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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 21/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
  Psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00358-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Psykososialt skolemiljø til orientering.  

Avgjørelsesmyndighet: 
Oppegård kommunestyre 

Vedlegg: 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon på psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Oppegård kommunestyre fattet den 11.02.19 følgende vedtak i sak 5/19 Sak fra 
kontrollutvalget – Forvaltningsrevisjonsrapport, psykososialt skolemiljø: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger slik disse fremkommer i rapporten på s.

69, og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Revisjonens anbefalinger 
Revisjonen har i forvaltningsrevisjonsrapporten gitt anbefaling om iverksettelse av 
følgende tiltak: 

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent forståelse for hvordan
den enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide for å oppfylle alle deler av aktivitetsplikten i
opplæringsloven § 9 A-4

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, uavhengig av hva som er årsaken til dette.

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet, herunder i
utforming og evaluering av tiltak for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i skolemiljøutvalget og sikre at alle
skolene etterlever kravene i opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-6.

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og rutiner som gir
skoleeier oversikt over avvik og mangler knyttet til skolenes virksomhet, og sørge for at
nødvendige tiltak blir iverksatt ved manglende regeletterlevelse eller risiko for manglende
regeletterlevelse.
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Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har gitt tilbakemelding i brev datert 13.08.2019. Rådmannens 
tilbakemelding følger vedlagt.  
 
I tilbakemeldingen vises det bl.a. til drøftingsmøter på skolene, og i ledernettverk for 
skolene i kommunen, som bidrar til felles forståelse av hva som er et trygt og godt 
skolemiljø, hvordan dette kan sikres, uavhengig av hva som gjør at skolemiljøet ikke 
oppleves trygt og godt. Videre er det vist til at det den sosialpedagogiske planen som 
beskriver hvordan skolen jobber med skolemiljø og hvordan elev- og 
foreldremedvirkning ivaretas, er revidert på alle skolene etter revisjonen. Det er også 
utarbeidet «Retningslinjer for skolemiljøutvalg i Oppegård kommune» som sikrer lik 
praksis for skolene når det gjelder arbeidet i skolemiljøutvalgene.  
 
Når det gjelder kvalitetssikring i forhold til system og rutiner vises det til at kommunen 
er midt i en sammenslåingsprosess med Ski kommune, og at det jobbes konkret med 
å ta i bruk et gjennomgående avvikssystem i den ny kommunen Nordre Follo. 
Kvalitetslosen vurderes anvendt i grunnskolen i den nye kommunen.  
 
Sekretariatets anbefalinger 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har iverksatt nødvendige tiltak for å 
imøtekomme revisjonens anbefalinger, og at alle punktene i anbefalingen er svart 
opp. 
 
Avslutning 
Konstituert rådmann eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å 
kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 24.09.2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Rådmannens tilbakemelding etter forvaltningsrevisjon på psykososialt skolemiljø i 
Oppegård kommune 

 

Det vises til vedtak i kommunestyret 11.02.19  

 

Sak 5/19 

Fra kontrollutvalget: Forvaltningsrapport, psykososialt skolemiljø 

 

Behandling:  

Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.  
 

Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik:  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø til orientering.  

2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik disse fremkommer i rapporten på s. 69, og 

ber rådmannen følge opp disse.  

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent forståelse for 

hvordan den enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide for å oppfylle alle deler av 

aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4.  

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke har et trygt 

og godt skolemiljø, uavhengig av hva som er årsaken til dette.  

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet, 

herunder i utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i skolemiljøutvalget og sikre 

at alle skolene etterlever kravene i opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-6.  

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og rutiner som gir 

skoleeier oversikt over avvik og mangler knyttet til skolenes virksomhet, og sørge for at 

nødvendige tiltak blir iverksatt ved manglende regeletterlevelse eller risiko for manglende 

regeletterlevelse 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av 

anbefalingene innen 6 måneder. 
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Rådmannen vil med dette informere om de vurderinger og tiltak som er gjort i etterkant av 

Deloittes forvaltningsrevisjonsrapport på psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune. 

Oppfølging av anbefalingene 
Aktivitetsplikten i oppll. § 9A-4 omhandler skolenes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, 
undersøke og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Kommunen og skolene 
har planer som sikrer ivaretagelse av kravene i aktivitetsplikten og at de ansatte er omforent med 
dette. Skolens ansatte har blant annet jevnlige drøftinger i fellestid, der de blir enige om og skriver 
ned skolens syn på spørsmål som 

- Hva er et trygt og godt skolemiljø?  
- Hva er krenking?  
- Personalets plikt til å a) følge med b) undersøke c) gripe inn d) varsle e) sette inn tiltak i 

samarbeid med skoleledelsen (alle delpliktene) 
- Aktivitetsplikten i forhold til særlig sårbare elever 

Disse rutinemessige drøftingene bidrar til å forankre arbeidet på den enkelte skole og skaper en 
større grad av felles forståelse for alle deler av aktivitetsplikten.  

Aktivitetsplikten utløses dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, uavhengig av årsak. I 
Oppegård har det vært et stort fokus på å forbygge mobbing og annen krenking. Handlingsløypa 
ved mobbing er utarbeidet og inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø som nå er godt 
implementert på skolene. At en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan skyldes forhold som 
ligger utenfor skolen, men som likevel påvirker hvordan eleven har det. Skoleeier har etter 
revisjonen drøftet dette i ledernettverk og gitt eksempler på andre årsaksforhold som kan utløse 
en skolehverdag som ikke oppleves som trygg og god. Skolelederne har tatt dette videre for 
drøfting på egne skoler.  

Revisjonen sier at mange av skolene har iverksatt gode tiltak for involvering av elevene i 
skolemiljøsaker, men at det varierer i hvilken grad foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet. 
Skole hjem samarbeidet er viktig for å lykkes i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 
Etter revisjonen har alle skolene revidert sin sosialpedagogiske plan. Planen beskriver hvordan 
skolen jobber med skolemiljøet på alle nivåer og hvordan den ivaretar elev- og 
foreldremedvirkning.  

Skolemiljøutvalget (SMU) skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldre tar aktivt del i 
arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med 
skolemiljøet og har ikke vedtakskompetanse. Revisjonen viste at alle skolene i Oppegård har 
skolemiljøutvalg, men at skolene hadde ulik praksis blant annet rundt møtefrekvensen. Skoleeier 
har derfor utarbeidet Retningslinjer for skolemiljøutvalg i Oppegård kommune som skal sikre at 
skolene får en mer lik praksis og etterlever kravene i oppll. § 11-1a § 9A-6. Retningslinjen ble 
vedtatt i Ledernettverk for skole, kvalifisering og barnevern 31.01 2019. 

Som en del av skoleeiers forsvarlige system bruker kommunen det digitale systemet Moava 1310. 
Både skoleeier og rektorene kan gjennom det digitale systemet følge med på i hvilken grad 
oppgaver blir gjennomført i henhold til gjeldende rutiner. Revisjonen mener det kan være 
hensiktsmessig at det etableres enda mer systematiske ordninger for melding og oppfølging av 
avvik selv om dette ikke er et lovpålagt krav. Vi er nå midt i en sammenslåingsprosess med Ski og 
jobber konkret med å ta i bruk et mer gjennomgående avvikssystem. Kvalitetslosen vurderes 
anvendt for grunnskolene i Nordre Follo.  

Rådmannen anser med dette at revisjonens anbefalinger er fulgt opp.  
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Kolbotn 9.8.2019 

 

Med hilsen  

 

Lars Henrik Bøhler                                           

rådmann                                                                                          Jorunn B. Almaas 

                                                                                                        kommunalsjef 
 
 
 
    
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 22/19 Revisjonsplan 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00108-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering. 

Vedlegg: 
Oppegård kommune revisjonsplan 2019, Uavhengighetserklæring Oppegård 
kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Deloitte AS sin revisjonsplan for 2019 for Oppegård kommune, datert 
august 2019.  

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner 
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Revisjonsplanen  
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden juni 2019 til mai 2020, 
jf. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2019. 

Fokusområder  
Deloitte AS har listet opp følgende fokusområder: 

Særskilte fokusområder 

 Drift og Investering

 Selvkost

 Lønn / pensjoner

Normale fokusområder 

 Lønn / personal

 Vare/-tjenestekjøp (inkl. mva-behandling)
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 Skatteinntekter/Rammetilskudd  

 Kundefordringer / øvrige fordringer 

 Egenkapital  

 Bank 

 Merverdiavgift 

 Offentlige anskaffelser 

 Låneforhold 

 Brukerinnbetalinger  

 Tilgang til servere, databaser og øvrige system ved lang tids fravær 

 Tilfeldig utleie av kommunens lokaler 

 
 
Hovedkonklusjoner etter årsoppgjørsrevisjonen for 2018 
Hovedkonklusjoner:  

 Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i 
kommunens etterlevelse av budsjettvedtak.  

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll på de 
områder som inngår i ordinær regnskapsrevisjon.  

 
 
Vurdering av uavhengighet  
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, datert 12.august 2019.  
 
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Oppegård 
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor.  
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
De særskilte fokusområdene for 2019 er de samme som for revisjonsåret 2018.  
Det normale fokusområdet Tilfeldig utleie av kommunens lokaler er nytt fokusområde 
for revisjonsåret 2019. 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 23.09.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Revisjonsplan 2019
Oppegård kommune

 August 2019
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Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2018

• Hovedkonklusjoner:

• Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i kommunens etterlevelse 
av budsjettvedtak. 

• Det er ikke avdekket vesentlige svakheter i kommunens internkontroll på de områder som inngår i 
ordinær regnskapsrevisjon.
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år
Vår oppgave

 Vi gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

 Vi skal avgi en uttalelse: 

• om årsregnskapet til Oppegård kommune er avgitt i samsvar med lov og forskrift 
og at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. 

• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 
budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i 
samsvar med lov og forskrift. 

• at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

Betryggende sikkerhet for 
at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig 
feilinformasjon
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Oppsummering av revisjonsplanen

Kartlegging

Fokuset for 2019 er å gjennomføre en god og effektiv revisjon, uten 
å belaste de involverte avdelingene mer enn nødvendig. Vi foretar en 
gjennomgang av rutiner og kontroller for å få bekreftet at det ikke er 
vesentlige endringer fra 2018.

• Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter.

• Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test 
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 4 områder ved årets revisjon:
(1) – Drift/investering
(2) – Lønn / Pensjoner
(3) – Selvkost
(4) – Lønn / personal

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.
• I tillegg til 4 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre 

områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i 
revisjonen. 

Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som 
kan svekke, påvirke eller reise tvil om Deloittes uavhengighet som 
revisor for Oppegård kommune. Det vises for øvrig til vår 
uavhengighetserklæring for 2019. 

Vesentlighet

Fokusområder

Verdi

Uavhengighet
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)
Revisjonshandlinger

 Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en 
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske 
handlinger. 

 Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste kontroller og 
bygge på kontrollmiljø og internkontroll i tilknytning til 
forretningsprosessene. 

Utforme og gjennomføre en 
kombinasjon av analytiske 
substanskontroller og 
detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, teste 

effektiviteten av 
utvalgte kontroller

Vurdere om relevante 
kontroller er 

hensiktsmessig 
designet og 

implementert

Identifisere 
risikoer og 

kontroller som 
adresserer disse 

risikoene

Opparbeide og oppdatere vår 
forståelse av kommunens og 

dens omgivelser, herunder 
identifisering av relevante 

kontroller

Fokus på kontrollmiljø 
og internkontroll i 
forretningsprosessene
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Revisjonsprosessen

3. Regnskapsavleggelse1. Interim 2. Årsoppgjør

Forståelse av virksomheten og den 
interne kontrollen

• Gjennomgang av internkontroll-
dokumentasjon og rutiner, 
herunder endringer.

• Møte med administrasjonen
• Oppfølging endringer i regelverk
• Detaljtester
• Kontroll av kostnadsbilag i

forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen

September

Substanstesting 
• Analytiske tester
• Detaljtester
• Avstemming mot eksterne 

bekreftelser

Bekrefte at rapportering ikke
inneholder vesentlige feil

Februar 15. april

Mål

Handlinger

Tidspunkt

Avgi revisjonsberetningResultater
Sikkerhet for at rutiner og

kontroller er effektive

Avdekke eventuelle svakheter og 
vesentlige feil

Kontrollere at regnskapet, notene 
og årsberetning er i samsvar med 
reviderte tall og lovkrav

Avlegge korrekt årsregnskap
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Risikovurdering
 Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, rådmannens ledergruppe samt 
økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert flere risikoområder med særskilt fokus på og 
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

 Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren nedenfor. 

Sannsynlighet
Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Selvkost

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Lønn/Pensjoner)

Egenkapital

Misligheter

Skatteinntekter og
rammetilskudd

Brukerbetalinger

Vare/tjeneste kjøp

Låneforhold

Drift/Investering

Anleggsmidler

Kundefordringer

Offentlige anskaffelser
Bankinnskudd

Likvider

Lønn/personal

Omdømme
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Særskilte 
fokus –
områder

Beskrivelse av   risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2018 revisjonen

Drift og 
Investering

 Risiko for feil klassifisering av prosjekter
med hensyn til om de er drift- eller
investeringsprosjekter

 Kontrollere et utvalg av årets prosjekter med hensyn til
korrekt behandling.

 Oppfølging av manglende dokumentasjon av lønnskostnader
belastet investeringsprosjekter.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på området.

 Våre stikkprøver avdekket ingen feil på grensedragning mellom 
drift og investering.

 Våre kontroller avdekket manglende dokumentasjon av 
lønnskostnader belastet investeringsprosjektene.

Selvkost  Risiko for at kommunen ikke har 100 % 
inndekning på selvkostområdene, og en 
risiko for at de bygger opp selvkostfondene 
slik at de subsidierer fremtidige 
generasjoner.  

 Risiko for overstyring ved utarbeidelse av 
selvkostregnskapene for å få 
selvkostfondene til å være så lik 0 som 
mulig.

 Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på.

 Innhenter kommunens selvkostkalkyler.

 Kontrollerer om kommunen har 100 % inndekning på
renovasjonen, iht Forurensningsloven.

 Kontrollerer at det ikke forekommer oppbygging av
selvkostfond som ikke benyttes i løpet av rimelig tid
(3-5 år).

 Kontroll av benyttet rentesats.

 Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar
med regnskapet, og at tallene ikke er manipulert.

 Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av
fordelingsnøkler.

 Etablert rutine for riktig utfakturering av gebyrer på VAR-området 
er gjennomgått. 

 Fordelingsnøkler ajourføres hvert år.

 Det er etablert egne selvkostområder der dette er et krav.

 Ikke avdekket avvik i forhold til veileder og lovbestemmelser.

Lønn / pensjon  Risiko for feil pensjonsberegninger som 
følge av feil innmelding av faste data.

 Risiko knytter seg til inputdata benyttet av 
aktuar, beregning og overførsel til regnskap

 Risiko for bruk av feil forutsetninger. 
Kommunen skal benytte forutsetninger 
fastsatt av departementet

 Gjennomgang av kommunens egne kontroller for å sikre 
korrekt rapportering til SPK og KLP i 2019.  

 Detaljert test av forutsetningene lagt til grunn i 
aktuarberegningen, gjennomføres i årsoppgjøret.

 Dataanalyse av elektronisk bearbeidet data for å kontrollere 
inndata i aktuarberegningen fra kommunens lønnssystem.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på lønnsområdet.

 Personalmeldingsmodulen der alle endringsmeldinger blir 
registrert er implementert.

 Flere personer har tilgang til direkteføringer i Visma HRM. 
Endringer kan gjøres direkte uten å gå via endringsmeldinger i 
personalmodulen. Siden det ikke er mulig å ta ut endringslogg 
over direkteføringer gjort på ansatte i HRM, har ledelsen ingen
mulighet til å kontrollere når dette forekommer og omfanget av 
slike føringer.

 Mangler en rapport som gjør det mulig å avdekke evt feilføringer i 
HRM knyttet til manglende og/eller feil registrering av 
pensjonsordning

 Kontrollert aktuarberegninger mot regnskap og mot note. Ingen 
avvik.

 Forutsetningene er korrekt.
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Normal fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2018 revisjonen

Lønn / personal  Det er en risiko for at kommunens rutiner for 
kontroller av lønn ikke etterleves.

 Det er risiko for manglende gyldighet av lønn. 

 Det er også risiko for periodisering og 
nøyaktighet.

 Innhente kommunens rutiner for registrering av alle
ansettelseskontrakter og behandling av ansatte som har sluttet eller
endret stilling. 

 Oppfølging av arbeid og kontroller knyttet til sykelønnsrefusjoner.

 Innhente kontrolloppstilingen og avstemme regnskap mot lønn. 

 Analytisk revisjon av lønnsutgifter ved bruk av excel. Detaljkontroller
ved behov.

 Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger og at Visma Expense nå er
implementer.

 Videre oppfølging av bruk av overtid.

 Følge opp at det er etablert en rutine for å avdekke avvik mellom
innberettet sykelønnsrefusjon og regnskapsført sykelønnsrefusjon.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på 
lønnsområdet.

 Personalmeldingsmodulen der alle 
endringsmeldinger blir registrert er implementert.

 Flere personer har tilgang til direkteføringer i HRM 
Visma. Endringer kan gjøres direkte uten å gå via 
endringsmeldinger i personalmodulen. Siden det 
ikke er mulig å ta ut endringslogg over 
direkteføringer gjort på ansatte i HRM, har ledelsen 
ingen mulighet til å kontrollere når dette 
forekommer og omfanget av slike føringer.

 Sykelønnsrefusjoner, etterslepet er bortimot hentet 
inn og det er gode rutiner som sikrer at registrerte 
sykemeldinger ender med utbetaling fra NAV. Det 
er fortsatt ingen kontroller som sikrer at alle 
sykemeldinger blir registrert i HRM, og for mye 
ansvar ligger på den aktuelle leder.

 Avvik mellom innberettet sykelønnsrefusjon og 
regnskapsført sykelønnsrefusjon

Vare/ -tjenestekjøp
(inkl. mva-
behandling)

 Risiko for at kommunen ikke har 
implementert rutinen for utgifter.

 Risiko for gyldighet og tilhørighet av utgifter,
om fakturaer gjelder kommunen.

 Risiko for at kommunen ikke etterlever 
innkjøpsreglementet.

 Risiko for feil mva-behandling i henhold til
reglene for merverdiavgift.

 Innhente rutine for innkjøp og fakturabehandling, og identifisere 
nøkkelkontroller i rutine. 

 Vi gjennomgår og vurderer kommunens rutine (inkl. test av 
attestasjoner ref innkjøpsreglement/fullmaktsreglement) og tester. 
Dette gjøres i forbindelse med stikkprøvekontroll av bilag mhp 
tilhørighet, periodisering og avgiftsbehandling.

 Kontroll av bilag i forbindelse med kontroll av momskompensasjonen.

 Kontroll av bilag kostnader som ikke er omfattet av
momskompensasjonen.

 Kommunens rutiner er kontrollert med godt
resultat.

 Bilag er kontrollert løpende gjennom året i
forbindelse med vår attestasjon av
momskompensasjonsoppgaven.

 Bilag ikke omfattet av reglene om
momskompensasjon er kontrollert.

 Lite feil ved kontroll av bilag.

 Analytiske kontroller avdekket ingen avvik.

Skatteinntekter/

Rammetilskudd

 Normal risiko vurderes fordi det er få 
motparter, oversiktlige forhold og postene er 
avstembare. 

 Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern dokumentasjon
(Børre Stolp).

 Kontroll mot “Børre Stolp” avdekket ikke vesentlige
avvik.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2018 revisjonen

Kundefordringer/
øvrige fordringer

 Det er en risiko for at kommunens rutiner for kontroller av 
kundefordringer ikke etterleves.

 Risiko for feil verdsettelse av kundefordringer som følge av 
manglende oppfølging kundefordringer.

 Innhente kommunens rutiner for oppfølging
av kundefordringer.

 Kontrollere et utvalg eldre kundefordringer for 
å kontrollere at disse er reelle.

 Det ble ryddet opp i gamle kreditposter.

 Stor andel utestående eldre poster knyttet til husleie.

Egenkapital  Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond.

 Det er risiko for gyldighet av bruk av bundne fond (politisk 
vedtak, lovbestemt, forskriftsbestemt). 

 Risiko for at avslutningen av regnskapet/disponeringen ikke 
er ihht gjeldende regler.

 Innhente og vurdere kommunens avstemming 
av kretsløp og noter.

 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært 
brukt i løpet av året. Bruken skal være gyldig 
mot vedtak. Kapitalkonto og disposisjonsfond 
avstemmes i note.

 Innhente kommunens dokumentasjon av 
disponering av resultatet. For memoriakonto
påse at det er samsvar mellom låneopptak i 
året, bruk av lån i året og bevegelser på konto 
for brukte lånemidler.

 Ikke avdekket vesentlige feil

Bank  Risiko for manglende avstemminger av kommunens bankonti.  Gjennomgang av bankrettigheter og
administratorrettigheter i bank.

 Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner
og gjennomgår store avstemmingsposter. 

 Rutiner for bankkonti er gjennomgått.

 Årsoppgaver/ bankbrev ble kontrollert per 31.12, ikke
avdekket vesentlige avvik.

Mervediavgift  Risiko knyttet til anvendelse av regler både knyttet til ordinær 
merverdiavgift og momskompensasjon.

 Kontroll av bilag i forbindelse med attestasjon 
momskompensasjonsoppgaven.

 Kontroll av bilag ikke omfattet av reglene for 
momskompensasjon.

 Oppfølging av fellesanskaffelser med andre 
kommuner knyttet til dokumentasjon av mva
beløp.

 Avdekket mangelfull dokumentasjon knyttet til
foredelingsnøkler ved fellesansakffelser.

 Ikke avdekket vesentlige feil.

Offentlige 
anskaffelser

 Risiko for at kommunen ikke etterlever 
anskaffelsesregelverket.

 Vi kontrollerer kommunens rutiner og
gjennomfører en kartlegging av om denne er
tilstrekklig utformet og implementer.

 Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt
etterlevelse av regelverket.

 Kommunen har etablert skriftlige rutiner på området.

 Har gjennomgått kommunens egen oppfølging av 
etterlevelse og tatt stikkprøver mot disse. Ingen avvik 
avdekket.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2018 revisjonen

Låneforhold  Risiko for manglende regnskapsføring av alle låneforhold.

 Risiko for manglende etterlevelse av kommunens
finansreglement og om lån og avdrag er ihht vedtak og
lovbestemmelser. 

 Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner 
og analyse av årets endring i låneforholdene.   

 Detaljert gjennomgang av et utvalg 
låneopptak og påse om vedtak  foreligger og 
om lover og regler er fulgt.

 Våre kontroller avdekket ikke feil.

Bruker-

innbetalinger

 Risiko for at kommunen ikke beregner brukerbetalinger 
korrekt og at selvkostreglene ikke følges

 Revidere området med analytiske 
substanskontroller på enhetsnivå.

 For den delen av brukerbetalinger som 
kommer fra selvkost, tester vi 
nøkkelkontroller eller utfører substanstester 
dersom nøkkelkontroller ikke kan testes.

 Følge opp at automatiske kontroller er 
implementert

 Kommunens rutiner og kontroller er gjennomgått med godt 
resultat.

 Det er etablert kontroller på området.

 Planlagte kryss kontoller på VA ble ikke utført i 2018, 
planlagt automatiske kontroller i 2019

Tilgang til
servere, 
databaser og
øvrige systemer
ved lang tids
fravær

 Risiko for uønskede hendelser knyttet til sensitiv informasjon 
eller andre feil på databaser og systemer.

 Oppfølging av at fokus på dette området 
inngår i arbeidet med Nordre Follo.

 Avdekket at det ikke er rutiner eller kontroll for sperring / 
begrensninger tilganger ved langtidsfravær.

Tilfeldig utleie av 
kommunens 
lokaler

 Risiko for at kommunen ikke fakturerer og regnskapsfører leie 
ved tilfeldig utleie av kommunens lokaler.

 Oppfølging med fokus på at dette området 
inngår i arbeidet med Nordre Follo

 Det er ikke utarbeidet en rutine / system som sikrer at alle 
tilfeldige leieinntekter blir fakturert og inntektsført.
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Deloitte. 
Til kontrollutvalget i Oppegård kommune 
v/ Kjell Tore Wirum 

Deloitte AS 
Erik Børresens alle 2 
Postboks 2013 Strømsø 
N0-3003 Drammen 
Norway 

Tel: +47 32 26 41 00 
Fax: +47 32 26 41 01 
www.deloitte.no 

12. august 2019 

UAVHENGIGHETSERKLÆRING 

Pkt. 1: Ansettelsesforhold Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen har ikke annen 
stilling hos kommunen eller i virksomheter som kommunen deltar i. 

Pkt. 2: Medlem i styrende Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen er ikke medlem av 
organer styrende organ i noen virksomhet som kommunen deltar i. 

Pkt. 3: Delta eller inneha Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen innehar ikke 
funksjoner i annen funksjoner i noen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller 
virksomhet, som kan føre til svekket tillit til rollen som revisor for Oppeg§rd kommune. 
interessekonflikt eller svekket 
tillit 

Pkt. 4: Nærstående Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen har ikke neerstiænde 
som har tilknytning til Oppeg§rd kommune som er av betydning for min 
uavhengighet og objektivitet. 

Pkt 5: Rådgivnings- eller Vi bekrefter at det for tiden ikke ytes r§dgivnings- eller andre tjenester 
andre tjenester som er egnet overfor Oppeg§rd kommune som kommer i konflikt med bestemmelser 
til å påvirke revisors habilitet om uavhengighet og objektivitet. 

Pkt. 6: Tjenester under Vi bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Oppeg§rd 
kommunens egne ledelses- og kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver kontrolloppgaver. 

Pkt. 7: Opptre som fullmektig Vi bekrefter at undertegnede ikke opptrer som fullmektig for Oppeg§rd 
for den revisjonspliktige kommune. 

Pkt. 8: Andre særegne forhold Vi kjenner ikke til at det foreligger særegne forhold som er egnet til § 
svekke tilliten til Deloitte AS som revisor for Oppeg§rd kommune. 

Med vennlig hilsen 

71Lf~ 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret 
Medlem mer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 23/19 Utkast til rutiner for kontrollutvalget ved statlig tilsyn 
  - Oppegård kommune 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00067-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg: 
Utkast til Kontrollutvalgtes rutiner ved statlig tilsyn 

SAKSUTREDNING: 

I møte den 28.03.19 fattet kontrollutvalget i sak 12/19 Kontrollutvalgets rutiner ved 
statlig tilsyn følgende vedtak:  

Under henvisning til drøftingene utarbeider sekretariatet forslag til rutiner som samordner 
kontrollutvalgets kontrollvirksomhet med statlig tilsyn. 

Sammendrag: 
Ny kommunelov § 30-7 Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner 
eller fylkeskommuner lyder:  

Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og 
gjennomføring av planlagte tilsyn.  

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta 
hensyn til det samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og til 
relevante forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å 
ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en 
kontroll med det samme temaet.  

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger for 
kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med kommunen eller 
fylkeskommunen om slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller fylkeskommunens 
oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.  

Denne bestemmelsen trer i kraft ved konstituerende kommunestyremøte etter valget høsten 
2019. 

Det er således fylkesmannen som har det overordnede ansvaret for samordning av 
tilsyn, og det arbeides med en felles tilsynsportal for hele landet. Fylkesmannen har 
innkalt tilsynsmyndigheter og kontrollsekretariater i Viken til Tilsynsforum 10.12.19, 
der det vil være dialog i forhold til samordning av tilsynsarbeidet.  

Sekretariatet har utarbeidet utkast til «Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn». 
Utkastet til rutiner følger vedlagt.  
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 Side 2 av 2 

 
I rutinene er det gitt 5 punkter for hvorledes kontrollutvalget kan sikre seg oversikt 
over og eventuell oppfølging av de statlige tilsyn som planlegges og gjennomføres i 
kommunen. Det er videre gitt en oversikt over statlige tilsynsmyndigheter og hvor 
tilsynsrapporter fra de ulike tilsynsmyndighetene finnes.  
 
Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til drøftelse og eventuell fastsettelse av 
«Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn».  
 
 
 
 
Ås, 24.09.19 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn 

Kommuneloven § 30-7: 

Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og 
gjennomføring av planlagte tilsyn. 

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta 
hensyn til det samlede statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og 
til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å 
ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en 
kontroll med samme temaet.  

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger for 
kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndighetene ha dialog med kommunen eller 
fylkeskommunen om slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller fylkeskommunens 
oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.  

Denne bestemmelsen trer i kraft ved konstituerende kommunestyre etter valget høsten 2019. 

Kontrollutvalgets rutiner: 

1. Fylkesmannen utarbeider en plan for samordning for alle statlige tilsyn og 
forvaltningsrevisjon. Denne ligger tilgjengelig på fylkesmannens nettside. 
Kontrollutvalget oversender en oversikt over planlagte forvaltningsrevisjoner til 
fylkesmannen, så snart disse er vedtatt av kommunestyret.  
 

2. Samordningskalenderen for statlige tilsyn legges fram for kontrollutvalget til 
orientering, så snart den foreligger hos fylkesmannen. 
 

3. Når kontrollutvalget skal fastsette hvilke forvaltningsrevisjoner som skal 
gjennomføres, skal det ses hen til statlige tilsyn som er gjennomført eller 
planlagt. Det bør normalt ikke planlegges forvaltningsrevisjon og tilsyn på 
områder der det foretas statlig tilsyn, dersom det ikke er særlige forhold som 
tilsier at dette er ønskelig.  
 

4. Når det er gjennomført et statlig tilsyn i kommunen, skal rapporten fra tilsynet 
legges fram for kontrollutvalget til orientering. 
 

5. Dersom det i en tilsynsrapport gis pålegg til kommunen, skal kontrollutvalget 
merke seg dette, og de tidsfrister som er gitt for å følge opp påleggene. Når 
tidsfristen er gått ut, bør kontrollutvalget be om en skriftlig redegjørelse fra 
rådmannen om hvilke tiltak som er satt i verk for å følge opp påleggene gitt i 
tilsynsrapporten.  Ut fra denne orienteringen avgjøres om det er nødvendig 
med ytterligere oppfølging fra kontrollutvalget.   
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Innhenting av tilsynsrapporter fra statlige tilsynsorgan: 

Statlige tilsynsorgan:  

 Mattilsynet  

 Arbeidstilsynet  

 Datatilsynet  

 Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Arkivverket  

 Helsetilsynet 

 Miljødirektoratet 

 Utdannningsdirektoratet 

 Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 
 

Følgende tilsynsorganer publiserer i dag tilsynsrapportene på sine hjemmesider: 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
- Arkivverket 
- Helsetilsynet 
- Fylkesmannen (inkluderer tilsyn fra utdanningsdirektoratet) 
- Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 
- Miljødirektoratet (Norske utslipp) 

Fra følgende tilsynsorganer må vi i dag be særskilt om å få tilgang til tilsynsrapporter: 

- Mattilsynet 
- Arbeidstilsynet 
- Datatilsynet 

Det bør forsøkes å inngå et samarbeid med de statlige tilsynsorganene om at 
tilsynsrapporter automatisk sendes i kopi til kontrollutvalgene i de kommunene 
tilsynet har skjedd. Etter ny kommunelov har fylkesmannen det overordnede ansvaret 
for samordning av tilsyn, og det arbeides med en felles tilsynsportal for hele landet.  

Enn så lenge er det sekretariatets ansvar å sørge for innhenting av tilsynsrapporter 
fra de ulike organene. Sekretariatet innarbeider rutiner for hvert halvår å sjekke hvilke 
tilsynsrapporter som foreligger, og oversende disse til kontrollutvalget.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 12.06.2019 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Stein Martinsen Wik (Ap) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Marit 
Forsberg (SV), Leif Aarebrot (H)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Halvor Stormoen (H) for Geir Aage Amundsen (H) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Ellen Wibe, kommunalsjef samfunn og teknikk 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær 
 
Diverse merknader: 
Ingen kommentarer til møteinnkalling og saksliste 
 
Møteprotokoll godkjent 12.06.2019 
 
 
 
 

Stein Martinsen Wik /s./  Henriette B. Christiansen /s./ 
Leder  Nestleder 
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Oppegård kontrollutvalg 12.06.2019 Side 2 av 6 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

18/19 19/00087-1 Oppegård kommune - 1.Tertialrapport 2019 3 

19/19 18/00166-4 Møteplan 2.halvår 2019 4 

20/19 19/00018-4 Referat og orienteringer 5 

Eventuelt 
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Oppegård kontrollutvalg 12.06.2019 Side 3 av 6 

  

Oppegård KU-18/19 
Oppegård kommune - 1.Tertialrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2019 til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 12.06.2019: 
Leder innledet. 
 
Kommunalsjef Ellen Wibe ga en kort orientering. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 12.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2019 til orientering. 
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Oppegård kontrollutvalg 12.06.2019 Side 4 av 6 

  

Oppegård KU-19/19 
Møteplan 2.halvår 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:  
 
Torsdag 29.august 
Torsdag 3.oktober  
Torsdag 5.desember  
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 12.06.2019: 
Leder innledet.  
Kontrollutvalget bekreftet møtedato for fellesmøte med Ski kontrollutvalg 20.08.19. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 12.06.2019: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:  
 
Torsdag 29.august 
Torsdag 3.oktober  
Torsdag 5.desember  
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00. 
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Oppegård kontrollutvalg 12.06.2019 Side 5 av 6 

  

Oppegård KU-20/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 12.06.2019: 
Leder innledet.  
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 12.06.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Oppegård kontrollutvalg 12.06.2019 Side 6 av 6 

  

Eventuelt  

1. På spørsmål ga kontrollsekretær en kort orientering om: 
a. prosessen mot sammenslåing av kontrollutvalgssekretariatene fra 

KUBIS, ROKUS, og FIKS.  
b. hvorfor vi har meldt oss ut av NKRF.  

 
2. Det ble gitt en kort orientering fra deltakerne på fagkonferansen til FKT 4-5 

juni.  
 
 
Møtet ble hevet kl. 19.12 
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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
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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

3
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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

6 Follo Ren | Årsrapport 18



24/19 Referat og orienteringer - 19/00018-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

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

Årsrapport 18 | Follo Ren 11



24/19 Referat og orienteringer - 19/00018-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

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
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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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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

TOTALT ANTALL KG AVFALL PER INNBYGGER
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Returpunkt
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Totalt  

203 
kg per år

REST-
AVFALL

PAPP OG
PAPIR

Totalt  

26
kg per år

Totalt  

228 
kg per år
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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

40 Follo Ren | Årsrapport 18



24/19 Referat og orienteringer - 19/00018-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

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



24/19 Referat og orienteringer - 19/00018-5 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.	
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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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Medarbeidertilfredshet

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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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 
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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 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. 
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Vår ref.: 19/00043 
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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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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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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 FIKS 
 
 

Saksutskrift 
 

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Arkivsak-dok. 18/00157-4 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 13.06.2019 9/19 

 
Styret i FIKSs behandling 13.06.2019: 
Styreleder innledet og orienterte.  
Kontrollsjef/daglig leder supplerte og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Styreleder fremmet følgende tilleggspunkt: 
 
«Styret inviterer Nordre Follo kommune og Nesodden kommune til å delta i etableringen 
av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. En eventuell deltakelse forutsetter vedtak i den 
respektive kommune innen 25.9.2019.» 
   
Votering: 
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
Forslag fra styreleder til tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Innstilling overfor deltakerkommunene ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 13.06.2019: 
 
1. Styret anbefaler at Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat slås sammen 

med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kontrollutvalgssekretariatet for 
Buskerud og omegn slik det fremgår av utredningen av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

2. Styret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 
IKS. 

3. Styret inviterer Nordre Follo kommune og Nesodden kommune til å delta i 
etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. En eventuell deltakelse 
forutsetter vedtak i den respektive kommune innen 25.9.2019. 

 
 
Saken oversendes deltakerkommunene 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: … 
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4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 15.juni 2019 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret anbefaler at Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat slås sammen 

med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kontrollutvalgssekretariatet for 
Buskerud og omegn slik det fremgår av utredningen av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

2. Styret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 
IKS. 

 
 
Saken oversendes deltakerkommunene 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. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 310519, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 290519 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i FIKS vedtok 08.11.18 i sak 21/18 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS 
følgende: 
 
1. Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) med målsetting om avtale om en fremtidig 
fusjon av sekretariatene.  

2. Styret gir daglig leder fullmakt til å kjøpe sekretærbistand fra ROKUS IKS på timesbasis frem 
til ny rådgiver tiltrer. 

 
Denne saken er en oppfølging av vedtakets punkt 1. 
 
Bakgrunn for saken 
FIKS mottok høsten 2018 en formell henvendelse fra Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om samarbeid med målsetting om fusjon. 
Mot slutten av 2018 henvendte Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn 
(KUBIS) seg til ROKUS med forespørsel om mulig sammenslåing. 
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Dagens situasjon 
FIKS 
Før jul 2018 vedtok Oppegård, Ski og Nesodden å tre ut av samarbeidet FIKS. 
At Oppegård og Ski meldte uttreden har sin naturlige sammenheng med at de opphører 
som egne kommuner fra 31.12.19. 
Nordre Follo kommune har besluttet konkurranseutsetting av kjøp av 
sekretatriatstjenester for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 
 
Status for Nesodden er per dags dato ikke avklart. 
 
ROKUS IKS 
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Skedsmo, Fet og Sørum blir til nye 
Lillestrøm kommune, Aurskog-Høland og Rømskog blir til nye Aurskog-Høland 
kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I tillegg utfører ROKUS i dag 
sekretariatstjenester for Asker og Bærum. Disse kommunene kjøper 
sekretariatstjenester i markedet.  
 
KUBIS 
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir til 
nye Drammen kommune, Røyken og Hurum slår seg sammen med Asker og blir til nye 
Asker kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag.  
I KUBIS inngår Buskerud fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune blir til 
Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold 
fylkeskommuner. De to sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles 
kontrollutvalgssekretariat med en ansatt sekretær. Denne ordningen videreføres i Viken 
fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det har ikke lyktes oss å få dialog med dette 
sekretariatet om sammenslåing. 
 
 
Krav til sekretariatsbistand 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.9:  
 
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 
 
Bestemmelsen er presisert i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner § 20:  
 
§ 20.Sekretariat  

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til 
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.  

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt.  

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. Den som utfører 
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
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retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 
myndighetsområde ikke instruksjons eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 
 
Kravene til sekretariatsbistand videreføres i lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §23-7. Bestemmelsen trer i kraft fra og med 
konstituerende kommunestyre høsten 2019. 
 
 
Fordeler ved sammenslåing 
En er av den oppfatning at det er mange fordeler for kontrollutvalgene og 
eierne/deltakerkommunene ved fusjon av sekretariatene: 
 
 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og gi bedre 

bistand til kontrollutvalgene. 

 Bedre grunnlag for å håndtere komplekse saksfelt og økt saksmengde 

 Enklere å håndtere sykefravær og vakanser. 

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets bestilling. 

 Enklere å rekruttere og beholde arbeidskraft.  

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden av 
spesialisering i sekretariatet.  

 
Etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Nedenfor følger en del sentrale forhold som vil bli berørt ved en sammenslåing/fusjon 
av dagens sekretariat. 
 
Deltakere 
Selskapet vil kunne få 29 eiere/deltakere. I et selskap med mange eiere kan det være 
utfordrende å koordinere eierstyringen, noe som kan være en ulempe ved en slik fusjon. 
 
Bemanning 
Dagens tre selskap har 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
bemanning på 7 årsverk.  
 
Organisasjonsform 
En har sett det som mest hensiktsmessig å foreslå at det nye selskapet organiseres 
som et eget rettssubjekt etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper. 
 
IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere/deltakere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Virksomhetsoverdragelse 
FIKS og KUBIS er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med 
henholdsvis Ås kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskommuner. En finner 
det mest hensiktsmessig at en sammenslåing/fusjon av selskapene skjer som en 
virksomhetsoverdragelse ved å utvide det eksisterende ROKUS IKS. 
Avvikling av et IKS er lovregulert og må blant annet godkjennes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Da § 27-samarbeid ikke er egne rettssubjekt vil en 
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avvikling av disse ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
for verken sekretariatene eller deltakerkommunene.  
 
Kontorsted 
En ser for seg hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Follo og Buskerud. 
Grunnen til en slik desentralisert kontorstruktur har sammenheng med reiseavstander i 
sekretariatets geografiske virkeområde.  
 
Finansiering 
Da dagens tre sekretariat har ulike finansieringsmodeller (fastbeløp, etter folketall 
og/eller etter medgått tid), vil det bli viktig for nytt selskap å foreta en harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles på deltakerkommunene når 
organisasjonen er på plass.   
 
Eierstyring 
Kontrollutvalgssekretariat er en lovpålagt tjeneste, med et klart mandat. Kommunestyret 
har ansvar for å sørge for at kontrollutvalget har et sekretariat som tilfredsstiller 
utvalgets behov. Samtidig er det et krav at sekretariatet skal være uavhengig av 
rådmannen og revisjonen. Det er med andre ord kontrollutvalget som er bestiller og 
legger premissene for tjenestens innhold og omfang.  
 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vil bli et lite og oversiktlig selskap, som ikke har til 
hensikt å ta opp lån eller har behov for investeringer i infrastruktur utover kontorinventar 
og utstyr (som f.eks. pc og telefon).  
Strategiske diskusjoner overfor selskapet vil da være begrenset og i all hovedsak være 
knyttet til spørsmål som salg av tjenester og hvor hovedkontoret skal ligge. 
  
Eierstyring i det nye selskapet vil i første rekke utføres gjennom valg av styre. 
Det blir derfor viktig for eierne å få på plass en valgkomite og at det finnes instruks for 
komiteen. 
 
Endring av selskapsavtale 
For å hindre blokkerende mindretall i forbindelse med endring av selskapsavtale, vises 
det til vedlagte selskapsavtale hvor det er inntatt følgende ordlyd: 
 
«Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning:  
 
Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et 
vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten gjøre et 
likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet» 

 
Uttreden 
I vedlagte forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden som 
er i samsvar med lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store 
kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet. Det 
forutsettes at fordringer og forpliktelser i dagens tre selskap blir gjort opp med de 
respektive deltakerne i dagens selskap før sammenslåing/fusjon. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til dagens 
ansatte i FIKS bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil ha fortrinnsrett til stillinger 
i det nye selskapet. 
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Pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS vil bli overført til nytt selskap for de 
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. Dette gjelder imidlertid ikke for de 
deltakerkommunene som har valgt å tre ut av FIKS. Disse kommunene må gjøre opp 
for sin andel av påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.19. 
 
Inngåtte og gjeldende leieavtaler og avtaler om levering av tjenester mellom FIKS og Ås 
kommune som vertskommune, videreføres inn i nytt selskap. Ny avtalepart vil bli Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
FIKS sitt budsjett for 2020 vil basere seg på dagens finansieringsmodell (50 % 
grunnbeløp / 50 % etter folketall). Deltakere i nytt selskap vil måtte ta stilling til fremtidig 
finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Fremdriftsplan 
For det første har de gjenværende deltakerkommunene i FIKS ikke gitt sine respektive 
kontrollutvalg i oppdrag å utrede valg av sekretariatsordning. 
 
For det andre er det her snakk om en videreføring av å få utført sekretariatstjenester i 
egenregi, dog ved en sammenslåing/fusjon av flere sekretariat samt overgang til en 
annen organisasjonsform. 
 
En finner det mest hensiktsmessig at styret i FIKS oversender saken til 
kommunestyrene i de gjenværende deltakerkommunene. Deltakerkommunene er 
representert i styret i FIKS ved lederne av kontrollutvalgene med nestlederne i 
kontrollutvalgene som personlige varamedlem.  
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til behandling. Styrets vedtak oversendes som innstilling i 
saken til de gjenværende deltakerkommunene i FIKS.  
 
 
Ås, 08.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsjef/daglig leder 
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Sammendrag 
Konklusjon:  
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred kompetanse og større 
fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS vil gjøre 
det lettere å møte disse utfordringene.  
 
Utredningen anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta 
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny 
selskapsavtale. Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 
3 eiervalgte medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Dagens 3 kontorer 
opprettholdes, hovedkontoret blir på Lørenskog som ROKUS har i dag. 
 
Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
bemanning på 7 årsverk, og et budsjett på 6,64 millioner kroner. Viken 
kontrollutvalgssekretariat vil ha en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid med 
medarbeidere med utdanning innen økonomi, samfunnsfag og revisjon, i tillegg til 
juridisk spisskompetanse. Utover høy formell kompetanse og bred 
utdanningsbakgrunn, vil selskapet ha lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra 
andre relevante arbeidsområder. 
 
1 Utfordringer fremover  
 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre 
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at 
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll.  
 
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også 
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for 
arbeidet framover:  
 

1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker 
år for år  
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer 
proaktive for å følge opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om 
sine rettigheter fører til flere henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes 
økte status i kommunene også til at flere saker forelegges 
kontrollutvalget.  

 
2. Økt egenkontroll i ny kommunelov  

Kontrollutvalget vil etter ny lov få nye oppgaver i form av forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med 
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Spesielt 
førstnevnte oppgave vil trolig innebære ekstra fokus. 

 

                                                 
1 Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2004 
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3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter  
For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at 
de får faglige utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte gir økt 
sårbarhet ved sykdom og begrenset kompetanse. 
 

4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen  
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til 
kommunestyret, og saken skal forberedes av kontrollutvalgets 
sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, nye arbeidsoppgaver og flere 
samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til. 

2 Bakgrunn 
  
FIKS og ROKUS har tidligere samtaler om sammenslåing. Samtalene ble gjenopptatt 
tidlig i 2018. Mot slutten av 2018 henvendte KUBIS seg til ROKUS med forespørsel 
om mulig sammenslåing. ROKUS og FIKS var positive til dette. Styrelederne og de 
daglige lederne har hatt jevnlige møter, og vært styringsgruppe for arbeid med 
utredning av saken og utarbeidelse av selskapsavtale. Beslutningsgrunnlaget er 
utarbeidet med henblikk på å slå sammen FIKS, KUBIS og ROKUS. 
 
I KUBIS inngår Buskerud fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune 
blir til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold 
fylkeskommuner. De to sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles 
kontrollutvalgssekretariat med en ansatt sekretær. Denne ordningen videreføres i 
Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det har ikke lyktes oss å få dialog med 
dette sekretariatet om sammenslåing. 
 
 
3 Dagens sekretariatsordninger  
 
Sekretariatene har etablert faste rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av 
sakene i kontrollutvalgene. Forberedelsene av flere saker er et teamarbeid. 
Sekretæren for det enkelte utvalg har en selvstendig rolle, men i kompliserte saker 
innhentes råd fra leder og kolleger. Som hovedregel deltar bare en medarbeider fra 
selskapene i hvert utvalgsmøte.  
 
Sekretariatene er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer, og har 
journal- og arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Alle tre sekretariatene benytter Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem. 
Dette omfatter innkallinger og saksdokumenter til utvalgene, protokoller, inngående 
og utgående saker, journal og arkiv. FIKS leier et lukket område i Public 360 hos 
vertskommunen og får hjelp og service fra kommunen. KUBIS og ROKUS har 
anskaffet sak- arkivsystemet Public 360 online. 
 
FIKS og ROKUS kjøper IT-tjenester av kontorkommunen. KUBIS kjøper tjenestene 
av privat leverandør. 
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Sekretariatene utvikler og drifter sine internettsider selv, og har en serviceavtale med 
leverandør ved problemer. 
 
Sekretariatene fører ikke regnskapet selv.  
 
De tre sekretariatene er nokså like i arbeidsform og kultur. Det ansees som 
uproblematisk å harmonisere arbeidsrutiner mv. og vi benytter det samme sak 
arkivsystemet. På det administrative området kan det være mulig å ta ut en liten 
effektiviseringsgevinst. Dette er omtalt under 8.1. 
 
Dagens sekretariatsordninger for kommunene i Follo, Buskerud og på Romerike kan 
oppsummeres med følgende: 
 

 FIKS KUBIS ROKUS 
Organisasjonsform Koml. § 27 Koml. § 27 IKS 
    
Deltakere/eiere (1.1.19) 
 

7 kommuner 16 kommuner 
+1 fylkeskommune 

13 kommuner 

Deltakere/eiere (1.1.20) 
 

5 kommuner 14 kommuner (Hol 
kommer inn som eier) 

11 kommuner 

Andre oppdrag  Flå kommune (ønsker 
å bli deltaker) 

2 kommuner  
(Asker til 1.1.20) og 
Bærum) 

    
Innbyggertall pr. 1.1.19 142 671 269 265 293 020 

(+188 364) 
    
Øverste styringsorgan Styret Styret Representantskapet 
    
Ansatte årsverk 1,6 3 3,4 
Ansettelsesforhold Ås kommune Buskerud fylkeskomm. ROKUS IKS 
    
Hovedkontor Ås Drammen Lørenskog 
    
Pensjonsordning KLP Buskerud  

fylkeskommunale  
pensjonskasse 

KLP 

    
Finansieringsmodell 50% etter folketall  

50% fast beløp 
Fakturering etter  
medgått tid 

40% etter folketall  
60% etter medgått tid 

    
Budsjett 2019 1,96 mill. kr. 3,42 mill. kr 2,98 mill. kr. 
Salg av tjenester (2019)   +400 000 kr 
    
Kostnader pr innbygger 13,8 kroner 12,7 kr 10,4 kroner 
    
Antall møter (2018) 52 113 118 
Antall møter pr utvalg 7-8 møter 6-7 møter 7-8 møter 
    
Antall saker (2018) 266 1.016 863 
Antall saker pr møte 5-6 saker 8-9 saker 7-8 saker 

 
 

4 Sekretariatets oppgaver  
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Kommunestyret er pålagt å sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at 
utvalget må ha bistand slik at lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan 
imidlertid pålegge sekretariatet å utføre oppgaver utover dette. I tillegg må 
kontrollutvalgssekretariatet være uavhengig av kommunens administrasjon og 
revisor.  
 
Oppgavene som FIKS, KUBIS og ROKUS utfører er i stor grad bestemt av 
kontrollutvalgenes aktivitet, og kan oppsummeres med følgende: 
 
1. Administrasjon:  

Sekretariatene har bl.a ansvaret for å oppfylle kontrollutvalgets arkivplikt, 
oppdatere egne/utvalgenes nettsider og oversender til kommunenes nettsider. 
 

2. Saksbehandling:  
Sekretariatene forbereder og kvalitetssikrer sakene og følger opp 
kontrollutvalgenes vedtak. Sekretariatet påser at sakene er forsvarlig utredet. 
Forsvarlighetskravet til kontrollutvalgssekretariatet er det samme som 
rådmannen er underlagt.  

 
3. Utredning:  

Sekretariatene gjør egne undersøkelser (som ikke er revisjon) etter oppdrag 
fra utvalgene. Sekretariatene lager plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll. ROKUS utarbeider overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for sine kommuner. FIKS utarbeider 
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt etter bestilling fra 
utvalgene. Sekretariatene utreder valg av revisjonsordning og foretar eventuell 
konkurranseutsetting av hele eller deler av revisjonsoppdrag. 

 
4. Møteavvikling - møtegjennomføring 

Sekretariatene står for innkalling til møtene og fører protokoller, inviterer andre 
deltakere og tilrettelegger møtene.  

 
5. Rådgivning:  

Sekretariatene er en viktig faglig ressurs og diskusjonspartner for 
kontrollutvalgene både før, under og mellom utvalgsmøtene. 

 
6. Koordinering/bindeledd:  

Sekretariatene er kontrollutvalgenes operative ledd. Sekretariatene står for 
dialogen med rådmannen og revisjonen på vegne av utvalget og sørger for 
effektuering og oppfølging av utvalgenes saker. 

 
 
5 Uavhengighet - Lovens krav generelt  
 
Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle 
sin rolle på en tillitvekkende måte. Det er et lovkrav at sekretariatet skal være 
uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette innebærer at sekretær ikke 
kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre revisjonsoppgaver for kommunen.  
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For sekretariatet gjelder forvaltningslovens habilitetskrav. Den som utfører 
sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved utførelsen av 
oppgavene. 
 
Den som er sekretær, er direkte underordnet kontrollutvalget, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
 
6 Kompetanse, sårbarhet og bemanning  

6.1 Krav til kompetanse  
 
Kommuneloven fastslår at «sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».   
 
Forsvarlighetskravet innebærer at sekretariatet må sørge for at de saker som legges 
frem er forsvarlig utredet, jf. tilsvarende krav til rådmannen i kommunelovens § 23. 
 
Kommunaldepartementet har utdypet dette i rundskriv H 15/04: 
 

«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal 
sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»  
 
 «Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget 
skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 
Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha 
tilgang på en bredt sammensatt kompetanse 

 
I Kontrollutvalgshåndboken (desember 2015) skriver Kommunal-departementet (s. 
22) bl.a.: 
 

«Det er (..) viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet 
regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig 
faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør 
derfor holde seg oppdatert om saker som er relevante for 
kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og 
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i 
kommunen.» 

 
Utover dette er det ikke fastsatt noen nærmere kompetansekrav til sekretariatene. I 
forarbeidene til ny kommunelov skriver departementet «Kommunestyret er pålagt å 
sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 
Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at utvalget må ha bistand slik at 
lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan imidlertid pålegge sekretariatet å 
utføre oppgaver utover dette.» 
 
Alle tre sekretariater er medlem av bransjeorganisasjonen Norges 
Kommunerevisorforbund. Gjennom medlemskapet har sekretariatene forpliktet seg til 
at den enkelte medarbeider skal gjennomføre minimum 105 timer etter- og 
videreutdanning innenfor relevante fagområder, i løpet av tre år. 
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6.2 Medarbeidernes utdanning og erfaring 
 
De ansatte i de tre selskapene har samlet sett høy formell kompetanse og bred 
utdanningsbakgrunn, i tillegg til lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra andre 
relevante arbeidsområder. Sekretariatet vil ha medarbeidere med utdanning på 
masternivå innen økonomi, samfunnsfag og revisjon, i tillegg til juridisk 
spisskompetanse og god innsikt i kommunal forvaltning. Dette gir Viken 
kontrollutvalgssekretariat en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid. 
 
Sekretariatene har også samlet sett «erfaringsbank» med tusenvis av saksfremlegg. 
 
Gjennom dialog med eierne har alle tre sekretariat fått tilbakemeldinger på at eierne 
er meget tilfreds med tjeneste leveransene. 
 

 
7 Alternative organisasjonsformer for et nytt selskap   
I 2018 var det 52 kontrollutvalgssekretariat i Norge. De fleste kommunene har valgt å 
organisere sekretariatsbistand for kontrollutvalgene i interkommunalt selskap (IKS) 
eller samarbeid etter § 27 i kommuneloven2.  
 
FIKS og KUBIS baserer i dag sitt arbeid på koml. § 27, ROKUS er organisert som et 
IKS. Sekretariatene har gode erfaringer med sine modeller.  
 

7.1 Modeller for organisering av interkommunalt samarbeid 
 
Nedenfor følger en presentasjon av de ulike organisasjonsformene som kommuner 
kan benytte for interkommunalt samarbeid.  
 
1. Interkommunale selskap (IKS) 
Interkommunale selskap (IKS) er regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om 
interkommunale selskaper (IKS-loven). Loven er tilpasset kommunale eiere, og er 
harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Organisasjonsformen egner seg 
godt for tjenester kommunene utfører i samarbeid og i egen regi slik som sekretariat 
for kontrollutvalg. Et IKS har to styringsorganer; et representantskap, som velges av 
eierne, og et styre, som velges av representantskapet. Et IKS er et eget rettssubjekt 
med en egen selskapsavtale. Eierne har samlet sett ubegrenset ansvar, selskapet 
kan ikke gå konkurs. Alle eiere må være representert i eierorganet 
(representantskapet), ingen kan møte med fullmakt. Det er ikke anledning til å 
gjennomføre fjernmøter i eierorganet.  
 
2. Interkommunalt samarbeid etter § 27 (kommuneloven av 1992) 
Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 27 
fastsetter at to eller flere kommuner «kan opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver». Den nærmere organiseringen av samarbeidet skal fastsettes i egne 
vedtekter, men er for øvrig lite regulert, slik at det i stor grad er opp til kommunene å 
bestemme rammene for og innholdet i virksomheten. Ved § 27 kan kommunene 

                                                 
2 Deloitte; Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, 2014. 
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avtale å opprette virksomheten som eget rettssubjekt, og det er tilstrekkelig med ett 
styringsorgan hvor alle deltakerne skal være representert.  
 
Det øverste styringsorganet kan ha andre organer under seg og kalle dette «styre».3 
Ikke alle kommuner trenger å være representert i dette styret. Styringen av dette 
selskapet kan etter dette bli ganske likt et IKS-selskap, med noen av de samme 
begrensinger og muligheter.   
 
Interkommunalt samarbeid etter § 27 brukes for selskaper som har til hensikt å løse 
felles kommunale oppgaver.  
 
I forbindelse med ikrafttredelse av ny kommunelov vil denne organisasjonsformen 
bortfalle. Interkommunale samarbeid som er organisert etter § 27 må være omdannet 
til et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) senest fire år etter at ny lov trer i kraft.  
 
 
3. Kommunalt oppgavefellesskap – KOF (kommuneloven av 2018) 
I lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) blir § 
27-samarbeid erstattet med kommunalt oppgavefellesskap4. Som i § 27 skal eierne 
ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. 
Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser. 
Organiseringen blir noe likt som for IKS, dvs. med eget representantskap som 
øverste styringsorgan. Representantskapet står fritt til å kunne opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet. Det skal inngås en samarbeidsavtale 
mellom deltagerne som skal vedtas av kommunestyrene. Representantskapet gis en 
begrenset mulighet til å vedta endringer i avtalen. Eierrepresentantene må selv møte 
i eierorganet, slik som i IKS. 
 
4. Samvirkeforetak (SA) 
Samvirkeforetak etter lov 29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova) er 
basert på medlemskap, ikke eierskap. Foretaket eies og styres av de som 
bruker/handler med foretaket, det vil si medlemmene. Kommuner kan være 
medlemmer. Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar. Hovedregelen er at alle 
medlemmene har en stemme hver på årsmøtet. Et samvirke er regulert gjennom krav 
til vedtekter med et minstekrav til innhold. Årsmøtet er øverste organ og tilsvarer 
representantskapet og generalforsamlingen i et IKS og AS. Hvert medlem kan møte 
med en fullmakt på årsmøtet.  
 
Samvirkeforetak er en fleksibel samarbeidsform og passer godt hvis det er mange 
medlemmer. Innmelding som medlem i et samvirke skjer ved at styret godkjenner 
søknad om dette. Tilsvarende ved utmelding.  
 
Modellen er i statsstøttesammenheng også egnet for produksjon av tjenester som 
selges i et konkurransemarked. 
 
Samvirkeforetak er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men 
selskapsformen har frem til nå vært lite benyttet som samarbeidsform i 

                                                 
3 Se Overå og Bernt; Kommuneloven med kommentarer 2006, s. 203   
4 Se Lovvedtak 81 (2017-2018), Innst. 369 L (2017-2018), Prop. 46 L (2017-2018), NOU 2016:4 Ny kommunelov 
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kommunesektoren. Samvirkeforetak er en mulig organisasjonsform for egenregi, og 
kan derfor benyttes for et kontrollutvalgssekretariat.  
 
Pr 27.05.19 er det kun Revisjon Midt-Norge SA og Møre og Romsdal Revisjon SA 
som har valgt denne organisasjonsformen for å sikre revisjonstjenester til 
henholdsvis 54 kommuner samt Trøndelag fylkeskommune og 29 kommuner samt 
Møre og Romsdal fylkeskommune.  
 
5. Aksjeselskap (AS) 
Aksjeselskap etter lov 13.juni 1997 nr.44 om aksjeselskaper (aksjeloven) er godt 
tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og 
konkurranseeksponering. Aksjeselskap er et eget rettssubjekt og eiernes ansvar er 
begrenset til innskutt kapital. Øverste organ er generalforsamlingen, hvor 
kommunene utøver sitt eierskap. Generalforsamlingen velger styre. Representantene 
kan møte med fullmakt. 
 
Med tilpasninger av selskapets formål og en avtale mellom eierne som utdyper dette 
kan selskapsformen benyttes til å organisere kontrollutvalgssekretariat. Det er ingen 
som har organisert sekretariatet for kontrollutvalg som aksjeselskap. 
 
 
I tabellen nedenfor er det en sammenligning av de mest aktuelle 
organisasjonsformene. 
 

 
  

Kommunalt 
oppgavefellesskap 

Interkommunalt 
selskap (IKS) 

Samvirkeforetak 
(SA) 

Aksjeselskap  
(AS) 

Formål/hensikten bak 
modellen 

Drift av felles oppgaver  Kan benyttes til alle typer 
kommunale tjenester. 

Fremme 
medlemmenes 
økonomiske 
interesser 

Oppgaver av 
forretningsmessig 
art 

Rettssubjekt Nei/kan være Ja Ja Ja 
Skattesubjekt Nei Ja Ja Ja 
Eierskap Deltakere Deltakere – eierandel Medlemmer – 

medlemskap 
Aksjeeier 

Antall eiere/deltakere Minst 2 Minst 2 Minst 2 En eller flere 
Innmelding Likelydende vedtak i 

samtlige kommunestyrer 
Likelydende vedtak i 
samtlige kommunestyrer 

Styret godkjenner 
innmelding etter 
søknad 

Kjøp av aksje 

Uttreden Ingen lovkrav. Fastsettes 
i samarbeidsavtalen 

Ett års skriftlig varsel Tre måneders 
skriftlig varsel 

Salg av aksje 

Styringsdokument Samarbeidsavtale Selskapsavtale Vedtekter Vedtekter 
Endring av 
styringsdokument 

Skal vedtas av alle 
kommunestyrene 

Skal vedtas av alle 
kommunestyrene 

Årsmøte Generalforsamling 

Eierstyring valg av representantskap valg av representantskap valg av delegat til 
årsmøtet 

valg av fullmektiger 
til 
generalforsamling 

Øverste styringsorgan 
 

Representantskap Representantskap  Årsmøte Generalforsamling  

Møte- og stemmerett  Representantskapets 
medlemmer og 
personlige vara 

Representantskapets 
medlemmer og 
personlige vara 

Medlemmer eller 
medlemmer  
m/fullmakt 

Aksjonærer eller 
fullmektig med 
fullmakt fra eierne 

Krav til 
beslutningsdyktighet 

Flertall av valgte 
medlemmer 

2/3 av valgte 
medlemmer 

Flertall av de 
møtende 

Flertall av de 
møtende 

Flertallskrav      
- Generelt Flertall av de møtende Flertall av de møtende Flertall av de 

møtende 
Flertall av de 
møtende 

- Endring av 
styringsdokument 

2/3 av de avgitte 
stemmene 

2/3 av alle eierne 2/3 av de avgitte 
stemmene 

2/3 av de avgitte 
stemmene 
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Krav om kapital Nei Nei Ja Ja 
Økonomisk 
Ansvar 

Ubegrenset Ubegrenset Begrenset til 
innskutt kapital 

Begrenset til 
aksjekapitalen 

Beslutningsmyndighet 
for budsjett og 
økonomiplan 

Representantskapet Representantskapet Styret Styret 

 
 
7.2 Drøfting av aktuelle organisasjonsformer 
Det er fire organisasjonsformer som fremstår som mulige; kommunalt 
oppgavefellesskap, IKS, aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA). Aksjeselskap er 
en organisasjonsform som er godt tilpasset for virksomheter som opererer i et 
marked med risiko- og konkurranseeksponering. Dette er ikke tilfelle for 
sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Vi anser derfor ikke aksjeselskap som en 
aktuell organisasjonsform. 
 
Samvirkeforetak er generelt lite brukt av kommunene, og er ukjent i vår region. Vi vil 
på nåværende tidspunkt derfor ikke anbefale å bruke denne organisasjonsformen for 
å organisere kontrollutvalgsekretariatet. 
 
Det tredje alternativet er §27 som må omdannes til kommunalt oppgavefellesskap 
(KOF) som KUBIS og FIKS er organisert som i dag. Styringsformen er fleksibel, men 
vårt inntrykk er at den primært benyttes i samarbeid med færre deltakere enn det 
som er aktuelt ved en fusjon mellom FIKS, KUBIS og ROKUS. Vi anbefaler derfor 
ikke KOF. 
 
IKS-loven er en utprøvd og regulert styreform for kommunale tjenester som ROKUS i 
dag drives innenfor, og som de fleste kommunene har lang og positiv erfaring med. 
Vi anser derfor at dette er den mest hensiktsmessige organisasjonsformen for 
kontrollutvalgssekretariatet. Det er imidlertid enkelte spørsmål som bør drøftes 
nærmere.   
 

7.3 Nærmere om enkelte spørsmål 
Regler om konkurranse i egenregi 
EUs innkjøpsregelverk omfatter egenregi eller utvidet egenregi5. Dette innebærer at 
minimum 80% av aktiviteten til en virksomhet må utføres for eierne. Noe som igjen 
innebærer at ca. 20% av aktiviteten i selskapet kan utføres for andre enn eierne. 
ROKUS IKS selger i dag sekretariatstjenester til andre (Asker og Bærum). Salg av 
disse tjenestene ligger i dag godt innenfor dette kravet. 
 
Bestemmelsen innebærer en klar begrensning på salg av tjenester for selskaper som 
driver i egenregi. En modell hvor selskapet eies av et fåtall av kommunene med sikte 
på salg til de øvrige er derfor ikke gjennomførbar.  
 
Eierstyring 
Rokus har hatt samtaler med sine eiere i forbindelse med forslaget om å slå sammen 
sekretariatene. Kommunene på Romerike har gitt uttrykk for at koordinering av 
eierstyring er en utfordring når det er mange eiere. Utfordringene er knyttet til  

 Konfliktpotensialet mellom eierne 

                                                 
5 Forskrift 12.august 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel 3 
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 Selskapets strategibehov 
 Rådmannens innflytelse på oppdraget. 

 
Når det gjelder kontrollutvalgssekretariat synes det ikke å være konflikter mellom 
eierne. Det har til nå ikke vært uenighet om saker som behandles av 
representantskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke har behov for å investere for 
å yte tjenesten, og ikke kan ta opp lån. Et kontrollutvalgssekretariat har et klart 
mandat gitt av kommuneloven med forskrifter.  
 
Selskapets strategibehov er knyttet til behovet for forutsigbare rammevilkår. Eierne 
har enstemmig vedtatt en strategi for vekst for selskapet for å sikre en robust 
organisasjon med kompetente medarbeidere i en tid hvor vi opplever færre oppdrag 
som følge av kommunereform.  
 
Rådmannen har ikke stor innflytelse på oppdraget i et slikt selskap, det følger av 
lovbestemmelsen om at sekretariatet er underlagt kontrollutvalget. Det er derfor 
kontrollutvalgets behov (bestillinger) som avgjør tjenestevolumet. 
 
Eierstyring i et kontrollutvalgssekretariat vil i første rekke skje ved valg av selskapets 
styre. Det vil derfor være viktig at eierne utpeker en valgkomite, og utformer en 
instruks for komiteen.  
 
Det er uansett viktig å sikre bred politisk forankring av sakene som behandles i 
representantskapet. Dette er mulig ved å involvere et bredere utvalg av folkevalgte i 
eierstyringen, som på Romerike hvor formannskapene/kommunestyrene behandler 
alle sakene til representantskapsmøtene. I Follo gjennomføres generalforsamling/ 
representantskapsmøter for alle interkommunale selskap som har slike organer i regi 
av Follorådet. God informasjonsflyt fra selskapet til kommunen er også viktig. 
Eierne på Romerike påpekte også i samtalene at det må være lett å tre ut av 
selskapet. En innvending mot IKS-formen er at det kan synes vanskelig å tre ut, det 
er beheftet med store økonomiske kostnader. For et kontrollutvalgssekretariat, vil 
IKS-lovens minimumstid for uttreden på ett år være tilstrekkelig. Når det gjelder 
kostnader ved å tre ut av et selskap som ikke har låneforpliktelser, vil dette i første 
rekke være knyttet til pensjonsforpliktelser. I dette selskapet vil slike forpliktelser ikke 
bli prohibitive, da dette selskapet er nokså nystartet og har få medarbeidere.  
  
Et annet forhold som ble pekt på var at IKS-loven legger opp til at det må fattes 
likelydende vedtak i eiernes kommunestyrer om endringer i selskapsavtalen. På 
denne måten kan eiere få blokkerende mindretall. Vi har derfor foreslått i 
selskapsavtalen likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller 
de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. 
Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av 
samarbeidet. 
 
Om endringer i IKS-loven 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt uttrykk for at det er behov for å 
revidere IKS-loven. Ett tema i denne forbindelse vil være oppdatering og 
modernisering av loven, hvor blant annet spørsmålet om representantskapsmøter må 
avholdes som fysiske møter må avklares. Det er nå åpnet opp for at kommunestyret 
kan avholde fjernmøter. Dagens teknologi gir gode og sikre løsninger for å 
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gjennomføre møter hvor alle kan se og høre hverandre. Fjernmøter innebærer også 
at enkelte folkevalgte som har lang reisevei, eller av ulike årsaker ikke har anledning 
til reise til møtelokalet, likevel kan delta på møtet. Aksjeloven gir også adgang til å 
gjennomføre en «forenklet generalforsamling» (se aksjeloven § 5-7), det vil si 
eiermøte i en annen form enn fysisk møte. Det er mye som taler for at også 
representantskapsmøter vil kunne bli omfattet av regler om fjernmøte.   
 
I Kommuneproposisjonen 2019, uttaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
at endringene i IKS-loven også vil se på regulering av interkommunale selskap og 
forholdet til statsstøtteregelverket. En arbeidsgruppe som har utredet og vurdert 
konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet, foreslår blant annet at 
det innføres krav om separat regnskap og skatteplikt for kommunens økonomiske 
aktivitet for å sikre overholdelse av regelverket. Rokus betaler i dag skatt av inntekter 
på salg av tjenester. Innføring av et regnskapsmessig skille mellom denne aktiviteten 
og egenregi vil det være enkelt å oppfylle.  
 
Møtehyppighet 
Vi legger til grunn at eierforsamlingen i kontrollutvalgsekretariatet skal vedta både 
budsjettet og regnskapet for selskapet. I IKS er dette lovregulert, og det er vanlig å 
ha to ordinære møter for behandling av disse sakene – ett på våren (regnskap) og ett 
på høsten (budsjett). Hvis det er ønskelig å redusere antall møter, vil det være 
gjennomførbart å legge frem begge disse sakene i vårmøtet (innen utgangen av 
april). Konsekvensen er at budsjettarbeidet må starte tidlig på året. Dette kan 
eventuelt vedtas av representantskapet. 
 
 
Vi vil peke på at kontrollutvalgene er en viktig del av kommunens egenkontroll, og 
kontrollsekretariatet er kontrollutvalgenes egen ressurs for å kunne ivareta sitt 
mandat. De viktige, kommunale oppgavene som sekretariatet ivaretar tilsier at 
ordførerne (eierrepresentantene) i kommunene bør kunne prioritere å delta i 
eierforsamlingene en eller to ganger per år.  
 

7.4 Erfaringer med IKS-formen 
Avslutningsvis vil vi peke på at erfaringene med samarbeid organisert som IKS 
mange steder er gode, selv der det er mange eiere. Konsek Trøndelag IKS er eid av 
36 kommuner og 1 fylkeskommune. K-sekretariatet IKS ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for 24 kommuner i Troms og Nordland, 1 fylkeskommune og 
Longearbyen lokalstyre.  
 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er eid av 31 kommuner og 3 
fylkeskommuner. Her benyttes ett av de årlige representantskapsmøtene til faglig 
oppdatering rundt spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. 
 
Interkommunalt arkiv Kongsberg som har 39 eiere, har hatt en ordning med ett årlig 
møte siden 2003. Kun 4 – 5 ganger har de hatt behov for å innkalle til ekstraordinært 
representantskapsmøte, og da for å behandle saker knyttet til opptak av nye eiere og 
nytt bygg. 
 



24/19 Referat og orienteringer - 19/00018-5 Referat og orienteringer : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon 10.07.2019

14 
 

7.5 Anbefaling 
IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Selskapsformen mangler noe smidighet i dag, da det ikke er mulig å møte med 
fullmakt i eierforsamlingen eller gjennomføre fjernmøter. Dette kan imidlertid bli 
endret ved den kommende revisjonen av IKS-loven. God kommunikasjon mellom 
selskapet og eierkommunene og gode systemer og rutiner som sikrer kommunene 
tilstrekkelig tid til å behandle sakene i forkant av representantskapets møter er en 
forutsetning. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. Selv om Viken kontrollutvalgssekretariat er 
blir lite selskap, ivaretar det viktige kommunale oppgaver som det bør være av 
interesse for den politiske ledelsen i kommunen å delta i eierstyringen av.  
 
På denne bakgrunn anbefaler de daglige lederne at det nye selskapet organiseres 
som interkommunalt selskap, IKS, hvor formålet er å levere sekretariatstjenester til 
kontrollutvalgene.  
 
Erfaringer fra sammenslåing av de 3 revisjonsenhetene på Romerike viste at det er 
krevende å legge ned et IKS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet må 
godkjenne søknad om avvikling, noe som krever administrative ressurser til 
forberedelse og et eget avviklingsstyre. Selskapet må avgi regnskap året etter at det 
er nedlagt. Det er også utfordringer knyttet til å opprette et nytt selskap. Det nye 
selskapet vil for eksempel ikke få organisasjonsnummer før alle kommunestyrene har 
vedtatt selskapsavtalen, og erfaringen er at dette tar tid. Selskapet må ha 
organisasjonsnummer for å få opprettet bankkonto, inngå avtaler etc. Dette gjør at vi 
anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta opp eiere fra 
Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny selskapsavtale. 
Selskapsavtalen kan suppleres av en eieravtale som vedtas av representantskapet. 
Ved overgangen til et nytt selskap må det tas høyde for at det nye selskapet må ha et 
lite oppstartsfond til oppstart, og som en buffer mot uforutsette kostnader til pensjon 
og drift. Det er redegjort for dette i kap.8. 
 
Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 3 eiervalgte 
medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Krav om kjønnsrepresentasjon gjelder. 
Styret bør for øvrig settes sammen av personer med komplementær og relevant 
kompetanse, ha god rolleforståelse og personlige egenskaper som passer samt være 
motivert for styrearbeidet som er i tråd med KS’ anbefalinger for eierskap.  
 
 
8 Kostnader og finansieringsmodell  

8.1 Forutsetninger 
Kontrollutvalgsekretariatene leverer en kunnskapsbasert tjeneste, hvor de ansattes 
kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Sekretariatets kapasitet henger også 
nøye sammen med bemanningen. Om lag 80% av kostnadene i selskapene er 
lønnsutgifter.  
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Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Fra 2020 vil det være 29 
eierkommuner. De store kommunene har 10 + møter, de minste har 4 -5 møter, 
mens 7 møter pr år er vanlig for det store flertall av kommunene våre. 
Arbeidsbelastningen til sekretariatet kommer i perioder. Det er mange saker å 
forberede og mange møter som skal dekkes januar – mai og i september – 
november. Vi har normalt ikke mulighet til å forskyve arbeidsdagen på møtedager, 
noe som fører til mye mertid som må tas ut i rolige perioder. Vi legger derfor opp til 
en bemanning på 7 årsverk.  
 
Ved en fusjon vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinster ved at sekretariatet får større 
fleksibilitet til å ta ekstra oppdrag, mer standardisering og økt spesialisering.  På 
driftssiden bør vi få lavere kostnader til tjenester som ett revisjonshonorar og ett 
styrehonorar. Husleiekostnader, kostnader til arkiv, IKT, føring av lønn og regnskap 
antar vi vil ligge på samme nivå, da organisasjonen blir omtrent like stor.  
 

8.2 Prinsipper for finansiering 
Sekretariatene har hatt ulik praksis for hvordan utgiftene har blitt fordelt (fastbeløp og 
etter folketall). Arbeidsdelingen mellom sekretariatet og revisor er også forskjellig. 
Dette gjelder oppgaver som overordnet analyse som danner grunnlaget for plan for 
forvaltningsrevisjon, samt gjennomføring av eierskapskontroller. Sistnevnte oppgave 
betraktes som revisjon i henhold til den nye kommuneloven, og vil for fremtiden 
ivaretas av revisor. Overordnet analyse som etter ny lov omtales som risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, er en oppgave som kontrollutvalget ikke bare bør ha regien 
med, men også et eierskap til. ROKUS gjennomfører overordnet analyse, og har lagt 
opp til en prosessuell tilnærming hvor utvalgene har deltatt aktivt. Erfaringen er at 
dette gir kontrollutvalgene god innsikt i kommunen og et godt grunnlag for å bestille 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Viken kontrollutvalgssekretariat legger opp 
til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger for alle kontrollutvalg. Det er 
imidlertid nødvendig å foreta tilpasninger av arbeidsdelingen i startfasen.  
  
For 2020 legges dagens finansieringsmodell til grunn i hvert av selskapene. 
Representantskapet vil få seg forelagt saker om harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles når organisasjonen er på 
plass.  Prinsipper for en ny og omforent finansieringsmodell vil være: 
 

1. Fakturering av medgått tid. ROKUS har 60% i dag. Hvorvidt det også skal 
være en komponent som betales I henhold tl folketall må vurderes. 

2. Vi legger opp til at «overordnet analyse» (risiko- og vesentlighetsvurderinger) 
legges til kontrollutvalget og sekretariatet, med eventuell bistand fra revisor. 

3. Dersom ressursinnsatsen i en kommune blir høyere enn forventet, må det 
gjøres budsjettendring i løpet av året. 

 
 

 8.3 Budsjett for det nye selskapet 
 
Viken kontrollutvalgssekretariat har behov for et oppstart-tilskudd på 800 000 kroner 
som skal dekke kjøp av utstyr (pc, pad og telefon) samt lisenser og andre 
engangskjøp. Vi forutsetter at det nye selskapet kan overta kontorpulter og inventar 



24/19 Referat og orienteringer - 19/00018-5 Referat og orienteringer : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon 10.07.2019

16 
 

fra KUBIS, FIKS og ROKUS. Vi foreslår at innskuddet betales i henhold til eierandel. 
Se tabell 2. 
 
Nedenfor er det presentert budsjett for 2020 med en bemanning på 7 årsverk.  
 
Driftsinntekter Budsjett 

Overføringer 7 072 100 

Salgsinntekter 200 000 

Totalt 7 272 100 

Driftsutgifter   

Lønn inkl sos 5 509 000 

Drift 1 763 100 

Brutto driftsresultat 0 

 
 
 
Forslag til betaling fra eierkommunene, eierandeler og oppstartstilskudd for Viken 
kontrollutvalgssekretariat:  
 

        
 Forslag 

til 
eierandel 

Deltaker-
innskudd 

Kommuner Innbyggere 2019 2020     

Drammen 100 000 0 675 000 9 72 000 

Lillestrøm 83 821 0 510 000 9 72 000 

Lørenskog 38 670 295 000 302 000 6,5 52 000 

Ullensaker 36 576 284 000 292 000 6,5 52 000 

Ringerike 30 283 275 000 283 000 5,5 44 000 

Kongsberg 27 410 300 000 320 000 4,5 36 000 

Lier 25 980 190 000 196 000 4 32 000 

Eidsvoll 24 647 240 000 247 000 3,5 28 000 

Nittedal 23 545 240 000 245 000 3,5 28 000 

Nes 
(Akershus) 

21 681 230 000 235 000 3,5 28 000 

Ås 20 084 279 000 313 000 3,5 28 000 

Nesodden 19 287 273 500 305 000 3,5 28 000 

Øvre Eiker 18 926 190 000 210 000 3,5 28 000 

Rælingen 17 874 213 000 219 000 3,5 28 000 

Vestby 17 486 261 000 291 850 3,5 28 000 

Nye 
Aurskog-
Høland 

17 072 210 000 213 000 3,5 28 000 

Frogn 15 735 249 000 274 550 3,5 28 000 
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Modum 13 880 180 000 200 000 3,5 28 000 

Nannestad 13 240 190 000 196 000 3,5 28 000 

Enebakk 10 945 216 000 234 700 3 24 000 

Hole 6 833 125 000 135 000 1,5 12 000 

Gjerdrum 6 704 166 000 171 000 1,5 12 000 

Hol 4 471   150 000 1 8 000 

Sigdal 3 488 125 000 140 000 1 8 000 

Hurdal 2 903 150 000 154 000 1 8 000 

Flesberg 2 688 85 000 110 000 1 8 000 

Nore og 
Uvdal 

2 482 120 000 140 000 1 8 000 

Krødsherad 2 277 85 000 110 000 1 8 000 

Rollag 1 411 85 000 100 000 0,5 4 000 

Flå 1 069 80 000 100 000 0,5 4 000 

      7 072 100 100 800 000 

 
 
 
9 Lokalisering  
Selskapene har i dag en gunstig fysisk plassering i forhold til reiseavstanden til 
møtene i sine utvalg. Vi vil derfor opprettholde dagens 3 kontorer, hovedkontoret blir 
på Lørenskog som ROKUS har i dag. 
 
 
10 Konsekvenser   
En sammenslåing av FIKS, KUBIS og ROKUS vil skje som virksomhetsoverdragelse 
ved at arbeidsgiveransvaret for de ansatte i FIKS, KUBIS og ROKUS overdras fra 
henholdsvis Ås kommune, Buskerud fylkeskommune og Rokus IKS til det nye 
selskapet med samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har i dag. Det nye 
selskapet får da ansvaret for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet: 

 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten 
og gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 

 Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen. 
 Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 
 Lettere å takle sykdom og vakanser. 
 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets 

ønsker, og til å ta i bruk kontrollformer som f.eks. høring. 
 Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft.  
 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 
 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke 

graden av spesialisering i sekretariatet.  
 
Mulige ulemper ved fusjon: 
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 I et selskap med mange eiere kan det være utfordrende å koordinere 
eierstyringen. God kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene samt 
gode systemer og rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å 
viderebehandle selskapet saker i eierkommunenes organer kan bidra til å lette 
dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke undervurdere behovet for 
eierstyring, men vil påpeke at tjenestens innhold bestemmes av 
kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og regnskapet. 
Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån eller har 
behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.  

  
11 Selskapets ansatte 
Denne sammenslåingen er en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke anledning til å si 
opp noen som følge av virksomhetsoverdragelse. Men ved sammenslåing kan det 
oppstå overtallighet, slik det vil gjøre i vårt tilfelle. Overtallighet oppstår dels fordi vi 
mister oppdrag som følge av at noen kommuner slår seg sammen. Vi mister også 
Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) som har besluttet å kjøpe 
sekretariatstjenesten i markedet, og Nesodden som har meldt seg ut av FIKS. 
Arbeidstakerne er ikke vernet når det er overbemanning, og vi ser oss nødt til å 
tilpasse bemanningen til oppdragsmengden. Dette innebærer å gå ned fra 8 årsverk 
fordelt på 9 ansatte til 7 årsverk. 
 
Vi har hatt en felles samling med alle ansatte hvor vi snakket om prosessen, det nye 
selskapet herunder bemanning, organisering og arbeidsform. De ansatte i de tre 
selskapene ser positivt på å bli en del av et større sekretariat med større fagmiljø og 
redusert sårbarhet ved blant annet sykefravær, og  ser positivt på muligheten for å 
kunne oppnå kompetanseutvikling innenfor et større fagmiljø som også kan åpne for 
mulighet til å spesialisere seg innenfor enkeltområder innen kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til forestående overtallighet.  
 
12 Konklusjon og videre fremdriftsplan   
 
Utredningen anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta 
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny 
selskapsavtale.  
 
Utredningen er styrebehandlet i ROKUS 6.6.2020. Utredningen styrebehandles i 
FIKS og KUBIS medio juni. 
 
ROKUS sender over sak om fusjon mellom kontrollutvalgssekretariatene i Buskerud, 
Follo og Romerike til behandling i representantskapet medio juni. 
Representantskapet har møte 26. september. På denne måten får eierkommunene 
god tid til å forberede saken.  
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1 Om selskapet 
1.1 Selskapets navn og deltakelse 
VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med 
hjemmel i lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper. 
 
Selskapet har følgende deltakere: 
 

Organisasjonsnummer Kommunenavn 

948 164 256 Aurskog-Høland 

921 234 554 Drammen 

964 950 113 Eidsvoll 

964 949 581 Enebakk 

940 898 862 Flesberg 

964 951 462 Flå 

963 999 089 Frogn 

864 949 762 Gjerdrum 

944 889 116 Hol 

960 010 833 Hole 

939 780 777 Hurdal 

942 402 465 Kongsberg 

964 962 855 Krødsherad 

857 566 122 Lier 

820 710 592 Lillestrøm 

842 566 142 Lørenskog 

970 491 589 Modum 

964 950 202 Nannestad 

938 679 088 Nes (Akershus) 

944 383 565 Nesodden 

971 643 870 Nittedal 

964 950 946 Nore og Uvdal 

940 100 925 Ringerike 

964 963 282 Rollag 

952 540 556 Rælingen 

964 962 766 Sigdal 

933 649 768 Ullensaker  

943 485 437 Vestby 

954 597 482 Øvre Eiker 

964 948 798 Ås 

 

1.2 Rettslig status 
Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret. 
 

1.3 Forretningsadresse 
Selskapet har hovedkontor i Lørenskog med avdelingskontor i Buskerud og Follo. 
 

2 Selskapets formål 
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i 
tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for 
andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket. 
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3 Deltakernes eierandel og innskuddsplikt 
Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond 
kr 800.000,- etter følgende fordeling: 
 

Kommuner 
Eierandel 

(i %) 
Deltaker- 
innskudd 

Drammen1 9,0 72 000 

Lillestrøm2 9,0 72 000 

Lørenskog 6,5 52 000 

Ullensaker 6,5 52 000 

Ringerike 5,5 44 000 

Kongsberg 4,5 36 000 

Lier 4,0 32 000 

Eidsvoll 3,5 28 000 

Nittedal 3,5 28 000 

Nes (Akershus) 3,5 28 000 

Ås 3,5 28 000 

Nesodden 3,5 28 000 

Øvre Eiker 3,5 28 000 

Rælingen 3,5 28 000 

Vestby 3,5 28 000 

Aurskog-Høland3 3,5 28 000 

Frogn 3,5 28 000 

Modum 3,5 28 000 

Nannestad 3,5 28 000 

Enebakk 3,0 24 000 

Hole 1,5 12 000 

Gjerdrum 1,5 12 000 

Hol 1,0 8 000 

Sigdal 1,0 8 000 

Hurdal 1,0 8 000 

Flesberg 1,0 8 000 

Nore og Uvdal 1,0 8 000 

Krødsherad 1,0 8 000 

Rollag 0,5 4 000 

Flå 0,5 4 000 

  100,0 800 000 

 
 

Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht. foranstående skal 
oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger. 

 
Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende 
eierandelen.  
 
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å 

                                       
1 Kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slås sammen til Drammen kommune fra 01.01.2020. 
2 Kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slås sammen til Lillestrøm kommune fra 01.01.2020. 
3 Kommunene Aurskog-Høland (Akershus) og Rømskog (Østfold) slås sammen til Aurskog-Høland kommune fra 
01.01.2020. 
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ivareta selskapets drift. 
 

4 Selskapets styrende organer 
4.1 Representantskapet 
4.1.1 Representantskapets sammensetning 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av medlemmer med 
personlige varamedlemmer – 1 fra hver deltakerkommune. Deltakerkommunene 
oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett 
overfor sine representanter.  
 
Representantskapets medlemmer og vara velges for fire år om gangen.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet 
Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og 
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 
representantskapet. 
 
Representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 
 
Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 
4.1.3 Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, 
revisor eller minst en av deltakerkommunene krever det.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av deltakerkommunene er til 
stede. 
 
Styret og daglig leder deltar i representantskapets møter med talerett så sant ikke 
representantskapet bestemmer noe annet.  
 
Representantskapets møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.  
 
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets 
leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling og saksliste skal sendes deltakerkommunene samtidig. Protokoll skal 
sendes til deltakerkommunene så snart den er undertegnet. Skriftlig 
beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker 
før møtet. 

 
4.2 Styret 
4.2.1 Styrets sammensetning 
Styret velges av representantskapet og består av 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer som velges for to år. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av 
begge kjønn i styret gjelder.  
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Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede 
representantskapets valg av styre. 
 
4.2.2 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det 
avtroppende representantskap i deres siste møte.  
Valgkomiteens funksjonstid er fire år. 
 
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til VIKEN 
kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke 
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag 
på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og 
nestleder i representantskapet  
 
.  

 
4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke 
er tillagt representantskapet.  
 
Styret kan delegere myndighet til daglig leder i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.  
 
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin 
virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding. 
 
4.2.4 Styrets møter 
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem 
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. 
Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene 
ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til 
stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har møteleder dobbeltstemme.  
 
Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører 
har møte- og talerett i styremøtene.  
 
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig 
leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt 
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og 
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.  
 
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig 
leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
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4.3 Daglig leder 
Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder 
forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under 
betryggende kontroll. 
 
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders 
myndighet.  
 
Daglig leder har møte- og talerett i styret og representantskapet. Styret og 
representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker. 
 
Styret skal vedta en instruks for daglig leder. 
 

4.4 Revisjon 
Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. 
 

5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning 
5.1 Finansiering 
Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, 
fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av 
representantskapet.  
 
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig 
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen. 
 

5.2 Regnskap 
Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og –forskrifter. 
 

5.3 Behandling av handlings- og økonomiplan og budsjett 
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i 
representantskapet om handlings- og økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år. 
 
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 
Budsjettet skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til 
deltakerkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler. 
Deltakerkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i disse dokumentene.  
 
Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal oversendes 
deltakerkommunene senest 15. september, og forslagene skal behandles i den 
enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet.  
Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i 
representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet. 
 

6 Endringer i selskapets formelle forhold 
6.1 Endringer i selskapsavtalen 
Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i 
IKS-loven § 4. 
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Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende 
ordning:  
 
Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner 
som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene 
blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. 
 

6.2 Opptak av nye deltakere 
Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av 
selskapsavtalen. 
 

6.3 Uttreden av selskapet 
En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. 
Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.  
 
 Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om 

uttreden gjelder.   
 
 

6.4 Oppløsning av selskapet 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om dette. Vedtak om oppløsning 
skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.  
 
For øvrig vises til bestemmelsene om oppløsning i lov om IKS. 
 

6.5 Tvister  
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen skal så langt råd er, løses ved at 
partene søker ens forståelse.  Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene 
om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst 
gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.  
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved 
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent 
mekler, skal I så fall benyttes. 

7 Ikrafttreden 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2020 eller så snart den er vedtatt av 
deltakernes respektive kommunestyrer. 
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Saken gjelder:   Avvisning av tilbud. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. 

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med 

én leverandør for anskaffelse av eiendomsmeglertjenester. Klagers anførsel om at valgte 

leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av 

kravspesifikasjonens krav om at salgsoppdraget i sin helhet skal utføres av megler, førte ikke 

frem. Klagers anførsel om at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende 

oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, førte heller ikke frem. Klagenemnda kom til at innklagede 

hadde brutt regelverket ved evalueringen av kvalitetskriteriet, nærmere bestemt ved 

evalueringen av underkriteriet «Redegjørelse med hensyn til kjennskap til det lokale markedet 

(statistikk på omsetning)». 

 

Klagenemndas avgjørelse 5. september 2019 i sak 2018/87 

  
Klager:  Foss & Co Eiendomsmegling AS 

Innklaget: Oppegård kommune 

Klagenemndas 

medlemmer:  Bjørn Berg, Marianne Dragsten og Alf Amund Gulsvik 

Bakgrunn: 

(1) Oppegård kommune (heretter innklagede) kunngjorde 26. oktober 2017 en åpen 

anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør for anskaffelse 

av eiendomsmeglertjenester. Rammeavtalen skulle ha en varighet på to år, med opsjon 

på forlengelse i ytterligere 1 + 1 år. Anskaffelsens verdi var estimert til 2,2 millioner 

kroner. Tilbudsfrist var 4. desember 2017.   

(2) Bakgrunnen for anskaffelsen var at det var fattet vedtak om å selge flere kommunale 

eiendommer. I den forbindelse hadde innklagede behov for å inngå en rammeavtale med 

en leverandør som skulle bistå med salg av de kommunale eiendommene. I tillegg var det 

behov for rådgivningstjenester i tilknytning til kjøp og salg. Det var angitt i 

konkurransegrunnlaget: 

«Eiendomsmegler skal bistå oppdragsgiver under hele prosessen fra planlegging og 

forberedelse av salgsoppdraget/oppdraget til eiendommen er solgt og megler har foretatt 

oppgjør med tinglysning av skjøte mv. 

For ytterligere beskrivelse vises det til vedlagte kravspesifikasjon.» 

(3) Det var stilt to kvalifikasjonskrav knyttet til leverandørenes tekniske og faglige 

kvalifikasjoner: 

Krav Dokumentasjonskrav 
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Leverandøren skal ha god 

erfaring fra lignende 

leveranser 

Oversikt over de viktigste leveranser de tre siste år, 

inkludert oversikt over kontraktens verdi, tidspunkt for 

levering/utførelse og navn på mottaker. 

Leverandøren skal ha 

personell med relevant 

faglig kompetanse 

Opplysninger om utdanning og faglige kvalifikasjoner 

 

(4) Tildelingskriteriene i konkurransen var angitt på følgende måte: 

Kriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Kostnad 40 % Ferdig utfylt prisskjema 

• Post 1 (vektes 45 %) 

• Post 2 (vektes 5 %) 

• Post 3 (vektes 50 %) 

Kvalitet 

• Oppdragsforståelse 

60 % • Nevn minst tre utfordringer knyttet til dette 

oppdraget, skisser så løsning til disse utfordringene 

(vektes 50 %) 

• Redegjørelse med hensyn til kjennskap til det lokale 

markedet (statistikk på omsetning) (vektes 40 %) 

• Redegjørelse for interessentmassen (som tilbyder 

har i sin portefølje) i forhold til salgsobjektene (vektes 

10 %) 

 

(5) Om evalueringen av tilbudene var det angitt: 

«Ved evalueringen av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt 

karakteren 0-10. Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil bli gitt karakteren 10, mens det 

blir gitt en karakter som gjenspeiler forskjellen i tilbudene nedover for øvrige tilbud. 

Karakterene multipliseres med den angitte vekten og summeres.» 

(6) Kravspesifikasjonen inneholdt også en oversikt over eiendommer som det var fattet 

vedtak om å selge og som ville være salgsklare i perioden 2018-2019. 

Konkurransegrunnlaget var også vedlagt beslutning fra kommunestyret om salg av 

kommunale eiendommer. 

(7) I kravspesifikasjonen var anskaffelsen beskrevet slik: 
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«Eiendomsmegler skal bistå oppdragsgiver under hele prosessen fra planlegging og 

forberedelse av salgsoppdraget/oppdraget til eiendommen er solgt og megler har foretatt 

oppgjør med tinglysning av skjøte mv. I denne prosessen skal eiendomsmegler bl.a. utføre 

følgende oppgaver (ikke uttømmende): 

• Innhente underlagsdokumentasjon og utarbeide salgsprospekt inkl. fotografering av 

eiendommen 

• Annonsere i lokal dagspresse (størrelse ¼ side) og digital markedsføring (finn.no og 

egen internettside m.m.) 

• Gjennomføre aktivt salgsarbeid og tilstrekkelig antall visninger til den aktuelle 

eiendommen er solgt 

• Gjennomføre budrunder og kvalitetssikre budgivers finansiering 

• Bistand i forbindelse med evaluering av innkomne tilbud evt. budrunder 

• Utarbeide salgskontrakt 

• Gjennomføring av handelen med utferdigelse og tinglysing av skjøte, gjennomføring av 

kontraktsignering og økonomisk oppgjør 

• Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å sette sammen elementer av oppgaver etter 

behov» 

(8) I punkt 4 i kravspesifikasjonen var det stilt minstekrav til tjenesten. Det var angitt at 

«[m]anglende oppfyllelse av minstekrav vil kunne medføre avvisning». Det var blant 

annet stilt krav til «Kompetanse»: 

«Tilbudt personell innehar nødvendige godkjenninger til å kunne opptre som ansvarlig 

eiendomsmegler(e). 

Tilbudt personell har 3 års erfaring som megler(e). 

Ved eventuell utskiftning av tilbudt personell, skal leverandør sende inn CV på ny ressurs 

som oppdragsgiver skal godkjenne før oppstart.» 

(9) Videre var det stilt krav til «Samarbeid»: 

«Salgsoppdraget skal i sin helhet utføres av megler, men i direkte samarbeid med 

oppdragsgiver. 

Alle salgsfremstøt, evalueringer og kontrakter skal godkjennes av oppdragsgiver før man 

går videre med saken. 

Megler må vise kjennskap og interesse for å få eiendommene solgt innen antatt 

salgstidspunkt. 

Megler skal følge bransjens retningslinjer for etikk og moral, og god meglerskikk jfr. lov 

om eiendomsmegling § 6-3.»  
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(10) Innen tilbudsfristen mottok innklagede syv tilbud, herunder fra Foss & Co 

Eiendomsmegling AS (heretter klager) og Metra Næringsmegling AS (heretter valgte 

leverandør). Fem av tilbyderne ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av 

kvalifikasjonskravene.  

(11) I klagers tilbud var det gitt følgende «Redegjørelse med hensyn til kjennskap til det lokale 

markedet (statistikk på omsetning)»: 

«Foss & Co AS har med sin bemanning valgt å underbygge viktigheten av å ha god lokal 

kjennskap til Oppegård kommune. Samtlige eiendomsmeglere ansatt i Kolbotn 

avdelingen har denne lokalkunnskapen da alle er født og oppvokst her, har bodd her hele 

sitt liv og bor fortsatt i kommunen.  

Omsetningen i Oppegård kommune de siste tre år: 

Avdeling Periode Antall omsetninger 

Foss & Co avd. Kolbotn Siste tre år Ca. 400» 

 

(12) I valgte leverandørs tilbud var det gitt følgende redegjørelse med hensyn til leverandørens 

kjennskap til det lokale markedet: 

«Etter som vi har etablert oss med eget kontor i Follo har vi tilegnet oss god kjennskap 

til markedet i hele Follo området, og vi har et bredt kontaktnett inn mot Oslo markedet 

og hele Norge for øvrig, da vi har mer enn 20 års virke som næringsmegler området 

Østfold/Akershus. 

Metra har en strategi på at megler [SLADDET] SLADDET SLADDET SLADDET 

SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET 

SLADDE)] Metra er megler for [SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET 

SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET 

SLADDET] De eiendommer vi har hatt for salg i Follo har vi løst på en rask og god måte. 

Mulighetene i Follo er svært lovene for næringsetablering og boligutvikling. Follobanen 

er det største samferdselsprosjektet i Norge, og vil være av stor betydning for utviklingen 

av Folloregionen når den står ferdig i 2021. 

Utbyggingen av Follobanen har også stor betydning i forhold til nærheten til 

omkringliggende byer. Avstanden til Oslo S blir kun få minutter, og vil dermed knytte 

Oppegård/Ski mye nærmere Oslo enn det er i dag. Også sørover, til nærliggende steder 

som Moss, blir reiseavstanden i forhold til ansatte betydelig endret.  

Oppegård/Ski er en del av Oslo med en så kort reiseavstand. Follobanen kommer til å gå 

svært raskt inn til byen. Som følge av Follobanen vil det også bli hyppigere avganger på 

lokaltoget. 

Som et eksempel på [SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET 

SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET 

SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET 
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SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET SLADDET] som vi antar vil 

interessere disse.»  

(13) Ved brev av 19. desember 2017 opplyste innklagede å ha til hensikt å inngå kontrakt med 

valgte leverandør. Det var angitt i tildelingsbrevet at klager hadde tilbudt lavest pris. Det 

var angitt følgende om evalueringen av kvalitetskriteriet: 

«a) Utfordringer knyttet til oppdraget: På dette punktet får Metra Næringsmegling AS 

beste poengsum. De har en meget god og detaljert beskrivelse av de skisserte løsningene. 

Besvarelsen fra FOSS & CO EIENDOMSMEGLING AS er ikke like detaljert og 

beskrivelsen på skisserte løsningen gir ikke merverdi for oppdragsgiver. 

b) Kjennskap til det lokale markedet/statistikk på omsetning: På dette punktet får Metra 

Næringsmegling AS beste poengsum. De har en god redegjørelse med hensyn til 

kjennskap til det lokale markedet. FOSS & CO EIENDOMSMEGLING AS har på dette 

punktet kun poengtert at meglere «… er født og oppvokst her, har bodd her i hele sitt liv 

og bor fortsatt i kommunen». Dette gir lite eller ikke noe konkret informasjon med hensyn 

til kjennskap i det lokale markedet. 

c) Interessentmassen: Begge leverandørene har levert god redegjørelse på 

interessentmassen og scorer derfor likt på dette punktet.» 

(14) På tildelingskriteriet «Kostnad» fikk klager 3,99 vektede poeng, og valgte leverandør fikk 

3,05 poeng.  

(15) Ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet • Oppdragsforståelse» fikk klager en 

samlet vektet score på 4,38 poeng, mens valgte leverandør fikk full uttelling på 6,00 

vektede poeng. På underkriteriet om utfordringer knyttet til oppdraget hadde klager fått 

2,10 vektede poeng, mens valgte leverandør fikk full uttelling på 3,00 vektede poeng. 

Klager fikk 1,68 vektede poeng på underkriteriet om kjennskap til det lokale markedet 

(statistikk på omsetning), mens valgte leverandør fikk full uttelling på 2,40 vektede 

poeng. Både klager og valgte leverandør fikk full uttelling på 0,6 vektede poeng på 

underkriteriet om interessentmassen i tilbyders portefølje.  

(16) Kontrakt mellom innklagede og valgte leverandør ble inngått 10. januar 2018.  

(17) Klagen ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 12. februar 2018.  

(18) Nemndsmøte i saken ble avholdt 2. september 2019. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

(19) Valgte leverandør skulle ikke vært kvalifisert i konkurransen. Valgte leverandør oppfyller 

ikke minstekravet i kravspesifikasjonen om at salgsoppdraget i sin helhet skal utføres av 

megler. Dette har valgte leverandør bekreftet i tilbudet at de skal gjøre. Etter at kontrakt 

ble inngått sendte valgte leverandør en forespørsel til innklagede hvor det fremkommer 

at valgte leverandør ikke kan gjøre dette, da de ikke kan selge til sluttbruker, kun formidle 

salg mellom profesjonelle parter. Det viser for øvrig også liten lokal kjennskap til 

Oppegård kommunes eiendomsportefølje. Valgte leverandør er ikke alene kvalifisert til 

å ta på seg oppdraget.  
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(20) Innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet, ved at 

klagers tilbud fikk trekk for manglende lokal kunnskap. Klager er det eneste lokale, 

prekvalifiserte meglerforetaket.  

(21) I tillegg til den direkte besvarelsen vedrørende lokal kjennskap og statistikk/oversikt over 

lokal omsetning de tre siste årene, er tilbudet vedlagt informasjon om klagers lokale 

historie som meglerfirma. Informasjon om lokalkunnskap fremkommer også gjennom 

tilbudet for øvrig, hvor det vises til flere feltutbyggingsprosjekter i kommunen de siste 

år, hvor klager har vært sterkt delaktig. Som det meglerfirmaet med lengst fartstid i 

kommunen, betyr lokal kunnskap for vår del at vi har nær full kjennskap til eiendommene 

som legges ut for salg, og mulige interessenter. Dette forutsettes og forventes at en 

innkjøper av denne tjenesten må ha forståelse for at vi har kunnskap om.  

(22) Dersom innklagede har hatt en forutbestemt oppfatning om at kjennskap til Follobanen 

skulle vært nevnt i redegjørelsen, burde innklagede bedt om dette i 

konkurransegrunnlaget. Follobanen berører ikke Oppegårds innbyggere i nevneverdig 

grad.  

(23) Valgte leverandørs besvarelse vedrørende Follobanen er høyst generell og viser lite lokal 

kjennskap til de eiendommer som skal selges for innklagede. Besvarelsen sier mye om 

en viss kjennskap til markedet i Follo, mens det er liten eller ingen informasjon om lokal 

kjennskap til Oppegård spesielt.  

(24) Det fremgår av besvarelsen at valgte leverandør har etablert et kontor i Follo (Ski), mens 

det er kontoret i Moss som offisielt inngir tilbud. Valgte leverandør har heller ikke lagt 

ved noen statistikk eller annet om omsetninger lokalt, slik det er bedt om i 

konkurransegrunnlaget. Klagers kjennskap til valgte leverandør er at de har få eller ingen 

eiendomsomsetninger i det lokale markedet (Oppegård) de siste tre år. 

Innklagede har i det vesentlige anført: 

(25) Innklagede har mottatt forespørsel fra valgte leverandør om å benytte underleverandør, 

og vil behandle denne. Innklagede har undertegnet kontrakt med valgte leverandør, og 

alle forhold etter dette tidspunkt reguleres av kontraktsbestemmelsene. 

(26) Innklagede har ikke brutt regelverket ved ikke avvise valgte leverandør. Valgte 

leverandør oppfylte alle kvalifikasjonskravene i konkurransen. 

(27) Innklagedes tildelingsevaluering er ikke i strid med regelverket. Klager har ikke 

konkretisert eller dokumentert sin lokalkunnskap i tilstrekkelig grad, og innklagede 

oppfatter besvarelsen som en konstatering av at klager innehar kjennskap til det lokale 

markedet. Innklagede kan ikke se at klager omtaler lokal kjennskap til 

næringseiendommer i sin dokumentasjon. Klager har fått 7 av 10 poeng på underkriteriet 

på grunnlag av oppgitt informasjon, deriblant statistikk på omsetning. Statistikken viser 

kun at klager har omsatt eiendommer i det lokale markedet, og klager har ikke gitt 

utfyllende informasjon til denne statistikken. Den innkjøpsfaglige vurderingen er gjort på 

bakgrunn av leverandørenes innsendte tilbud. Det er således ikke nødvendig at 

innklagede besitter kunnskap om de lokale forhold knyttet inn mot eiendomsmegling. 

(28) Valgte leverandørs besvarelse er konkretisert bedre. De beskriver i sitt tilbud at de har 

tilegnet god kjennskap til markedet (hele Follo) og understøtter dette med å vise til bred 

kontaktnett mot nabokommunen Oslo og de forhold som påvirker eiendomsmarkedet i 
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Follo, nærhet til omkringliggende kommuner (Oslo), utbygging av Follobanen, forhold 

til næringsutvikling med mer. Det var ikke satt krav i konkurransegrunnlaget om at 

leverandøren må ha lokal tilhørighet. 

Klagenemndas vurdering: 

(29) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder 

eiendomsmeglertjenester som er en tjeneste. Anskaffelsens verdi var estimert til 2,2 

millioner kroner. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73, følger 

anskaffelsen forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 2016 nr. 974 del I og III, jf. 

forskriften §§ 5-1 og 5-3. 

Avvisning  

(30) Klager anfører at valgte leverandør ikke skulle vært kvalifisert i konkurransen.  

(31) Klagers anførsel er for det første begrunnet med at valgte leverandør skulle vært avvist 

som følge av manglende oppfyllelse av kravspesifikasjonens krav om at salgsoppdraget i 

sin helhet skal utføres av megler.  

(32) Spørsmålet om avvisningsplikt som følge av manglende oppfyllelse av et krav i 

kravspesifikasjonen må vurderes i medhold av forskriften § 24-8 (1) om avvisning på 

grunn av forhold ved tilbudet. Oppdragsgiver skal ifølge denne bestemmelsen bokstav b), 

avvise tilbud som «inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene».  

(33) I kravspesifikasjonen var det stilt et krav om at salgsoppdragene «skal i sin helhet utføres 

av megler, men i direkte samarbeid med oppdragsgiver». Valgte leverandør svarte «Ja» 

for oppfyllelse av dette kravet.   

(34) Klagers begrunnelse for at valgte leverandør likevel ikke oppfyller kravet, er at valgte 

leverandør etter kontrakt ble inngått, har sendt en forespørsel til innklagede om å benytte 

seg av en underleverandør. Klager fremholder at dette viser at valgte leverandør kun kan 

formidle salg mellom profesjonelle parter, og at valgte leverandør dermed ikke oppfyller 

kravet.  

(35) All den tid valgte leverandør svarte «Ja» for at oppdraget i sin helhet skulle utføres av 

megler, hadde ikke innklagede noen foranledning til konstatere at valgte leverandørs 

tilbud inneholdt et avvik på dette punktet. På denne bakgrunn har nemnda kommet til at 

det forholdet klager har trukket frem, ikke gir grunnlag for å fastslå at valgte leverandørs 

tilbud skulle vært avvist.  

(36) Slik klagenemnda forstår klager, anføres det også at valgte leverandør skulle vært avvist 

som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i konkurransen.  

(37) I konkurransegrunnlaget var det stilt et kvalifikasjonskrav om at leverandøren «skal ha 

god erfaring fra lignende leveranser». Kravet skulle dokumenteres oppfylt med en 

oversikt over «de viktigste leveranser de siste tre år, inkludert oversikt over kontraktens 

verdi, tidspunkt for levering/utførelse og navn på mottaker».  

(38) Innklagede har opplyst at valgte leverandørs tilbud inneholdt en objektrapport fra 2015 

til 2017 med oversikt over solgte eiendommer, og noen prospekter for eiendommer som 
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var til salgs. Innklagede har vektlagt at oversikten viser at valgte leverandør har omsatt 

flere typer eiendommer (tomter, lager, butikk, industri og kombinasjoner av bolig og 

næring). I tillegg er det opplyst at valgte leverandørs dokumentasjon viser at selskapet 

har hatt lignende oppdrag med salg av kommunale eiendommer for andre kommuner. 

Innklagede viser også til at det fremkommer av beslutningen fra kommunestyret om salg 

av kommunale eiendommer, vedlagt konkurransegrunnlaget, at de fleste eiendommene 

som legges ut for salg er næringseiendommer. Innklagede vurderte valgte leverandørs 

innleverte dokumentasjon slik at det viste at leverandøren har god erfaring fra lignende 

leveranser. 

(39) På bakgrunn av innklagedes forklaring, har ikke klagenemnda grunnlag for å fastslå at 

valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av 

kvalifikasjonskravet om erfaring fra lignende leveranser. 

(40) Det var også stilt et kvalifikasjonskrav om at leverandøren «skal ha personell med 

relevant faglig kompetanse». Kravet skulle dokumenteres oppfylt med «[o]pplysninger 

om utdanning og faglige kvalifikasjoner».  

(41) Innklagede har opplyst at valgte leverandør har levert CV-er for to kontaktpersoner, hvor 

det fremgår at begge kontaktpersonene har drevet med eiendomsmegling i over ti år. 

Klagenemnda har på denne bakgrunn heller ikke grunnlag for å konstatere at valgte 

leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av dette 

kvalifikasjonskravet. 

(42) Klagers anførsler fører derfor ikke frem. 

Tildelingsevaluering 

(43) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av kvalitetskriteriet, 

nærmere bestemt ved evalueringen av underkriteriet «Redegjørelse med hensyn til 

kjennskap til det lokale markedet (statistikk på omsetning)». 

(44) Underkriteriet legger i utgangspunktet opp til en skjønnsmessig vurdering av tilbydernes 

redegjørelse for kjennskap til det lokale markedet. Slike innkjøpsfaglige vurderinger kan 

bare i begrenset grad overprøves rettslig. For at en skjønnsmessig vurdering skal være i 

strid med regelverket, må det påvises at den er basert på feil faktum, vilkårlig eller sterkt 

urimelig, eller på andre måter i strid med de grunnleggende prinsippene i 

anskaffelsesloven § 4. I første rekke beror dette på om skjønnet er utøvd i tråd med det 

som den rimelig opplyste og normalt påpasselige tilbyder har grunn til å forvente.  

(45) Underkriteriet var angitt som «Redegjørelse med hensyn til kjennskap til det lokale 

markedet (statistikk for omsetning)». Nemnda forstår underkriteriet slik at det var 

etterspurt at tilbyderne skulle vise kjennskap til det lokale markedet ved å oppgi 

omsetningstall. Nemnda forstår at det også kunne dokumenteres kjennskap på annen 

måte.  

(46) I evalueringen av underkriteriet om kjennskap til det lokale markedet, fikk klager 1,68 

vektede poeng og valgte leverandør fikk full uttelling på 2,40 vektede poeng.  

(47) Klager besvarte kravet ved å opplyse om at selskapet hadde omsatt ca. 400 eiendommer 

i Oppegård kommune siste 3 år. Klager opplyste også om at samtlige eiendomsmeglere 

ansatt i avdelingen på Kolbotn har lokalkunnskap, da alle var født og oppvokst, hadde 
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bodd hele sine liv og bodde fortsatt i kommunen. Tilbudet inneholdt ikke noen øvrig 

besvarelse. Innklagede skrev i begrunnelsen om tilbudet fra klager, at klager på dette 

punktet kun hadde poengtert at de ansatte hadde erfaring gjennom å komme fra og bo i 

kommunen, og at dette ga lite eller ikke noe konkret informasjon med hensyn til 

kjennskap til det lokale markedet. Senere har innklagede oppgitt at det også var blitt gitt 

uttelling for den inngitte statistikken. 

(48) Valgte leverandør innga ikke omsetningstall for omsatte eiendommer i Oppegård 

kommune, og det fremgår ikke av besvarelsen at tilbyder har hatt omsetning i Oppegård. 

Valgte leverandør viste til at de hadde kontor i Follo, kunnskap om hele Folloområdet 

(hvor Oppegård inngår) og mer enn 20 års virke som næringsmegler i området 

Østfold/Akershus. Det var pekt på at utbyggingen av Follobanen ville få betydning for 

utviklingen i Follo. Det var ikke gitt informasjon knyttet til erfaring med Oppegård. 

(49) Nemnda forstår som nevnt underkriteriet slik at det var etterspurt at tilbyderne skulle vise 

kjennskap til det lokale markedet ved å oppgi omsetningstall, men at det også kunne 

dokumenteres kjennskap på annen måte. Valgte leverandør innga ikke statistikk for 

omsetning, og beskrivelsen ga heller ikke på annen måte informasjon om tilbyders 

omsetning i Oppegård kommune. Klager har derimot vist til en viss erfaring i form av tall 

over omsetninger i Oppegård kommune. Med dette som bakgrunn, kan nemnda vanskelig 

se at det er i samsvar med tildelingskriteriet at valgte leverandør ble gitt full uttelling på 

2,40 vektede poeng, mot klagers 1,68 vektede poeng.  

(50) Nemnda mener dermed at innklagedes evaluering er i strid med kravet til 

forutberegnelighet i loven § 4.  

(51) Når det gjelder innklagedes vurdering av at klagers opplysninger om de ansattes oppvekst 

og bosted gir lite eller ikke noe konkret informasjon med hensyn til kjennskap til det 

lokale markedet, anser klagenemnda at dette ligger innenfor oppdragsgivers 

innkjøpsfaglige skjønn, og nemnda har ikke rettslige innvendinger mot dette. Klager kan 

heller ikke høres med at klager skulle fått uttelling i evalueringen basert på innklagedes 

forutsatte kunnskap om klagers posisjon i markedet. Leverandøren har risikoen for å 

beskrive sine styrker i tilbudet. Oppdragsgiver kan ikke vektlegge informasjon som ikke 

fremgår av tilbudet. 

(52) Klager fremholder også at det var feil av innklagede å gi valgte leverandør uttelling i 

evalueringen for å beskrive at utbyggingen av Follobanen får betydning for markedet i 

Follo. Klagenemnda finner at innklagedes vurdering av dette også ligger innenfor det 

innkjøpsfaglige skjønnet, og har ikke rettslige innvendinger mot dette. 

Spørsmål om tilbakebetaling av klagegebyr  

(53) Nemnda har kommet til at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet ved ikke å 

foreta evalueringen i tråd med et underkriterium under tildelingskriteriet «Kvalitet». 

Nemnda har ikke grunnlag for å uttale seg om hva som ville vært utfallet av konkurransen 

ved en lovlig evaluering av tildelingskriteriet. Gitt underkriteriets vekt og tilbudenes 

totalscore, kan det ikke utelukkes at konkurransen kunne fått et annet utfall, og 

klagegebyret skal derfor tilbakebetales, jf. klagenemndforskriften § 13. 
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Konklusjon:  

Oppegård kommune har ikke brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. 

Klagers anførsel om at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse 

av kvalifikasjonskrav førte heller ikke frem. 

Oppegård kommune har brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet».  

 

 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Alf Amund Gulsvik 
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Retting av lovbrudd i forbindelse med tilsyn på forvaltningskompetanse – avgjørelser om 
særskilt tilrettelegging. 
 
Det vises til tilsynsrapport fra Fylkesammen i Oslo og Akershus av 30.10.2018 der Fylkesmannen 

har kontrollert Greverud skoles forvaltningskompetanse ved avgjørelser om særskilt tilrettelegging. 

I tillegg har Fylkesmannen kontrollert skoleeiers forsvarlige system for vurdering av om kravene i 

forvaltningsloven og opplæringsloven blir oppfylte når det gjelder forvaltningskompetanse.  

Tilsynet ble gjennomført i perioden 2.2. 2018 – 6.9.2018. Fylkesmannens endelige rapport har vist 

at skolens og kommunens rutiner har mangler i henhold til forvaltningskompetanse, og at det 

derfor er avdekket lovbrudd. Oppegård kommune har frist til 1.2.2019 for å gi tilbakemelding til 

Fylkesmannen om at de ulovlige forholdene som er avdekket i rapporten er rettet og kort 

redegjøre for hvordan dette er gjort. 

I det følgende vil Oppegård kommune redegjøre for hvordan kommunen i samarbeid med rektor på 

Greverud skole har fulgt opp Fylkesmannens pålegg. Påleggene om retting besvares i samme 

rekkefølge som i Fylkesmannens brev.  

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak 

1. Oppegård kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Greverud skole oppfyller 

forvaltningslovens krav til enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 25. 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring inneholder en begrunnelse som viser til de «faktiske forhold» som vedtaket 

bygger på. 

Retting av lovbrudd: 

Kommunen har etter tilsynet revidert malen for særskilt språkopplæring. I den nye malen går det 

tydelig frem at de faktiske forhold, som blant annet kartlegging av elevens norskkunnskaper, skal 

beskrives i bakgrunnen for enkeltvedtaket. Den nye malen ble sendt til Greverud skole og de øvrige 

skolene i Oppegård i oktober 2018 med pålegg om å fatte nye vedtak etter ny mal for alle elever på 

dette området. Alle enkeltvedtak om særskilt språkopplæring ved Greverud skole viser nå til de 

faktiske forhold vedtaket bygger på. 
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Enkeltvedtak om spesialundervisning 

2. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole ved behov for spesialundervisning 

oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4 jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V. 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at enkeltvedtak om spesialundervisning 

klart og tydelig presiserer 

- spesialundervisningens omfang, innhold og organisering 

Retting av lovbrudd: 

Tilsynet avdekket at de sakkyndige vurderingene som lå til grunn for enkeltvedtakene om 

spesialundervisning på Greverud skole ikke var presise nok i forhold til omfang, innhold og 

organisering. Dette var en av grunnene til at de fem enkeltvedtakene ikke ble klare og presise nok 

på flere av områdene nevnt ovenfor. Skolen og skoleeier har vært i dialog med Ppt. Ppt har 

gjennomgått de sakkyndige vurderingene og gjort presiseringer i henhold til kommentarene i 

tilsynsrapporten. Skoleeiers mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er revidert. Greverud 

skole har på bakgrunn av dette fattet nye enkeltvedtak der omfang og innhold er tydelig presisert. 

Når det gjelder organisering av spesialundervisningen har denne også blitt ytterligere presisert i de 

sakkyndige rapportene slik at skolen kan gi elevene et likeverdig tilbud.  

Pp-rådgivere og leder for Ppt deltok på Fylkesmannens presentasjon av sluttrapporten. Rutiner for 

Ppt sitt arbeid med sakkyndige vurderinger er endret med bakgrunn i funn fra tilsynet.  

- kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen 

Retting av lovbrudd: 

I den reviderte malen for enkeltvedtak om spesialundervisning, er det gjort presiseringer med 

tanke på kompetansekrav for den som skal gjennomføre spesialundervisningen. Her skal det 

spesifiseres antall timer til bruk av faglærer, pedagog med særskilt kompetanse, assistent eventuell 

annen kompetanse som er nødvendig for å kunne gi eleven et forsvarlig og tilfredsstillende utbytte 

av undervisningen. I fire av fem vedtak på Greverud ble det avdekket at det var uklart om eleven 

skulle få opplæring av assistent eller pedagog. Enkeltvedtakene om spesialundervisning på 

Greverud skole er endret og kompetansekrav til den som skal gjennomføre undervisningen er nå 

ytterligere presisert.  

 

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

3. Oppegård kommune må sørge for at Greverud skole i vedtak om og opphør av behov for 

særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V og 

opplæringsloven § 2-8.  

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at  

- omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen fastsettes i vedtak ut 

fra elevens individuelle behov, og på grunnlag av kartlegging av elevens 

norskferdigheter. 

Retting av lovbrudd: 

Skoleeier har utarbeidet ny mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, og det fattes nå ett 

vedtak om elevens samlede språkopplæring etter § 2-8. I den nye malen for vedtak om særskilt 

språkopplæring er det presisert at eleven skal kartlegges og at ferdigheter i norsk skal beskrives. 
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Fastsettelse av omfang og organisering av opplæringen skal gjøres på bakgrunn av dette. Greverud 

skole har tatt i bruk den nye malen og har fattet nye enkeltvedtak for samtlige elever med særskilt 

språkopplæring. Omfang og organisering av den særskilte språkopplæringen er gjort ut i fra elevens 

individuelle behov. Kommunens tildeling av midler til særskilt språkopplæring gjøres etter en 

fordelingsmodell. Oppegård kommune praktiserer rammetildeling til skole. Utover dette er det opp 

til den enkelte skole å avsette midler slik at elevene får den opplæringen de har krav på. 

- enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge  

Retting av lovbrudd: 

Skoleeier har etter at den endelige rapporten fra Fylkesmannen forelå, gjort ytterligere endringer i 

malen for vedtak om særskilt språkopplæring. Det går nå enda tydeligere frem at enkeltvedtaket 

skal opplyse om hvilke læreplaner eleven skal følge. I de nye enkeltvedtakene om særskilt 

språkopplæring på Greverud skole går det klart frem hvilke læreplaner eleven skal følge. 

- enkeltvedtak for elevene i velkomstklasse inneholder en vurdering av at 

velkomstklasse er det beste for eleven  

Retting av lovbrudd: 

I den nye malen for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring er det presisert at skolen skal 

vurdere hvorfor opplæring i velkomstklasse er til det beste for eleven. Greverud skole har endret 

alle sine vedtak om særskilt språkopplæring og har i enkeltvedtakene der særskilt språkopplæring 

skal foregå i velkomstklasse, vurdert at det er til det beste for eleven.  

- det fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven overføres 

til den ordinære opplæringen  

Retting av lovbrudd: 

Skoleeier har laget mal for vedtak om opphør av særskilt språkopplæring i velkomstklasse, og mal 

for vedtak om opphør av særskilt språkopplæring på nærskolen. På bakgrunn av jevnlig kartlegging 

skal det gjøres en individuell vurdering av elevens behov for fortsatt å ha særskilt språkopplæring 

eventuelt gå over til å følge ordinær undervisning. Dette skal sikre at det blir fattet enkeltvedtak 

om opphør så snart eleven får tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære 

opplæringen. Malene ble sendt skolene i oktober 2018 og var tema på ledernettverk samme 

måned.  

 

System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd 

4. Oppegård kommune må sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp 

kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven når det gjelder skolenes forvaltning av 

enkeltvedtak, jf. opplæringsloven §§ 13-10, det vil si opplæringsloven § 2-8, §§ 5-3, 5-4 og 

forvaltningsloven §§ 2, 16 og kapittel IV og V.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse 

- skaffe seg informasjon om skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt 

språkopplæring  

- vurdere skolenes praksis opp mot regelverket  

 

Retting av lovbrudd: 
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Oppegård kommune har utarbeidet ny rutine for innhenting av informasjon om skolenes 

enkeltvedtak om spesialundervisning, særskilt språkopplæring og opphør av disse. Som tidligere 

omtalt er det laget nye maler for enkeltvedtak i henhold til krav i opplæringsloven med forskrifter 

og forvaltningsloven. De nye malene ble sendt alle skolene med pålegg om å bli tatt i bruk når det 

skulle fattes nye vedtak. I tillegg ble skolene pålagt å lage nye vedtak for alle elever med særskilt 

språkopplæring samt vurdere eksisterende vedtak innenfor spesialundervisning i henhold til 

kravene i lovverket. Endringer skulle gjøres innen en oppgitt frist. Skoleeier ba om tilbakemelding 

fra samtlige skoler om resultater fra deres vurderinger av eksisterende enkeltvedtak på disse 

områdene; hvor mange de måtte endre, hva de manglet osv..   

 

For å sikre at skoleeier har informasjon om enkeltvedtakene som er fattet på disse områdene, er 

det igangsatt en kvalitetskontroll på samtlige skoler i kommunen. I korte trekk består kontrollen i at 

to skolefaglige rådgivere drar på et varslet skolebesøk. De går gjennom tre vedtak i 

spesialundervisning og tre vedtak i særskilt språkopplæring. De skolefaglige rådgiverne vurderer 

enkeltvedtakene opp i mot en kriterieliste på bakgrunn av funn i tilsynet og krav i lovverket. 

Rådgiverne har regelverkskompetanse, og de vurderer om skolens praksis knyttet til vedtak på 

disse områdene er i samsvar med opplæringsloven med forskrift. Etter gjennomgang av 

enkeltvedtak har de et møte med en fra skolens ledelse og andre involverte for å varsle funn, 

veilede og bli enige om hva som eventuelt må rettes opp. Det settes en ny dato med frist for 

oppretting, og rettede enkeltvedtak sendes til skoleeier for endelig kontroll. Skoleeier har 

gjennomført kvalitetskontroll på alle skolene i kommunen i løpet av desember 2018-februar 2019.  

 

På Greverud skole startet kontrollen i desember 2018. Etter første kontroll ble det avtalt nytt møte 

for veiledning og oppfølging av endringer som måtte utføres. Enkeltvedtakene på Greverud skole 

som er omfattet av tilsynet er kvalitetssikret og godkjent. 

 

- sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket  

 

Retting av lovbrudd: 

Det har vært vektlagt å øke kunnskap og kompetanse om lovverket tilknyttet tilsynet i kommunen. 

Samtlige skoler, skoleeier og Ppt var representert ved Fylkesmannens gjennomgang av 

sluttrapporten fra tilsynet 18. oktober 2018. Tilsynsrapporten og veiledning i bruk av nye maler har 

vært tema på ledernettverk flere ganger i løpet høsten 2018 (inkludert virksomhetsleder i Ppt). I 

forbindelse med kvalitetskontrollen på skolene innhentes det informasjon om hva som er skolenes 

utfordringer i arbeidet med å fatte enkeltvedtak på de nevnte områdene. Det føres referat fra 

kontrollen, og det gir skoleeier en oversikt over på hvilke områder det er behov for økt kunnskap 

og kompetanse. I tillegg til at skoleeier har hatt temaet oppe på ledernettverk både i oktober og 

november, planlegges en workshop i løpet av våren 2019. Workshopen skal være for rektorene og 

andre involverte på skolene for å kvalitetssikre at enkeltvedtak som fattes videre fremover er i 

henhold til lovverket.  

Jevnlige kontroller av skolenes praksis med påfølgende veiledning og diskusjon, vil kunne bidra til 

varige endringer i vedtakene slik at de blir i samsvar med loven. 

 

For å sikre forvaltningskompetanse spesifikt på Greverud skole, er det lagt opp til tettere 

oppfølging av skolen. Skolefaglige rådgivere har hatt flere møter med skolen for å veilede i 

forbindelse med funn som er gjort i kvalitetskontrollen. I tillegg blir alle vedtak om 
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spesialundervisning og særskilt språkopplæring kontrollert på Greverud skole, dette for å avdekke 

om det er ytterligere vedtak enn de som inngikk i tilsynet som har feil og mangler.  

 

- innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis  

 

Gjennom kvalitetskontrollen av enkeltvedtak, som gjennomføres fra desember 2018 til februar 

2019, innhenter skoleeier mye informasjon om praksis på skolene i kommunen. I tillegg til 

oppfølging av det som avdekkes har skoleeier utarbeidet en rutine for oppfølging, gjeldende fra 

høsten 2019. Oppfølgingen vil gjennomføres etter samme prinsipp med kontroll av tre 

enkeltvedtak innenfor hvert område. Deretter har de skolefaglige rådgiverne en samtale med 

skolens ledelse om funn i enkeltvedtakene og avtaler videre oppfølging. Skoleeier vil også kunne ta 

stikkprøver utenom kvalitetskontrollen ved å hente ut enkeltvedtak fra kommunens digitale 

elevmapper.  

Ved kontroll av skolene vil skoleeier ha et spesielt fokus på de områdene der tilsynet har avdekket 

lovbrudd. Det blir også viktig for skoleeier å følge opp enkeltvedtakene etter de nye malene for å 

sikre at implementeringen av malene har vært vellykket og at enkeltvedtakene er i samsvar med 

lovverket. Alle maler er kvalitetssikret av kommunens jurist og vil bli evaluert høsten 2019.  

 
Konklusjon: Rådmannen erklærer at Oppegård kommune ved de ovenstående tiltak og nye 
rutiner har rettet lovbruddene som ble avdekket i tilsynet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler 
Rådmann 

  

 
 

Jorunn B. Almaas 
Kommunalsjef  

   
 

    
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 
 
 
Vedlegg: 2 
 
Oppegård kommune sendte inn fem reviderte maler for enkeltvedtak i forbindelse med sine 

kommentarer til den foreløpige rapporten som forelå 28.9.2018. 
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KONTROLLUTVALGET I 
OPPEGÅRD KOMMUNE 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2011 - 2019 
Nr. 1/19                Ajour pr 26.09.19 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger 

3.Prosjektplan 4.FR-rapport 5.Oppfølging  
FR-rapport 

6.Annet 

Oppegård         

 2011:        

 Byggesaksbehandling FDR KU 9.12.10 KU 9.12.10 KU 3.2.11 KU 1.12.11 
KST 13.2.12 

KU 14.2.13 
KU 2.5.13 
KST 17.6.13 

 

 2012:        

 NAV Oppegård FDR KU 26.1.12 
KU 15.3.12 

 KU 3.5.12 KU 14.2.13 
KST 18.3.13 

KU 12.12.13 
KU 6.5.14 
KST 16.6.14 

 

 2013:        

 Psykisk helsearbeid for unge FDR KU 18.10.12 KU 13.12.12 KU 14.2.13 KU 19.9.13 
KST 14.10.13 

KU 11.12.14 
KU 27.1.15 
KST 23.3.15 

 

 Selvkost VAR FDR KU 26.1.12 
KU 15.3.12 
KU 18.10.12 

KU 13.12.12 KU 14.2.13 KU 12.12.13 
KST 10.2.14 

KU 11.9.14 
KST 
 

 

 Barnevern FDR KU 18.10.12 KU 13.12.12 KU 14.2.13 KU 12.12.13 
KST 10.2.14 

KU  
KST  

KU 28.3.19 
(orientering) 

 2014:        

 Forvaltning av kommunens bygg FDR KU 19.9.13 KU 13.2.14 KU 13.3.14 KU 27.1.15 
KST 23.3.15 

KU 20.10.16 
KST 28.11.16 

 

 Samhandlingsreformen FDR KU 19.9.13 KU 13.2.14 KU 13.3.14 KU 27.1.15 
KST 23.3.15 

(ikke gitt noen 
frist) 

 

 2015:        

 Follo Ren IKS FDR KU 19.9.13 KU 12.6.14 KU 11.9.14 KU 28.5.15 
KST 15.6.15 

 Felles  
prosjekt 

 PPT i skole og barnehage FDR KU 19.9.13 
KU 11.9.14 

KU 11.12.14 KU 27.1.15 KU 3.9.15 
KST 21.9.15 

KU 8.12.16 
KST 13.2.17 
KU 24.1.19 
KST 11.2.19 

 

 Prosjektstyring i byggeprosjekter FDR KU 11.12.14 KU 11.12.14 KU 26.3.15 KU 28.1.16 
KST 8.2.16 

KU 20.10.16 
KU 27.4.17 
KST 15.5.17 

 

 IKT og beredskap FDR KU 11.9.14 KU 11.12.14 KU 26.3.15 KU 10.3.16 KU 26.1.17  
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KST 9.5.16 KU 7.12.17 
KU 8.3.18 
KST 19.3.18 

 2016:        

 Internkontroll Deloitte KU 28.1.16 KU 10.3.16 KU 28.4.16 KU 8.12.16 
KST 13.2.17 

KU 7.12.17 
KU 8.3.18 
KST 19.3.18 

 

 2017:        

 Internkontroll i barnehager Deloitte KU 20.10.16 
KST 28.11.16 

KU 26.1.17 KU 16.3.17 KU 7.12.17 
KST 12.2.18 

KU 28.3.19 
KST 13.5.19 

 

 Vedtaksoppfølging Deloitte KU 20.10.16 
KST 28.11.16 

KU 26.1.17 KU 16.3.17 KU 7.12.17 
KST 12.2.18 

KU 28.11.18 
KST 10.12.18 

 

 2018:        

 Psykososialt skolemiljø Deloitte KU 7.9.17 
KST 25.9.17 

KU 25.1.18 KU 8.3.18 KU 24.1.19 
KST 11.2.19 

(Frist: 6 mnd.)  

 Ernæring til eldre i hjemmesykepleie  
og i sykehjem 

Deloitte KU 7.9.17 
KST 25.9.17 

KU 25.1.18 KU 8.3.18 KU 28.11.18 
KST 10.12.18 

KU 28.3.19 
KST 13.5.19 

 

 
 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I 
OPPEGÅRD KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 1.HALVÅR 2019 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

24.01.19    

 1/19 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre 
Follo kommune 

A 

 2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i 
Oppegård kommune 

O 

 3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – PPT i skoler og 
barnehager i Oppegård kommune 

O 

 4/19 Oppsummering interimrevisjon 2019 A 

 5/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – ny behandling A 

 6/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 A 

 7/19 Referat og orienteringer A 

28.03.19    

 8/19 Orientering om barnevern i Oppegård kommune A 

 9/19 Oppegård kommune – foreløpig årsregnskap 2018 A 

 10/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 
Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 

O 

 11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 
Ernæringsarbeid i tjenesten til eldre i Oppegård 
kommune 

O 

 12/19 Kontrollutvalgets rutiner ved statlig tilsyn O 

 13/19 Referat og orienteringer A 

02.05.19    

 14/19 Oppegård kommune – Årsberetning 2018 A 

 15/19 Oppegård kommune – Årsregnskap 2018 A 

 16/19 Oppsummering revisjon 2018 A 

 17/19 Referat og orienteringer A 

12.06.19    

 18/19 Oppegård kommune 1. tertialrapport A 

 19/19 Møteplan 2. halvår 2019 A 

 20/19 Referat og orienteringer A  

 
 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 12.06.19 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget. Revisjonens rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyre  

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018  FIKS KU 24.01.19 KST 11.2.19 

(referatsak) 

2. Utvalgets handlingsplan  FIKS Høsten 2017?  

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert møte  

4. Kontrollutvalgets møteplan     

 (Møtene starter kl. 18:00)   FIKS Møteplan 1.halvår 2019:  

24.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

28.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

2.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

12.6 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

Møteplan 2.halvår 2019: 

29.8 – Møterom 1.etg, Oppegård rådhus 

3.10 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

5.12 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført  

Gjennomført 

 

Avlyst 

5. Fellesmøter med Ski KU     

 4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS  Gjennomført  

 20.8.19 – Kantinen, Oppegård rådhus  FIKS  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: 

Leif Aarebrot 

Avholdt 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

Henriette B. Christiansen 

Marit Forsberg 

Avholdt 
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8. Kommunens årsberetning og årsregnskap      

 Kommunens årsberetning og årsregnskap 2018  Rådmann  KU 2.5.19 KST 11.6.19 

 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte KU 2.5.19 KST 11.6.19 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 2.5.19 KST 11.6.19 

9. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Mai  Rådmann KU 12.6.19 KST 11.6.19 

 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Okt.  Rådmann   

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsplan 2018 (01.05.18 – 31.04.19)  Deloitte KU 27.9.18  

 Oppsummering interimsrevisjon  

(perioden 1.05.18 – 31.10.18) 

Nov.  Deloitte KU 24.1.19  

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon  

(perioden 1.5.18– 30.04.19) 

Mai  Deloitte KU 2.5.19  

11. Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

 Deloitte 

FIKS 

KU 20.10.16 KST 28.11.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Psykososialt skolemiljø  Deloitte KU 24.1.19 – FR rapport KST 11.2.19 

 Ernæring av eldre i hjemmesykepleien og sykehjem  Deloitte KU 28.11.18 – FR rapport KST 10.12.18 

13. Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 Vedlikehold bygg (2014) 23.3.16 Rådmann KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 PPT i skole og barnehage (2015) 21.9.16 Rådmann KU 8.12.16   

KU 24.1.19 

KST 13.2.17 

KST 11.2.19 

 IKT og beredskap (2015) 31.12.16 Rådmann KU 26.1.17, KU 7.12.17 (sendt tilbake)  

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. (2015) 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.5.17 

 Internkontroll (2016)  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake) 

KU 8.3.18 

KST 19.3.18 

 

 Vedtaksoppfølging (2017)  Rådmann KU 28.11.18 KST 10.12.18 

 Internkontroll i barnehager (2017)  Rådmann KU 28.3.19 KST 13.5.19 

 Ernæringsarbeid i tjenester til eldre (2018)  Rådmann KU 28.3.19 KST 13.5.19 

 Psykososialt skolemiljø (2018)  Rådmann   
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14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll  

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

08.09.16 Deloitte 

FIKS 

KU 8.9.16  KST 17.10.16 

15. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

16. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:     

 Avtale om revisjonstjenester (Deloitte AS) 

1.1.16 - 31.12.17 

    

 1.opsjon 1.1.18-31.12.18 27.04.17 FIKS KU 1.6.17 KST 19.6.17 

 2.opsjon 1.6.19 – 30.5.2020   KU 27.9.18 KST 22.10.18 
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