunen opprettholder Rask Psykisk Helsehjelp. 

• Rask Psykisk Helsehjelp øker kompetansen rettet mot ungdom. 

• Tettere samarbeid mellom psykisk helse voksne og psykisk helse barn og unge. 

• Kommunen har tilstrekkelig informasjon om tilbud rundt psykisk helse og rus.  

• Frivillige oppfordres til nettverk for eksempelvis aleneforsørgere. 

• Kommunen oppfordre til selvhjelpsgrupper. 

• Kommunen legge til rette for flere yrkesgrupper inn i skolen. 

• Kommunen må tilrettelegge for hele familien – ikke bare den som har utfordringer med 

rus/psykiatri. 

• Normalisere hverdagsutfordringer gjennom undervisning i skolen. 

• Kommunen utvikler sitt forebyggende arbeid sammen med politi og frivillighet. 

• Skoler og barnehager har tema på agendaen i foreldremøter.  

• Foreldre og frivillige trekkes inn i kommunens arbeid. 

 

6.2 Kortvarige alvorlige eller langvarige mildere rusmiddelproblemer og psykiske 

helseproblemer 

Dette bruker- og pasientforløpet omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige 

mildere problemer/lidelser. Eksempler på tilstander som dekkes er:  

• Akutte psykoser med god prognose  

• Tidsbegrenset skadelig bruk av alkohol  

• Illegale rusmidler uten avhengighet  

• Langvarige mildere depresjoner eller angstlidelser  

• Mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser  

• Skadelig bruk av alkohol uten markert funksjonstap og tilbakevendende depressive episoder  

   

Mål: 

• Kommunen tilbyr egnede oppfølging- og behandlingstilbud.  

• Godt samarbeid med pårørende der bruker/pasient ikke er myndig.  

• Kommunen bidrar til at personer med alvorlige psykiske lidelser/rus som er bosatt i 

kommunen kan leve selvstendige liv.  

• Tjenestene sørger for kontinuitet i oppfølgingen. 

• Forebygger innleggelse i psykiatrisk sykehus. 
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• Fremmer inkludering i nærmiljøet slik at den enkelte kan delta mer i samfunnet.  

• Tjenestene bistår til aktivitet. 

 

Utfordringer: 

• Mange psykiske lidelser og rusproblemer medfører stor grad av stigmatisering i samfunnet. 

Dette bidrar til en kunstig høy andel som står utenfor samfunnets normale sosiale arenaer 

(arbeid og studier). 

• Ofte store vansker i sosiale og familiære relasjoner. 

• Flere i målgruppen unndrar seg oppfølging i lang tid slik at problemene er fastlåst innen de 

søker hjelp, eller at de ikke har fått hjelp da de er blitt vurdert til ikke å ha krav på oppfølging 

tidligere 

• Tilstrekkelig samhandling på tvers internt i kommunen og ekstern. 

• Rusmidler er lett tilgjengelig. 

• Utfordringer å fange opp enkelte med svangerskaps- og fødselsdepresjon. 

• Fange opp utsatte grupper med tanke på barnefattigdom, boligsituasjon, familiesituasjon. 

• Høy andel mottakere av uføretrygd og sosialpenger. 

• Taushetsbelagte opplysninger kan være til hinder for samhandling på tvers gjennom hele 

livsløpet. 

 

Tiltak: 

• Kommunen viderefører FACT-team med direkte egenhenvisninger. 

• Kommunen videreutvikler FACT-oppfølgingen ved å etablere et FACT-ung-team for å bedre 

behandle hele familier samt forebygge alvorlige og langvarige lidelser. 

• Kommunen tilbyr plasser på kurs gjennom Tangen gård dag- og aktivitetssenter samt 

gjennom Rask Psykisk Helse for bedre mestring av problemer. 

• Helsestasjon bedrer samarbeid med fastleger.   

• Barnehage og skole har livsmestring som tema.  

• Tilstrekkelig samarbeid med fastleger og kommunens tjenester. 

• Kommunen bidrar til holdningsskapende arbeid i befolkningen. 

 

6.3 Alvorlige og langvarige rusmiddelproblemer og psykisk helseproblemer 

Dette bruker- og pasientforløpet omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Eksempler på 

tilstander som dekkes er:  

• Medikament- eller rusmiddelavhengighet  

• Alvorlige bipolare lidelser  

• Alvorlig depresjon  

• Schizofreni  

• Alvorlige personlighetsforstyrrelser 

 

Mål: 

• Kommunen tilbyr egnede oppfølging- og behandlingstilbud.  

• Godt samarbeid med pårørende der bruker/pasient ikke er myndig. 

• Bidrar til at personer med alvorlige psykiske lidelser/rus som er bosatt i kommunen kan leve 

selvstendige liv. 
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• Tjenestene sørger for kontinuitet i oppfølgingen. 

• Tjenestene fremmer inkludering i nærmiljøet slik at den enkelte kan delta aktivt i samfunnet. 

 

Utfordringer: 

• Stigmatisert gruppe som får mye negativ omdømme i media. 

• Ofte store vansker i sosiale og familiære relasjoner. 

• Enkelte i målgruppen unndrar seg oppfølging. 

• Enkelte innbyggere med traumer fra krigsherjede land.  

• Enkelte personer som har alvorlige og langvarige problemer ønsker ikke hjelp.  

• Uoversiktlig i enkelte tilfeller hvilken tjeneste som skal bistå barn og familier.  

• Enkelte opplever lang reisevei til Barne- og Ungdomspsykiatrisk i Ski. 

• Innbyggere som faller ut av arbeidslivet. 

• Tilstrekkelig oppfølging mellom barn/unge og voksen med tanke på rus- og psykiatriatferd. 

• Tilstrekkelig informasjonsflyt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 

 

Tiltak: 

• Kommunen videreføre FACT-team. 

• Kommunen videreutvikler FACT-oppfølgingen ved å etablere et FACT-ung-team for bedre å 

behandle hele familier samt forebygge alvorlige og langvarige lidelser. 

• Kommunen utvider antallet døgnbemannede boenheter for personer med psykiske lidelser 

og samtidig rusavhengighet. 

• Kommunen utvikler samarbeidsavtaler i samarbeid med brukere. 

• Virksomhet barn, unge og familie og tjenester innen Helse og omsorg etablerer 

nettverksmøter for å sikre samhandling. 

• Kommunen gjøre bruk av ekstern kompetanse til faglig oppdatering og veiledning. Sørger for 

at veiledningsplikt fra spesialisthelsetjenesten gjennomføres. 

• Tjenestene må være aktive søkere til midler fra sentrale myndigheter. 

 

7 Pårørendeperspektiv 
7.1 Pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

Pårørende til personer med psykiske lidelser eller rusavhengige vil ha ulike behov og ønsker om 

støtte. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, og pårørende kan være 

omsorgsgiver, kunnskapskilde eller brukers representant. Pårørende kan kjenne på at de står i 

vanskelige dilemmaer og utfordringer. Hvordan pårørende skal eller kan involveres avhenger blant 

annet av hvilken rolle de har i en behandlings- eller omsorgssituasjon.   

 

Mål: 

• Kommunen gjennomfører dialog med den enkelte pårørende og synliggjør og anerkjenner 

utfordringene den enkelte pårørende står i. 

• Kommunens ser pårørende som en ressurs i den rollen den han/hun har. Eksempelvis som 

omsorgsgiver, informasjonskilde, støtte/representant for bruker eller som pårørende med 

egne behov for støtte. 
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Utfordringer: 

• Å sette av tilstrekkelig tid til dialog og møtevirksomhet innen eksisterende rammer. 

• Å sikre at alle grupper blir hørt og ulike erfaringer blir delt. 

 

Tiltak: 

• Tjenestene gjennomfører intervju av utvalgte grupper. 

• Tjenestene gjennomfører brukerundersøkelser med oppfølging. 

 

7.2 Samarbeid med pårørende i virksomhet Barn, unge og familie 

7.2.1 Barn som pårørende  

Barn som pårørende har ofte tilleggsbelastninger med foreldre/foresatte som i perioder kan ha 

nedsatt omsorgsevne på grunn av psykiske eller fysiske vansker og lidelser. Det er viktig at barn som 

pårørende fanges opp av hjelpeapparatet, og får tilbud om hjelp og støtte hvis de trenger det.  

 

Barn, unge og familie kommer ofte i kontakt med barn som er pårørende.  Ved behov henviser 

skolehelsetjenesten til øvrig hjelpeapparat. Tjenesten har en koordineringsrolle i samarbeidet med 

foreldre, skolen, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Ansvarsgrupper og 

individuelle planer opprettes etter behov. 

 

Når barna kommer i kontakt med tjenesten Psykisk helse barn og unge så foreligger det vanligvis en 

tilleggsbekymring knyttet til barnets fungering eller psykiske helse. Tjenesten møter også foreldre 

som ønsker veiledning rundt barn som er pårørende. “Veiledningssenteret for pårørende” kan 

kontaktes for ytterligere bistand. 

 

Mål:   

• Barn som pårørende har et godt støtteapparat og nettverk rundt seg. 

• Barn opplever at deres behov blir tatt på alvor, og at de mestrer sin familie- og livssituasjon. 

• Barn som trenger hjelp og støtte fanges opp og sikres et godt tilpasset tilbud, med oppfølging 

over tid. 

 

Utfordringer: 

• Manglende samtykke fra foreldre kan hindre tidlig samarbeid på tvers.  

• Gråsoner mellom tjenester for barn/unge og voksne. 

• Tilstrekkelig tilpasning av tilbud til det enkelte barn.  

 

Tiltak:  

• Barn, unge og familie oppfordrer tidlig til samtykke med tanke på samarbeid på tvers.   

• Kommunen evaluerer jevnlig det kommunale- og interkommunale tilbudet knyttet til barn 

som pårørende. 

 

7.2.2 Voksne som pårørende 

Pårørende er de viktigste støttespillerne og samarbeidspartnere for den som har utfordringer knyttet 

til psykisk helse og/eller rus. 
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Mål:  

• Omsorgspersoner til barnet opplever tilstrekkelig støtte. 

• Godt samarbeid internt og eksternt. 

 

Utfordringer:  

• Å sikre tilstrekkelig samhandling på tvers av tjenester og virksomheter. 

• Å komme tidlig nok inn med støtte. 

• Å sikre brukerperspektivet, og at alle brukere skal ha et eierforhold til både problemer og 

løsninger. 

 

Tiltak: 

• Kommunen utarbeider gode rutiner internt og eksternt for all samhandling rundt barnet og 

familien. 

• Kommunen har universelle foreldreveiledningsprogram som tilbud til alle foreldre. 

  

8 Arbeidsmiljø i kommuneorganisasjonen 
Moderat bruk av alkohol kan oppleves som positiv i flere situasjoner og sammenkomster, og på den 

måte bidra til glede og fellesskap. Samtidig innebærer bruk av alkohol en risiko for helseskader, 

negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. 30 % av korttidsfravær og 15 % av langtidsfravær 

antas å være alkoholrelatert. Rusmiddelbruk oppfattes av mange som en privatsak og det menes at 

ansatte har hatt utfordring i sju år før det går ut over jobben. Å balansere ulike hensyn oppfattes ofte 

som moraliserende og innblanding i en privat sak. Dermed er problemet omfattende. 10-15 % har et 

helseskadelig alkoholforbruk (AKAN.no).  

 

Tilbud til ansatte i Nesodden kommune: 

• Kommune har lavterskeltilbud, som Rask Psykisk Helsehjelp. 

• AKAN-utvalget veileder og bistår i kommunens arbeid. AKAN-kontrakter inngås ved behov. 

• Bedriftshelsetjenesten er en viktig ressurs i arbeidet. Medlem i AKAN-utvalget kan bistå i 

konkrete saker og i det forebyggende arbeid på virksomheter. 

• HMS-arbeid. Ledere med god kompetanse på sykefraværsoppfølging, inkludering og 

psykososialt arbeidsmiljø virker forebyggende og bidrar til tidlig intervensjon. 

• Fastlegen er en viktig samarbeidspartner. 

 

Mål: 

• Kommunen har fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. 

• Kommunen ivaretar ansatte i en vanskelig situasjon. 

 

Utfordringer: 

• Kjennskap til symptomer på utfordringer. 

• Kjennskap til hvor ansatte henvender seg når en har en mistanke. 

• Kolleger og leders mot til å ta «den nødvendige samtale». 

• Gråsonen mellom privat og arbeidsliv. 

• Kultur på arbeidsplassen for sosiale settinger utenom arbeidstiden.  
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• Samarbeidet mellom fastlege, ansatte, arbeidsgiver og AKAN-kontakt kan være utfordrende 

med blant annet tilbakeholdelse av informasjon og taushetsbelagte opplysninger. 

 

Tiltak: 

• Yrkesetikk tematiseres i virksomhetene.  

• Leder har ansvar for at alle ansatte er kjent med kommunens arbeidsreglement og 

retningslinje for AKAN-arbeid. 

• Alle ansatte har kjennskap til hvor de henvender seg om det er behov for bistand.  

• Tilgjengelig informasjon om kommunens AKAN-utvalg samt behandling av AKAN-saker.  

Informasjon om AKAN-arbeid i kommunen er tilgjengelig i kommunens HMS-håndbok, det 

presenteres på nyansattkurs, kommunens HMS-kurs, i personalmøter og andre relevante 

arenaer.  

• Godt arbeidsmiljø med åpenhet virker forebyggende.  

• Bedriftshelsetjenesten har kompetanse og tilbud på rus/graviditet/jobb.  

 

9 Kompetanse i organisasjonen 
Organisasjonen må til enhver tid gjennomgå og sikre at man har tilstrekkelig kompetanse. Det 

forebyggende aspektet skal vektlegges i stor grad. Som eksempel har ansatte fått instruktør-

opplæring i “Vivat førstehjelp ved selvmordsfare” og gjennomfører nå årlige kurs for ansatte. 

 

Mål: 

• Kommunen har tilstrekkelig kompetanse innen feltene rus og psykisk helse til ulike 

målgrupper. 

• Kommunen tilrettelegger for allsidig kompetansehevende tiltak, eksempelvis nettbasert 

undervisning og opplæring. 

 

Utfordringer: 

• Kompetansehevende tiltak krever ressurser, både økonomisk og tidsmessig.  

 

Tiltak: 

• Kompetanseheving i tjenestene på ulike områder for målgruppene, eksempelvis gjennom 

etablering av FACT.   

• Søke midler til kompetansehevende tiltak.  

• Kartlegge behov for kompetanseheving knyttet til de ulike målgruppene. 
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Kommuneforlaget 

• Rammeplan for barnehagen, forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

• Læreplanverket for Kunnskapsløftet, grunnskole 

• Sveinsdottir, V., Bull, H. C., Evensen, S., Reme, S. E., Knutzen, T., & Lystad, J. U. (2019, April 4). A 

• Short History of Individual Placement and Support in Norway. Psychiatric Rehabilitation Journal. 
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11 Vedlegg 
Vedlegg 1 – Lokale funn fra Ungdata 2019 

Vedlegg 2 – Begrepsavklaringer  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 33/19 Orientering fra revisjonen 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00119-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Oppdragsansvarlig revisor vil blant annet orientere om følgende: 

Status for Viken Kommunerevisjon IKS  
Orientering om status for fusjonen av Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
Kommunerevisjon IKS og etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS.  

Status for regnskapsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med følgende: 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2019

Status for forvaltningsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene: 

 NAV Nesodden

 Samfunnssikkerhet og beredskap

Ås, 17.09.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 34/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00038-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Nesodden kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 71-19 Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune, 
Kommunens svar på tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, FIKS 
Årsrapport 2018, Styret FIKS Behandlede saker 2018, Saksutskrift Styret i FIKS sak 
7-19 FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Refusjon fra andre
kommuner 2014 - 2018, FolloRen IKS Årsrapport 2018, Follo LMS IKS Årsmelding
2018, 2 kvartalsrapport 2019 - Saksframlegg, Nesodden KU Status
Forvaltningsrevisjon 2009 - 2019, Nesodden KU Behandlede saker 1 halvår 2019,
Aktivitetsplan Nesodden KU 180619

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 06/19 Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune, KST sak 71/19 (vedlagt) 
RS 07/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Intergrering av flyktninger i 

Nesodden kommune, KST sak 85/19 (ikke vedlagt) 
RS 08/19 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nesodden kommune, 

KST sak 86/19 (ikke vedlagt) 
RS 09/19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i kontrollutvalget 

2018 - ny behandling, KST sak 87/19 (ikke vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 18/19 Kommunens svar på tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
(vedlagt) 

OS 19/19 FIKS Årsrapport 2018 (vedlagt) 
Styret FIKS Behandlede saker 2018 (vedlagt) 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
FIKS Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018 (vedlagt) 

OS 20/19 FolloRen IKS Årsrapport 2018 (vedlagt) 
OS 21/19 Follo LMS IKS Årsmelding 2018 (vedlagt) 
OS 22/19 2 kvartalsrapport 2019 (vedlagt link til rapporten)  
OS 23/19 Nesodden KU Status forvaltningsrevisjon 2009 – 2019 (vedlagt) 
OS 24/19 Nesodden KU Behandlede saker 1.halvår 2019 (vedlagt) 
OS 25/19 Aktivitetsplan pr 18.06.19 (vedlagt) 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen Dato: 12.06.2019 

Vår ref: 19/1946 - 3 - 19/25981 

Arkivkode: FE - 033 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

Bjørnstad 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

071/19 Kommunestyret 19.06.2019 

 
 

 

Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

1. Kommunen slutter seg til sammenslåingen av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.  

 
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019.  

 
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  

 
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets representantskap. Disse 
representantens valgperiode vil vare frem til de nye kommunestyrene/fylkestinget er konstituert og ha 
gjort nye valg av representanter høsten 2019.  

 
5. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med revisjonsåret 2021.  

 
6. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver for seg og 
innstille overfor kommunestyret på revisor for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det 
forutsettes at rådmannen bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen.  

 
7. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale om 2,5 år, med 
mulighet for 1 + 1 års opsjon.  
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8. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig/etter avtale om 2 år med 
mulighet for 1 + 1 års opsjon.  
 
 
 

 

19.06.2019 Kommunestyret 

 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende primærforslag: 
Kommunestyret vedtar bare punkt 1-4 i KUs vedtak (og stryker pkt 5-8) 

 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende sekundærforslag: 
Endring av punktene 5 - 8: 
 
5. Kommunestyret ber Kontrollutvalget vurdere å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og 
med revisjonsåret 2021. 
6. Kommunestyret ber i fall kontrollutvalget anbefaler å konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
hver for seg og innstille overfor kommunestyret på revisor for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmannen da bistår kontrollutvalget med den praktiske 
gjennomføringen av anbudskonkurransen. 
7. I tilfellet konkurranseutsetting vil kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor 
skal skje etter avtale om 2,5 år, med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 
8. I tilfellet konkurranseutsetting vil Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor 
skal skje årlig/etter avtale om 2 år med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 

 

Votering: 
Innstillingen fra kontrollutvalget, punkt 1 til 4, ble enstemmig vedtatt. 
SVs primærforslag fikk 6 stemmer (2 R, 4 SV) og falt. 
SV sitt sekundærforslag ble satt opp mot innstillingens punkt 5 til 8 og ble vedtatt med 19 
stemmer (9 Ap, 4 Mdg, 4 SV, 2 R). 
 

KST- 071/19 Vedtak: 

1. Kommunen slutter seg til sammenslåingen av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.  

 
2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019.  

 
3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  

 
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets representantskap. Disse 
representantens valgperiode vil vare frem til de nye kommunestyrene/fylkestinget er konstituert og ha 
gjort nye valg av representanter høsten 2019.  

 
5. Kommunestyret ber Kontrollutvalget vurdere å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og 
med revisjonsåret 2021. 
 
6. Kommunestyret ber i fall kontrollutvalget anbefaler å konkurranseutsette revisjonsoppdragene 
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hver for seg og innstille overfor kommunestyret på revisor for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmannen da bistår kontrollutvalget med den praktiske 
gjennomføringen av anbudskonkurransen. 
 
7. I tilfellet konkurranseutsetting vil kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor 
skal skje etter avtale om 2,5 år, med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 
 
8. I tilfellet konkurranseutsetting vil Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor 
skal skje årlig/etter avtale om 2 år med mulighet for 1 + 1 års opsjon. 

 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 
 
 
 

Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 20-19 Valg av revisjonsordnnig for Nesodden kommune 

Kart over Viken 

Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS 15042019 

Utredning om Viken kommunerevisjon IKS 

BKR Årsregnskap 2018 

Uttalelse fra de tillitsvalgte i Buskerud Kommunerevisjon IKS 

FDRs Årsregnskap 2018 

Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til Viken 

kommunerevisjon IKS 

Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune 

Oversendelse av sak - Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune 

Jnr 128-19 Finansieringsmodell Viken kommunerevisjon IKS 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 

 

ÅRSRAPPORT 2018 
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1 Grunnlaget for FIKS  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 9  
 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  
 
 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 20 tredje ledd:  
 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke 
legges til kommunens eller fylkekommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den 
aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 
Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle 
kommunen eller fylkeskommunen. 

 
 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble etablert fra 1. desember 2005.  
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 
   
 Enebakk 
 Frogn 
 Nesodden 
 Oppegård  
 Ski  
 Vestby 
 Ås  
 
FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeid mellom 
deltakende kommuner.  
 
Formålet til FIKS følger av vedtektenes kap. 3:  
 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 
gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 
 
2 Styret 
2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i deltakerkommunenes kontrollutvalg med nestlederne 
som personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 
Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 
Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 
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Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 
Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 
Medlem Odd Harald Røst (t.o.m. 17.9.18) 

Stein Martinsen Wik (f.o.m. 17.9.18) 
Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Christian Bilet Ski Roar Thun 
Medlem Håkon Lars Henriksen Ås Einride Berg (t.o.m. 21.11.18) 

Anne Odenmarck (f.o.m. 21.11.18) 
 
Mangeårig styremedlem Odd Harald Røst, fikk høsten 2018 innvilget fritak fra vervet som 
leder av kontrollutvalget i Oppegård. Ny leder av kontrollutvalget og nytt styremedlem er 
Stein Martinsen Wik. 
 
I 2018 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 27 nummererte saker. Møtene ble som 
hovedregel holdt i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert 
styremøte og juleavslutning  
 
Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom 
kontrollutvalgene.  
 
2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 
øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 
 
3 Sekretariatet 
3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2018 hatt følgende ansatte: 
 
• Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder  
• Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling (t.o.m. 6.mars 2018) 
• Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver i 60 % stilling (f.o.m. 1.8.18 t.o.m. 21.9.18)  
 
Kaldahl sa opp sin stilling i prøveperioden. Stillingen som rådgiver 60 % ble utlyst i 
oktober/november. Unni Westli ble tilsatt og vil tiltre stillingen 2.januar 2019. 
 
3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.18 - 6.3.18 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I perioden 7.3.18 – 
31.7.18 besto sekretariatet kun av kontrollsjef/daglig leder. Fra 1.8.18 og til 21.9.18 besto 
sekretariatet av en mann og en kvinne. I perioden 22.9.18 – 31.12.18 besto sekretariatet kun 
av kontrollsjef/daglig leder.  
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3.3 Arbeidsfordeling  
I perioden 2.1.18 - 6.3.18 ivaretok Lene H Lilleheier sekretærfunksjonen for 
kontrollutvalgene Frogn, Nesodden og Ås. I samme periode ivaretok Kjell Tore Wirum 
sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene Enebakk, Oppegård, Ski og Vestby, 
sekretærfunksjonen for fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski samt for 
styret i FIKS. 
Fra 7.mars og ut 2018 ivaretok Kjell Tore Wirum sekretærfunksjonen for de 7 
kontrollutvalgene, fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski samt for styret i 
FIKS. 
 
3.4 Kurs og opplæring 
Nedenfor følger en oversikt over kurs og opplæring sekretariatets ansatte deltok på i 2018:  

Dato Arrangement Deltakere Varighet Merknad 
25.1 Offentlige anskaffelser - Basiskurs Wirum 5,5 timer  
7.-8.2 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 Wirum 11 timer  
20.2 Offentlige anskaffelser – Evalueringsmodeller Wirum 5,5 timer  
22.2 Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv Wirum 1,5 timer  
28.2 Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv Wirum 

Lilleheier 
1,5 timer  

13.-14.3 NKRF Arena for forvaltningsrevisjon 2018 Wirum 8 timer  
15.3 NKRF Møteplass for selskapskontroll 2018 Wirum 6 timer  
20-21.3 FKT Sekretariatskonferansen 2018 Wirum 10 timer  
4.4. Agresso – Opplæring fakturabestilling Wirum 1,5 timer  
5.-6.4 Oslofjord-samling for KU sekretariat Vår 2018 Wirum 8 timer Arrangør 
16.-17.4 
25.4 

Obligatorisk HMS-kurs Wirum 18 timer  

29.8 Dagskurs Public 360 Kaldahl 6 timer  
10.9 Offentlige anskaffelser – Basiskurs Kaldahl 5,5 timer  
15.-16.11 Oslofjord-samling for KU sekretariat Høst 2018 Wirum 8 timer  
SUM   97,5 timer  

 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte er et viktig tiltak i forbindelse med 
kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Sekretariatets målsetning er å være 
oppdatert innen tilsyn- og kontrollfeltet til enhver tid for å kunne yte en forsvarlig 
sekretariatsbistand til kontrollutvalgene. 
   
3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 
og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 
informasjon fra kommunen, revisjonen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til 
vedtak og kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak 
blir formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Publisering av innkallinger 
og protokoller fra utvalgene på kommunenes nettsider i tillegg til FIKS sin nettside, er en 
viktig del av informasjonsarbeidet.    
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FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 
arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  
I 2018 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  
Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 
til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune. Det er ulik praksis hos kommunene 
om kontrollutvalgenes møtedokumenter publiseres samt hvordan.  
Når varamedlemmer innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 
 
FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 
kommune «Public 3600».   
 
3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
 
Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 
avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien. Grunnet 
planer om oppgradering/rehabilitering av kontorlokalene i Rådhusplassen 29, ble FIKS nødt 
til å flytte over i midlertidige kontorlokaler på Bjørnebekk for perioden juli – september. 
FIKS flyttet tilbake til Rådhusplassen 29 i midten av september. Rett før jul ga Ås kommune 
v/økonomisjef melding til FIKS om flytting av sekretariatet grunnet Ås kommune sitt behov 
for kontorlokalene FIKS hadde. Ny kontorplassering blir Skoleveien 3 («Gul-huset»). 
Flytting vil skje over nyttår.    
 
3.5.3 Selskapskontrollen 
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 
kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 
2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  
 
Grunnet underbemanning i FIKS ble det ikke utført selskapskontroll i 2018. 
 
3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 
Kommunene i Follo hadde i 2018 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 
er deltakere i Follo Distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 
Vestby har Deloitte AS som regnskapsrevisor. Både Vestby og Frogn setter 
forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 
oppdragsansvarlig revisor for hele revisjonsoppdraget, dvs. både regnskaps- og 
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forvaltningsrevisjon. Ved konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for 
kontrollutvalgene.  
 
FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 
 
3.5.5 Informasjon om FIKS 
Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 
Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 
forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 
på sidene.  
 
Grunnet at nettsidene til FIKS var bygget på en gammel plattform som ikke lenger lot seg 
oppgradere, ble nettsidene inaktive 11.desember 2018. FIKS får bistand fra Ås kommune 
v/IKT til å opprette ny nettside som vil ivareta kravene til universell utforming. 
 
3.5.6 Internkontroll 
Nedenfor følger en oversikt over avvikshåndtering i FIKS i 2018: 
 Kategori Avvik Merknad 
Kontrollutvalg    
 Møtedeltakelse Ikke meldt forfall (4) 

Innmeldt forfall ikke registrert (1) 
 

 Godtgjørelse Manglende utbetaling (3) 2 av avvikene knytter seg til 2017. 
Mangelfull kommunikasjon mellom 
FIKS og politisk sekretariat 

 Kontaktinformasjon Manglende mottak av innkalling (1) Feil registrert e-post adresse 
 Innkalling Mangelfullt vedlegg i sak (1) Kommunen hadde kun oversendt 

foreløpig årsmelding. Komplett 
årsmelding ble ettersendt til utvalget. 

 Protokoll  Forsinket utsendelse (1) Skyldes høyt arbeidspress før påske 
 Møtested/-lokale  Endret møtested (3) Skyldes dobbeltbooking i kommunen 
FIKS-styret    
 Møtedeltakelse Ikke meldt forfall (1)  
 Godtgjørelse Manglende utbetaling (1) Sammenheng med omlegging av 

lønnssystem i Ås kommune 
FIKS    
 Journalføring Tilsendt dokument ikke mottatt (2) 

Innkommet post lagt feil (1) 
Tilsendte dokument som ikke var 
mottatt er sendt på nytt fra 
kommunen 

 Dokumentoffentlighet Mangelfull vurdering (1) Vurdering foretatt og rettet opp 
 Sak-/arkivsystem Nedetid (2) Fulgt opp av Ås kommune v/IKT 
 Nettside Nedetid (2+) Skyldes mangelfull 

oppdatering/gammel plattform 
 Anbudskonkurranse Forsinket anbudsutlysning (1) Mangelfull kommunikasjon med 

kommunen for bistand til utlysning 
 
3.5.7 Fortsatt drift 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i 2018 vært sårbar grunnet 
underbemanning. 
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Oppegård kommune og Ski kommune vedtok før jul 2018 å si opp avtalen om FIKS med 
endelig uttreden 1.1.2020. Dette har en naturlig sammenheng med at kommunene opphører 
som egne enheter 31.12.19 og at Nordre Follo kommune formelt etableres fra og med 
1.1.2020. Det pågår for tiden et utredningsarbeid om sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. Vedtak om valg av sekretariatsordning vil 
foreligge vinteren/våren 2019.  
I tillegg har Nesodden kommune vedtatt å tre ut av FIKS. Vedtaket er gjort på bakgrunn av 
vedtakene i Oppegård kommune og Ski kommune. Nesodden kommune vil da formelt tre 
ut av FIKS fra og med 1.1.2020. De øvrige deltakerkommunene er blitt orientert om 
vedtaket. 
 
4 Virksomhet i 2018   
4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 50 møter i kontrollutvalgene i 
2018. Utvalgene har behandlet til sammen 260 nummererte saker.  
 

 
2018 2017 2016 2015 

Utvalg 
Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Enebakk 9 36 6 34 6 48 7 57 
Frogn 6 42 7 38 6 43 7 51 
Nesodden 8 42 7 41 7 59 7 47 
Oppegård 6 30 6 29 7 43 7 40 
Ski 7 46 8 49 7 59 7 46 
Vestby 6 27 7 31 6 42 8 38 
Ås 8 37 7 34 7 48 8 43 

 
  

    
  

SUM 50 260 48 256 46 342 51 322 

 
I tillegg har det vært avholdt 2 fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 
hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-
prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 
4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2018 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 
kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  Antall 
Sak Beskrivelse 2018 2017 2016 
Regnskapsrevisjon (RR):     
Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning 7 7 7 
Årsregnskap fra kommunale foretak (DFI KF) Revisjonsberetning 1 - - 
Årsregnskap fra foretak (Vestby havn/Son 
havnekontor) 

Revisjonsberetning 1 1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 5 6 5 
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016    7 
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017   7  
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2018  7   
Revisjonens rapport pr 31.12.15    2 
Revisjonens rapport pr 30.4.16    6 



34/19 Referat og orienteringer - 19/00038-5 Referat og orienteringer : FIKS Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018 
• • • 

 7 

Revisjonens rapport pr 31.10.16   2 6 
Revisjonens rapport pr 30.4.17   6  
Revisjonens rapport pr 31.10.17   4  
Revisjonens rapport pr 31.12.17  4   
Revisjonens rapport pr 30.4.18  4   
Revisjonens rapport pr 31.10.18  4   
Oppsummering interimsrevisjon 2017  1   
Oppsummering revisjon 2017  3   
Kundebrev   - - 
Nummerert brev  2 3 3 
     
Forvaltningsrevisjon (FR):     
Prosjektplan – Overordnet analyse   - 7 
Overordnet analyse 2017-2020   - 7 
Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  10(14) 17 12 
Forvaltningsrevisjonsrapporter   16(17) 12 13 
Forvaltningsrevisjonsrapport Fellesprosjekt: Follo 

landbrukskontor 
1(5)   

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - - 3 
     
Påse-ansvar overfor revisor:     
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  3 6 - 
     
Valg av revisjonsordning/valg av revisor:     
Valg av revisjonsordning 2018: Nordre Follo (Oppegård 

og Ski), Frogn 
2(3)   

Valg av revisjonsordning (deltakelse i FDR IKS) 2018: Enebakk, Nesodden og 
Ås 

3   

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 
2017: Vestby 

- 1 2 

Valg av forvaltningsrevisor 2016/2017: Frogn og Vestby 
2018: Frogn 

1 2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 
revisor 

2017: Oppegård  
2018: Oppegård 

1 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 
2018: Vestby 

1 1 - 

     
Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:     
Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - - 
Utredninger/undersøkelser  1 - 2 
Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  
Østfold kommunerevisjon IKS 

 - - 4 

     
SUM  78(88) 76 89 
 
4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Faglig forum 2018 ble avholdt 25. oktober i kommunestyresalen i Ski rådhus. Møtet samlet 
26 medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i 
år var presentasjon av ny kommunelov v/generalsekretær i Forum for Kontroll og Tilsyn 
(FKT) og GDPR/ny personopplysningslov og krav til kommunene om opprettelse av 
personvernombud v/personvernombudet i Ski kommune. 
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4.4 Samordning av tilsyn 
Kontrollsjef/daglig leder har deltatt på 2 møter med Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
vedrørende samordning av tilsyn mellom kommuner og statlig forvaltning. Plan for 
samordnet tilsyn 2018 ble lagt frem for kontrollutvalgene som orienteringssak. 
 
4.5 Kjøp av konsulent-/rådgivningstjenester fra andre 
Grunnet underbemanningen i sekretariatet i 2018, ga styret fullmakt til kontrollsjef/daglig 
leder å kunne kjøpe konsulent-/rådgivningstjenester fra andre sekretariat ut 2018 frem til ny 
rådgiver ville tiltrå stillingen i 2019. FIKS inngikk avtale med Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) om konsulent-/rådgivningstjenester basert på 
enkeltoppdrag. 
 
4.6 Fusjon med andre sekretariat  
FIKS fikk høsten en invitasjon til dialog om fremtidig sekretariatssamarbeid med Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS). Styreleder og daglig leder deltok i et uformelt 
møte med daglig leder og styreleder i ROKUS IKS.  
 
Det daglige lederne i FIKS og ROKUS IKS har startet arbeidet med å oppdatere utredningen 
som ble gjort høsten 2016 vedrørende sammenslåing/fusjon av FIKS og ROKUS IKS. I tillegg 
har Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) tatt kontakt med FIKS 
og ROKUS IKS for å se på muligheten for å få etablert et større interkommunalt 
sekretariatsselskap i region Viken.  
 
Dette arbeidet vil følges opp i 2019 med målsetning om å kunne legge frem en utredning og 
utkast til selskapsavtale overfor deltakerkommunene i Akershus og Buskerud før sommeren 
2019. 
 
5 Økonomi 
5.1 Sekretariatets drift i 2018 
Det følger av vedtektenes Kap. 6.2  
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 
driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  
 
Tilskuddet fra deltakerkommunene i 2018 var på til sammen kr 1 870 000,-.  
Lønn- og sosiale utgifter utgjør den største posten på FIKS sitt budsjett.  
 
Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 452 390,74. 
Dette skyldes i stor grad at stillingen som rådgiver 60 % sto vakant store deler av 2018. 
Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018 blir bokført og utbetalt i 2019. 
  
5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsuttalelse. 
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6 Oppsummering 
Med underbemanning i sekretariatet, var 2018 et krevende driftsår for FIKS. 
 
Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2018 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 
Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 
har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 
at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  
 
Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 
å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 
 
2019 vil by på en del utfordringer for sekretariatet med den pågående 
kommunesammenslåingen i Nordre Follo, Nesodden kommune sin uttreden av FIKS samt 
påbegynt arbeid med å få FIKS til å bli en del av et større interkommunalt sekretariat i 
region Viken.  
I tillegg vil det høsten 2019 bli valgt nye kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023. 
Sekretariatet ser behovet for at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring av nye 
kontrollutvalg.  
 
  

Ås, 13.juni 2019 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 
Styreleder  Nestleder 

   
   
   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Stein Martinsen Wik/s./ 
   
   
   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

 
BEHANDLEDE SAKER 2018 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

28.02.18    
 1/18 FIKS Årsberetning 2017 – Foreløpig A 
 2/18 FIKS Årsregnskap 2017 - Foreløpig A 
 3/18 Faglig forum 2018 A 
 4/18 Rapport fra sekretariatet A 
 5/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
 6/18 Referat og orienteringer A 
14.06.18    
 7/18 FIKS Årsberetning 2017 A 
 8/18 FIKS Årsregnskap 2017 A 
 9/18 FIKS – Regnskapsrapport pr 7.juni 2018 A 
 10/18 FIKS Budsjett 2019 A 
 11/18 Faglig forum 2018 A 
 12/18 Rapport fra sekretariatet A 
 13/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
 14/18 Referat og orienteringer A 
13.09.18    
 15/18 FIKS – Regnskapsrapport pr 6.september 2018 A 
 16/18 FIKS – Lønnsoppgjør 2018 A 
 17/18 Faglig forum 2018 A 
 18/18 Rapport fra sekretariatet A 
 19/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
 20/18 Referat og orienteringer A 
08.11.18    
 21/18 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS O 
 22/18 Faglig forum 2018 – Evaluering A 
06.12.18    
 23/18 FIKS – Regnskapsrapport pr 30.november 2018 A 
 24/18 Rapport fra sekretariatet O 
 25/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
 26/18 Møteplan 2019 A 
 27/18 Referat og orienteringer A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 
B Under behandling 
O Til videre oppfølging 
U Saken går ut 

 



34/19 Referat og orienteringer - 19/00038-5 Referat og orienteringer : Saksutskrift Styret i FIKS sak 7-19 FIKS Årsregnskap 2018

STYRET I FIKS 
 
 

Saksutskrift 
 

FIKS Årsregnskap 2018 
 
Arkivsak-dok. 19/00043-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 13.06.2019 7/19 

 
Styret i FIKSs behandling 13.06.2019: 
Kontrollsjef/daglig leder orienterte og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 13.06.2019: 

 
1. Styret godkjenner FIKS årsregnskap 2018. 
2. Styret vedtar å tilbakebetale kr 417.000 av årets mindreforbruk til 

deltakerkommunene etter følgende fordeling: 
 

Kommune Beløp 

Enebakk 46 000 

Frogn 53 000 

Nesodden 58 000 

Oppegård 70 000 

Ski 75 000 

Vestby 56 000 

Ås 59 000 

SUM 417 000 

 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 25.juni 2019 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Ås kommune  
Vår ref.: 19/00043 

 
Side 2 av 5 

 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Styret godkjenner FIKS årsregnskap 2018. 
2. Styret vedtar å tilbakebetale kr 417.000 av årets mindreforbruk til 

deltakerkommunene etter følgende fordeling: 
 

Kommune Beløp 

Enebakk 46 000 

Frogn 53 000 

Nesodden 58 000 

Oppegård 70 000 

Ski 75 000 

Vestby 56 000 

Ås 59 000 

SUM 417 000 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Styret i FIKS 
 
Vedlegg: 
FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 - 2018, FIKS 
Tilbakebetaling kommuner 2018 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
SAKSUTREDNING: 
I henhold til vedtektene kap 9.4 skal regnskapet, årsberetningen og revisjonsrapporten 
forelegges kommunestyrene som melding.  
 
Årsregnskapet til FIKS føres som en del av Ås kommunes årsregnskap og den 
ordinære revisjonen vil bli utført i forbindelse med Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon 
av kommunens årsregnskap. 
 
Ansvar 4400 FIKS 
Lønn og sosiale utgifter  
Lønn og sosiale utgifter viser et mindreforbruk på kr 238.198,78.  
 
Lønn faste stillinger viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på litt over kr 125.000,-. 
Dette skyldes at rådgiverstillingen sto vakant i over 7 måneder i 2018.  
Styret innvilget økonomisk kompensasjon til kontrollsjef/daglig leder for overtid i 2018. 
Denne bokføres og utbetales i 2019.  
 
Godtgjørelse folkevalgte er oppført som kr 0,- i 2018. Dette skyldes at utgiften først blir 
bokført og utbetalt i 2019. I den sammenheng bør en vurdere å avsette deler av årets 
mindreforbruk til bundne driftsfond for å dekke disse utgiftene i 2019. 
 



34/19 Referat og orienteringer - 19/00038-5 Referat og orienteringer : Saksutskrift Styret i FIKS sak 7-19 FIKS Årsregnskap 2018

 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 19/00043 

 
Side 3 av 5 

 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.  
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. viser et mindreforbruk på kr 132.818,60.  
 
Bevertning ved møter/utvalg omfatter utgifter til julemiddag i forbindelse med styremøte 
6.desember 2018. 
 
Bevertning ved kurs/opplæring omfatter utgifter til bevertning i forbindelse med Faglig 
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus.  
 
Diverse utgiftsdekning omfatter gavekort til foredragsholdere i forbindelse med Faglig 
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus.  
 
Velferdstiltak/gaver ansatte omfatter påskjønnelse til Jan T. Løkken på 3.000 kroner i 
forbindelse med at han gikk av med pensjon i 2017. Utgiften er bokført i 2018. Øvrige 
utgifter under denne posten er i sammenheng med gave fra Styret i FIKS til Lene H 
Lilleheier som sluttet vinteren/våren 2018.  
 
Portoutgifter omfatter i hovedsak utgifter til utsendelse av forvaltningsrevisjonsrapporter 
og kommunenes årsrapporter og årsregnskap i papirutgave til kontrollutvalgenes 
medlemmer.  
 
Stillingsannonser omfatter utgifter knyttet til ny utlysning av rådgiverstilling på 
www.finn.no høsten 2018.  
 
Kurs og opplæring viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. 
 
Oppholdsutgifter kurs viser et vesentlig merforbruk. Dette har sammenheng med at 
FIKS fikk ansvaret for å være ansvarlig/koordinator for Samling for 
kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2018. Ås kommune  
v/Økonomiavdelingen har bistått FIKS med å sende refusjonskrav til de deltakende 
sekretariatene. Reelt forbruk på denne posten er om lag kr 14.490,90. Refusjoner 
fremkommer under posten 177000 Refusjon fra andre.  
 
Kompetanseutviklingstiltak viser kr 0,-. Dette skyldes at posten knytter seg til 
folkevalgtopplæring for kontrollutvalg. Det har ikke vært avholdt folkevalgtopplæring for 
kontrollutvalgene i 2018.  
 
Kjøregodtgjørelse viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.  
 
Husleie viser et mindreforbruk på kr 17 500,- i forhold til budsjett. Grunnet at FIKS måtte 
flytte over i midlertidige kontorlokaler i forbindelse med rehabilitering av Rådhusplassen 
29, har Ås kommune v/økonomiavdelingen avtalt at FIKS ikke ville bli fakturert for 
husleie for juli og august 2018.  
 
Andre leieutgifter omfatter parkeringsavtale med Europark AS vedrørende 
Rådhusplassen 33 for 2 P-plasser til FIKS sine ansatte. Disse faktureres kvartalsvis.  
 
Kontigenter omfatter FIKS sine medlemskontingenter i NKRF og FKT samt personlig 
medlemskontingent i NKRF for kontrollsjef/daglig leder.  
 
Lisenser omfatter blant annet domeneavgift for nettsiden www.follofiks.no  
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Ås kommune  
Vår ref.: 19/00043 

 
Side 4 av 5 

 

 
Kjøp fra andre  
Kjøp fra andre viser et merforbruk på kr 24.900,- 
 
Kjøp fra kommuner omfatter FIKS sin avtale med Ås kommune om merkantile tjenester 
innen blant annet regnskapsføring, lønn, IKT og arkiv.  
 
IKS der kommunen ikke er deltaker omfatter FIKS sitt kjøp av sekretariatstjenester fra 
ROKUS IKS i november/desember 2018. I forbindelse med underbemanning i FIKS 
høsten 2018, ga styret i FIKS fullmakt til kontrollsjef/daglig leder til å kunne kjøpe noe 
rådgiver-/konsulentbistand fra ROKUS IKS ut året 2018 frem til rådgiverstillingen var 
besatt.  
 
Refusjoner  
Refusjon fra andre kommuner er i henhold til budsjett for 2018. Ved en feilregistrering 
av Ås kommune v/økonomiavdelingen viser opprinnelig budsjett en mindreinntekt på kr 
50.000,- i forhold til reelt budsjett.  
 
Refusjon fra andre må ses i sammenheng med posten 115010 Oppholdsutgifter kurs. 
 
Momskompensasjonsinntekter  
Momskompensasjon omfatter refusjon av mva. på varer og tjenester som erstatter varer 
og tjenester utført i egenregi. 
 
4400 FIKS  
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 452 390,74. 
 
 
Bundet driftsfond 

Dato Tekst Beløp 

01.01.18 Inngående balanse 182 201,31 

31.12.18 Avsetning fond FIKS årsoppgjør 2018 452 390,74 

 SUM 634 592,05  
Kilde: Ås kommune v/Økonomiavdelingen  
 

Pr 31.12.18/01.02.19 disponerer FIKS omløpsmidler tilsvarende kr 634.592,05. 
 
 
Pensjonsforpliktelser  
Nedenfor følger en oversikt over pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS pr 31.12.18. 
 
 

Tekst Beløp 

Gjennomsnittspremie 90 373 

Bruttogaranti 16 886 

Tidligpensjon 10 205 

Premietilskudd 117 464 
Kilde: KLP / Ås kommune v/Lønn 

 
 
VURDERING  
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Ås kommune  
Vår ref.: 19/00043 

 
Side 5 av 5 

 

Bundet driftsfond 
En vil foreslå at deler av mindreforbruket for 2018 overføres bundne driftsfond for å 
dekke godtgjørelse folkevalgte 2018 som blir bokført og utbetalt i 2019.  
 
Det vil også være behov for ekstramidler for 2019 for å kompensere for ekstrautbetaling 
til kontrollsjef/daglig leder for overtid i 2018 som bokføres og utbetales i 2019. I tillegg vil 
det være behov for ekstramidler til lønnsoppgjøret i 2019.  
 
En vil foreslå at kr 417.000,- av årets mindreforbruk tilbakeføres kommunene etter 
samme fordelingsnøkkel som kostnadsfordelingen for kjøp av sekretariatstjenester.  
 
En vil foreslå at bundet driftsfond etter dette vil være på kr 217.592,05. En er av den 
formening at et bundet driftsfond av denne størrelsen vil kunne dekke utgifter overført 
fra 2018 og utforutsette utgifter som vil kunne dukke opp i løpet av 2019. 
 
Pensjonsforpliktelser  
Når det gjelder pensjonsforpliktelser i FIKS, vil dette komme til utregning pr 31.12.19 
overfor de kommunene som har besluttet å avslutte sin deltakelse i FIKS i 2019. 
Påløpte pensjonsforpliktelser i 2019 vil bli inkludert i dette oppgjøret.  
 
Dette gjelder i hovedsak Oppegård og Ski. Nesodden har meldt seg ut, men kommunen 
har ikke avklart hva slags sekretariatsordning de vil ha etter 31.12.19.  
 
Revisjonsuttalelse  
Follo Distriktsrevisjon IKS vil avgi en revisjonsuttalelse til FIKS sitt regnskap for 2018. 
Revisjonsuttalelsen foreligger ikke pr 08.06.19, men vil bli ettersendt.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsjef/daglig leder 
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STYRET I FOLLO REN IKS
Ildri Eidem Løvaas ............................................ Oppegård (styrets leder)
Kari Agnor ................................................................ Nesodden (nestleder)
Rannveig Kvifte Andresen ..................... Ski
Nicolay Cornelius Corneliussen ........... Frogn
Pål Olav Vedeld ................................................... Ås
Marie Hesselberg Simonsen ................ (ansattes representant)

VARAMEDLEMMER

Bjørn Gunnar Ganger ..................................... Oppegård
Jan Kristian Balstad ......................................... Nesodden
Dag Ekelberg ......................................................... Ski
Tone Merete Hauk-Hansen .................... Frogn
Marianne Helen Røed ................................... Ås
Tormod Steinbru ................................................ (ansattes representant)

REPRESENTANTSKAPET
Ordfører Ola Nordal ........................................ Ås (konst.leder)
Ordfører Truls Wickholm ........................... Nesodden 
Ordfører Thomas Sjøvold ......................... Oppegård
Ordfører Hanne Opdan ............................... Ski
Ordfører Haktor Slåke ................................. Frogn

VARAMEDLEMMER

Varaordfører Erik Adland.......................... Nesodden
Varaordfører Jorunn Nakken ................ Ås
Varaordfører Kjell G. Pettersen.......... Oppegård
Varaordfører Camilla Edi Hille ............. Ski
Varaordfører Rita Hirsum Lystad ..... Frogn

ORGANISASJONSNUMMER:  

975 804 569

Matavfall

Plast &

Restavfall

REST-
AVFALL

Antall innbyggere:  

113 530
Antall abonnenter:

43 261
Antall hytteabonnenter:

3 473

Eierkommuner:
Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og Ås

Fakta om  

Omsetning 2018: 

kr 124 431 602

108
Returpunkter

Gjenvinnings
stasjoner
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FORORD

Follo	Ren	hadde	et	aktivt	år	i	2018	med	mange	små	og	
store	prosjekter.	Dette	har	vært	første	hele	året	med	ny	
renovasjonsløsning der matavfall sorteres i grønne poser 
i husholdningen. Restavfallet sammen med matavfallet 
sendes	videre	til	et	sorteringsanlegg	der	matavfall	og	
plastemballasje	tatt	ut.	Matavfallet	blir	transport	til	
behandlingsanlegg for produksjon av biogass og biogjødsel, 
og	plasten	sorteres	ut	og	blir	til	nytt	plastråstoff.	For	å	få	en	
effektiv	og	miljøriktig	løsning	ble	det	bygget	en	omlastehall	
på	2000	kvm	med	tilhørende	lagerbygg	for	avfallsbeholdere	
og utstyr. Det ble også bygget en vaskehall og installert 
en	effektiv	beholdervaskemaskin	for	rengjøring	av	avfalls
beholdere.	Hele	anlegget	var	i	full	drift	i	juni	måned.	

Avfallsmengdene i våre fem eierkommuner ble redusert  
med	ca.	4 %	fra	året	før	til	i	underkant	av	60.000	tonn.	 
En	svært	tørr	sommer	med	lite	innlevert	hageavfall	er	noe	
av	forklaringen	til	nedgangen.	Våre	tre	gjenvinningsstasjoner	
hadde ca. 170.000 besøkende i 2018. 

Med bakgrunn i Eu’s nye mål for avfallshåndteringen fram 
til	2035	satte	administrasjonen	i	Follo	Ren	i	gang	med	en	
revidering og fornying av selskapet strategi. På vårparten 
satte	representantskapet,	styret	og	administrasjonen	seg	
sammen for å lage en ny strategi. Et forslag ble lagt ut på 
høring som igjen resulterte i at en ny selskapsstrategi ble 
vedtatt	på	slutten	av	året.	Strategien	baseres	seg	på	tre	
hovedelementer	som	er	innbyggere,	bærekraft	og	økonomi.	
Nye	ambisiøse	mål	fram	til	år	2035	vil	sette	store	krav	til	
gjennomføring	av	mange	tiltak	allerede	fra	2019.	En	hand
lingsplan	20192022	beskriver	ambisjonene	i	detalj.

Follo	Ren	ble	sertifisert	innenfor	samfunnsansvar	(CSR)	som	
et	at	de	første	selskapene	innenfor	avfallssektoren.	Dette	
har	medført	en	økt	fokus	på	viktige	områder	der	vi	ser	at	det	
finnes	forbedringspotensialer.

Innbyggerne i eierkommunene viser i den årlige omdøm
me	og	kundetilfredshetsundersøkelsen	at	de	er	godt	
fornøyd	med	Follo	Ren.	Vi	scorer	høyest	blant	samtlige	
renovasjonsselskaper og kommuner i hele Øslandområdet. 
Spesielt	gledelig	er	det	at	dette	skjer	etter	at	vi	har	innført	
en helt ny renovasjonsløsning med matutsortering i grønne 
poser	hjemme	i	husholdningen.	Vi	innførte	for	første	gang	
en	«gratis»	rød	julesekk	i	forbindelse	med	julerenovasjonen	
og	tilbakemeldingene	var	gode.	For	å	tilrettelegge	for	økt	
innsamling	av	glass	og	metallemballasje	fikk	de	fleste	
borettslag	og	sameier	tilbud	om	felles	beholdere	hos	seg.	
Utrullingen av disse er i full gang og vi forventer bedre 
innsamlingstall fremover, selv om vi er et selskapene som 
samler	inn	mest	glass	og	metallemballasje	per	innbygger.

I september 2018 ble et prøveprosjekt på to år med en 
«rullende»	gjenvinningsstasjon	startet.	Den	store	lastebilen	
kjører på fast rute som rullerer hver 14.dag. Responsen 
blant	innbyggere	har	vært	god	og	ordningen	skal	evalueres	
hvert halvår.

Follo Ren har høye ambisjoner i årene fremover og vil strebe 
etter	å	være	«tidlig	ute»	med	både	nye	tekniske	løsninger,	
digitalisering	og	nye	tjenester	til	innbyggerne.	For	å	få	til	
dette	vil	selskapet	satse	kraftig	på	å	øke	kompetansen	hos	
de	ansatte	via	videreutdanning,	opplæring	og	kursing.
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Ny strategi i Follo Ren IKS
I	løpet	av	2018	jobbet	vi	frem	ny	strategi	for	Follo	Ren	IKS.	Vi	hadde	en	bred	interessent
dialog	med	politiske	utvalg	i	våre	eierkommuner,	representantskapet,	styret,	ansatte	og	
administrasjonen i våre eierkommuner for å få innspill på hvilket fokus Follo Ren skal ha 
frem	mot	2035.	I	forkant	av	interessentdialogen	ble	de	utarbeidet	et	informasjonshefte	der	
alle	involverte	fikk	bakgrunnsstoff	med	alt	fra	lovverk,	krav	fra	EU	til	hvordan	vi	ser	for	oss	
fremtidens	avfallstjenester.

Interessentene	vi	gjennomførte	møter	med	kom	med	gode	innspill	som	ble	ivaretatt	i	 
selve	utformingen	av	den	nye	strategien	20192035.	Avslutningsvis	ble	strategien	lagt	 
ut	på	høring,	slik	at	alle	innbyggere,	politiske	utvalg	og	andre	interessenter	kunne	få	komme	
med	innspill.	Dette	resulterte	i	en	fremoverlent	strategi	for	20192035.	

Hvor skal vi?  
– avfall 2035

Med	fokus	på	innbyggere,	bærekraft	og	økonomi	skal	vi	løfte	
avfallshåndteringen	til	et	nytt	nivå,	uten	at	miljøet	blir	belastet.

Vårt slagord er: FOLLO REN – SAMMEN FOR ET GRØNNERE FOLLO

Visjon

Enkelt å gjøre riktig 
Avfallshåndteringen	skal	være	 
intuitiv	og	lett	gjennomførbar

God kundeservice  
Vi	skal	behandle	alle	våre	kunder	på	
en	profesjonell,	enhetlig	og	rettferdig	
måte.	Vi	skal	være	lette	å	nå	på	ulike	
plattformer

Vi	skal	involvere	våre	eiere	i	 
utviklingen av gode avfallsløsninger

Vi	ønsker	at	ansatte	skal	bidra	 
til	utviklingen	av	selskapet

vi skal involvere kundene og leverandørene 
våre	og	gi	dem	mulighet	til	å	påvirke	hvilke	
nye	løsninger	og	tjenester	som	igangsettes

Bærekraftige tjenester  
Tjenestene	vi	tilbyr	skal	forbruke	 
mini malt av naturressursene og  
avfallstjenestene	skal	være	krets
løpsbaserte

Fra forbrukere  
til gjenbrukere
Vi	skal	tilrettelegge	for	at	 
innbyggerne våre kan bli gjenbrukere 
gjennom	vårt	tjenestetilbud	og	 
våre	aktiviteter

Sirkulær økonomi   
Vi	skal	jobbe	for	at	ressursene	forblir	
i	økonomien	gjennom	riktig	sysselset
ting	og	gjennomføring	av	prosjekter	
som sikrer inntjening på avfall som har 
en verdi

Riktig pris 
Våre	tjenester	skal	ha	god	pris,	som	
baseres på en avveining mellom miljø 
og økonomi

Forbilde 
Gjennom våre innkjøp skal vi vise vei 
ved å ta miljøhensyn i alle valg vi tar

INNBYGGERE

EIERE 

BÆREBJELKER

PÅVIRKERE

ØKONOMI

KUNDER OG LEVERANDØRER 

BÆREKRAFT

ANSATTE
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Hovedmål

1	Grønn	vekst	kjennetegnes	ved	at	man	har	økt	verdiskapning	samtidig	som	selskapets	klimautslipp	(fotavtrykk)	reduseres

2	GEVA	er,	kort	fortalt,	andelen	klimagassutslipp	dividert	med	bedriftens	verdiskapning.	For	å	oppnå	ekte	grønn	vekst	skal	reduksjonene	
av	bedriftens	utslipp	(CO₂ekvivalenter)	være	5	%	hvert	år,	beregnet	ut	fra	et	referanseår.	Dette	referanseåret	beregnes	fortrinnsvis	ut	fra	
gjennomsnittet	av	verdiskapning	og	klimagassutslipp	over	en	5års	periode.	

HOVEDMÅL MÅLEPARAMETRE

INNBYGGER

Vi	skal	være	det	beste	 
avfallsselskapet i Østlandsområdet

INNBYGGER

Årlig	omdømme	og	 
kundetilfredshetsundersøkelsen.

BÆREKRAFTIG

Vi	skal	tilrettelegge	for	ombruk	for	 
å redusere den totale avfallsmengden 
med	10 %	

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke 
inneholder	miljøgifter,	skal	bli	en	ressurs

Ressursene	skal	behandles	etter	følgende	
målsetting:

• Materialgjenvinning	77 %
• Energiutnyttelse	20 %
• Deponi	3 %
Vi	skal	ha	klimanøytral	drift

BÆREKRAFTIG

Basisår som det måles mot  
er 2017 tall. 

Ombruk måles  gjennom prosjekter som 
har som mål å redusere avfallsmengden 
før det blir materialgjenvunnet

Materialgjenvinning,	energiutnyttelse	og	
deponi	måles	mot	fastsatte	mål

Utslipp	fra	vår	drift	skal	være	null

ØKONOMI

Renovasjonsgebyret skal gå mot  
null uten å gå på bekostning av  
klima og miljø

Vi	skal	ha	grønn	vekst	1

ØKONOMI

Prosentvis nedgang i  
renovasjonsgebyret med 
basisår i 2017

Beregne	GEVA2 med basisår 2017
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HOVEDMÅL 2019-2035 MÅL PERIODEN 2019-2022 KPI

I	2018	ble	også	formen	på	den	fireårige	økonomiske	handlingsplanen	endret.	Handlingsplanen	utarbeides	 
nå	også	med	klare	mål	forankret	i	strategidokumentet.	Ny	tittel	er	«Handlingsplan	Økonomi	og	Mål».

INNBYGGER

Vi	skal	være	det	beste	 
avfallsselskapet i Østlandsområdet

Vi	skal	være	blant	topp	3	av	 
avfallsselskapene på Østlands området  
på årlig benchmarkinig

Flere målepunkter  
fra benchmarkingen

Klager på manglende tømming av  
husholdningsavfall	skal	være	mindre	 
enn	50	klager	pr	måned

Klagestatistikk/ 
automatisk	måling

80 %	av	alle	borettslag	og	sameier	skal	ha	
egen	løsning	for	glass	og	metallemballasje

Prosentvis	andel	borettslag	 
som	har	fått	installert

Introduserer	flere	hentetjenester	på	 
husstandsnivå og faste stoppesteder

Tonnasje innhentet og  
antall	bestillinger	og	bruk

BÆREKRAFTIG

Vi	skal	tilrettelegge	for	ombruk	for	å	 
redusere den totale avfallsmengden  
med	10 %	

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke 
inneholder	miljøgifter,	skal	bli	en	ressurs

Ressursene	skal	behandles	etter	 
følgende	målsetting:

• Materialgjenvinning	77 %
• Energiutnyttelse	20 %
• Deponi	3 %
Vi	skal	ha	klimanøytral	drift

Tekstiler	til	ombruk	gjennom	våre	 
systemer	skal	økes	fra	51 %	til	65 %	 
med basis i 2017 tall

Sammenstilling	av	tall	fra	vår	 
tjenesteleverandør	på	tekstiler	 
og våre plukkanalyser

Matavfall i restavfallet skal reduseres  
fra	56 %	til	25 %	med	basis	i	2017	tall

Plukkanalyse

Redusere	mengden	til	deponi	fra	 
11 %	til	8 %	med	basis	i	2017	tall

Tonn	til	deponi	av	 
total avfallsmengde

Redusere	tonnasje	til	energiutnyttelse	 
fra	54 %	til	42 %	med	basis	i	2017	tall

Tonn	til	energiutnyttelse	 
av total avfallsmengde

Øke	materialgjenvinningsgraden	fra	34 %	 
til	50 %	med	basis	i	2017	tall

Tonn	til	materialgjenvinning	 
av total avfallsmengde

Tilrettelegge	for	mer	ombruk	 
gjennom våre systemer

Måle	igangsatte	prosjekter	innen	 
for ombruk og om mulig tonnasje

Våre	driftsenheter	skal	 
være	klimanøytrale

Utarbeide miljøregnskap

Innsamling på returpunkt og husstandsnivå 
skal	80 %	av	kjøretøyene	våre	klimanøytrale

Utarbeide miljøregnskap

ØKONOMI

Renovasjonsgebyret skal gå mot null  
uten å gå på bekostning av klima og miljø

Vi	skal	ha	grønn	vekst

Øke inntektene gjennom  
salg av renere råvarer

Økte inntekter fra råvaresalg

Øke inntektene gjennom  
salg av tjenester

Økte inntekter på tjenester

Vi	skal	øke	omsetningen	samtidig	 
som vi reduserer vårt fotavtrykk

Utarbeide miljøregnskap
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Styret i Follo Ren

Rannveig Kvifte Andresen Marie Hesselberg Simonsen 
Ansattes representant

Pål Olav Vedeld

Ildri Eidem Løvaas 
Styrets leder

Kari Agnor Nicolay Cornelius Corneliussen
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Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet 
for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. 
Selskapet	ble	opprettet	1.	januar	1995.	Fra	1.	januar	2004	
ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS). 
Selskapet	har	adresse	Kveldroveien	4,	1407	Vinterbro.

Representantskapet 
Representantskapet i Follo Ren består av ordførerne i 
eierkommunene med personlig vararepresentant. I 2018 er 
det	avholdt	to	møter	i	representantskapet	med	til	sammen	
fem	saker	til	behandling.

Styret
Styret i Follo Ren består av seks medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Representantskapet velger en representant 
med	ett	varamedlem	fra	hver	eierkommune.	Styrets	leder	
og	nestleder	velges	av	representantskapet.	Ett	av	styrets	
medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de 
ansatte.	Daglig	leder	har	møterett	i	styremøter	og	rett	til	å	
uttale	seg.	I	2018	er	det	avholdt	åtte	styremøter	der	totalt	
28 saker er behandlet. 

Ansvar og formål
Follo Ren har på vegne av deltakerkommunene ansvar for 
innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall 
som	faller	innenfor	det	til	enhver	tid	gjeldende	kommunale	
ansvarsområdet	etter	forurensningsloven,	og	supplerende	
bestemmelser	gitt	av	sentral	forurensningsmyndighet.	
Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i 
tilknytning	til	ansvarsområdet,	alene	eller	i	samarbeid	med	
andre.

Hovedstrategi
Selskapet	skal	ha	fokus	på	innbyggere,	bærekraft	og	
	økonomi	i	sin	utførelse	av	oppdraget	gitt	i	selskapsavtalen.

Økonomi
Årsregnskapet	er	utarbeidet	og	avsluttet	i	samsvar	med	
Regnskapsloven og god regnskapsskikk for selskap som ikke 
er små foretak.

Selskapet	har	i	2018	hatt	totale	driftsinntekter	på	
kr	124	431	602	mot	kr	116	607	244	i	2017.	

Selskapets	totale	driftskostnader	var	for	2018	
kr	121	582	947,	mot	kr	107	745	813	i	2017.

Ordinært	resultat	for	2018	før	skatt	viser	et	overskudd	 
på	kr	2	903	053.

Follo Ren skiller mellom selvkostområdet som gjelder 
husholdningsavfall	som	er	hovedaktiviteten	i	selskapet,	
og	næringsavfallet	som	bokføres	på	avdeling	bedrift	
med	eget	resultatregnskap.	Bedriftsavdelingen	omsatte	
for	kr	6	064	311	i	2018	med	et	årsresultat	før	skatt	på	
kr	1	088	188.	Resultatet	er	skattepliktig.

Pr.	31.12.2018	utgjorde	selskapets	balanse	kr	83	879	859.	
Selskapets egenkapital utgjorde

kr	24	165	928.	Follo	Ren	tilbakeførte	kr	6	508	317	fra	
tidligere	overskudd	til	eierkommunene	etter	eierandel	i	
selskapsavtalen.

Langsiktig	gjeld	var	på	kr	38	050	787,	herav	pensjons
forpliktelser	på	kr	5	669	147.	Kortsiktig	gjeld	var	på	
kr	21	663	144.	Ved	årsskiftet	var	likviditeten	god.

Driftsinntektene	totalt	har	et	positivt	avvik	på	kr	1	570	602	
mot	budsjett.	Hovedårsakene	er	at	markedsprisene	på	
metall	har	vært	høye	i	2018.	Besøksantallet	på	gjenvinnings
stasjonene og Miløbilen

var	173	838	som	er	2 %	høyere	enn	2017	med	inntekter	 
fra	egenandelbetaling	på	kr	9	352	804	som	er	en	økning	på	
12 %.	

Driftskostnadene	ble	kr	809	044	lavere	enn	budsjettert	
der	mindre	bruk	av	konsulenttjenester,	lavere	kostnader	på	
gjenvinningsstasjonene	samt	lavere	kostnader	til	miljøbil
prosjektet er noen av årsakene.

Personalkostnadene	ble	høyere	enn	budsjettert	på	grunn	
av	flytteprosessen	til	nytt	lager	og	omlastehall,	samt	større	
behov for generell bemanning på servicekontor og omlaste
hall	enn	budsjettert.

Follo Ren innførte ny renovasjonsløsning med blant annet 
utsortering	av	matavfall	høsten	2017.	Det	ble	foretatt	en	
enerettstildeling	av	restavfallet	for	sortering	på	anlegget	til	
ROAF (Romerike avfallsforedling IKS) der avtalens lengde er 
syv år. Prisen på sortering, behandling og avsetning baserer 
seg på selvkostreglene. Anlegget sorterer ut matavfall i 

Styrets  
årsberetning 2018
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grønne poser, plast, metaller og papir. Avsetningsprisene i 
markedet	har	vært	langt	lavere	enn	beregnet	i	hele	2018	
med resultat at behandlingskostnadene har økt betydelig.

En	ny	omlastehall	for	restavfallet	og	et	nytt	lager	på	Fugle
åsen	ble	tatt	i	bruk	i	april	2018.	Det	er	inngått	en	leieavtale	
for 10 år med opsjon på fem år for hele anlegget.

Selskapet	har	vurdert	risikoer	og	usikkerhetsfaktorer	til	
å	være	lave	både	når	det	gjelder	drift	og	økonomi.	En	
vesentlig del av selskapets virksomhet baseres på lang
siktige	avtaler	og	at	det	er	lovpålagte	tjenester	som	sikrer	
inntektene.	Kun	en	mindre	del	av	økonomien	er	utsatt	for	
svingninger i valuta og råvarepriser. Avfallsmengdene som 
genereres	gjennom	husholdningene	endres	relativt	lite	fra	
et	år	til	år.	Follo	Ren	har	lånefinansiert	avfallsbeholdere	og	
tomt	i	Vestby	gjennom	lån	i	Kommunalbanken	til	markeds
messige	betingelser	med	flytende	rente	og	vil	således	være	
eksponert	for	den	til	enhver	tid	gjeldene	markedsrente.	

Follo	Ren	er	i	svært	liten	grad	eksponert	mot	kredittrisiko	
da	eierkommunene	er	de	dominerende	kundene.	Bedrifts
kundene som kjøper tjenester fra Follo Ren har avtaler som 
begrenser risikoen for tap for Follo Ren. Det er sikret god 
likviditet	gjennom	driftstilskudd	fra	eierkommunene.

Selskapet	driver	ikke	forsknings	eller	utviklingsaktiviteter.	

Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om 
fortsatt	drift,	og	styret	bekrefter	at	denne	forutsetning	er	 
til	stede.	Det	har	ikke	oppstått	saker	i	fra	begynnelsen	av	
2019	som	påvirker	årsregnskapet	2018.

Fremtidig utvikling
Selskapet vedtok ny strategi i 2018 der det er lagt vekt på 
bærekraftige	renovasjonsløsninger,	økonomi	og	innbygger
fokus.	Nye	ambisiøse	mål	er	satt	som	skal	dekke	fremtidens	
nasjonale	og	internasjonale	krav	til	avfallsbehandling.	Det	
ble innført ny renovasjonsløsning høsten 2017 som vil 
muliggjøre	å	nå	både	kortsiktige	og	langsiktige	mål.

Bemanning
Ved	utgangen	av	2018	var	det	32	fast	ansatte	i	selskapet,	
der	tre	i	50 %	og	én	i	90 %	stilling.	

I	tillegg	til	dette	ble	det	opprettet	et	100 %	engasjement	
som operatør ved åpning av omlastehallen på Fugleåsen.  
De økende arbeidsoppgavene på kundeservice krevde et  
80 %	engasjement	fra	februar	2018.

For	å	møte	økt	trafikk	på	gjenvinningsstasjonene	i	perioden	
april	til	september	ble	bemanningen	økt	på	gjenvinnings

stasjonene	med	to	stillinger	per	stasjon.	Disse	stillingene	
ble	satt	inn	i	ulik	stillingsgrad,	avhengig	av	behov	på	den	
respektive	stasjonen.	

Totalt	antall	årsverk	med	både	fast	ansatte,	ansatte	i	enga
sjement	og	ekstrahjelp	ble	41,8	i	2018	mot	37,5	i	2017.

Sykefravær
I	2018	var	den	totale	sykefraværsprosenten,	for	alle	fast	
ansatte,	samt	ansatte	i	vikariater	og	midlertidige	stillinger	 
på	5,63 %	mot	5,94 %	i	2017.	

Korttidssykefravær	(fravær	inntil	16	dager)	har	økt	litt	til	
1,77 %	fra	1,04 %	i	2017.

Likestilling
Av	de	totalt	32	fast	ansatte	er	det	69 %	menn	og	31 %	
kvinner. 

Fordelingen	blant	de	14	ansatte	i	administrasjonen	var	ved	
årets	slutt	71 %	kvinner	og	29 %	menn.	

Follo	Ren	har	ingen	fast	ansatte	med	funksjonshemming	og	
heller	ingen	fast	ansatte	med	ikkeeuropeisk	bakgrunn.	Blant	
de	ansatte	som	jobber	som	tilkallingsvikarer	og	i	sommer
engasjement	var	det	flere	med	ikkeeuropeisk	bakgrunn.	
Ved	rekruttering	er	det	fokus	på	likestilling	på	alle	områder.

HMS
I	2018	ble	det	registrert	totalt	217	HMSavvik,	mot	143	i	
2017. Follo Ren er fornøyd med denne utviklingen da det 
viser	økt	fokus	på	HMSarbeid	blant	de	ansatte,	samt	at	det	
nye	avvikssystemet	er	godt	implementert	og	fungerer	etter	
forventningene.

Personskader
I	2018	ble	det	registrert	fire	personskader.	To	av	dem	gjelder	
små skader som kunder på gjenvinningsstasjonene har på
dratt	seg.	Én	gjelder	en	mindre	skade	som	en	ansatt	pådro	
seg.	Skaden	måtte	legebehandles,	men	førte	ikke	til	fravær.

Den	siste	registrerte	skaden	gjelder	en	ansatt	hos	en	
leverandør som ble skadet ved åpning av en container på 
mottaksanlegget.	Skaden	ble	fulgt	opp	av	Arbeidstilsynet	og	
Follo	Ren	var	involvert	i	å	finne	skadeårsaken	og	tiltak	til	å	
forhindre slike skader fremover.

Ytre miljø
Det	ble	registrert	tre	avvik	knyttet	til	ytre	miljø	i	2018.	Ingen	
av	dem	har	ført	til	faktiske	utslipp,	og	alle	ble	håndtert	på	en	
forsvarlig måte. Som en del av en landsdekkende kontrollak
sjon	av	anlegg	som	mottar	og	mellomlagrer	farlig	avfall	fikk	

Styrets årsberetning 2018
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Bølstad	gjenvinningsstasjon	tilsyn	av	Fylkesmannen	i	februar	
2018. Tilsynet avdekket tre avvik. Alle avvik er lukket og 
tilsynet	avsluttet.

Åpning	av	omlastehallen	på	Fugleåsen	og	utslippstillatelsen	
med	tilhørende	krav	satt	av	Fylkesmannen	har	krevd	en	

rekke	tiltak	i	2018.	Bl.a.	ble	det	laget	miljøoppfølgingspro
gram og gjennomført luktmålinger, spredningsanalyse og 
luktrisikovurdering av et eksternt selskap. Fylkesmannen har 
i august 2018 gjennomført en inspeksjon av omlastehallen 
og ikke funnet noen avvik.

Vinterbro 14. februar 2019

Nicolay	Corneliussen Pål	Vedeld Marie H. Simonsen Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER

Ildri Eidem Løvaas
STYRELEDER

Kari Agnor Rannveig	Kvifte	Andresen
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Resultatregnskap REGNSKAPET FØLGER REGNSKAPSLOVEN

2018 2017

Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett Regnskap

Salgs	og	leieinntekter 23	192	602 21	622	000 22 840 244

Driftstilskudd	fra	eierkommunene 1, 7 101	239	000 101	239	000 93	767	000

Sum driftsinntekter 124 431 602 122 861 000 116 607 244

Driftskostnader
Lønn, godtgj. og sosiale kostnader 3 28	835	436 27	660	000 26	200	934

Avskrivninger 11 3	136	431 3	203	000 2 474 720

Annen	driftskostnad 2, 8 89	611	081 91	529	000 79	070	158

Sum	driftskostnader 121	582	947 122	392	000 107	745	813

Driftsresultat 2 848 654 469 000 8 861 432

Finansinntekter
Renteinntekter 626	076 555	000 607	308

Sum eksterne finansinntekter 626 076 555 000 607 308

Finanskostnader
Renteutgifter,	provisjoner	og	andre	fin.utg. 571	677 580	000 617	163

Sum eksterne finanskostnader 571 677 580 000 617 163

Resultat eksterne finanstransaksjoner 54 399 -25 000 -9 855

Ordinært resultat før skattekostnad 2 903 053 444 000 8 851 577

Skattekostnad på næringsvirksomhet 13 250 980 606 024

Årsresultat 6 2 652 073 444 000 8 245 553

Disponering av årsresultatet

Avsatt	til	annen	egenkapital 2 652 073 0 8 245 553
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Balanse
EIENDELER Note 31.12.18 31.12.17

Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11 21	593	479 22	150	103

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 12	180	305 9	825	465

Aksjer og andeler 5 462	301 392	858

Sum anleggsmidler 34 236 085 32 368 426

Omløpsmidler
Kundefordringer 14 2	541	973 2	250	526

Øvrige	kortsiktige	fordringer 4	311	008 3	203	921

Bankinnskudd og kontanter 15 42	790	793 51	860	759

Sum omløpsmidler 49 643 774 57 315 207

Sum eiendeler 83 879 859 89 683 633

EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.18 31.12.17

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Andelsinnskudd 6 1 200 000 1 200 000

Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital selvkost 6 16	328	708 21	022	279

Opptjent	egenkapital	avdeling	bedrift/næring 6 6	637	220 5	799	893

Sum opptjent egenkapital 22 965 928 26 822 171

Sum egenkapital 24 165 928 28 022 171

Årsrapport 18 | Follo Ren 15



34/19 Referat og orienteringer - 19/00038-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.18 31.12.17

Gjeld

Langsiktig gjeld

Avsetning for pensjonsforpliktelser 12 5	669	147 5	045	510

Langsiktig	lån 4 32	381	640 34	453	310

Sum langsiktig gjeld 38 050 787 39 498 820

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 15	614	891 14	753	580

Betalbar	skatt	på	næringsvirksomhet 13 250	980 606	024

Skyldige	offentlige	avgifter 1 484 422 1	627	353

Annen	kortsiktig	gjeld 3,	10 4	312	851 5	175	685

Sum kortsiktig gjeld 21 663 144 22 162 642

Sum gjeld 59 713 931 61 661 462

Sum egenkapital og gjeld 83 879 859 89 683 633

Vinterbro 14. februar 2019

Nicolay	Corneliussen Pål	Vedeld Marie H. Simonsen Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER

Ildri Eidem Løvaas
STYRELEDER

Kari Agnor Rannveig	Kvifte	Andresen
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Kontantstrømoppstilling
2018 2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært	resultat	før	skattekostnad 2	903	053 8	851	577

Periodens	betalte	skatter 606	024

Ordinære	avskrivninger	 2	737	365 2 474 720

Nedskrivninger 455	750

Tap/gevinst	ved	salg	av	anleggsmidler 32	571 0

Poster	klassifisert	som	investerings	eller	finansieringsaktiviteter 0 0

Endring i varer 0 0

Endring	i	kortsiktige	fordringer	kundefordringer 291	487 909	632

Endring	i	kortsiktig	gjeld	inkl	leverandørgjeld 861	311 6	909	415

Økning pensjonsforpliktelse 623	637

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 2	112	812 1	386	048

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 4 538 222 17 759 296

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger	ved	salg	av	varige	driftsmidler 105	000 0

Utbetalinger	ved	kjøp	av	varige	driftsmidler 5	063	759 1	032	860

Innbetalinger ved salg av immatrielle eiendeler 0 0

Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler 0 0

Innbetalinger	ved	salg	av	finansielle	anleggsmidler 0 0

Utbetalinger	ved	kjøp	av	finansielle	anleggsmidler 0 0

Innbetalinger	fra	investeringer	i	finansielle	anleggsmidler 0 0

Utbetalinger	til	investeringer	i	finansielle	anleggsmidler 69	443 63	566

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 028 202 -1 096 426
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2018 2017

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger	ved	opptak	av	ny	langsiktig	gjeld	 740 000 760	000

Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	langsiktig	gjeld 2	811	670 3	021	670

Innbetalinger	ved	opptak	av	ny	kortsiktig	gjeld 0 0

Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	kortsiktig	gjeld 0 0

Netto	endring	i	kassekreditt 0 0

Innbetaling av egenkapital 0 0

Tilbakebetaling av egenkapital 6	508	317 4	213	575

Utbetalinger	av	utbytte 0 0

Innbetalinger	av	aksjonærbidrag 0 0

Innbetaling av konsernbidrag 0 0

Utbetaling av konsernbidrag 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -8 579 987 -6 475 245

Effekt	av	valutakursendringer	på	bankinnskudd,	kontanter	og	lignende 0 0

Netto	endring	i	bankinnskudd,	kontanter	og	lignende 9	069	967 10	187	625

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 51	860	759 41	673	134

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 42 790 792 51 860 759
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Follo	Ren	IKS	årsregnskapet	er	satt	opp	i		samsvar	med	
regnskapslovens	bestemmelser.	Det	er	utarbeidet	etter	norske	
regnskapsstandarder	og	anbefalninger	til	god	regnskapsskikk	
for	selskap	som	ikke	er	små	foretak,	samt	gjeldene	forskrifter	
tilknyttet	lov	om	inter	kommunale	selskaper.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:
Inntektsføring
Inntektsføring	ved	salg	av	varer	skjer	på	leveringstidspunktet.	
Tjenester	inntektsføres	i	takt	med	utførelsen.

Anleggsmidler
Varige	driftsmidler	avskrives	over	forventet	økonomisk	levetid.

Omløpsmidler
Omløpsmidler	vurderes	til	laveste	av		anskaffelseskost	og	virkelig	
verdi.	Kortsiktig	gjeld	balanseføres	til	nominelt	mottatt	beløp	på	
etableringstidspunktet.	Kortsiktig	gjeld	oppskrives	ikke	til	virkelig	
verdi som følge av renteendring.

Fordringer
Kundefordringer	og	andre	fordringer	oppføres	til	pålydende	etter	
fradrag	for	avsetning	til	forventet	tap.

Avsetning	til	tap	gjøres	på	grunnlag	av	en		individuell	vurdering	av	
de enkelte fordringene. 

Skatt
Follo	Ren	IKS	betaler	skatt	av	resultatet	på	avdeling	bedrift/
næring.	Skatter	kostnadsføres	når	de	påløper,	det	vil	si	at	
skattekostnaden	er	knyttet	til	det	regnskapsmessige	resultat	før	
skatt.	Skattekostnaden	består	av	betalbar	skatt.	Skattekostnaden	
fordeles	på	ordinært	resultat	og	resultat	av	ekstraordinære	poster	
i	henhold	til	skattegrunnlaget.

Noter

2018 2017
Ski kommune 17	716	825 24	004	352

Oppegård kommune 17	008	152 21	941	478

Ås kommune 23	689	926 15	659	089

Frogn kommune 25	917	184 16	409	225

Nesodden kommune 16	906	913 15	752	856

Sum 101 239 000 93 767 000

Note 1 Driftstilskudd fra eierkommunene

Note 2 Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon

2018 2017
Oppegård kommune

(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon) 	181	831	 181	831

Nesodden kommune

(Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon)  180 000 180 000

(Renovasjon Ildjernet) 	15	158	 33	031

Sum  376 989 394 862

Regnskapsprinsipper
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2018 2017
Antall årsverk (faste) 29,7 29,2

Antall	årsverk	(vikarer/ekstrahjelp) 7,9 6,3

Antall årsverk (engasjement) 3,7 2,0

Antall	årsverk	(Nav	tiltak) 0,5 0,0

Sum årsverk 41,8 37,5

Lønnskostnader
Lønninger m.m 19	566	333 	17	270	513	

Feriepenger 2	408	236  2 148 018 

Arb.giv.avg. 3	382	439 	3	052	922	

Pensjonskostnader 3	094	241 	3	424	862	

Lønnstilskudd	fra	Nav 201	425 0 

Refusjoner sykelønn 712	882 	802	646	

Ytelser	til	styret 218	372 	215	442	

Øvrige personalkostnader 1 080 122 	891	823	

Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader 28 835 436  26 200 934 

Daglig leder
Lønn 1	153	754 	1	090	522	

Pensjon 201 871  171 712 

Annen godtgjørelse 5	348 	5	040	

 1 360 973  1 267 274 
Det	er	utbetalt	kr	218	372	i	styrehonorar	til	selskapets	styre.	
Det	foreligger	ellers	ingen	ytelser	til	andre	ledende	personer	eller	styre.

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar		Follo	Distriktsrevisjon	IKS 90	000  110 000 

Annen rådgivning og bistand regnskap   

Sum 90 000 110 000

Note 3 Lønnskostnader og godtgjørelser 01.01– 31.12.
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Note 4 Langsiktig gjeld

2018 2017
IB 01.01 34	453	310 36	714	980

Opptak nye lån 740 000 760	000

Betalt avdrag 2	811	670 3	021	670

Saldo 31.12. 32 381 640 34 453 310

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.

Kommunalbanken Løpetid Lånenummer 2018 2017

Lån	tatt	opp	01.10.2013 10 år 20130538 7	225	000,00

Lån	tatt	opp	01.10.2013 30	år 20130539 21	958	300,00

Lån	tatt	opp	30.06.2016 9	år 20160314 1	950	000,00

Lån	tatt	opp	09.02.2017 7 år 20170209 570	010,00

Lån	tatt	opp	01.06.2018 6	år 20180161 678	330,00

Saldo 31.12. 32 381 640,00

Andel	forfaller	etter	5	år	(2024): 	17	350	090	 	22	725	136	

Note 5 Aksjer og andeler
2018 2017

Egenkapitalinnskudd KLP pr. 01.01. 392	858 329	292

Årets innskudd i KLP 69	443 63	566

Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12. 462 301 392 858
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Note 6 Egenkapital

2018 2017

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

IB 01.01. 1 200 000 1 200 000

UB 31.12. 1 200 000 1 200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital selvkost

IB 01.01. Opptjent egenkapital 21	022	279 18	908	376

Tilbakeført	til	eierkommunene,	etter	eierandel	i	note	7 6	508	317 4	213	575

Årsresultat 1	814	746 6	327	478

UB 31.12. inkl. årets resultat 16 328 708 21 022 279

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring

IB 01.01. Opptjent egenkapital 5	799	893 3	881	818

Årsresultat 837	327 1	918	075

UB 31.12. inkl. årets resultat 6 637 220 5 799 893

Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12. 24 165 927 28 022 171

Note 7 Eierinformasjon
2018 2017

Eierandeler:

Ski kommune 25,6 	% 25,6 %

Oppegård kommune 23,4 % 23,4 %

Ås kommune 16,7 % 16,7 %

Frogn kommune 17,5 % 17,5 %

Nesodden kommune 16,8 % 16,8 %

Sum 100,0 % 100,0 %

Note 8 Leieavtaler 2018

Avtaler og priser pr 31.12.2018

Festeavtaler / leie av eiendom/tomter Leieperiode frem til 2018 2017

Administrasjonskontor		Kveldroveien	4,	Vinterbro 01/07/2021 768	688 1	007	372

Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås 29/05/2022 91	264 88	092

Oppegård gjenvinningsstasjon, Oppegård Løpende 181	831 181	831

Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden 31/12/2022 180 000 180 000

Omlastehall og lager, Langhus 3/31/2028 1	934	007 0
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Note 9 Budsjett avvik
Årsresultatet	var	positivt	med	kr	2	652	073	for	både	
selvkost	og	bedrift.	Drifts	inntektene	har	et	positivt	
avvik	på	kr	1	570	000	der	markedsprisene	for	metall	
utgjør hovedtyngden.

Driftskostnadene	ble	kr	810	000	lavere	enn	budsjettert	
der	mindre	bruk	av		konsulenttjenester,	lavere	kostnader	
på	gjenvinningsstasjonene	samt	lavere	kostnader	til	
miljøbilprosjektet er noen av årsakene. 

Personalkostnadene	ble	høyere	enn	budsjettert	på	
grunn	av	flytteprosessen	til	nytt	lager	og	omlastehall,	
samt større behov for generell bemanning på kunde
senter	og		omlastehall	enn	budsjettert.

Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF
Follo	Ren	IKS	har	tildelt	enerett	på	sortering	og	 
behandling av ca. 20 000 tonn restavfall per år 
på	ettersorteringsanlegget	til	ROAF	(Romerike	
avfalls	foredling	IKS).	Betingelsene	er	at	prisen	på	
	behandlingen	skal	skje	til	selvkost.	

Denne	avtalen	startet	1.	oktober	2017	og	løper	fram	til	
30.	september	2024.

Prisen	for	behandling	blir	satt	gjennom	budsjett
behandlingen	og	etterkalkuleres	etter	endt	år	i	henhold	
til	selvkostreglene.

Det	er	foretatt	en	avsetning	på	kr	482	000	for	kostna
den i regnskapet for 2018.

Note 11 Varige driftsmidler
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Anskaffelseskost	01.01. 41	500 213	015 3	737	236 3	554	901 17	060	617 24	607	269 4	671	849 26	309	251 30	981	100 55	588	369

Årets	tilgang	 0 0 1	114	019 1	640	120 2	309	620 5	063	759 0 0 0 5	063	759

Årets avgang 0 0 104	760 0 0 104	760 0 0 0 104	760

Anskaffelseskost 31.12. 41 500 213 015 4 746 495 5 195 021 19 370 237 29 566 268 4 671 849 26 309 251 30 981 100 60 547 368

Akk.	av	 
/	nedskrivninger	01.01. 41	500 213	015 3	419	649 1	438	889 9	668	752 14	781	805 1	830	997 7 000 000 8	830	997 23	612	802

Tilbakeførte avskrivninger 0 0 32	301 0 0 32	301 0 0 0 32	301

Årets avskrivninger 0 0 242	153 602	220 1	761	354 2	605	727 131	638 0 131	638 2	737	365

Årets nedskrivinger 0 0 13	325 0 17	438 30	763 424	987 0 424	987 455	750

Akk. av-  
/nedskrivninger 31.12. 41 500 213 015 3 642 826 2 041 109 11 447 544 17 385 994 2 387 622 7 000 000 9 387 622 26 773 616

Bokført verdi pr. 31.12. 0 0 1 103 669 3 153 913 7 922 693 12 180 275 2 284 227 19 309 251 21 593 479 33 773 752

Levetid - antall år 3 år 5 år 5 - 10 år 10 år 8 - 10 år 40 år

Anleggsmidler	er	vurdert	til	anskaffelseskost.	Anleggsmidler	med	begrenset	økonomisk	levetid	avskrives	lineært	med	like	store	 
årlige	beløp	over	levetiden	til	anleggsmiddelet.
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Generelt om pensjonsordningen 
i Follo Ren IKS
Foretaket	er	pliktig	til	å	ha	tjenestepensjonsordning	
og	etter	lov	om	obligatorisk	tjenestepensjon,	og	har	
etablert	pensjonsordning	som	tilfredsstiller	kravene	
i	loven.	Follo	Ren	IKS	har	kollektiv	pensjonsordning	
i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer 
ytelsesbasert	pensjon	for	de	ansatte.

Pensjonsordningen	omfatter	alders,	uføre,	ektefelle,	
barnepensjon	samt	AFP/tidligpensjon.

Regnskapsføring av pensjon
Etter	gjeldende	forskrifter	om	årsregnskap	og	
årsberetning	skal	driftsregnskapet	belastes	med	
pensjonskostnader	som	er	beregnet	ut	fra	langsiktige	
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og 
Gregulering.	Pensjonskostnadene	beregnes	på	en	
annen	måte	enn	pensjonspremien	som	betales	til	
pensjonsordningen,	og	det	vil	derfor	normalt	være	
forskjell mellom disse to størrelsene. 

Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser

2018 2017

Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,10 %

Diskonteringsrenter 2,60 % 2,40 %

Årlig lønnsvekst 2,75 % 2,50 %

Årlig	Gregulering 2,50 % 2,25 %

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening 	3	361	669	 	3	436	610	

Rentekostnad  820 478 	796	701	

Brutto	pensjonskostnad  4 182 147 	4	233	311	

Forventet avkastning 	975	316	 	773	092	

Administrasjonskostnad/Rentegaranti 	146	128	 	149	987	

Netto	pensjonskostnad	inkl.	adm.kost 	3	352	959	 	3	610	206	

Aga	netto	pensjonskostnad	inkl.	adm.kost 	472	767	 	509	039	

Resultatført	planendring  

Resultatført	aktuarielt	tap 	95	136	 	79	849	

Resultatført pensjonskostnad  3 920 862  4 199 094 

Pensjonsforpliktelse
Brutto	påløpt	pensjonsforpliktelse 	34	677	171	 	31	215	988	

Pensjonsmidler 	25	280	201	  22 807 447 

Netto	forpliktelse	før	arb.avgift 	9	396	970	 	8	408	541	

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga  5 669 147  5 045 510 

Innbetalt	premie	inkl.	administrative	kostnader	til	pensjonsordning	i	2018	utgjør	kr	2	889	768.
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Note 13 Skattekostnad
2018 2017

Ordinært	resultat	før	skattekostnad 	2	903	054	 	8	851	577	

Permanente forskjeller 	2	909	 	

Resultat	unntatt	bedriftsbeskatning 	1	814	746	 	6	326	478	

Skattbart resultat  1 091 216  2 525 098 

Skattekostnad	23%/24% 	250	980	 	606	024	

Det	skilles	mellom	resultat	fra	selvkost	og	resultat	oppnådd	gjennom	salg	av	tjenester	i	avdeling	bedrift/næring.	
Overskudd	opptjent	fra	bedrifter	skal	bedriftsbeskattes.

Note 14 Kundefordringer
2018 2017

Kundefordringer 	2	542	013	 	2	250	526	

Kundefordringer	er	vurdert	til	pålydende,	med	en	avsetning	for	tap	i	2018	på	kr	30	291.
Selskapet	har	ingen	fordringer	som	forfaller	senere	enn	ett	år	etter	regnskapsårets	slutt.

Note 15 Bundne midler
2018 2017

Bunden	bankkonto	for	forskuddstrekk	pr.	31.12 	981	125	 	851	717	

Skyldig	forskuddstrekk	termin	6	pr.	31.12 	930	298	 	828	369	
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For	2018	har	Follo	Ren	samlet	inn	data	for	det	første	om
rådet som har den største innvirkningen på klimautslippene 
til	selskapet.	

Dette	er	drivstoffbruk	for	bedriftens	egne	kjøretøy,	private	
kjøretøy	brukt	i	jobbsammenheng	og	innsamling	av	hus
holdningsavfall på husstandsnivå. 

Vi	har	videreført	arbeidet	med	å	finne	data	for	område	2	og	
3,	men	dette	har	vist	seg	å	være	en	kompleks	oppgave.	Ikke	

alle	dataene	er	tilgjengelig	da	noen	av	våre	leverandører	ikke	
fører	slik	statistikk	enda.	I	alle	våre	nye	avtaler	er	innlevering	
av	årlig	miljøregnskap	et	krav	slik	at	våre	fremtidige	miljø
regnskap	blir	så	komplette	som	mulig.

Innsamlet data gir et bilde av hvor stort karbonavtrykk 
driften	av	Follo	Ren	har.	Målet	er	å	bli	klimanøytrale.

Miljørapport
Follo Ren jobber for å bli en klimanøytral virksomhet. I 2018 er arbeidet med 
å	finne	ut	hvor	stort	karbonavtrykk	virksomheten	setter	ved	dagens	drift	
videreført. Karbonavtrykk er et avtrykk som viser virksomhetens årlige utslipp 
av	karbondioksid.	Vårt	ønske	er	at	vi	skal	få	til	økt	verdiskaping	samtidig	som	vi	
minimerer vårt karbonavtrykk.

Datagrunnlaget som ble samlet inn for 2017 er nå videre utviklet. Datainnsamlingen er delt i tre områder, som er basert på 
Greenhouse	Gas	Protocol	Corporate	Standard	(forkortet	GHGProtokollen).	Disse	tre	områdene	er:

DIREKTE UTSLIPP 
fra vår virksomhet. Transport med 
kjøretøy som opereres av virksomheten. 
Stasjonær	forbrenning	av	fossile	brensler.	
Utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser. 
.

INDIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet. 
 Fjernvarme og innkjøpt 
elektrisitet

INDIREKTE UTSLIPP 
fra vår virksomhet.   Forretningsreiser, 
innkjøpte	transporttjenester,	
pendling, innkjøp av produkter og 
Avfall og renovasjon
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Regnskapet	viser	at	den	største	kilden	til	klimag
assutslipp	kommer	fra	drift	av	våre	anleggsmaskiner	
og	innsamling	av	avfall	på	husstandsnivå.	Dette	
inkluderer trucker, hjullastere og renovasjonskjøretøy. 
I	2018	har	klimautslippene	blitt	redusert	som	følge	at	
renovasjonskjøretøyene	i	større	grad	benytter	biogass.	Follo	
Ren	setter	krav	i	alle	nye	innkjøp	til	klimanøytral	drift	av	større	kjø
retøy.	Når	nye	avtaler	igangsettes	vil	dette	sørge	for	at	klimautslippene	
går	ytterligere	nedover.	

Når	det	gjelder	innkjøp	av	elektrisk	kraft	har	vi	lagt	til	grunn	europeisk	miks.	
Dette	fordi	vi	pt	ikke	har	total	oversikt	på	hva	som	er	innsatsfaktorene	(kullkraft,	
vannkraft	etc.)	Dette	vil	gjennomgås	i	2019.

Miljøregnskap
FORBRUK CO2-UTSLIPP I TONN

2017 2018 ENHET 2017 2018

SCOPE 1 / DIREKTE UTSLIPP

Bensin 529 liter 0,1 0,1

Diesel 47	898 53	356 liter 127,00 141,5

Totale utslipp scope 1 127,00 141,5

SCOPE 2 / INDIREKTE UTSLIPP

Elektrisitet gjenvinningsstasjoner 117	647 134	732 kWh 56 64

Elektrisitet omlastehall 34	843 kWh 18

Elektrisitet administrasjon 47	580 34	843 kWh 22,70 17

Oppvarming, gass administrasjon kWh

Totale utslipp scope 2 79 99

SCOPE 3 / INDIREKTE UTSLIPP VALGFRI 

Innsamling av husholdningsavfall, biogass 231	900 m3

Innsamling av husholdningsavfall, diesel 	249	760 	77	464 liter 664,00 206	

Transport av avfall fra returpunkt, gjenvinningsstasjoner 
og omlastehall, diesel 27 202 119	761 liter 220,00 313

Forretningsreiser,	ansattes	biler 767 liter 2

Totale utslipp scope 3 884 515

Totale utslipp alle scope 1 089,8 755,7
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Gebyrgrunnlaget  
per innbygger i 2018 var  
kr 876,- mot kr 777,- i 2017.
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Nøkkeltall  
avfallsmengder
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0 5 000 10 000 15 000 20 000

Total avfallsmengde

57 458 TONN
Husholdningsavfall: 51 873 tonn
Næringsavfall: 5 585 tonn*

 Restavfall fra husholdningene

Matavfall

Trevirke

Papp/papir/drikkekartong fra husholdningene

Papp/papir/drikkekartong fra gjenvinningsst.

Hageavfall

Rest etter sortering på gjenvinningsst.

Grave- og rivemasser

Glass- og metallemballasje

Metall

Impregnert trevirke

EE-avfall

Gips

Farlig avfall

Klær og sko

Plastemballasje fra husholdningene

Plastemballasje fra gjenvinningsst.

Bildekk

4 650 / 80  Total  4 730 

183 / 28  Total  211 

129 / 20  Total  149 

1 4182 / 1 513  Total  15 695 

6 838 / 1 067  Total  7 905 

4 895 / 538  Total  5 433 

4 298 / 671  Total  4 969 

3 650 / 570  Total  4 220 

3 139 / 0  Total  3 139 

2 026 / 39  Total  2 065 

1 598 / 249  Total  1 847 

1 233 / 193  Total  1 426 

985 / 154  Total  1 139 

824 / 129  Total  953 

845 / 107  Total  952 

947 / 0  Total  947 

740 / 116  Total  856 

711 / 111  Total  822 

Totalt antall tonn avfall med prosentvis 
nyttegjørelse av avfallet etter sortering

TONN 
2018

HUSHOLD-
NINGS- 
AVFALL

NÆRINGS 
AVFALL OMBRUK

MATERIAL-
GJENVINNING

ENERGI-
GJENVINNING DEPONI

Restavfall fra husholdningene 15	695 14 182 1	513 100
Matavfall 3	139 3	139 0 100
Trevirke 7	905 6	838 1	067 100
Papp/papir/drikkekartong	fra	husholdning 5	433 4	895 538 99 1
Papp/papir/drikkekartong	fra	gj.st. 953 824 129 99 1
Hageavfall 4	730 4	650 80 100
Rest	etter	sortering	fra	gjenvinningsstasjonene 4	969 4	298 671 7 89 4
Grave	og	rivemasser 4 220 3	650 570 100
Glass/metallemballasje 2	065 2	026 39 98,5 1,5
Metall 1 847 1	598 249 82 1,6 16,4
Impregnert trevirke 1	426 1	233 193 100
EEavfall 1	139 985 154 87 7,3 5,7
Gips 856 740 116 100
Farlig avfall 822 711 111 26 66 8
Klær	og	sko 947 947 0 79,8 18,6 1,5 0,1
Plastemballasje fra husholdning 952 845 107 100
Plastemballasje fra gj.st. 211 183 28 100
Bildekk 149 129 20 6,2 73,6 20,2
Total avfallsmengde 57 458 51 874 5 584

TOTALT ANTALL TONN AVFALL  
PER AVFALLSTYPE

*  Beregnede tall
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TOTALE AVFALLSMENGDER FORDELT 
PÅ GJENVINNINGSGRAD I FORHOLD  
TIL SELSKAPETS MÅL OG EU-KRAV

EU krav:
50 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2020	
55 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2025 
60 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2030	
65 %	av	husholdningsavfall	til	materialgjenvinning	innen	2035

DeponiOmbruk* Material-
gjenvinning

Energi-
utnyttelse

2016 – Totalt 58 733

2017 – Totalt 59 891

2018 – Totalt  57 427 
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TOTALE AVFALLSMENGDER  
FORDELT PÅ GJENVINNINGSGRAD 
– INKLUDERT NÆRINGSAVFALL

*  Det er mye ombruk som ikke ligger i våre 
statistikker.	Mesteparten	av	ombruket	
foregår	via	arving	av	klær,	og	Finn.no	
og	tilsvarende	tjenester,	i	apper,	sosiale	
medier,	ombruksbutikker	osv.	

Ombruk	måles	ikke	her.	Follo	Ren	skal	tilrettelegge	for	 
ombruk	for	å	redusere	den	totale	avfallsmengden	med	10 %	
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Totalt

457
kg per år

per person

125 kg  Restavfall husholdningene

60 kg Trevirke

43 kg Papp/papir/drikkekartong husholdningene

41 kg Hageavfall

Restavfall fra gjenvinningsst. 38 kg 32 kg Grave og rivemasser

Matavfall 28 kg 18 kg Glass-/metallemballasjev

Metall 14 kg 11 kg Impregnert trevirke

EE-avfall 9 kg 8 kg Klær og sko

7 kg Papp/papir/drikkekartong gjenvinningsst.

7 kg Gips

Plastemballasje fra husholdning 7 kg

Farlig avfall 6 kg

  Plast fra gjenvinningsstasjonen 2 kg 1 kg Bildekk
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Gjenvinningsstasjonene	har	et	likt	tilbud	til	alle	Follo	Rens	
kunder,	har	like	åpningstider,	og	likt	tilbud	om	mottak	av	
avfall. Det vesentligste av kostnader dekkes over renova
sjonsgebyret, men noe er inntekt fra salg av gjenvinnbare 
fraksjoner og egenbetalingen fra stasjonenes kunder. 
Utover	mottak	fra	husholdninger	tas	det	i	mot	noe	avfall	fra	
næringskunder.

Det	har	vært	en	mindre	nedgang	i	avfallsmengdene	i	
2018	i	forhold	til	tidligere	år.	Hovedsakelig	skyldes	dette	
mindre	hageavfall	som	er	et	resultat	av	den	ekstraordinært	
varme sommeren 2018. Totalt sank avfallsmengdene på 
stasjonen	med	10 %,	hageavfall	isolert	sett	sank	med	30 %.	

Besøkstallene	gikk	også	litt	ned,	fra	170.400	til	169.802,	en	
reduksjon	på	0,3 %.

Follo	Ren	er	en	mottaker	av	avfall,	og	har	driver	ikke	med	
behandling av avfallet. Gjenvinningsstasjonene driver med 
mottak,	emballering/pakking,	deklarering	og	forsendelse	av	
avfall. I løpet av året er det kjørt ut over 1700 vogntog med 
avfall fra de tre gjenvinningsstasjonene. 

Det	har	vært	to	myndighetsinspeksjoner	på	Bølstad	
gjenvinningsstasjon i løpet av 2018. Miljødirektoratet og 
Fylkesmannen	gjennomførte	tilsynsaksjon	rundt	farlig	avfall	
i	februar.	Det	ble	gitt	tre	avvik	og	tre	bemerkninger	ved	

Gjenvinningsstasjoner
Follo	Rens	gjenvinningsstasjoner	er	selskapets	tilbud	til	innbyggere	for	å	kunne	
kvitte	seg	med	større	mengder	avfall	og	andre	typer	avfall	enn	det	som	samles	inn	
hjemme.	Follo	Ren	drifter	gjenvinningsstasjonene	Bølstad	i	Ås	kommune,	Teigen	i	
Nesodden	kommune	og	Oppegård	på	Sofiemyr	i	Oppegård	kommune.
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denne	aksjonen,	disse	er	nå	lukket.	Arbeidstilsynet	var	på	
inspeksjon i juni som oppfølgning av en skadesak i et annet 
selskap.	Det	ble	ikke	gitt	pålegg	i	den	forbindelse.	

Gjenvinningsstasjonene er utdaterte og i behov for 
oppgradering.	Det	er	gjennomført	noen	mindre	tiltak,	men	
behovet	for	vedlikeholdstiltak	og	investeringer	må	sees	opp	
mot (total)renoveringer som forhåpentligvis kan realiseres de 
nærmeste	årene.

Plukkanalyse
Det gjennomføres en plukkanalyse årlig for å anslå innholdet 
i restavfallsfraksjonen. Det slurves en del med sortering her, 
og	mye	av	avfallet	som	havner	i	restavfallet	skulle	vært	i	
andre	sorteringer.	Dels	er	dette	et	problem	med	at	avfallet	
ikke	havner	der	det	skal,	dette	gjelder	spesielt	farlig	avfall.	
Videre	er	det	avfall	iblandet	restavfallet	som	Follo	Ren	kan	
få	betalt	for.	I	2018	ble	det	f	eks	levert	4969	tonn	med	
restavfall fra stasjonene, og andelen for metall og papp lå 
på	hhv	4,8 %	og	4,5 %.	Det	tilsvarer	238	tonn	med	metall	og	
223	tonn	med	papp	som	Follo	Ren	har	levert	som	restavfall	
til	høy	pris,	mens	man	kunne	fått	betalt	for	det	ved	levering	
som ren fraksjon. Totalt merkostnad for Follo Ren bare ut fra 
disse to avfallstypene er i størrelsesorden 1 million kroner.

Plukkanalysen	viser	forholdsvis	like	tall	som	tidligere	år,	men	
andelen	rett	sortert	restavfall	faller	fra	72,5 %	til	70,1 %.	

En	vesentlig	årsak	til	dette	er	mindre	plast	i	restavfallet,	da	
mye av plasten i dag går som egen fraksjon der den før var 
	iblandet	i	restavfallet.	Dette	går	også	igjen	på	emballasje
plasten	som	synker	fra	4,5 %	til	2,3 %.	Treverk	går	også	ned,	
mens	metall	og	farlig	avfall	stiger.	Tekstiler	øker	svakt	til	
3,8 %,	men	er	fremdeles	under	målet	på	4,5 %	

Oppegård gjenvinningsstasjon

Bølstad gjenvinningsstasjonTeigen gjenvinningsstasjon
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Tonnasje

Antall	tonn	av	ulike	avfallstyper	levert	til	gjenvinningsstasjonene	i	2018*	 

Besøkende ved gjenvinningsstasjoner

*	inkludert	avfall	fra	næringsdrivende

Tallene	inkluderer	også	fakturerte	bedriftskunder
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Miljøbilen	kjører	på	14dagersrute,	og	tanken	er	å	
innarbeide	vane	om	at	Miljøbilen	står	på	fast	sted	til	fast	
tid.	I	oppstartsperioden	var	det	to	stoppesteder	hver	dag,	
mandag	til	og	med	torsdag.	Bilen	står	forholdsvis	lenge	på	
hvert	stoppested,	og	man	ser	at	de	fleste	kunder	kommer	
med en gang bilen står ferdig rigget. Det ble derfor vurdert 
at	man	skal	øke	til	tre	stoppesteder	de	fleste	dager	neste	år,	
for	å	nå	enda	flere	kunder	i	sitt	nærmiljø.	

Miljøbilen	er	betjent	med	en	ansatt	fra	gjenvinningsstasjonen,	
samt en sjåfør. 

Miljøbilen	er	godt	mottatt	av	innbyggere	og	eierkommuner,	
og hadde gode besøkstall den første perioden på høsten 
2018. Utover høsten og vinteren har besøkstallet sunket, 
men	det	forventes	at	dette	vil	ta	seg	opp	i	løpet	av	våren.

Miljøbilen *Se www.folloren.no for betingelser 
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Follo	Ren	startet	tjenesten	Miljøbilen	høsten	2018.	Dette	er	en	mobil	
gjenvinningsstasjon med faste stoppesteder. Meningen er at innbyggerne skal 
kunne	levere	mindre	mengder	avfall	i	sitt	nærmiljø,	uten	å	trenge	bil	eller	annen	
transport.	Avfallsmengdene	er	begrenset	til	det	man	kan	bære	av	avfall,	og	prisen	
for	å	levere	er	redusert	i	forhold	til	gjenvinningsstasjonene.	
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Ved	utgangen	av	2018	sto	det	utplassert	31	729	beholdere	
til	restavfall	og	28	972	beholdere	til	papir.	Totalt	er	det	60	
701 beholdere som står utplassert i Follo Rens område. 
Det skjer en stadig økning i antall nedgravde brønner, noe i 
eksisterende	borettslag	og	sameier,	men	mest	i	nye	bygge
prosjekter.	Totalt	er	det	337	nedgravde	brønner	til	restavfall	
og	papir	fordelt	på	de	fem	eierkommunene	til	Follo	Ren.	
I	tillegg	er	det	30	nedgravde	avfallsbrønner	for	glass	og	
metallemballasje. 

Total	mengde	samlet	inn	i	restavfallsbeholdere	hos	hus
standene	i	2018	var	18	719	tonn.	Dette	er	en	økning	

fra	2017	på	1200	tonn	og	6,9 %.	Dette	til	tross	for	at	
	befolkningsveksten	kun	har	vært	på	0,9 %.

Tidligere	ble	alt	restavfall	sendt	til	forbrenning,	men	med	
innføringen av ny renovasjonsløsning fra oktober 2017, går 
er	det	nå	vesentlig	mer	til	materialgjenvinning.

I	dag	går	innholdet	i	restavfallsbeholderen	først	til	etter
sortering	ved	anlegget	til	ROAF	på	Skedsmo.	I	2018	ble	
det	sortert	ut	3139	tonn	matavfall	i	grønne	poser.	Dette	
matavfallet	gikk	til	produksjon	av	biogjødsel	og	kompost.	
Anlegget sorterer ut plasten fra Follo Rens innbyggere i fem 
ulike	kvaliteter.	Totalt	mengde	utsortert	plastemballasje	til	
materialgjenvinning	var	845	tonn	i	2018.

I	2018	ble	det	totalt	samlet	inn	4	895	tonn	papp/papir/
drikkekartong.	Dette	er	en	nedgang	på	1,1 %	fra	2017	og	
det	kan	se	ut	til	at	innsamlet	mengde	papp/papir/drikke
kartong	er	i	ferd	med	å	stabilisere	seg	på	dette	nivået,	etter	
en	jevn	nedgang	de	siste	årene.	Nedgangen	skyldes	at	hus
holdningene kaster mindre papir, ikke at det blir feilsortert. 
Vi	leser	mindre	papiraviser,	og	er	mer	digitale	enn	tidligere,	
noe som blir gjenspeilet i papirmengden.

1.	oktober	2017	fikk	Follo	Ren	ny	leverandør	for	innsamling	
av avfall fra husholdningene. NordRen er ansvarlig leveran
dør	for	all	innsamling,	og	2018	er	deres	første	hele	driftsår.	
Tjenesten har stabilisert seg på et godt nivå.

Follo	Ren	har	i	2018	jobbet	med	å	øke	tjenestetilbudet	til	
borettslag	og	sameier.	Det	er	flere	som	bor	i	borettslag	og	
sameier	som	ikke	har	bil	og	som	dermed	har	en	utfordring	
med	å	få	kastet	glass	og	metall	og	tekstiler	på	returpunk
tene.	Det	ble	derfor	sendt	ut	tilbud	om	egen	container	til	
glass	og	metall	til	borettslag	og	sameier	og	på	bakgrunn	av	
innkomne	svar	utplassert	33	containere.	I	samarbeid	med	
Røde	Kors	ble	det	også	startet	opp	et	prøveprosjekt	og	satt	
ut	ni	tekstilcontainere	i	noen	utvalgte	borettslag	og	sameier.	
Prøveprosjektet	skal	vise	om	dette	kan	bidra	til	at	tekstiler	
ikke lenger kastes i restavfallet, men samles inn for ombruk 
eller materialgjenvinning.

Follo	Ren	har	ansvaret	for	innsamling	av	husholdningsavfall	hos	113	530	
innbyggere	fordelt	på	ca.	46	500	abonnenter.	Abonnentene	er	fordelt	med	
ca.	29	000	med	egne	beholdere,	ca.	14	000	med	fellesløsninger,	og	ca.	3500	
fritidseiendommer	med	renovasjon	i	sommerhalvåret.

Husholdnings
renovasjon
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Gjennomsnittlig innhold basert på plukkanalyse (april 2018)

Innhold i rest avfalls beholderen
Hvert år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av 
innholdet	i	restavfallsbeholderen.	Dette	gjøres	for	å	få	en	
oversikt over hva som blir kastet, og hva som blir feilsortert. 

Follo Ren bruker disse tallene som grunnlag for vurdering av 
avfallsløsning,	og	tiltak	for	å	minimere	feilsortering.

Returpunkt
Follo Ren hadde ved utgangen av 2018 totalt 108 retur
punkter	for	glass	og	metallemballasje	og	tekstiler	fordelt	på	
alle	fem	eierkommuner.	Dette	er	11	flere	returpunkter	enn	i	
2017. Flere av returpunktene har nedgravde avfallsbrønner 
for	glass	og	metallemballasje.	Totalt	er	det	30	brønner	
fordelt	på	25	steder.	

I	2018	ble	det	samlet	inn	totalt	2026	tonn	med	glass	og	
metallemballasje.	Dette	tilsvarer	17,85	kg	innsamlet	per	
innbygger,	og	dette	er	et	høyt	snitt	sammenlignet	med	
resten	av	Norge.	Det	innebærer	at	mengden	glass	og	
metallemballasje	til	materialgjenvinning	har	økt	med	hele	
12 %	fra	2017.

I	2018	ble	det	samlet	inn	947	tonn	klær,	sko	og	tekstiler	i	
containere	fra	UFF	og	Fretex.	Dette	er	en	økning	på	3 %	fra	
2017.	Informasjonskampanjer	har	ført	til	en	økt	bevissthet	
rundt	ombruk	og	gjenvinning	av	tekstiler,	og	dette	gjen
speiler	seg	i	økt	mengde	innsamlet	klær,	sko	og	tekstiler.

Av	mengden	innsamlet	gikk	80 %	til	gjenbruk	direkte,	mens	
19 %	av	tekstilene	gikk	inn	i	produksjonen	av	nye	produkter.	
Andelen	som	ikke	kunne	brukes	til	ombruk	er	kun	1,5 %.	
Dette	ble	sendt	til	forbrenning.	

25,8 %
Matavfall21,5 %

Restavfall

6,8 %
Papp | Papir
Drikkekartong

6,6 %
Glass | metall

5,2 %
Planterester

1,0 %
Farlig avfall
EE-avfall 

0,1 %
Medisiner 

0,3 %
Pante�asker 

10,7 %
Plastemballasje

19,6 %
Kildesortert matavfall 
i grønne poser

3,0 %
Tekstiler

Årsrapport 18 | Follo Ren 41



34/19 Referat og orienteringer - 19/00038-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

Omlastehall

Fulle containere trekkes bort fra rampen og klargjøres før 
videre	transport	til	ettersorteringsanlegget	til	ROAF	på	Ber
ger,	Skedsmo.	Omlastingen	av	restavfallet	er	viktig	for	å	få	til	
en	miljøeffektiv	transport.	Miljøgevinsten	ved	å	laste	om	slik	
at	vogntog	kjører	opp	containerne	til	ettersorteringsanlegget	
istedenfor at alle renovasjonsbilene selv skal ta turen, er 
stor.

Follo	Ren	har	en	mann	ansatt	til	å	holde	orden	i	omlaste
hallen. Han følger opp renovatørene og sjåførene slik at 
logistikken	fungerer,	og	holder	hallen	ryddig	og	ren	til	en
hver	tid.	Transportsentralen	Lillestrøm	sørger	for	transport	
av	de	fulle	containerne	opp	til	anlegget	på	Berger.	Hver	

transport	består	av	to	fulle	40	m3	containere	med	avfall,	
totalt	ca	23	tonn	per	tur.	Årlig	blir	det	lastet	om	over	 
20 000 tonn restavfall.

Lager
Ved	siden	av	omlastehallen	er	det	bygget	et	lager	for	Follo	
Ren.	Dette	bygget	ble	overtatt	1.	juni	og	inneholder	et	
stort	kaldtlager	på	900	m2,	et	mindre	varmtlager,	en	liten	
vaskehall	samt	personalrom	med	tilhørende	garderobe	og	
dusj.	Her	lagres	de	ulike	beholdertypene	og	utstyr	til	repara
sjoner	av	beholdere	som	står	ute	hos	innbyggerne.	I	tillegg	

16.	april	2018	satte	ble	den	nye	omlastehallen	til	Follo	Ren	satt	i	drift.	
Omlastehallen ligger på Fugleåsen industriområde på Langhus, og er 2000 m2. 
I omlastehallen tømmer renovasjonsbilene alt restavfall de har samlet inn fra 
beholdere	rett	opp	i	tette	containere	fra	en	rampe.	
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er	alt	av	utstyr	til	returpunkter	lagret	her,	samt	noe	utstyr	
til	gjenvinningsstasjonene.	I	vaskehallen	ble	det	i	desember	
montert en beholdervaskemaskin for renhold av beholdere 
som	byttes	inn.	Follo	Ren	har	to	ansatte	som	jobber	med	
beholderbytter,	reparasjoner,	rydding	av	returpunker	etc.	

Disse har sin base på Fugleåsen, men er mesteparten av 
tiden	på	veien	for	å	utføre	service	for	innbyggerne.	I	2018	
ble	det	utført	895	reparasjoner	av	beholdere	og	522	bytter	til	
endret	beholderstørrelse.	Det	ble	også	levert	ut	beholdere	til	
301	nye	abonnenter.	
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Hva skjer med avfallet vårt?

Papp/papir
Papp, papir og drikkekartong samles 
inn fra papirbeholdere ved husstanden 
og fra papp og papircontainer på gjen
vinningsstasjonene.		Dette	fraktes	inn	
til	Groruddalen	Miljøpark	i	Oslo.		Her	
blir det kontrollert, sortert og presset 
i	baller,	før	det	blir	solgt	videre	til	pa
pirfabrikker.	Papiret	inngår	som	råstoff	
til	nye	papirprodukter.	Drikkekartong	
blir	sendt	til	emballasjeretur	drevet	av	
Grønt Punkt.

Plastemballasje
Plastemballasjen legges sammen med 
annet	restavfall,	og	blir	automatisk	
utsortert	på	ettersorteringsanlegget	til	
ROAF på Skedsmo.  På denne måten 
kan	vi	få	ut	3550%	mer	plastemballa
sje enn ved kildesortering.

På anlegget i Skedsmo blir plastem
ballasjen skilt ut i fem ulike varianter, 
basert	på	plasttype:	PET,	PP,	PE,	Folie	
og blandet plast. Plastemballasjen 
blir	solgt	videre	til	plastindustrien	til	
produksjon av nye plastprodukter.

Glass- og metallemballasje
Glass	og	metallemballasje	samles	i	
containere på våre returpunkter og 
gjenvinningsstasjoner. Enkelte større 
borettslag	og	sameier	har	også	egen	
container	til	glass	og	metallemballasje.	
Det	er	Hoff	Transport	som	tømmer	
disse	containerne,	og	frakter	det	til	
sorteringsanlegget	til	Syklus	som	
ligger	i	nærheten	av	Fredrikstad.	Her	
blir det sortert maskinelt og solgt 
videre	som	råstoff	til	nye	produkter.	
Metallemballasje smeltes om i Norge 
og	glassemballasjen	sendes	til	glassverk	
i	Europa.	Det	mest	finknuste	glasset	
brukes	til	å	produsere	Glasopor	(isola
sjonsmateriale	til	veibygging)	av.

EE-avfall
Elektrisk	og	elektronisk	avfall	(EEav
fall)	inneholder	miljøfarlige	stoffer.	
EEavfallet	må	derfor	miljøsaneres,	
slik	at	de	miljøfarlige	stoffene	kan	bli	
viderebehandlet på forsvarlig måte. 
EEavfall	fra	våre	gjenvinningsstasjo
ner blir transportert og behandlet av 
Norsk Gjenvinning. I behandlingspro
sessen	blir	de	miljøfarlige	stoffene	
fjernet,	og	deretter	blir	metaller,	
glass og plast i produktene sortert og 
materialgjenvunnet.

Tekstiler
Klær,	sko,	sengetøy	og	andre	tekstiler	
blir samlet inn på våre returpunkter og 
gjenvinningsstasjoner. Follo Ren har 
avtale med UFF og Fretex, som henter 
inn	tekstilene	og	viderebehandler	
det	i	sine	systemer.	I	tillegg	har	Follo	
Ren et samarbeid med Røde Kors om 
tekstilcontainere	i	enkelte	borettslag	
og sameier som et prøveprosjekt, samt 
tekstilinnsamling	fra	Miljøbilen.	Hos	
alle	selskaper	blir	tekstilene	sortert	
og	solgt	i	butikker	for	brukt	tøy.	
Overskuddet	fra	dette	salget	går	til	
humanitær	hjelp.	De	tekstilene	som	
ikke	blir	solgt,	eller	som	er	slitt	og	
ødelagte,	går	til	materialgjenvinning	
der	de	omdannes	til	nødhjelpstepper	
og	store	tekstiltepper	til	industrien.

Rest etter sortering
Rest	etter	sortering	er	det	er	det	som	
blir	igjen	etter	at	kunder	på	gjenvin
ningsstasjonene har sortert ut det som 
kan materialgjenvinnes i egne containe
re.	Rest	etter	sortering	hentes	av	Norsk	
Gjenvinning	og	sendes	til	ytterligere	
sortering, hvor rester av treverk, metal 
og farlig avfall blir plukket ut. Det som 
gjenstår	til	slutt	kan	ikke	materialgjen
vinnes,	og	sendes	til	forbrenning	med	
energiutnyttelse.
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Restavfall
Restavfall fra husholdningene er 
det	avfallet	som	er	igjen	etter	at	
abonnentene har kildesortert det som 
kan materialgjenvinnes. Innholdet 
i	restavfallsbeholderen	sendes	til	
ettersorteringsanlegget	til	ROAF.	
Her blir matavfall i grønne poser, 
plastemballasje, små mengder restpapir 
og	metall	automatisk	sortert	ut	fra	
restavfallet.	Dette	bidrar	til	å	øke	
materialgjenvinningen.

Etter	sortering	blir	resten	av	avfallet	
sendt	til	forbrenning	med	energiutnyt
telse. Det vil si at varmeenergien fra 
forbrenningen	brukes	til	å	produsere	
fjernvarme	og	strøm.

Farlig avfall
Farlig avfall er avfall som inneholder 
stoffer	som	er	farlige	for	mennesker,	
dyr	og	natur.	Eksempler	på	dette	er	
maling, lim, lakk, asbestmateriale, 
impregnert trevirke m.m. Det er 
svært	viktig	for	miljøet	at	dette	
avfallet blir skilt ut. Renor AS står 
for	innsamling,	mottak,	sortering	og	
klassifiserer	av	farlig	avfall	fra	våre	
gjenvinningsstasjoner. Organisk 
farlig	avfall	sendes	til	Europas	mest	
avanserte forbehandlingsanlegg på 
Brevik.	Her	blir	avfallet	benyttet	som	
brensel	og	råstoff	i	sementproduksjon,	
den høye temperaturen destruerer 
farlige	stoffer	og	man	unngår	bruk	av	
fossilt brensel.

Uorganiske	farlig	avfall	sendes	til	
NOAH	der	dette	blir	bearbeidet	til	
stabilt og lagringsvennlig materiale, 
som deponeres på Langøya utenfor 
Holmestrand.

Gips
Norsk gjenvinning henter inn gips fra 
våre gjenvinningsstasjoner, og frakter 
dette	til	sin	mottakshall.	Gipsen	blir	
omdannet	til	ny	råvare	som	brukes	i	
produksjon av nye gipsplater.

Hageavfall
Hageavfall fra alle gjenvinningsstasjo
nene	fraktes	til	Bølstad	gjenvinnings
stasjon i Ås. Her blir det kvernet av 
NMI	på	stedet.	Etter	kverning	blir	det	
kompostert på naboeiendommen av 
grunneier.

Gravemasser og rivemasser
Avfallstyper som betong, porselen, ke
ramikk og lignende har en komplisert 
sammenblanding av ulike materialer 
som er vanskelig å materialgjenvinne 
og har dårlig brenneevne. Denne 
avfallstypen blir derfor lagt på deponi 
hos	Indre	Østfold	Renovasjon.

Trevirke
Trevirke fra gjenvinningsstasjonene 
blir	kjørt	til	RagnSells	anlegg	i	Moss.	
Her	blir	trevirket	kvernet	til	flis	som	
går	videre	til	forbrenning	med	energi
utnyttelse.	

Metaller
Metall fra gjenvinningsstasjonene blir 
kjørt	til	Norsk	Gjenvinning	sitt	anlegg	
på Øra i Fredrikstad. Her blir metallet 
sortert	etter	type,	og	solgt	videre	som	
råvare	til	ny	produksjon.	

Årsrapport 18 | Follo Ren 45



34/19 Referat og orienteringer - 19/00038-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

Administrasjonen

Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål innbyggerne 
måtte	ha	om	renovasjon.	Henvendelsene	kommer	hoved
sakelig	per	telefon	eller	epost,	men	kundeservice	har	sett	
en økende pågang av elektroniske henvendelser via selv
betjeningsskjemaene	på	nettsiden	folloren.no	og	ikke	minst	
meldinger	sendt	direkte	fra	appen	«Min	Renovasjon».

Foruten å besvare henvendelser har kundeservice hoved
ansvar for å melde avvik på renovasjonstjenesten, sørge 
for	beholderbytter	og	ellers	ta	tak	i	forhold	av	driftsmessig	

karakter.	Fagsystemet	KomTek	benyttes	som	system	for	
kundeoversikt og oppfølging, og kundeservice fører renova
sjonsgebyr på vegne av alle eierkommunene. 

Kapasiteten på denne avdelingen ble økt i forbindelse med 
overgangen	til	ny	renovasjonsløsning	med	tilhørende	økt	
mengde	oppgaver.	Avdelingen	har	to	ansatte	i	100%	og	en	
engasjementstilling	i	80%	i	tillegg	til	leder	for	husholdnings
renovasjon og kundeservice. 

Administrasjonen	i	Follo	Ren	ligger	på	Vinterbro	i	Ås	kommune.	Her	jobber	 
14	ansatte	med	kundeservice,	drift,	innkjøp,	kommunikasjon,	IT,	prosjekt	og	
utvikling, personal, HMS og økonomi.

De fleste kundehenvendelser kommer 
via telefon, app, nettside eller epost. 
Men det er også mulig å komme innom 
administrasjonen på Vinterbro.
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Kundetilfredshets undersøkelsen 2018
Kundetilfredshetsundersøkelsen	2018	ble	gjennomført	i	
desember	2018.	Det	er	Sentio	Norge	som	har	gjennomført	
undersøkelsen	slik	som	tidligere.	Totalindikator	(omdømme	
og	tilfredshet	slått	sammen)	viser	et	resultat	som	er	godt	
over	gjennomsnittet	i	Norge,	og	svakt	økende	fra	samme	
undersøkelse for selskapet i 2017. 

Oppsummering	av	noen	av	hovedpunktene	i	undersøkelsen:

• Follo Ren har et godt omdømme, og kundene er 
totalt	sett	meget	tilfreds	med	selskapet.	Resultatet	
for	omdømme,	ureflektert	tilfredshet	og	totalindi
kator	(omdømme	og	total	tilfredshet)	er	de	beste	
som noen gang er mål for Follo Ren.  

• Når det gjelder de ulike elementene som går inn 
under	tjenestetilfredshet	er	Follo	Ren	bedre	enn	
Benchmark Norge på samtlige mål.

• Hvis	man	ser	på	det	totalt	tjenestetilbudet	til	
Follo Ren, er kundene er aller mest fornøyde med 
gjenvinningsstasjonene. 

• Follo Ren er blant selskapene med best resultat 
på	sluttbehandling	av	avfallet,	sammenlignet	med	
andre renovasjonsselskaper i Norge. Mye informa
sjon	rundt	ny	renovasjonsløsning	har	nok	hatt	en	
positiv	effekt	på	dette.

• Som et ekstraspørsmål ble det spurt om man har 
begynt å kildesortere matavfall i grønne poser. I 
2018undersøkelsen	er	det	enda	fler	som	svarer	
at de kildesorterer matavfall i grønne poser enn 
i	2017.	Nær	9	av	10	svarer	at	de	kildesorterer	
matavfall.

• Aldersmessig	er	det	de	over	60	år	som	både	har	
det beste inntrykket av selskapet, og som er mest 
tilfreds	med	tjenestene.	De	i	30årene	har	dårligst	
inntrykk,	men	er	likevel	relativt	tilfredse.	Kvinner	
er mer fornøyd enn menn. Innbyggere i Oppegård 
kommune er mest fornøyde, mens innbyggere i 
Ski	kommune	skårer	lavest	både	på	tilfredshet	og	
Ås	skårer	lavest	på	omdømme.	Dette	er	endret	fra	
tidligere	år,	da	Ås	kommune	har	ligget	høyest	både	
på	omdømme	og	tilfredshet.	
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen består av to årsverk, og har 
ansvar	for	kommunikasjon	ut	til	innbyggere,	drifting	av	
nettsider	og	sosiale	medier,	internkommunikasjon	og	andre	
informasjonsaktiviteter.	I	tillegg	ligger	ITdrift,	telefoni	og	
arkivtjeneste	i	denne	avdelingen.

I	2018	har	hovedfokus	for	informasjon	vært	på	ny	
renovasjonsløsning	med	særlig	vekt	på	informasjon	om	
kildesortering av matavfall i grønne poser, og hvordan man 
får	flere	grønne	poser.	

Det er i løpet av 2018 sendt ut tre utgaver av informasjons
magasinet	til	alle	innbyggere.	I	tillegg	har	det	vært	kjørt	flere	
store kampanjer i løpet av året i lokale aviser både print og 
digitalt,	i	tillegg	til	annonsering	og	informasjon	på	nettsider	
og	facebook.	Det	er	også	utviklet	nytt	undervisningsmate
riell	til	4.	klassinger	i	samarbeid	med	avdeling	prosjekt	og	
utvikling.

I	forbindelse	med	lansering	av	Miljøbilen	har	det	vært	et	
stort informasjonstrykk rundt denne tjenesten hele høsten 
2018. Det er informasjonskrevende å innarbeide slike nye 
tjenester,	men	vi	kan	se	av	besøkstallene	til	Miljøbilen	at	vi	
har	klart	å	nå	ut	til	mange.	

I løpet av 2018 Follo Ren informasjonsstander i hver eier
kommune. Det ble delt ut informasjon, svart på spørsmål om 
ny renovasjonsløsning, og ellers snakket med innbyggerne 
om	stort	og	smått	innen	miljø,	løsninger,	renovasjon	og	
avfallshåndtering.

I	2018	har	det	vært	fokus	på	økt	digital	satsing	rundt	
tjenestene	til	Follo	Ren.	Det	har	blitt	jobbet	mye	med	
tilrettelegging	av	nettsider,	selvbetjeningsskjemaer,	app,	
målrettet	informasjon	på	facebook	mm,	slik	at	det	skal	være	
så enkelt som mulig å komme i kontakt med Follo Ren. Antall 
henvendelser	som	kommer	digitalt	inn	til	selskapet	er	stadig	
økende.

I	selskapets	mål	for	2018	er	det	uttalt	at	 
selskapet	skal	være	blant	de	ti	beste	
avfallsselskapene nasjonalt og best i 
Østlands området på årlig nasjonal kunde
tilfredshetsundersøkelse.	I	2018	ble	det	
gjennomført en større nasjonal undersøkelse 
av	Sentio	Norge,	hvor	11	000	personer	
har	vurdert	renovasjonsselskapet	sitt	på	et	
generelt grunnlag. Resultatene viser at Follo 
Ren	har	nådd	sitt	mål,	og	har	best	skåre	av	
renovasjons selskapene på Østlandsområdet.
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Møte med innbyggere 
Follo Ren har møtt innbyggerne på 

informasjons stander der vi har informert 
om ny renovasjonsløsning, og fått 

mange interessente diskusjoner og gode 
 tilbakemeldinger på jobben vi gjør.
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Prosjekt og Utvikling
Prosjekt	og	utvikling	jobber	med	utredninger	av	nye	bærekraftige	tjenes
ter	som	sørger	for	at	avfallet	som	mottas	blir	en	ressurs	i	ny	produksjon.		
Avdelingen har ansvar for implementering av strategien i alle ledd, 
ansvarlig	for	at	årlige	målsettinger	utarbeides	og	følges	opp,	og	opplærin
gen	som	skal	gjennomføres	i	regi	av	Follo	Ren.	Opplæring	gis	i	spennet	
barnehagebarn	til	professornivå.	Prosjekt	og	utvikling	har	i	dag	to	ansatte.	

I	2018	ble	følgende	oppgaver	gjennomført:	

• Opplæring	og	besøk	av	4.klassinger	på	gjenvinningsstasjonen.	
Alle skolene i våre eierkommuner blir invitert. I 2018 var det 
totalt	19	skoler	som	svarte	på	invitasjonen,	og		959	elever	som	
fikk	opplæring

• Forelesninger ved NMBU

• Kontinuerlig	arbeid	med	CSR	i	Follo	Ren
• Uttalelser,	befaringer	og	deltakelse	i	plan	og	byggesaker	i	våre	

eierkommuner 

• Prosjekt	«Fremtidens	løsninger	og	arealer	for	gjenbruk	og	
gjenvinning»

• Vedtak	i	styret	om	utsetting	av	flere	miljøpunkt	og	prøvepro
sjekt med Miljøhus i Ski, Frogn og Nesodden kommuner

• Gjennomført	skisseprosjekt/KVU	der	nytt	konsept	for	
fremtidens	miljøstasjon	er	fremlagt	styret

• Igangsatt	utredning	av	tre	mulige	tomter	for	plassering	av	
en ny stor miljøstasjon som også skal ta imot avfallet fra nye 
hentetjenester   

• Prosjekt	«Strategi	Follo	Ren	20192035»	vedtatt	i	styret
• Prosjekt ombruk på NMBU

• Flere ungdomsskolearrangementer sammen med Ungt Entre
prenørskap

• Utarbeidelse	av	avfallsstatistikk
• Utarbeidet ombruksplan for Follo Ren IKS

Anskaffelser
Follo	Ren	følger	lov	og	forskrift	om	offentlige	
anskaffelser.	I	2018	gjennomførte	selskapet	
20	anskaffelser	av	ulik	størrelse.

Noen	av	de	viktigste	avtalene	var	kjøp	av	
miljøbil, transport av restavfall, og transport 
og behandling av blandet trevirke.

Follo	Ren	erfarer	at	konkurranseutsetting	
generelt	gir	gode	priser	og	betingelser,	samt	
mer	rasjonell	drift.	Det	jobbes	kontinuerlig	
med kontraktoppfølging,

fornyelse av eksisterende og inngåelse av nye 
avtaler.	Totalt	har	Follo	Ren	ca.	60	avtaler	på	
alt	fra	nedstrømsløsninger,	drift	og	varekjøp.

Anskaffelser	skal	gjennomføres	på	bakgrunn	
av	en	behovsanalyse	basert	på	anskaffelsens	
omfang og verdi der aktuelle interessenter 
involveres, både interne og eksterne. 

Follo Ren har i 2018 jobbet mye med oppføl
ging av eksisterende avtaler når det gjelder 
lønns og arbeidsforhold, samt generelle kon
traktsvilkår.	Særlig	har	selskapet	hatt	fokus	på	
oppfølging hos de leverandørene som jobber 
med	hentetjenester	og	har	mange	ansatte.	
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Økonomi og personal 
Avdelingen	består	av	tre	ansatte	med	ulike	ansvarsområder.	
Controller	har	overordnet	ansvar	for	regnskapet.	Regnskaps
funksjonene	ellers	er	lagt	eksternt	til	et	regnskapskontor.	
Personal/HMSsjef	har	overordnet	ansvar	for	alle	personal
relaterte oppgaver, samt HMS og kvalitetsarbeid i Follo Ren. 
Admin.	assistent	jobber	i	50	%	stilling,	og	har	i	tillegg	til	en	
rekke	HMSrelaterte	oppgaver,	rollen	som	sikkerhetsrådgiver	
i	bedriften.		

De ansatte i Follo Ren 
Ved	utgangen	av	2018	var	det	32	fast	ansatte	i	selskapet.	
14 av dem jobber i administrasjonen og de andre fordelt 
på	tre	gjenvinningsstasjoner	og	drift	av	returpunkter	og	
beholderbytte.	Gjennomsnittsalderen	av	de	ansatte	i	
administrasjonen	er	42	år	og	ansatte	i	drift	er	i	gjennomsnitt	
52	år	gamle.

I	mai	2018	startet	vår	nye	salgsansvarlig	for	bedriftskunder,	
i	nyopprettet	stilling.	I	desember	ble	det	ansatt	en	ny	skiftle
der på Oppegård gjenvinningsstasjon.

I sommermånedene økes bemanningen på gjenvinnings
stasjonene for å møte større kundemengde og utvidete 
åpningstider.	

I 2018 åpnet Follo Rens nye omlastehall på Fugleåsen. I 
forbindelse	med	dette	ble	det	ansatt	en	operatør	i	100	%	
engasjementsstilling.	For	å	møte	økt	arbeidsmengde	er	det	

også	blitt	økt	bemanning	på	kundeservice	med	en	80	%	
engasjementsstilling	fra	mars	2018.

Follo	Ren	har	et	samarbeid	med	NAV	som	omfatter	
arbeidstrening,	avklaring	og	rekruttering.	Gjennom	dette	
samarbeidet	har	Follo	Ren	IKS	hatt	åtte	kandidater	i	ar
beidstrening	i	2018.	Én	av	dem	har	jobbet	nesten	hele	året	
i	Follo	Ren	med	lønnstilskudd	fra	NAV.	De	andre	har	vært	
mer	kortvarig.	I	tillegg	har	Follo	Ren	bistått	med	sommerjobb	
i forbindelse med et prosjekt omkring forebygging av 
skolefrafall mellom ungdomsskolen og videregående skole 
i regi av oppfølgingstjenesten i Akershus og Utekontakten i 
Oppegård kommune. 

Kompetanse
Follo	Ren	har	satt	fokus	på	kompetanseheving	og	utvikling	
av	sine	ansatte	også	i	2018.	Tre	ansatt	har	tatt	fagbrev		
gjenvinningsfag	i	2018.	Dermed	har	nå	13	av	de	18	ansatte	
som	jobber	med	drift	fagbrev	i	gjenvinningsfaget.

I	tillegg	til	påkrevde	oppdateringskurs	har	de	ansatte	i	Follo	
Ren	deltatt	på	en	rekke	kurs	i	2018.	I	2018	var	fokus	på	
fordypningskurs innen bl.a. byggavfall og farlig avfall, samt 
HMSrelaterte	kurs.

Ansatte	i	administrasjonen	deltar	regelmessig	i	kurs,	
konferanser og andre fora innen sine fagfelt, for å holde seg 
oppdatert og gjerne i forkant av utviklingen ellers i bransjen. 
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I	tillegg	til	dette	ble	det	i	2018	fullført	et	studium	i	Grønn	
vekst	og	konkurransekraft	og	flere	ansatte	startet	nye	stu
dier. Herunder et årstudie i Samplan,  et BI program i Digital 
kommunikasjonsledelse, og et masterstudie i Innovasjon 
og	ledelse.		Videre	er	et	studium	i	Offentlige	anskaffelser	
pågående.

Medarbeidertilfredshet
Siden	2012	har	det	blitt	gjennomført	en	årlig	medarbeider
undersøkelse.	Undersøkelsen	har	samme	innhold	og	utføres	
på	samme	måte	siden	2012.	Med	bakgrunn	i	tilbakemel
dinger	fra	fagforeningen	ble	det	lagt	til	fem	nye	spørsmål	i	
undersøkelsen i 2018.

Undersøkelsen	ble	gjennomført	i	begynnelsen	av	2019	og	
svarene	er	et	resultat	av	arbeidet	med	medarbeidertilfreds
het gjennom 2018. 

Undersøkelsen	inneholdt	40	utsagn	fordelt	på	områdene:	
din	jobb,	lederstøtte,	kommunikasjon,	arbeidsmiljø	og	
generell	tilfredshet.	Respondentene	svarte	på	de	gitte	
utsagn	ved	å	gi	poeng	mellom	1	(helt	uenig)	og	5	(helt	
enig). Samtlige utsagn var formulert på en måte at svaret 
1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd 
med	situasjonen,	mens	5	(helt	enig)	betyr	at	respondenten	
er	veldig	fornøyd	med	situasjonen.	84	%	av	de	inviterte	
ansatte	deltok	på	undersøkelsen.	

Resultatet gjennom de siste årene har holdt seg på et 
stabilt, godt nivå. Også i 2018 er resultatet veldig likt 
resultatet fra 2017. Sammenlagt resultat fra alle avdelinger 

og	spørsmål	er	4,1	for	2018,	noe	som	er	likt	som	i	fjor	og	
året før det. Det er kun små forskjeller i årets undersøkelse 
sammenlignet	med	fjorårets.	To	av	områdene	(«Din	jobb»	
og	«Lederstøtte»)	er	likt	som	i	fjor	med	et	resultat	på	hen
holdsvis	4,1	og	3,9.	Området	«Kommunikasjon/Identitet»	og	
«Generell	tilfredshet»	har	gått	0,1	poeng	ned,	mens	«Kultur,	
arbeidsmiljø»	har	gått	noe	ned.	Det	har	blitt	lagt	til	to	nye	
spørsmål	til	det	siste	området	og	resultatene	kan	dermed	
ikke	helt	sammenlignes	med	fjorårets.

Generelt får alle områder og spørsmål gode resultater på 
rundt 4 poeng.

Sykefravær
I	2018	var	den	totale	sykefraværsprosenten	for	alle	fast	
ansatte	samt	ansatte	i	vikariater	og	midlertidige	stillinger	på	
5,63	%	mot	5,94	%	i	2017.	

Korttidssykefravær	(fravær	inntil	16	dager)	ligger	på	konstant	
lavt	nivå	på	1,77	mot	1,04	%	i	2017.

HMS
I	2018		var	hovedfokus	på	innføring	av	gode	rutiner	og	
praksis	på	Follo	Rens	nye	omlastehall	på	Fugleåsen.	I	tillegg	
til	videreføring	av	HMSsystemet	på	den	nye	lokasjonen,	ble	
det	foretatt	luktmålinger	og	risiko,og	spredningsanalyse	i	
forbindelse med det. 

Innføringen	av	et	nytt	avvikssystem	i	2017	ser	ut	til	å	ha	en	
positiv	virkning.	Antall	registrerte	avvik	har	gått	opp	med	
65	%	fra	2017	til	2018,	hvor	det	ble	registrert	totalt	217	
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avvik.	Follo	Ren	ser	på	dette	som	svært	positivt,	da	det	viser	
stor	fokus	på	HMS	blant	ale	ansatte.

Sertifisering innen CSR  
(Corporate Social Responsibility)
Follo Ren har gjennom hele 2017 jobbet med implemente
ring	av	systemet	i	henhold	til	CSR	Performance	Ladder.	CSR	
Performance	Ladder	er	en	sertifiserbar	standard	innenfor	
samfunnsansvar. Standarden bygger på internasjonalt 

anerkjente standarder innen ledelsessystemer. I mars 2018 
ble	Follo	Ren	sertifisert	innen	standarden.	Sertifiseringen	
ble gjennomført i en to dager lang revisjon av systemet, 
gjennomført	av	DNV	GL.
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Årsrapport bedrift 2018
Follo	Ren	tilbyr	renovasjonsløsning	til	bedrifter	i	kommunene	
Frogn,	Nesodden,	Ås,	Ski	og	Oppegård.	Fra	og	være	et	tilbud	
som	var	særlig	egnet	for	små	og	mellom	store	bedrifter	
med	avfall	som	tilsvarer	vanlig	husholdningsavfall,	utvikler	
Follo	Ren	stadig	tjenestetilbudet,	slik	at	det	nå	fremstår	som	
en	totalløsning	for	de	fleste	typer	bedrifter.

Grunnet	stordriftsfordeler	og	god	utnyttelse	av	kapasiteten	
på renovasjonsbilene som kjører husholdningsrenovasjon, 
kan	Follo	Ren	tilby	renovasjonsløsninger	til	meget	konkur
ransedyktige	priser	til	bedriftsmarkedet.

Avfallshåndtering hos bedriftskunder
Follo	Ren	tilbyr	alle	typer	avfallsbeholdere	fra	240L	avfalls
beholdere	og	opp	til	stålcontainer	og	komprimatorløsninger.	
Det	tilbys	løsninger	for	alle	typer	avfall	for	bedrifter,	og	
er en totalleverandør på avfallshåndtering. Selskapet har 
løsninger	for	alt	fra	restavfall	og	papp/papir	til	grovavfall	
som	trevirke,	metall,	EEavfall	osv.

Follo	Ren	hadde	ved	utgangen	av	2018	avtale	med	293	
bedriftskunder	for	henting	av	avfall.	17	av	avtalene	er	
sesongkunder	som	har	variasjon	i	forhold	til	kapasitet	i	løpet	
av	året.	Totalt	står	det	utplassert	627	beholdere	til	bedrifts
kunder fordelt på de fem kommunene.

Bedriftskunder på gjenvinningsstasjonen
Bedrifter	har	også	mulighet	til	å	levere	avfall	på	Follo	Rens	
gjenvinningsstasjoner	uavhengig	om	de	har	bedriftsavtale	
hos Follo Ren eller ikke. 

Follo	Ren	kan	tilby	bedrifter	kundekonto	på	gjenvinnings
stasjonene	med	faktura	rett	til	bedriften.	

Ideelle organisasjoner
Follo	Ren	støtter	lokale	foreninger	og	ideelle	organisasjoner	
med økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper, 
restlager og avfall fra strandrydding og andre godkjente 
ryddeaksjoner.

I 2018 var Follo Ren bidragsyter på strandryddedagen, og 
ved en rekke loppemarkeder.

Event/arrangementer
Gjennom	året	har	Follo	Ren	bidratt	på	eventer	og	arrange
menter	med	flere	typer	avfallsbeholdere	og	containere.	Follo	
Ren	er	en	aktør	som	ønsker	å	være	synlig	i	lokalsamfunnet,	
og	som	støtter	opp	om	det	som	skjer	i	Follo.

I	2018	var	Follo	Ren	med	som	avfallshåndterer	på	flere	
arrangementer	som	Smak	Ås,	Ski	matfestival	og	flere	andre.

Spesialløsninger for forskjellige avfallstyper på arrangementer
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Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

Tlf: 90 80 40 10
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Rådmannen 
Dato: 11.08.2019 
Vår ref: 07/2043-66 - 

19/35427 
Arkivkode: FE - 219 
Saksbeh.: Siri Hatland 

 

 

 

 

2. kvartalsrapport 
 

 

SAKEN GJELDER: 
 

Rådmannen legger med dette fram 2. kvartalsrapport for 2019. Les rapporten her:  

https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/mr-201906-2_kvartal/ 

 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyret vedtar endringer i drifts- og investeringsbudsjettet i samsvar med kapittelet 
om Innstilling til vedtak i vedlegget Kvartalsrapport 2 - 2019.  

Kommunestyret vedtar å bruke kr 21 060 000 av disposisjonsfond til dekning av utgifter til 
tildelingsrett for omsorgsboliger på Fjellstrand.  
 

 

BAKGRUNN 

 

Rapporten er utarbeidet i det nye styringsverktøyet Framsikt.  
 

Det har blitt laget en link som ligger på kommunens hjemmeside hvor politikere, innbyggere 
og andre interesserte kan klikke seg inn og lese rapporten digitalt. I denne kan man lett  
navigere til de ulike områdene og søke i fritekst. Verktøyet og oppsettet av verktøyet er 
under utvikling både hos leverandør og i Nesodden kommune. Det betyr at vi må bruke de 
første rapportene i 2019 til læring og forbedring av innhold og utforming. 
 

 

RÅDMANNENS VURDERING 

 

Kommunens økonomi er under kontroll, men budsjettert netto driftsresultat vil ikke kunne 
nås grunnet tidligere avtalt prosjektgjennomføring med Fjellstrand omsorgsboliger AS. Dette 
var ikke mulig å realisere.   
 
Som følge av dette blir kommunens driftsresultat sterkt svekket i 2019 grunnet betaling for 
tildelingsrett for leilighetene som var planlagt solgt til private med behov for omsorgsbolig 
med heldøgns bemanning. Det var opprinnelig budsjettert at investeringstilskuddet skulle 
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videreformidles og bokføres som investering, men dette lar seg ikke gjøre. Dette må 
bokføres i driftsregnskapet, og rådmannen foreslår at beløpet dekkes av disposisjonsfond. 
På Nesoddtunet er det vedtatt å legge ned en avdeling. Det er i 2019 ikke forenlig med 
behovet for sykehjemsplasser. Det er derfor nødvendig å styrke virksomheten med midler til 
drift av 1 avdeling ut året. Videre er det også behov for å tilføre midler for å dekke fast-
vakter, vikarer m.m. Noe av disse kostnadene vil være nødvendig å videreføre i 2020, og noe 
er midlertidig styrking. Generelt øker omfanget og behovet for helse- og omsorgstjenester, 
og antall plasser samt bemanning i sykehjem og bemannende omsorgsboliger må vurderes i 
lys av dette i budsjett- og økonomiplan 2020 – 2023.  
 
Det er fortsatt utfordringer knyttet til barnevernet, og en gjennomgang av hele tjenesten er 
igangsatt med bistand fra KS-konsulent. Det er behov for å styrke budsjettet i 2019.  
Kommunens satsing på klima og miljø forsterkes av at rekruttering av miljørådgiver nr. 2 ble 
sluttført i 2. kvartal. Videre har klimaregnskap blitt utarbeidet og behandlet. Arbeidet med 
klimabudsjett for 2020 er påbegynt.  
 
Det er vedtatt ny organisering av tjenester innen kultur, næring, idrett og frivilligheten. 
Tjenester innenfor disse områdene som tidligere har vært organisert under ulike 
virksomhetsområder er nå samlet i ett virksomhetsområde som har fått navnet Kultur, 
næring og idrett. Dette vil gi synergier og redusere dobbeltarbeid samt gjøre at feltet 
organisatorisk er på samme nivå som de andre virksomhetsområdene. Implementering av ny 
organisasjon skal være ferdig til nytt budsjettår.  
 
Nærværet for hele Nesodden kommune er 91,7 %. Målet er 93 % sett under ett. Det vil 
igangsettes eget nærværsprosjekt med oppstart i 3. kvartal for å styrke nærværsarbeidet 
framover.  
 
Endelig Kommunebarometer for 2019 er mottatt, og Nesodden kommune kommer på 124. 
plass av 422 kommuner. De beste plasseringene er innen skole (11. plass), kultur (132. plass) 
og miljø og ressurser (49. plass). Dette sammenfaller med viktige satsingsområder for 
kommunen. På kostnadsnivå havner kommunen på en 89. plass. 
 
Nesodden kommune har forbedret 39 % av nøkkeltallene fra forrige års måling. Der det er 
størst forbedringspotensiale er innen barnevern, helse og omsorg samt barnehage, selv om 
det ses en klar forbedring for de to sistnevnte områdene.  
 

Les rapporten her:  

 

https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/mr-201906-2_kvartal/ 

 

 

 

 

Wenche Folberg 
Rådmann 
 

    Anne-Lise Härter 
    Kommunalsjef Digitalisering, utvikling og administrasjon 
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KONTROLLUTVALGET I 
NESODDEN KOMMUNE 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2009 - 2019 
Nr. 1/19                       Ajour pr 12.09.19 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger 

3.Prosjektplan 4.FR-rapport 5.Oppfølging  
FR-rapport 

6.Annet 

Nesodden         

 2009:        

 Innkjøp Nesodden 
kommunerevisjon 

   KU 29.9.10 
KST 11.11.10 
 

KU 27.10.10 
KST 15.12.11 
KU 25.1.12 
KST 5.12.13 
KST 10.12.15 

 

 2010:        

 Byggesaksbehandling FDR    KST 4.2.10 
KST 17.6.10 
 
 

KU 27.4.11 
KU 16.10.12 
KST 13.12.12 
KU 19.6.13 
KU 5.2.14 
KST 27.3.14 

 

 2011:        

 Infosikkerhet og IT-drift FDR KU 17.11.10  KU 15.12.10 KU 25.1.12 
KST 1.3.12 

KU 6.3.13 
KU 5.2.14 
KST 27.3.14 

 

 Innkjøp G-Partner    KU 12.1.11 
KST 3.3.11 

KST 15.12.11 
KU 25.1.12 
KST 5.12.13 
KST 10.12.15 

Bestilt av 
kommunen 

 2012:        

 Barnevern FDR KU 7.3.12  KU 9.5.12 
KST 21.6.12 

KU 22.5.13 
KST 20.6.13 

KU 12.3.14 
KST 11.9.14 

 

 2013:        

 Hjemmetjenesten FDR KU 5.12.12 KU 30.1.13 KU 6.3.13 KU 18.12.13 
KST 13.3.14 

KU 24.3.15 
KST 23.4.15 

 

 Økonomistyring FDR KU 5.12.12 KU 30.1.13 KU 22.5.12 KU 5.2.14 
KST 27.3.14 

  

 2014:        

 Nye takter – ny struktur for adm. 
organisering 

FDR KU 11.9.13 KU 6.10.13 KU 12.3.14 
KU 14.5.14 
 

KU 17.12.14 
KST 12.3.15 
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 Follo Ren IKS FDR KU 11.9.13 KU 18.6.14 KU 10.9.14 KU 13.5.15 
KST 18.6.15 

  

 2015:        

 Samhandlingsreformen FDR KU 10.9.14 KU 22.10.14 KU 17.12.14 KU 17.6.15 
KST 3.2.16 

(KU 6.9.16) 
KST 20.4.16 

 

 Barnehager FDR KU 10.9.14 KU 22.10.14 KU 28.1.15 KU 16.12.15 
KST 3.2.16 

KU 13.3.18 
KST 25.4.18 

 

 2016:        

 Vedlikehold av kommunale bygg FDR KU 16.12.15 KU 10.2.16 KU 17.3.16 KU 6.12.16 
KST 1.2.17 

(frist: 12 
mnd.) 

 

 Kommunens møte med publikum FDR KU 10.2.16 KU 17.3.16 KU 11.5.16 KU 18.10.16 
KST 9.11.16 

KU 20.6.17 
KST 6.9.17 

 

 2017:        

 Kvalitet i sykehjemstilbudet FDR KU 6.12.16 KU 31.1.17 KU 21.3.17 KU 20.6.17 
KST 6.9.17 

KU 18.12.18 
KST 30.1.19 

 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge FDR KU 6.12.16 KU 31.1.17 KU 21.3.17 KU 30.1.18 
KST 25.4.18 

(frist: 12 
mnd.) 

 

 2018:        

 Integrering av flyktninger FDR KU 19.9.17 KU 24.10.17 KU 5.12.17 KU 30.5.18 
KST 5.9.18 

KU 18.6.19 
KST 28.8.19 

 

 Rus og psykiatri FDR KU 19.9.17 KU 24.10.17 KU 13.3.18 KU 5.2.19 
KST 27.2.19 

(frist: 6 
mnd.) 

 

 Follo landbrukskontor FDR KU 19.9.17  KU 13.3.18 
(orienteringssak) 

KU 18.12.18 
KST 30.1.19 

 Felles 
prosjekt 

 2019:        

 NAV Nesodden FDR KU 18.12.18 KU 5.2.19 KU 26.3.19    

 Samfunnssikkerhet og beredskap FDR KU 26.3.19 KU 7.5.19 KU 18.6.19    

 
 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I  
NESODDEN KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 1. HALVÅR  2019 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

05.02.19    

 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18. desember 2018    A 

 2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykiatri i 
Nesodden kommune 

O 

 3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Nesodden – Mål og 
problemstillinger 

A 

 4/19 Henvendelse til kontrollutvalget – Anmodning om å 
undersøke forhold etter varsling. Leders svar UT. Unntatt 
etter offentlighetsloven offl § 23 første ledd. 

A 

 5/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 A 

 6/19 Referat og orienteringer A 

26.03.19    

 7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5. februar 2019 A 

 8/19 Nesodden kommune – foreløpig årsregnskap 2018 A 

 9/19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i 
kontrollutvalget 2018 – Unntatt etter offentlighetsloven 
offl § 13 jfr Fvl § 13 

A 

 10/19 Forvaltningsrevisjon – NAV – prosjektplan B 

 11/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Valg av tema nr. 2 A 

 12/19 Status etableringen av Viken kommunerevisjon A 

 13/19 Høring – kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift A 

 14/19 Referat og orienteringer A 

07.05.19    

 15/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26. mars 2019 A 

 16/19 Nesodden kommune – Årsmelding 2018 A 

 17/19 Nesodden kommune – Årsregnskap 2018 A 

 18/19 Rapport om behandling av saker unntatt fra offentlighet i 
Kontrollutvalget 2018 – Ny behandling – Unntatt fra 
offentlighet etter offentlighetsloven offl § 13, jfr. Fvl § 13 

A 

 19/19 Forvaltningsrevisjon – Samfunnssikkerhet og beredskap 
– Mål og problemstillinger 

A 

 20/19 Valg av revisjonsordning for Nesodden kommune B 

 21/19 Referat og orienteringer A 

18.06.19    

 22/19 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2019 A 

 23/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Integrering 
av flyktninger i Nesodden kommune 

A 

 24/19 Forvaltningsrevisjon – Samfunnssikkerhet og beredskap 
– Prosjektplan 

B 

 25/19 Revisjonens rapport pr 30.04.19 A 

 26/19 Møteplan 2. halvår 2019 A 

 27/19 Referat og orienteringer A 

 28/19 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i 
Nesodden kommune 

B 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I  

NESODDEN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 18.06.19 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST= Kommunestyret  

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Januar  FIKS KU 05.02.19 KST 27.2.19 

2. Aktivitetsplan  rullerende  FIKS Ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategi/handlingsplan  FIKS Rulleres årlig  

4. Utvalgets reglement  FIKS Gjennomgang våren 2018  

5. Møteplan     

 (Som hovedregel på tirsdager fra kl. 17:15)  FIKS 1.halvår 2019: 

05.02 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten  

26.03 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

07.05 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

18.06 - Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

2.halvår 2019: 

24.09 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

15.10 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

19.11 – Møterom Hasle 1 og 2, Tangenten 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført  

Gjennomført 

 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført  

7. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Arne Maus 

May Lissbeth Ananiassen 

Gjennomført  

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere; 

Sidsel Tjernshaugen 

Arne Thodok Eriksen 

Gjennomført  

8. Kommunens årsregnskap     
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kommunens årsregnskap for 2018 15.2 Rådmann KU 7.5.19 KST 22.5.19 

 Revisjonsberetning for 2018 15.4. FDR KU 7.5.19 KST 22.5.19 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS KU 7.5.19 KST 22.5.19 

9. Årlig rapport fra rådmannen om kommunens 

antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet  

Årlig  Rådmann Jfr. KU-vedtak 30/16  

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 11.9.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18- 31.10.18) November  FDR KU 18.12.18  

 Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18 – 30.04.19) Mai  FDR KU 18.6.19  

11. Forvaltningsrevisjon 2018      

 Rus og psykiatri  FDR KU 13.3.18 – Prosjektplan  

KU 05.2.19 – FR rapport 

KST 27.2.19 

 Follo landbrukskontor  FDR KU 18.12.18 – FR rapport KST 30.1.19 

12. Forvaltningsrevisjon 2019     

 NAV Nesodden  FDR KU 18.12.18 – Tema 

KU 5.2.19 – Mål og problemstillinger 

KU 26.3.19 – Prosjektplan 

 

 Samfunnssikkerhet og beredskap  FDR KU 26.3.19 – Tema 

KU 7.5.19 – Mål og problemstillinger 

KU 18.6.19 – Prosjektplan  

 

13. Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:     

 Vedlikehold av kommunale bygg (2016) 1.2.18 Rådmann KU 23.10.18  - etterlyst tilbakemelding   

 Kvalitet i sykehjemstilbudet (2017) 6.3.18 Rådmann KU 18.12.18 KST 30.1.19 

 Kommunens barnehagearbeid (2015) 3.2.17 Rådmann KU 13.3.18 KST 25.4.18 

 Psykisk helsearbeid barn og unge (2017) 25.4.19 Rådmann   

 Integrering av flyktninger (2018) 5.9.19 Rådmann   

14. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

 FIKS  KST 28.9.16 

15. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

 

 

   

 Overordnet analyse og   FIKS  KST 28.9.16 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

Plan for selskapskontroll 2017 – 2020  

16. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger  Rådmann KU 15.5.18 – Følges opp høsten 2018 

KU 23.10.18 – Følges opp på et senere tidspunkt 

 

 Valg av revisjonsordning 2019 FIKS/KU KU 18.12.18 (uttreden av FDR IKS) 

KU 26.3.19 – Status Viken Kommunerevisjon IKS 

KU 7.5.19 – Innstilling  

KST 19.12.18 

 Tilsynsrapport Skolemiljø  - Myklerud skole 06.05.19 Rådmann KU 26.3.19 – Ønsker å få seg forelagt kommunens 

tilsvar 

 

 Valg av sekretariatsordning  

(Nesodden kommune har vedtatt uttreden av FIKS 19.12.18.)  

31.12.19 KU KU 7.5.19 – sak under Eventuelt 

KU 18.6.19 – Innstilling  
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