Kontrollutvalget i
Ski kommune

MØTEINNKALLING
Møte nr.:
Dato:
Sted:

5/19
17.09.2019 kl. 18:00
Auduns sal, 2.etg, Ski rådhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.
Saksliste
PS 27/19
PS 28/19
PS 29/19
PS 30/19
PS 31/19
PS 32/19

Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for
idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger i Ski kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune
Orientering fra revisjonen
Referat og orienteringer
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Ås, 10.09.2019
Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

Postadresse:
Postboks 195
1431 ÅS
e-post: FIKS@follofiks.no

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Besøksadresse:
Telefon: 64 96 20 58
Skoleveien 3
Mobil: 92 88 33 92
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

Saksliste
Saker til behandling
27/19 Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune Rådmannens tilbakemelding

3

28/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune

26

29/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -Kommunale anskaffelser i Ski kommune

32

30/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune

36

31/19 Orientering fra revisjonen

40

32/19 Referat og orienteringer

41

Eventuelt

envendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding

KONTROLLUTVALGET I SKI

PS 27/19

Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende
driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune Rådmannens tilbakemelding

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00024-10
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedrørende fordeling av driftskostnader
ved idrettsanlegg i kommunen, til orientering.
Vedlegg:
SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL RÅDMANNEN- VEDRØRENDE
DRIFTSKOSTNADER FOR IDRETTSANLEGG, Oppgaver Skihallen, Oversikt over
ansvar og kostnader idrettsanlegg Ski, Kostnadsfordeling Skihall_Alliansehall,
Diagram fordeling kostnader ved idrettsanlegg Ski
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Gunnar Helge Wiik per e-post, datert 8.
januar 2019. Henvendelsen gjelder i hovedsak spørsmål vedrørende
kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder
spesielt fordelingen av energikostnader for idrettsanlegg i Ski kommune.
I møte 22.01.2019 fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 5/19 Henvendelse til
kontrollutvalget – Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som reises
vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder
sammenligning mellom de ulike aktørene.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse for status for arbeidet med
samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettsanlegg i Ski kommune i henhold til
kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18.

Rådmannens tilbakemelding ved brev av 25.03.19 ble behandlet i kontrollutvalget
den 28.05.19. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen mellom
Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i kommunen.

Rådmannens tilbakemelding
I brev av 01.08.19 har rådmannen gitt tilbakemelding. Som vedlegg til brevet følger:
- Oversikt over oppgaver Skihallen.
- Oversikt over ansvar og kostnader ved de ulike anleggene.
- Kostnadsfordeling Skihall-Alliansehall.
- Diagram fordeling av kostnader.
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Rådmannens brev med vedlegg følger vedlagt.
Rådmannen viser til at det er inngått nye avtaler med idrettslagene i tråd med
kommunestyrets vedtak. Alle avtalene, med unntak av låseavtalene, drift av isflaten
og badene, er inngått etter konkurranse mellom idrettslagene.
Med unntak for Skihallen som leies av Akershus fylkeskommune til bruk for Ski
videregående skole på dagtid, er det idrettslagene eller deres representant Ski
Alliansehall AS, som er aktør/bruker av de enkelte idrettsanlegg. Ski kommunes
driftsutgifter for idrettshallene knytter seg til strøm, fjernvarme, kommunale avgifter,
renhold, varer og tjenester, serviceavtaler og reparasjoner, tilsyn og drift.
Det er lagt ved en oversikt over serviceavtaler for Skihallen og Alliansehallen og
fordelingen mellom disse. Denne viser utgifter som bæres av Ski Alliansehall AS, og
som i mangel av avtale ville påhvilt Ski kommune. Med unntak for Skihallen, er ikke
rådmannen kjent med hvilke kostnader de øvrige idrettslagene har.
Sekretariatets vurdering.
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen med sin tilbakemelding har svart
opp kontrollutvalgets forespørsel.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 10.09.19
Unni Westli /s./
Rådgiver
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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Kontrollutvalget i Ski
Postboks 195
1431 ÅS

Vår ref.:19/583-3

Deres ref.:

Arknr.:026

Dato:01.08.2019

SAK FRA KONTROLLUTVALGET TIL RÅDMANNEN- VEDRØRENDE DRIFTSKOSTNADER
FOR IDRETTSANLEGG I SKI KOMMUNE
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget i sak om driftskostnader for idrettsanlegg i Ski
kommune
Kontrollutvalget behandlet sak vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommunerådmannens tilbakemelding i sak 22/19.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen
mellom Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i
kommunen.
Innledning:
Ski kommune eier og drifter følgende idrettsanlegg helt eller delvis:
 Kråkstad idrettshall
 Siggerud idrettshall
 Siggerud idrettspark
 Langhushallen
 Stil Arena
 Langhus idrettspark
 Skihallen
 Ski idrettspark
 Ski ishall
 Kunstisflate
 Ski bad
 Langhus bad
Rådmannen la frem to saker for kommunestyret i vår om driftsavtaler med idrettslag i Ski
kommune. Begge ble vedtatt og videre oppfølgning skal skje i ny kommune fra 2020.

Fellestjenester

Postadresse:
Postboks 3010
1402 SKI

Besøksadresse:
Rådhuset,
Idrettsveien 8, Ski

Kontonr:
1602 44 88105
Org.nr:
960 507 878

Telefon:

E-post:
postmottak@ski.kommune.no
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I tråd med kommunestyrets vedtak er det inngått nye avtaler med idrettslagene. Avtalene er
inngått suksessivt med utgangspunkt i avtalenes løpetid. Det er også, i samsvar med
kommunestyrets vedtak, tilbudt driftsavtaler til idrettslag som ikke har slike. I denne sammenheng
knyttet til idrettsparkene i kommunen som er i kommunens eie. Kråkstad idrettspark er privat og
ikke under kommunal drift.
Langhus IL Fotball ønsket å overta hele driften av fotballanlegget, og Ski IL fotball ønsket å overta
noe færre oppgaver. Honorar er, i samsvar med kommunestyrets vedtak, tilsvarende det
kommunen selv har av utgifter til samme oppgaver.
Alle avtalene, med unntak av låseavtalene, drift av isflaten og badene, er inngått etter
konkurranse mellom idrettslagene. Unntakene er avklart med kommunestyret, og begrunnet i lave
summer, begrenset interesse og krav til spesialkompetanse/utstyr. Det er også avklart at dette
ikke strider mot lov om offentlige anskaffelser.
Følgende avtaler er inngått:
Alle avtalene er fremlagt for kommunestyret i sakene 44/19 og 45/19.
Kommunestyret fattet følgende vedtak i begge sakene:
Saken tas til orientering.
Kommunestyret tar til etterretning at det fremdeles gjenstår en del arbeid for å sikre likebehandling
mellom idrettslagene i kommunen.
Kommunestyret ber om at dette arbeidet oversendes Nordre Follo kommune, og videreføres for å
sikre likebehandling.
Kråkstad idrettshall: enkel låseavtale er fornyet
Siggerud idrettshall: enkel låseavtale er fornyet
Siggerud idrettspark: fortsatt drift i Ski kommunens regi da idrettslaget ikke ønsket å overta
driften.
Langhushallen: enkel låse-og vaktavtale er fornyet
Stil Arena: enkel låse-og vaktavtale er fornyet
Langhus idrettspark: Langhus IL fotball har overtatt drift av banene f.o.m. juli 2019
Skihallen: det er inngått ny driftsavtale med Ski Alliansehall AS
Ski idrettspark: Ski IL fotball har overtatt deler av driften av fotballanleggene
Ski ishall: det er inngått ny avtale om drift av ishallen. Helt nytt er at Ski kommune har tatt over
drift av isteknisk anlegg. I tillegg er det inngått enkel låseavtale lik for de andre hallene.
Kunstisflate: eksisterende avtale forlenget
Ski bad: eksisterende avtale forlenget
Langhus bad: eksisterende avtale forlenget.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen mellom
Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i kommunen.
Med unntak for Skihallen, som leies av Akershus Fylkeskommune til bruk for Ski videregående på
dagtid, er det idrettslagene eller deres representant (Ski Alliansehall AS), som er aktør/bruker ved
de enkelte anleggene der Ski kommune er eier.
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I sak 101/18 til Kommunestyret utarbeidet rådmannen en oversikt over driftsutgifter for
idrettshallene. Ski kommunes utgifter knyttet seg til hhv. strøm, fjernvarme, kommunale avgifter,
renhold, varer og tjenester, serviceavtaler og reparasjoner, tilsyn og drift. Dette er fremstilt i
diagram og gir et godt bilde over situasjonen, se vedlegg.
For ishallen er bildet noe annerledes nå etter at Ski kommune overtok ansvaret for drift og
vedlikehold av isteknisk anlegg. Den vil være mer lik det som fremkommer i vedlegget kalt
«Ski Ishall driftsutgifter ved egen drift». I tillegg er det inngått låseavtale med Ski IL ishockey.
Den siste tar sikte på å redusere antall utrykninger fra Ski kommunes eiendomsvakt, samt
motvirke hærverk ved at man bl.a. sikrer seg at hallen er tom for folk ved stengetid.
Ski IL hockey har utgifter til for eksempel kjøring av ismaskin i hallen og renhold av egne kontor
og møterom, men rådmannen kjenner ikke beløpene.
Med unntak for Skihallen, er ikke rådmannen kjent med hvilke kostnader de øvrige aktørene dvs.
idrettslagene har.
Rådmannen vedlegger oversikt over serviceavtaler for Skihallen og Ski Alliansehall og fordelingen
mellom disse, se vedlegg. Dette er utgifter som bæres av Ski Alliansehall AS, og som i mangel
av avtale, ville påhvilt Ski kommune. For ordens skyld opplyses at kontrakten om drift av
Skihallen har en verdi av 400 000 eks mva. I tillegg til disse opplyser daglig leder at de betaler
330 000 årlig for tilsynsvakter som er til stede fra kl 1600-2300 man-fre og til kl 22 i helgene. På
dagtid er daglig leder til stede for alle brukerne ved behov. For ytterligere informasjon viser
rådmannen til oversikt over oppgaver tilknyttet Skihallen, se vedlegg.
Med unntak for Siggerud Idrettshall, er det etablert treningslaber i hallene. Disse drives av idretten
selv. Inntekter ved utleie tilfaller idrettslagene. Utgiftene deres er kommunen ikke kjent med.
Alle de inngåtte avtalene er tidsavgrensede og kan sies opp med 6 måneders varsel.
Dette er begrunnet i at man ikke ønsker å binde Nordre Follo kommune unødig lenge til
økonomisk forpliktende avtaler, men samtidig sikre drift frem til man har kommer frem til hvilken
ordning man ønsker i den nye kommunen.
Rådmannen håper med dette å ha svart ut kontrollutvalgets bestilling.

Med hilsen
Jane Short Aurlien
Rådmann
Saksbehandler: Tove Næs, tlf. 913 51 115
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke signatur

vedlegg
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Vedlegg1 OppgaverSkihallen
Skihallenbestår av en treningshall,tribuner, 6 gardrober 2
lærer gardrober, treningslabbog diverseboder.

1
2
3
4

Tilsyn
Ventialsjon
Utstyr bommer, ringer og tau
Brann- slukkingsutstyr

0800-23.00hver dag . Lørdag08.30-14.30og
ved alle arrangement.
Service2 gangeri året. Skiftingav filter
Serviceen gangi året
Service, samt ukentlig oppfølging

5

Brann sentral

Serviceen gangi året, klokketest.
Oppfølgingav nødlysog skifting av pærer.

6

Renhold

Oppfølgingrenhold.Ukentligoppfølgingav
renholdere.Innkjøpav såpedispensere,
tolett dispensereog søplebøtterved behov

7

Matte avtale

8

Nøkler/låsesystemer

9

Sportsgulv

10
11
12

Labben
Gardrober
Tilknyttet alarm

13

Mål og Nett

Utskiftningav matter hver uke i vinter
halvåretog hver 14. dag i sommerhalvåret
Innkjøpav nøkler og låsesyster.Servicepå
alle dører og låser
Servicepå alle gulvlokk(alttil vollyball og
turn utstyr)
Gjevnligserviceavtalepå alt av utstyr på
labben.Innkjøpav nytt utstyr ved behov.
Oppfølgingav gardroberdaglig

Innkjøpav alt av nett til håndballmål, mini
mål, vollyball,badmingtonog basket.Samt
innkjøpav nye mål og utstyr ved behov
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14
15
16
17
18
19

Container
Årlig El kontroll
Har årlig avtale Skadedyr
Rapportingtil SKsFDVsystem
snøbrøytingog strøing forran inngangspartiene
spesieltpåseområdeneved dørene er snøfrie og strødd
Øvrigeoppgaver
29.01.2019

Mye rotter og mus i parken
regelmessig
ved behov
Etter avtale
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Idrettspark Hall - anlegg Avtaler
Kråkstad Kråkstadhall Vaktavtale
en

Kråkstad

Kråkstad
idrettspark

Ski
Skihallen
Idrettspark

Strømutgi
fter
Avtalepunkter
Driftsansvarlig Mannskap/mnd
Materiell innkjøp
Årskostnad
Fordeling av årskostnad
Ski
Enkelt vakhold - Låsing. Årlig
Eiendom
1,000,000 Hallen brukes på dagtid av skolen slik at
kommune tilskudd. Ellers betaler
halve årskostnaden(Kr 500 000) er
kommunen for strøm, renhold,
knyttet til idrettslagenes bruk av hallen
vedlikehold, kommunelavgifter,
service etc

Driftstilskudd
150 000

Driftsavtale

Ski
Alliansehalle Leie
Idrettspark n

Årlig driftstilskudd til Kråkstad IL Eies og drives
. Får betalt for å drift og
av Kråkstad IL
vedlikehold av idrettsbanen, får
tilskuddet fra Kultur

150,000

Ski
Betaler for drift til Alliansehallen Eiendom
kommune Allianshallen har ansvar for
dagliig drift (heltidsansatt
tilsynsvakt) av hallen,, daglid
vedlikehold av hall og
treningsutstyr, toalettpapir,
lyspærer, utskifting av ødelagte
glassruter. De er også forpliktet
til å ha tilsynsvakt til stede på
kveldstid. Ski kommune betaler
kommunale avgifter, strøm,
renhold, utvendig vedlikehold,
branntkniske innretninger og
annet teknisk drift.

Ski
Snakk med Kommunalteknikk
kommune
i Skihallen

Ski
Ski
Ski kommune Ski
Idrettspark kunstgressba drifter 12
kommune
ne 11'er
mnd
m/undervar
me

1,250,000

Ski Alliansehall
AS

Direkte tilskudd Ansvarlig for utleie
60,000 kultur og fritid

150,000 Kråkstad IL

Skihallen leies ut til fylket som gymsal
på dagtid, halve årskostnaden (kr
625.000) er knyttet til Idrettslagenes
bruk av hallen

375,176 kultur og fritid, fast utleie,
sporadisk Ski IL Alliansen

Ski Alliansehall AS

Kommunalteknikk har både
Kommunaltekn
sommer- og vinterdrift. Alle
ikk
kostnader til drift og vedlikehold
av Ski idrettspark inklusive
gjennomsnittlige brøyteutgifter
er slått sammen til en sum.

Ski IL fotball

153

550,000

918,000
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Ski
Ski
Ski kommune Ski
Kommunalteknikk har
Idrettspark kunstgressba drifter 9 mnd kommune sommerdrift.
ne 11'er

Kommunaltekn
ikk

Ski IL fotball

Ski
Ski
Ski kommune Ski
Kommunalteknikk har
Idrettspark kunstgressba drifter når det kommune sommerdrift.
ne 5'er
ikke er snø

Kommunaltekn
ikk

Ski IL fotball

153

550,000

918,000

Ski
Ski stadion
Idrettspark m/friidrett

Ski kommune Ski
Kommunalteknikk har
drifter 9 mnd kommune sommerdrift.

Kommunaltekn
ikk

Ski IL fotball

Ski
Ski
Idrettspark gressbane
11'er

Ski kommune Ski
Kommunalteknikk har
har
kommune sommerdrift.
sommerdrift

Kommunaltekn
ikk

Ski IL fotball

Ski
Ski
Ski IL - tennis Ski
Kommunalteknikk har
Idrettspark tennisanlegg drifter selv
kommune sommerdrift.

Ski
Ski
Idrettspark kunstisflate

Ski
Ski ishall
Idrettspark

Ski IL Ski
ishockey
kommune
drifter
kunstisflatenkommunen
sommerflaten

Årlig
Kommunaltekn
tilskudd???Kommunalteknikk
ikk og
Ski IL
brøyter om vinteren. Vi utfører Hockey
også utsetting og nedrigging av
utstyr for sommeraktiviteter.
Islegging, vanning og høvling,
samt fjerning av is er satt bort til
Ski IL ishockey.

Ski IL Ski
Avansert drift - Utføres av Ski IL Eiendom
ishockey
kommune hockey som også disponerer
drifter hallen
hallen 100% og har alle
inntekter. Ellers betaler
kommunen for strøm, renhold,
vedlikehold, kommunelavgifter,
service etc

Ski IL tennis

225,000

225,000

Kostnaden er avtalen med Ski IL
Hockey

Ski IL - ishockey

1,200,000

Hele årskostnaden er knyttet til Ski IL
ishockey sin virksomhet
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Langhus
Stil Arena
idrettspark

Vaktavtale

Ski
Tilskudd overføres årlig.
Eiendom
kommune Vaktordning: Avtaler med
Langhus IL - håndball (2 dager),
Langhus AIL -basket (1 dag),
Follo HK Damer (1 dag), Follo HK
(1 dag) Ellers betaler kommunen
for strøm, renhold, vedlikehold,
kommunelavgifter, service etc

1,250,000

Hallen brukes som gymsal på dagtid
halve årskostnadenkr(625.000) er
knyttet til idrettslagenes bruk av hallen

70,500 Kultur og fritid

Langhus
Langhushalle Vaktavtale
idrettspark n

Ski
Tilskudd overføres årlig. Avanser Eiendom
kommune vakthold hele åpningstiden.Ellers
betaler kommunen for strøm,
renhold, vedlikehold,
kommunelavgifter, service etc

1,200,000

Hallen brukes som gymsal på dagtid
halve årskostnadenkr(600.000) er
knyttet til idrettslagenes bruk av hallen

70,500 Kultur og fritid

Langhus
Gressbane
Ski kommune Ski
Ski kommune har
idrettspark 11'er
drifter når det kommune sommervedlikeholdet
(hovedbane) ikke er snø

kommunaltekni
kk

Langhus
Kunstgressba Ski kommune Ski
Langhus IL har selv ansvar for
kommunaltekni
idrettspark ne 11'er
drifter når det kommune vintervedlikehold. Ski kommune kk
(hovedbane) ikke er snø
har sommervedlikehold.

Langhus Fotball

Langhus
Tusse
Ski kommune Ski
Ski kommune har
idrettspark kunstgressba drifter når det kommune sommervedlikeholdet
ne 11'er
ikke er snø

kommunaltekni
kk

Langhus Fotball

Langhus
Kunstgressba Ski kommune Ski
Ski kommune har
kommunaltekni
idrettspark ne 7'er
drifter når det kommune sommervedlikeholdet. Banen er kk
ikke er snø
i så dårlig forfatning at den bør
saneres eller totalrehabiliteres

Langhus Fotball

Langhus
Tusse
idrettspark grusbane
9'er

Ski kommune Ski
Ski kommune har
drifter når det kommune sommervedlikeholdet
ikke er snø

kommunaltekni
kk

138

350,000

69,000

Langhus Fotball
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Langhus
Grusbane
idrettspark 7'er

Ski kommune Ski
Ski kommune har
drifter når det kommune sommervedlikeholdet.
ikke er snø

Langhus
Grusbane
idrettspark 5'er

Ski kommune Ski
Denne blir det sprøytet skøyteis kommunaltekni
drifter når det kommune på dersom været tilsier det.
kk
ikke er snø

Langhus
Stil Arena
idrettspark

Avtale om
Ski
Egen avtale med Follo HK
teleskoptribu kommune
ner som Follo
håndballklub
b betaler til
Ski kommune
150 000 i 10
år

Siggerud Siggerudhall Vaktavtale
idrettspark en

350,000

kommunaltekni
kk

Langhus Fotball

Ski
Årlig tilskudd.Enkelt vakhold Eiendom
kommune Låsing. Ellers betaler kommunen
for strøm, renhold, vedlikehold,
kommunelavgifter, service etc

Siggerud Kunstgressba Ski kommune Ski
Ski kommune har
idrettspark ne 7'er
drifter 9 mnd kommune sommervedlikeholdet

69,000

750,000

Hallen brukes som gymsal på dagtid
halve årskostnadenkr(375 000) er
knyttet til idrettslagenes bruk av hallen

52,000 Kultur og fritid

kommunaltekni
kk

Siggerud IL
30,000
60

Siggerud Kunstgressba Ski kommune Ski
Ski kommune har
idrettspark ne 5'er
drifter 9 mnd kommune sommervedlikeholdet

Ski
kommune

kommunaltekni
kk

200,000

30,000
Siggerud IL

ettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - 19/00024-10 Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding : Oversikt over ansvar og kostnader idrettsanlegg Ski

Langhus
bad

Ski
Ski
svømmeklubb kommune
drifter
folkebadet

De har begge badene, får
Eiendom
tilskudd og billett inntekter. De
har også badevaktene.
Folkebadet driftes av Ski
svømmeklubb. Kommunen
betaler vann, strøm, vedlikehold,
serviceavtaler, renhold og
teknisk drift forøvrig

1,600,000

Ski
Ski
svømmeklubb kommune
drifter
folkebadet

Folkebadet driftes av Ski
Eiendom
svømmeklubb. Ellers betaler
kommunen for strøm, renhold,
vedlikehold, kommunelavgifter,
service etc

600,000

Kultur og fritid

Årskostnaden er i hovedsak knyttet til
Ski kommunes drift av skolebad og
folkebad, noen mindre kostnader om
lag kr 50.000 er knyttet til Ski
svømmeklubbs terningstimer
218,800

Ski bad

218,800
Kultur og fritid
Årskostnaden er i hovedsak knyttet til
Ski kommunes drift av skolebad og
folkebad, noen mindre kostnader om
lag kr 50.000 er knyttet til Ski
svømmeklubbs terningstimer
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 28/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger i Ski kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00012-9
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes Ski kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten – Integrering av flyktninger, til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport -Integrering av flyktninger - Rådmannens
tilbakemelding
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret i Ski fattet den 26.09.18 følgende vedtak i sak 94/18 Sak fra
kontrollutvalget til kommunestyret – forvaltningsrevisjonsrapport – integrering
av flyktninger i Ski kommune:
1.
2.

3.
4.

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten integrering av flyktninger i Ski kommune til
orientering.
Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen vurdere følgende tiltak:
a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente gjennomgås med
sikte på effektivisering. Tiltak for å få flyktninger i arbeid bør forsterkes.
b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger bør overtas av Boligkontoret i virksomhet Eiendom.
c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om kommunen trenger
fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et voksenopplæringssenter som
dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flyktninger, vurderes også.
d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente bør utføres om lag annenhvert år.
e. Forsterke virkemidler for bedre sosial integrering av flyktninger.
Rådmannen bes i sin tilbakemelding til kontrollutvalget også redegjøre for utvikling for enslige
mindreårige flyktninger hva gjelder integrering, skoleløp med videre.
Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding om kommunenes oppfølging av anbefalingene
innen 12 måneder.

Rådmannens tilbakemelding:
Rådmannen har gitt tilbakemelding ved brev datert 15.08.19. Rådmannens
tilbakemelding følger vedlagt.
Rådmannen har i sin tilbakemelding svart opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets
vedtak.
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Pkt 2 a: Ski kommune har et pågående arbeid med forbedring, effektivisering og
utvikling av de sosiale tjenestene på NAV.
Kommunen kan vise til gode resultater på flyktningers overgang til arbeid, og har
fokus på tiltak for å forsterke overgangen til arbeid for målgruppen.
Pkt 2 b: NAV Ski har fra 2018 jobbet kontinuerlig med å avvikle innleie av
utleieboliger for flyktninger med mål om å gå inn i ny kommune med ingen eller få
avtaler om innleie av boliger for utleie. NAV Ski og Eiendom har et tett samarbeid i
dette arbeidet.
Pkt 2 c: Nordre Follo kommune har sagt opp avtalen med Follo kvalifiseringssenter,
og etablerer dette på egenhånd. Fra 01.01.2020 vil det være felles ledelse og man vil
se på muligheter for senere samlokalisering.
Antall bofellesskap justeres i takt med tilstrømningen av enslige mindreårige til
Norge. De siste årene har det kommet svært få enslige mindreårige. Ski kommune
planlegger å avvikle Siggerud bofellesskap senest i løpet av våren 2020, og står da
igjen med ett bofellesskap.
Pkt 2 d: Det ble gjennomført en brukerundersøkelse for integreringsprogrammet i
2015/16. Brukerundersøkelsen er hentet fra www.bedrekommuner.no, og er
omfattende og tidkrevende. Kommunesammenslåingen setter sitt preg på
kommunens arbeid denne høsten, og i dette fagfeltet skjer det store omstillinger.
Rådmannen foreslår at man ser på gjennomføring av en slik brukerundersøkelse i
Nordre Follo.
Pkt 2 e: Kommunen har et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger om sosialt
integreringsarbeid. NAV Ski setter årlig av midler til ulike inkluderingstiltak for
målgruppen.
Pkt 3: Rådmannen har gitt en oversikt under punktene «utvikling», «integrering» og
«skoleløp» som viser utviklingen for enslige mindreårige flyktninger.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har svart opp punktene i
kommunestyrets vedtak gjennom sin tilbakemelding av 15.08.19.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 10.09.19
Unni Westli /s./
Rådgiver
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 29/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00013-7
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyre med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale anskaffelser, til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale anskaffelser i Ski kommune Rådmannens tilbakemelding
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Ski kommunestyre fattet den 14.02.18 følgende vedtak i sak 16/18 Sak fra
kontrollutvalget til kommunestyret – forvaltningsrevisjonsrapport – kommunale
anskaffelser i Ski kommune:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i Ski
kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre følgende
tiltak:
a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge
innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen gjelder forventet
innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. Regeletterlevelsen bør innskjerpes.
b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet til
rammeavtaler.
c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes.
3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av
kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.

Rådmannens tilbakemelding
Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding fra rådmannen, datert 24.06.19.
Rådmannens tilbakemelding følger vedlagt.
Rådmannen har svart opp punktene 2 a), b) og c) i kommunestyrets vedtak.
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Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannens svar under pkt 2 a) og c) er svært
generelle og gir lite informasjon om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Tilbakemeldingen fra rådmannen har kommet 6 måneder etter den frist som var satt
av kommunestyret, og det er nå lite hensiktsmessig å be om en ytterligere oppfølging
fra Ski kommune.
Det bør oppfordres til at punktene i kommunestyrets vedtak følges opp i nye Nordre
Follo kommune.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 10.09.19

Unni Westli /s./
Rådgiver
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00056-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning, til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Ski kommunestyre
Vedlegg:
Forvaltningsrapport - Eiendomsforvaltning i Ski kommune - Rådmannens
tilbakemelding
Vedtak i saken sendes til:
Ski kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret i Ski fattet den 30.05.18 i sak 47/18 Sak fra kontrollutvalget til
kommunestyret – Forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning i Ski
kommune følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning i Ski kommune til
orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette følgende
tiltak:
a) Ansvarsforholdet mellom virksomhet Eiendom og virksomhetene som bruker
byggene, bør tydeliggjøres så langt som mulig.
b) Også boligenes tilstand bør etter hvert registreres i IK-Bygg, slik at man får en total
oversikt over all kommunal eiendom – både formålsbygg og boliger.
c) Vedlikeholdsplanen bør skille mellom bruk av driftsmidler (vedlikehold) og
investeringsmidler (påkostning) og strakstiltak bør synliggjøres.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av
revisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere økonomiske og administrative tiltak for å unngå
ytterligere verdiforringelse av kommunens bygningsmasse og legge frem forslag om dette i
egen sak eller i forbindelse med budsjettet for 2019.
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Rådmannens tilbakemelding
Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding fra rådmannen, datert 24.06.2019.
Rådmannens tilbakemelding følger vedlagt.
Rådmannen har svart opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets vedtak. Det vises til
at det i forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet en ny
serviceerklæring som synliggjør ansvarsfordelingen mellom tjenesteområdet
Eiendom og Bydrift og andre tjenesteområder.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet har forståelse for at organisering av kommunens arbeid nå i vesentlig
grad må følges opp i nye Nordre Follo kommune. Sekretariatet er av den formening
at kontrollutvalget bør oppfordre til at de påpekte punktene ivaretas ved overgangen
til en ny kommune.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 10.09.19

Unni Westli /s./
Rådgiver
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 31/19

Orientering fra revisjonen

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00117-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Oppdragsansvarlig revisor vil blant annet orientere om følgende:
Status for regnskapsrevisjon
Orientering om status for arbeidet med følgende:


Revisjonsplan for revisjonsåret 2019

Status for forvaltningsrevisjon
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene:



Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune
Investeringer og gjeld

Ås, 10.09.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I SKI
PS 32/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Ski kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00016-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
KST sak 46-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av saken
om Kunstisflaten_Møteplassen, Protokoll Ski KU 280519, Plan for samordning av
tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter, Follo brannvesen IKS Årsberetning
2018, Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2018, NFR IKS Årsberetning 2018, NFR
IKS Årsregnskap 2018, KISIF IKS Årsmelding 2018, KISIF IKS Regnskap 2018,
Empo AS Årsmelding 2018, Empo AS Årsregnskap 2018, Westgaarden AS
Årsrapport 2018, Follo barnevernvakt Årsrapport 2018, Follo landbrukskontor
Årsmelding 2018, FolloRen IKS Årsrapport 2018, Follo Kvalifiseringssenter IKS
Årsregnskap med årsrapport 2018, Follo LMS IKS Årsmelding 2018, FIKS Årsrapport
2018, Styret FIKS Behandlede saker 2018, Saksutskrift Styret i FIKS sak 7-19 FIKS
Årsregnskap 2018, FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Refusjon fra andre kommuner
2014 - 2018, Saksutskrift Styret i FIKS sak 9-19 Etablering av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS, Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon
10.07.2019, Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS versjon 100719, Ski
KU Status Forvaltningsrevisjon 2011-2019, Ski KU Behandlede saker 1 halvår 2019,
Aktivitetsplan Ski KU pr 280519
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 08/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/Møteplassen, saksprotokoll KST sak 46/19 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 18/19
OS 19/19
OS 20/19
OS 21/19
OS 22/19
OS 23/19
OS 24/19
OS 25/19

Protokoll Ski KU 28.05.19 (vedlagt)
Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter
(vedlagt)
Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018 (vedlagt)
Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2018 (vedlagt)
NFR IKS Årsberetning 2018 (vedlagt)
NFR IKS Årsregnskap 2018 (vedlagt)
KISIF IKS Årsmelding 2018 (vedlagt)
KISIF IKS Regnskap 2018 (vedlagt)
Empo AS Årsmelding med regnskap 2018 (vedlagt)
Westgaarden AS Årsrapport 2018 (vedlagt)
Follo barnevernvakt Årsrapport 2018 (vedlagt)
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OS 26/19
OS 27/19
OS 28/19
OS 29/19
OS 30/19

OS 31/19

OS 32/19
OS 33/19
OS 34/19

Follo landbrukskontor Årsmelding 2018 (vedlagt)
FolloRen IKS Årsrapport 2018 (vedlagt)
Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med årsrapport 2018 (vedlagt)
Follo LMS IKS Årsmelding 2018 (vedlagt)
FIKS Årsrapport 2018 (vedlagt)
Styret FIKS Behandlede saker 2018 (vedlagt)
Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018 (vedlagt)
FIKS Årsregnskap 2018 (vedlagt)
FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018 (vedlagt)
Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19
Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (vedlagt)
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 10.07.19 (vedlagt)
Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 10.07.19 (vedlagt)
Ski KU Status Forvaltningsrevisjon 2011 – 2019 (vedlagt)
Ski KU Behandlede saker 1. halvår 2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 28.05.19 (vedlagt)

Ås, 10.09.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Saksprotokoll
Arkivsak:

UTVALG:
Kommunestyret

SAKNR.
46/19

18/3364-9

DATO
12.06.2019

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GJENNOMGANG AV SAKEN OM
KUNSTISFLATEN/MØTEPLASSEN
Kommunestyrets behandling 12.06.2019:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/Møteplassen» til orientering.
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MØTEPROTOKOLL
Ski kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

28.05.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg
(SV), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (Sp)
Møtende varamedlemmer:
Laila Horgen (Høyre) for Karl M. Johnsen (PP)
Forfall:
Karl M. Johnsen (PP)
Fra administrasjonen møtte:
Janne Short Aurlien, Rådmann (under sak 20/19, 22/19, 23/19 og 26/19)
Terje Trovik, Økonomisjef (under sak 22/19, 23/19 og 26/19)
Fra Follo distriktsrevisjon IKS møtte:
Even Tveter, Revisor
Møtesekretær:
Unni Westli, kontrollsekretær
Diverse merknader:
Sakene nr. 22/19, 23/19 og 26/19 ble flyttet fram og behandlet før sak 21/19.
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 20/19, jf. koml. § 31, nr. 3
Møteprotokoll godkjent 03.06.2019

Lars Chr. Bilet /s./
Leder

Roar Thun /s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
20/19 18/00161-18

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune rådmannens tilbakemelding - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13

3

21/19 17/00360-10

Forvaltningsrevisjon Empo AS - Ny behandling

4

22/19 19/00024-6

Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski
kommune - Rådmannens tilbakemelding

5

23/19 18/00116-6

Oppsummering revisjon 2018

6

24/19 18/00164-3

Møteplan 2.halvår 2019

7

25/19 19/00016-4

Referat og orienteringer

8

26/19 19/00083-2

1. tertialmelding 2019

9

Eventuelt

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Ski KU-20/19
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - rådmannens
tilbakemelding
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Ski KU-21/19
Forvaltningsrevisjon Empo AS - Ny behandling
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine virksomheter,
inkludert Empo AS.
b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40 %).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:
Revisor Even Tveter orienterte.
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine virksomheter,
inkludert Empo AS.
b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40 %).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Ski KU-22/19
Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune Rådmannens tilbakemelding
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen
mellom Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i
kommunen.
Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:
Leder innledet.
Rådmannen orienterte om saken, og besvarte spørsmål og kommentarer fra
utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen
mellom Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i
kommunen.

Ski kontrollutvalg 28.05.2019

Side 5 av 10

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Protokoll Ski KU 280519

Ski KU-23/19
Oppsummering revisjon 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsrapport pr. 30.04.19 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:
Revisor Even Tveter redegjorde for rapporten.
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål og kommenterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:
Kontrollutvalget tar revisjonsrapport pr. 30.04.19 til orientering.

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Ski KU-24/19
Møteplan 2.halvår 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:
Tirsdag 17.september
Tirsdag 29.oktober
Tirsdag 10.desember
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.
Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:
Leder innledet.
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:
Tirsdag 17.september
Tirsdag 29.oktober
Tirsdag 10.desember
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Ski KU-25/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:
Leder innledet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Ski KU-26/19
1. tertialmelding 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar 1. tertialmelding 2019 til orientering.
Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:
Rådmannen redegjorde for saken.
Økonomisjefen ga supplerende merknader.
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:
Kontrollutvalget tar 1. tertialmelding 2019 til orientering.

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Eventuelt
Fellesmøte for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski
Det er foreslått å avholde et fellesmøte for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 19.
juni 2019, der det vil bli gitt en orientering om prosessen mot sammenslåing av de to
kommunene.
Den foreslåtte datoen passer ikke for kontrollutvalget i Ski, og sekretariatet bes
foreslå en dato i august for avholdelse av fellesmøte.

Møtet hevet kl. 19.25

Ski kontrollutvalg 28.05.2019
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Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

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

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

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

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

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







Mattilsynet
Arbeidstilsynet
Datatilsynet
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
Arkivverket
Statens vegvesen

Kontrollutvlagssektretariatene:







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

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

1.4 Nytt fra 2020
Ny kommunelov
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Etter ny kommunelov får fylkesmennene mulighet til å sette en frist til
tilsynsmyndighetene for når tilsynsplaner skal være sendt inn til oss.
Mer informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt.

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

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


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



gjennomføring av tilsyn og forvaltningsrevisjon



hvordan informasjon om tilsyn og
forvaltningsrevisjon/egenkontroll formidles

Veilederen vil videre kunne bidra til hvordan samspillet mellom statlig
tilsynsvirksomhet og kommunal egenkontroll kan foregå for å få til god
samordning.
Veilederen vil bli en del av departementets implementeringspakke
knyttet til ny kommunelov.
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2. Kort om våre tilsynstemaer
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi i hovedsak har
planlagt å
føre tilsyn med i 2019. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan
endre
seg i løpet av året på grunn av risikovurderinger.

2.1 Beredskapsområdet (BERED.)





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

2.2 Helseområdet (HEL.)





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

2.3 Landbruksområdet (LAND.)


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

2.4 Miljøvernområdet (MILJØ)



Kommunens avløpshåndtering
Kommunenes håndtering av forurenset grunn (forvaltningstilsyn)

Side 5

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019

2.5 Sosial- og familieområdet (SOF.)









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

2.6 Utdanningsområdet (UTD.)






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

Fylkesmannen

Arkivverket

Egenkontroll

1.Halvår

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

Vann- og
avløpsetaten-

Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap og Utdanningsetaten-

Oslo
sentralt

Arkivtilsyn

BymiljøetatenArkivtilsyn

Oslo Havn KFArkivtilsyn

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

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

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

Oppfølging etter rapport 16/2016 Tiltak
mot arbeidslivskriminalitet

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

2.Halvår

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

Byrådsavdeling for eldre, helse og
arbeid-

Oppfølging etter rapport 18/2016
Kompetanse i den hjemmebaserte
helsetjenesten

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

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

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

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

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

Byrådsavdeling for byutvikling og Planog bygningsetatenMedvirkning i plansaker

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

Byrådsavdeling for næring og eierskap
og Omsorgsbygg Oslo KF-

Omsorgsbygg Oslo KF – kompetanse og
kvalitet i oppfølgingen av
byggeprosjekter

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

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

Byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap og Utdanningsetaten
Overordnet styringsdialog om
opplæring

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

Byrådsavdeling for næring og eierskap
og Oslo Havn KF-

Virksomhetsstyring med vekt på
økonomisk internkontroll i Oslo Havn KF

Side 8

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019
Bydel:

2019

Alna

1.Halvår

2.Halvår

Bjerke

Frogner

Fylkesmannen

Egenkontroll

Tilsyn med sosiale
tjenester

Oppfølging etter rapport 18/2016 Kompetanse i den
hjemmebaserte helsetjenesten

1.Halvår
2.Halvår

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

1.Halvår

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

2.Halvår

Gamle Oslo

Grorud

Grünerløkka

1.Halvår

LOT- Kommunens
folkehelsearbeid

2.Halvår

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

1.Halvår
2.Halvår

LOT- Kommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

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

2.Halvår

Nordre Aker

1.Halvår

Side 9

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter

Fylkesmannens samordning av kommunerettet tilsyn 2019
2.Halvår

Nordstrand

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

1.Halvår

2.Halvår

Sagene

St.
Hanshaugen

Stovner

1.Halvår
2.Halvår

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

1.Halvår

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

2.Halvår

Oppfølging etter rapport 18/2016 Kompetanse i den
hjemmebaserte helsetjenesten

1.Halvår
2.Halvår
1.Halvår

Søndre
Nordstrand

Ullern

LOT- Kommunens
folkehelsearbeid

2.Halvår
1.Halvår
2.Halvår
1.Halvår

Vestre Aker
Østensjø

2.Halvår
1.Halvår

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

2.Halvår

4.1 Tilsyn med fylkeskommuner
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Kommune

Tidspunkt
2019

FMOA

Egenkontrollen

1.Halvår

Akershus
2.Halvår

FNT- VGS opplæring for
voksne

1.Halvår

FNT- elevenes skolemiljøaktivitetsplikt- Kongsberg
vgs.

Buskerud
2.Halvår

1.Halvår

Østfold
2.Halvår
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4.2 Tilsyn med kommuner
Kommune

Tidspunkt
2019
1.Halvår

Aremark

FMOV

Mattilsynet

Egenmeldings
-tilsyn med
vanedannend
e legemidler

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

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

2.Halvår
1.Halvår

Asker

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

Psykisk helse og rus tilleggsbestilling
Mobbing i skolen

2.Halvår
1.Halvår

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

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

Askim

2.Halvår
1.Halvår

Vedlikehold av kommunale bygg

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

AurskogHøland

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

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen
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1.Halvår

Bærum

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

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

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

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

Drammen

Tilsyn med
barnehageloven §§ 8 og
16

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår
1.Halvår

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

Eidsberg

2.Halvår
1.Halvår

Eidsvoll

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

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Kvalitet i skolen

Kommunens
folkehelsearbeid

2.Halvår

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

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

LOTKommunens
folkehelsearbeid

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

Enebakk

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

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

2.Halvår

Sykefraværsoppfølging

1.Halvår

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

Fet

Oppfølging av tidligere
forvaltningsrevisjon av
spesialpedagogisk hjelp i
barnehage

2.Halvår

1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Flesberg

Postale tilsyn
– asbest

2.Halvår

Flå

1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

Fredrikstad

1.Halvår

FMOV

Mattilsynet
Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakings-

Arkivverket

Arbeidstilsynet

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

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

2.Halvår

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

1.Halvår

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

Frogn

2.Halvår

Gjerdrum

Kommune

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

1.Halvår

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

2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Gol

Skolehelsetjenesten

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

2.Halvår
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1.Halvår

Halden

2.Halvår

Egenmeldings
-tilsyn med
vanedannend
e legemidler

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

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

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

Tilsyn med
kommunen
som
barnehagemyndighetkap. V A

1.Halvår

Investeringsprosjekters
tidligfase (mulig 2. halvår)

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

Hemsedal

2.Halvår
1.Halvår

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

Hobøl

2.Halvår
Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

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

Hol

2.Halvår
1.Halvår

Hole

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal

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

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

Hurdal

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Vedtak helsetjenestertildelingsenheten

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

Hurum

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

2.Halvår
1.Halvår

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

Hvaler

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

2.Halvår

Kommune

Kongsberg

Refusjoner og tilskudd

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
kommunens
arbeid i
skolebasert
vurdering

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Postale tilsyn
– asbest

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

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Krødsherad

2.Halvår

LOTKommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Lier

Postale tilsyn
– asbest
Tilsyn om
offentlig
anskaffelser

2.Halvår
1.Halvår

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

Lørenskog

Skolehelsetjenesten

Helseinstitusjon,
kjøkken –
vegetabilier- vår
evt. høst

Kommune

Marker

2.Halvår

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

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Tilsyn med
kommunen
som
barnehagemyndighet

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes
prøvetakingsplaner- nasjonal

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen
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kampanje – vår
evt. høst
2.Halvår

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

LOTKommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Modum

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Postale tilsyn
– asbest

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

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår

1.Halvår

Moss

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

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019
1.Halvår

Nannestad

FMOV

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

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Tjenester til utviklingshemmede

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

Nedre Eiker

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

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

2.Halvår
1.Halvår

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

Nes (Akers.)

2.Halvår

2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Tidspunkt
2019

FMOV

Nesodden

2.Halvår

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

NAV Nesodden

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Nes (Busk.)

1.Halvår

Det boligsosiale arbeidet

LOTKommunens
folkehelsearbeid

1.Halvår

Kommune

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Mattilsynet

Arkivverket

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

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

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

Nittedal

Flyktninge- og
integreringsarbeidet

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Nore og
Uvdal

2.Halvår

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

1.Halvår

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

Oppegård

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Ingen prosjekt – (kun
orientering om
barnevernstjenesten)

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

2.Halvår

Kommune

Rakkestad

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

Egenmeldings
-tilsyn med
vanedannend
e legemidler

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

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

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

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

1.Halvår

Ringerike

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår
1.Halvår

Rollag

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

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

Rygge

Egenkontrollen
Personvern og
informasjonssikkerhet (mulig 2.
halvår)

2.Halvår
1.Halvår

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

Rælingen

2.Halvår

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

Institusjonstjenester og
hjemmebaserte tjenester
Eiendomsforvaltning

FNT- elevenes
skolemiljøaktivitetsplikt
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1.Halvår

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

Rømskog

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Røyken

2.Halvår
1.Halvår

Råde

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

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

2.Halvår

Kommune

Sarpsborg

Forebyggende psykisk helse

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

Tidspunkt
2019

FMOV

Mattilsynet

1.Halvår

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

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

Arkivtilsyn

Postale tilsyn
– asbest

Investeringsprosjekters
tidligfase

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

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

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

Sigdal

Sarpsborg
renseanlegg
Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Cyberangrep og
informasjonssikkerhet
Arkivtilsyn

2.Halvår
1.Halvår

Postale tilsyn
– asbest

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

Skedsmo

Internkontroll
økonomirapportering
Plan og bygg

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

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

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

Ski

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

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

Empo AS

2.Halvår
1.Halvår

Skiptvedt

Organisasjonskultur,
beslutningsprosesser og
rolleforståelse

Investeringer og gjeld
Tilsyn med
kommunen
som
barnehagemyndighet

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

LOTKommunens
folkehelsearbeid

Tilsyn med
vannverkenes
leveringssikkerhet og
med
vannverkenes

2.Halvår
1.Halvår

Spydeberg

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

FNT-Elevenes
utbytte

1.Halvår

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

Sørum

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor

NAV

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

2.Halvår

Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet

Arkivverket

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

Trøgstad

2.Halvår
1.Halvår

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

Ullensaker

Arkivtilsyn

Byggesaksbehandling

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

Tilsyn med
kommunalberedskapsplikt

Inspeksjon
ØRAS

Forebygging
av vold og
trusler –
offentlig
sektor
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Kontroll med
oppfølging av
forskriften om
lønns- og
arbeidsvilkår i
offentlige
kontrakter

1.Halvår

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

Vestby

Postale tilsyn
– asbest

Integrering av flyktninger (ikke
avklart)

Forebygging av
vold og trusler
– offentlig
sektor

Store investeringsprosjekter
(ikke avklart)

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

2.Halvår
Kommune

Tidspunkt
2019

FMOV

1.Halvår

Mattilsynet

Arkivverket

Arbeidstilsynet

Egenkontrollen

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

Våler

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Øvre Eiker

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

2.Halvår
1.Halvår

Revisjon av
prøvetakingsplaner for
drikkevannnasjonal
kampanje – vår
evt. høst

Ål

2.Halvår

FNT-spesialundervisning
og inkludering
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1.Halvår

Ås

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

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

Utleieboliger

RevisjonNordre Follo
renseanlegg

2.Halvår

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

Arbeidsmiljø i skolen

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

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


Vurdering:

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


Varsling i forkant av bruk av pålegg:

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

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



Dialog:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærebedrift
Da det er rekrutteringsproblemer til feieryrket og
stor turnover er det viktig at selskapet bidrar med å
utdanne feiersvenner for å sikre god fagkompetanse
i selskapet. Selskapet er godkjent som lærebedrift
med to lærlingplasser. Selskapet har 1 lærling. Det
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var planer om å ta inn ytterligere 1 lærling i løpet
av 2018, men pga av manglende kapasitet ble dette
ikke gjennomført.

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

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

Bente Hedum
Styreleder

Nina Ramberg
Nestleder

Inger Johanne Bjørnstad
Styremedlem

Georg Stub
Styremedlem

Joar Solberg
Styremedlem

Bård Martin Tollefsen
Styremedlem

Petter Narvesen
Ansatt repr.

Joakim Tveter
Ansatt repr.

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

Stortingspropsjon

nr 1 (2007-2008):

Stortingsmelding

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

nr 22 (2007-2008):

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

Figur 3Forslag 3 -4 brannvesen i politidistrikt

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






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

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




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

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

8

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018

Brannvesenets styrende organer og organisasjon
Representantskapet
Øystein Sletta
Hanne Opdan
Thomas Sjøvold
Odd Haktor Slåke
Ola Nordal
Truls Wickholm

leder
nestleder

Enebakk
Ski
Oppegård
Frogn
Ås
Nesodden

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

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

leder
nestleder

Ansattes representant
Ansattes representant

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

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

HR

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

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

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


Vann/sjøredning

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


Restverditjeneste

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


Tungredning/ulykker/sektor 6

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


Farlig gods

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

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

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

Follo brannvesen var sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av en sjø- og landbasert øvelse
mot akutt forurensing, i Hurum. Flere mannskaper deltok på ulike nivåer.
Målsetting er å få trent samhandling mellom IUA region Buskerud og Oslo/Follo, herunder IUA stab og
den operative IUA organisasjonen og beredskapsorganisasjoner i området, slik at det dekker
strategisk, taktisk og teknisk nivå.
Delmål:
God planleggingsprosess i forkant av øvelsen
o Gjennom nettverksbygging, samt å gjøre seg kjent med materiell og ressurser i
regionene
Kommando, kontroll og informasjon - KKI
o Korrekt utkalling og varsling av ressurser
o Kommunikasjon –korrekt bruk av tetra/VHF/telefon og data
o Felles situasjonsbilde og forståelse
Innkalling og koordinering av IUA stab
o Etablere alle stabsfunksjoner etter ELS modell
o Utarbeide en innsatsplan
o Anmode om bistand fra IUA Region Oslo/Follo om avløsning i stab
Samhandling mellom alle aktørene på stabsnivå og det operative nivå
o Scenario 1: Skip med kollidert med kaianlegget til Dynea AS. Skipet har gått ned
mellom fastlandet og Rauholmene
o Scenario 2: Tankbil forulykket –utslipp
o Scenario 3: Oljepåslag på land
I tillegg til øvelse er det kartlagt sårbare områder i Follo og det er laget aksjonstiltakskort om en
hendelse skulle oppstå.
I tillegg er det under utarbeidelse en ny beredskapsplan for større hendelser på sjø.
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Sivilforsvarslager
Follo brannvesen har ansvaret for og drifte lagret til sivilforsvaret. I forbindelse med skogbrannene i
sommer ble det hentet ut utstyr fra lageret som ligger som nærmeste nabo til brannstasjonen i Ski. Det
har innværende år blitt oppgradert utsyr på lageret, det er også foretatt merking. Målet er å
standardisere lagrene så de inneholder de samme ressursene. Samarbeidet med sivilforsvaret er
utmerket.
Samarbeid mellom avdelingene
Operativ avdeling er med på nasjonale aksjoner sammen med forebyggende avdeling. Aksjon
boligbrann nevnes som et veldig fint samarbeid som innbyggere setter stor pris på.
Brann/ulykker

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

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

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

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













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

Antall særskilte brannobjekter 2018
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Tiltak Særskilte brannobjekter 2018
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Det ble gjennomført tilsyn rettet mot eiers
dokumentasjon i kommunene Nesodden, Ski
Enebakk Frogn Nesodden Oppegård
Ski
Ås
og Ås. Denne typen tilsyn ble gjennomført for å
Tilsyn
Andre tiltak
påse at kommunene ivaretar brannsikkerheten,
teknisk og organisatorisk, på egne bygg.
I løpet av kartlegningsperioden har man kartlagt objekter som har fått særdeles dårlig score. Disse
objektene har man vurdert fortløpende og det har blitt iverksatt nødvendige tiltak, som for eksempel
tilsyn.
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SAKSBEHANDLING OVERSIKT:
Oppgaveområder
Uanmeldte kontroller
Branntekniske uttalelser i byggesaker
Befaringer som brannsakkyndig for kommunene
Brannetterforskning
Saksb. Bålbrenning
Saksb. Overnatting og arrangementer
Brannfarlig vare
Saksb. Oppskyting av fyrverkeri
Saksb. Handel med fyrverkeri

Antall utført
8
19
24
3
87
140
10
29
26

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

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

Bekymringsmeldinger 2018
40
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2018

Brannvernundervisning for 6. klassetrinnet kombinert med Aksjon boligbrann.
Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Aksjonen innledes med
Røykvarslerens dag var 1. desember, og fortsatt med en landsomfattende boligkontroll 3.-7.
desember. Målet for Aksjon boligbrann var å sette et søkelys på brannsikkerhet i private hjem. Vi
besøkte totalt 198 boliger.
Vi hadde stand på Ski og Ås jernbanestasjon. Vi delte totalt ut
ca.1400 batterier i løpet av aksjonen.
Fra 19. november til 14. desember besøkte Follo Brannvesen 29
skoler. 1328 elever fikk undervisning i brannvern.
Målsettingen med skoleundervisningen var å tilføre elevene i 6.
klasse økt kunnskap om brannvern og ulykker, og dermed skape
bedre holdninger til liv og verdier. Det ble levert ut
røykvarslerbatteri, undervisningsmateriell og sjekklister som
elevene fikk med hjem for å sjekke brannsikkerheten hjemme. Det
ble også delt ut brannvesenets julekalender, der elevene kunne
svare på spørsmål bak hver luke. De som besvarte spørsmålene
var med på å konkurrere om dagspremier, og til slutt om en
hovedpremie.
Samarbeid mellom forebyggende avdeling og operativ avdeling.
Forebyggende avdeling var vikar på operativ avdeling ved behov og under ferieavviklingen. Det er
midlertidig tillagt en forebyggende stillingshjemmel til operativ avdeling.
I 2018 deltok de ansatte på avdelingen med beredskapsarbeid i forskjellig grad. Samarbeidet mellom
forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for kompetanseheving i avdelingen, og
brannvesenet som helhet.
Samarbeid med andre forebyggende avdelinger
Avdelingsleder og ansatte på seksjon tilsyn var aktive deltakere i en forebyggende samarbeidsgruppe
for Oslo og Akershus. Her ble det blant annet arbeidet med felles system for utøvelse av regelverket i
forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller og særskilte brannobjekter. Det ble også arbeidet med
problemstillinger som forebyggende står over både i forhold til dagens regelverk, og utfordringer i
forhold til risikogrupper. Det arbeides også opp mot DSB.
Brannforebyggende avdeling i media.
Total rekkevidde på sosiale medier i 2018 har vært på 680000 eksponeringer.

26

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018

FBV nettside:
 240000 sidevisninger
 61% av besøkende var via mobiltelefoner og tablets.
 27 % av besøkende var direkte. Resterende via søkemotorer eller sosiale medier og indikerer
at søkemotoroptimalisering var fornuftig.
Mest besøkte sider kan deles inn i følgende kategorier:
1. Rekruttering - ledige stillinger, om oss og jobben som brannkonstabel.
2. Ansattebesøk – GAT etc.
3. Kontakt
4. Feiing og boligtilsyn
Forebyggende avdeling hadde god kontakt med lokale aviser, og benyttet disse jevnlig for å nå flest
mulig med brannforebyggende budskap i forbindelse med lokale og sentrale aksjoner. Seksjon
brannforebyggende hadde også innlegg lokalavisene i forbindelse med arbeidet for å trygge
hverdagen til personer i risikoutsatte grupper. (eldre, pleietrengende og personer med nedsatt
funksjonsevne)
Deltagelse i foreninger og utvalg:
Ansatte på avdelingen hadde faglige oppgaver og verv i styrer og er representert i følgende
foreninger, organisasjoner og utvalg:
 Feiermesternes landsforening Oslo og Akershus Feierlaug
 Oslo og Akershus brannbefalslag
 Branninformasjonsforum (BIF)
 Norsk Brannidrettsforbund
 Norsk brannbefals Landsforbund
 CTIF – International assosiation of fire and resque service
.
Seksjon feiing og boligtilsyn
Feiing av piper og tilsyn av fyringsanlegg
På bakgrunn av feiernes registreringer av fyringsanleggets tilstand,
fyringsmønster og mengde sot, utføres feiing og tilsyn etter behov.
Varierende frekvens kan påvirke feiegebyrets størrelse og frekvens, derfor
har vi startet arbeidet med å se på alternative gebyrmodeller.
Arbeidet med å kartlegge og registrere alle fritidsboliger pågår, og vil
fortsette i 2019. Intensjonen bak dette arbeidet er å ha ett grunnlag for
beregning av kapasitet og gebyr størrelse på plass i løpet av 2019.
Oversikt over Røykløp og ildsteder
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Seksjon Feiing
Antall utført
Fyringsforbud
Kamerakontroller

19
12

Fyrkjeler

2

Ildstedskontroller
Saksbehandling kontrollerklæring for ildsted

12
198

Befaringer etter forespørsel

102

Melding om ildsted via hjemmesiden

296

Div saksbehandling

134

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

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

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

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

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

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

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

Regnskap

10 844 000
103 733 386
0
0
114 577 386

10 120 000
103 733 386
0
0
113 853 386

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

4,5
8,14

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

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

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

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

-2 352 002

-2 123 000

-2 847 000

-888 385

481 746
481 746

380 000
380 000

380 000
380 000

516 646
516 646

43 320
424 480
467 800

65 000
450 000
515 000

65 000
450 000
515 000

48 430
424 480
472 910

13 946

-135 000

-135 000

43 736

2 524 567

2 637 000

2 637 000

2 614 522

186 511

379 000

-345 000

1 769 873

1 068 436
0
710 567
1 779 003

0
345 000
0
345 000

0
345 000
0
345 000

1 022 567
0
79 726
1 102 293

723 362
0
1 068 436
0
1 791 798

724 000
0
0
0
724 000

0
0
0
0
0

781 162
28 984
993 583
0
1 803 729

173 716

0

0

1 068 437

9
14

10

Resultat eksterne finanstransaksjoner
9

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

Regnskap i fjor

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

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne finansinntekter

Motpost avskrivninger

Oppr. Budsjett

7
6

Brutto driftsresultat

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

Reg. budsjett

13
13

13

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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KAPITALREGNSKAP/-BUDSJETT
Noter

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Momskompensasjon investering
Statlige overføringer

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

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

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

Sum finansiering
Udekket/udisponert

9
9

130 644
200 113
0
330 757

65 000
517 500
0
582 500

0
517 500
0
517 500

375 000
141 067
0
516 067

2 012 374
200 113
2 212 487

2 370 000
517 500
2 887 500

2 070 000
517 500
2 587 500

759 304
141 067
900 372

423 697
0
423 697
2 305 427

424 000
0
424 000
2 729 000

0
0
0
2 070 000

396 858
0
396 858
781 162

723 362
794 022
788 043
2 305 427
0

724 000

0
0
2 070 000
2 070 000
0

781 162
0
0
781 162
0

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

9

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

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

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

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

205 382 860

189 975 457

13
13

5 410 731
2 309 276
173 716

3

-1 885 849
6 007 874

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

4
10

181 556 794
2 265 950
183 822 744

170 140 174
2 690 431
172 830 605

15 552 242
15 552 242

14 514 902
14 514 902

205 382 860

189 975 457

4

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler

12
4
11

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

2017

2018

Ski 4 mars 2018
Bente Hedum
Styreleder

Nina Ramberg
Nestleder

Inger Johanne Bjørnstad
Styremedlem

Georg Stub
Styremedlem

Joar Solberg
Styremedlem

Bård Martin Tollefsen
Styremedlem

Petter Narvesen
Ansatt repr.

Joakim Tveter
Ansatt repr.

Dag Christian Holte
Brannsjef/daglig leder

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

31.12.2017

Endring

Balanseregnskapet:
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Endring arbeidskapital i balanse

23 445 967
15 552 243
7 893 724

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

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

115 931 256
330 757
481 746

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

115 758 691
2 212 487
891 496

116 743 759

118 862 674

Anskaffelse - anvendelse av midler

-2 118 915

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

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

KREDIT

7 382 688

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

2 524 572
2 212 487

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

423 696
16 377 369

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

424 480
12 029 649
613 029

Urealisert valutatap
Urealisert valutagevinst
UTGÅENDE BALANSE

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

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

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

9 619 435
1 071 119
8 548 316

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

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

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

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

2018

2017

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

Brutto pensjonsforpliktelse
Brutto pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

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

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

1.1.2018
142
56
26
389 416
41
8

1.1.2017
129
51
28
397 937
41
8

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

2018

2017

1 177 522
137 865

1 033 017
109 690

170 483

178 162

81 250

87 500

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

2017

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

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

2018
666 988
2 610 055
7 905 720
149 399

2017
699 359
1 740 426
6 229 025
393 063

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

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

35 807 434 26 000 637
8 137 593

Note 8 Leie- og leasingavtaler
Leieobjekt

fra dato

til dato

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

01.12.2017
01.10.2015
16.05.2014
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
01.12.2017

30.11.2020
30.09.2019
16.05.2019
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
30.11.2019

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

BYGNINGER

BRANNBILER

558 697

36 022 648

6 608 338

INVENTAR

EDB-UTSTYR

3 085 257

886 746

TOTAL
47 161 686

Årets tilgang

1 837 904

0

0

374 583

0

Årets avgang

-4

0

-1

0

0

-5

Akk. Anskaffelseskost 31.12

8 446 238

558 697

36 022 647

3 459 840

886 746

49 374 168

Akk.avskrivninger 01.01

3 590 273

558 697

14 735 548

2 102 508

796 647

21 783 673

625 045

0

1 633 452

175 972

90 099

2 524 568

0

0

0

0

0

0

Akk.avskrivninger 31.12

4 215 318

558 697

16 369 000

2 278 480

886 746

24 308 241

Bokført verdi pr.31.12

4 230 920

0

19 653 647

1 181 360

0

25 065 927

10

10

20

10

5

Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

Økonomisk levetid

2 212 487

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

Note 10 Langsiktig gjeld
Selskapets samlede lånegjeld

2018
2 265 950

2017
2 690 431

Kommunalbanken, flytende rente
Kommunalbanken fast rente

1 588 030
677 920

1 786 531
903 900

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

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

2018
424 480
267 640
156 840

2017
424 480
296 343
128 137

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

Note 11 Bundne midler av bankinnskudd

Bankinnskudd
Herav bundne midler på skattetrekkskonto
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31.12.2018

31.12.2017

19 770 334
2 861 788

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

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

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

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

2017
4 136 754
993 583

2 018
3 813 865

2 017
3 893 591

-1 504 589
2 309 276

-79 726
3 813 865

5 130 337

BUNDET DRIFTSFOND
2511001
IB 01.01
550
950
UB 31.12

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

Note 14 Administrasjonskostnad
Follo Brannvesen fordeler administrasjonskostnad ut på driftsavdelingene. For 2018 var dette
10.083.000 kroner som ses som inntekt på fordelte utgifter og utgift på kjøp av varer og tjenester.
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Sammen med regnskapet for 2018 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er
nedfelt i Handlingsplanen 2018 og føringene i økonomiplanen for 2018-2021.
1. O R G A N I S E R I N G AV K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T I F O L L O I K S
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap (IKS), og vertskommunen er Ås.
Selskapet er drevet av alle de syv Follo kommunene: Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.
Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 2 møter og
behandlet 6 saker i 2018. Styret har avholdt 6 møter og behandlet 23 saker i løpet av 2018.
Representantskapet
Thomas Sjøvold, Oppegård - Leder
Odd Haktor Slåke, Frogn
Ola Nordal, Ås
Øystein Slette, Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby
Truls Wickholm, Nesodden
Hanne Opdan, Ski
Styret
Bente Bjerknes, Frogn - Leder
Arnt Even Hustad, Nesodden – Nestleder
Merete Bellingmo, Oppegård
Ivar Ekanger, Ås
Erik Såheim. Fra oktober 2018 Bernt Hovind, Vestby
Kjell-Arne Ekeberg, Ski
Sylvia Riddarsporre, Enebakk
Tina Vårum, ansattes representant
Anne Odenmarck, daglig leder og styrets sekretær
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Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,8 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. Fordelt
på 25 ansatte.
Huset vårt
Huset ble bygget i 2001 og er universelt utformet.
Det er tatt hensyn til barns behov både i form
av inne- og utearealer. Det er lagt inn diverse
sikkerhetstiltak og direkte kontakt med vaktselskap
og brannvesen.
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2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R F O R D R I F T E N AV K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T
• Formålet som er formulert i Selskapsavtalen.
• Selskapsstrategien for KISiF.
• Målene i handlingsplanen 2018 og føringene i økonomiplanen (2018-2021).
• Reg jeringens handlingsplan ”Mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” (2017-2020).
• Reg jeringens ”Opptrappingsplan mot vold og overgrep” (2017-2021).
• Reg jeringens strategi ”Barndommen kommer ikke i reprise” (2014-2017).
• Forventningsbrev fra representantskapet (201 7-2020).
• Krisesenterlova.
• Sentre mot incest og seksuelle overgrep; Evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår NOVA nr.16/17.
• NOU 2017:12 Svikt og svik g jennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt.
• Den mannlige smerte - menns erfaring med vold i nære relasjoner– PROBA 17 2.
• Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter
om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).
Vi jobber målrettet for å oppfylle kravene i Krisesenterlova som ble g jort g jeldene fra 01.01.2010. Formålet med
denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller
trusler om vold i nære relasjoner. Vi har åpent hele døgnet, hele året.
3 . F O R M Å L F O R K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T
• Yte hjelp til voksne av begge kjønn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse,
voldtekt og menneskehandel.
• Synligg jøre og bekjempe privat vold.
• Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende.
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det
ordinære hjelpeapparatet.
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Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:
• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn.
• Gi samtaletilbud til voksne og barn.
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad.
• Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten
og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med Krise- og incestsenteret.
• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker.
• Arbeide aktivt for å spre opplysning om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - FMSO. Dette er en
interesseorganisasjon for krise- og incestsentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep.
For mer informasjon se: www.fmso.no
Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift og er en IA-bedrift.
4. D EFIN I SJ O N ER
“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer
eller krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.”
– Per Isdal, ATV
Vår definisjon av incest er:
“Fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et tillitsforhold til.
Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.”
5. A R B E I D S M E T O D E
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hjelp til
selvhjelp er et prinsipp om å yte en form for hjelp som g jør at den mottakende part får evnen til å klare seg
selv etter at hjelpen opphører. I de individuelle samtalene vi g jennomfører med brukerne benytter vi RITS
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) og FIT (Feedbackinformerte tjenester).
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«Takk for hjelpen.
Nå har tåken lettet og
endelig ser jeg landskapet.»
– Sitat fra voksen bruker etter fem dagsamtaler.
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6. R E S S U R S S E N T E R
For å synligg jøre hvilke tilbud vi gir, deler vi Krise- og incestsenteret opp i et ressurssenter med fem
hovedoppgaver.
R1 - Korttids botilbud i krise
R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter
R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet
R1 - Botilbudet hos oss er ment å være et kortvarig, midlertidig botilbud. Vi har en botid på fire uker. Umiddelbart
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette g jelder kvinner, menn, ungdom og barn.
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren og koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren
under oppholdet.
R2 - Dagsamtaler for brukere som ikke trenger et sted å bo, men som ønsker råd og veiledning i forhold til å bryte
ut av vold i nære relasjoner. En stor del av denne brukergruppa har levd med vold som barn, ungdom eller voksne –
og trenger hjelp til bearbeidelse av traumatiske hendelser. Mange trenger hjelp til å se at det å være utsatt for vold
gir normale reaksjoner som ig jen kan g jøre det vanskelig å leve det livet de selv ønsker. Vi tilbyr selvhjelpsgrupper
for voksne som har levd med vold i nære relasjoner.
R3 - Dagsamtaler for barn, ungdom og voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en stor
gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn eller de er bekymret for at barn og ungdom kan stå i
fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Mange har vært utsatt som barn og ungdom og ønsker bearbeidelse av
overgrepene for å kunne leve livene sine slik de ønsker. Partnere til utsatte snakker vi også med, og vi kan hjelpe
disse til å forstå normale reaksjoner etter seksuelle overgrep. Ungdom eller voksne som er utsatt for voldtekt i
nære relasjoner, eller av ukjent person, har vi også et tilbud til. Vi inviterer til og leder selvhjelpsgrupper for voksne
som er utsatt for overgrep som barn.
R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til folkevalgte utvalg,
personalgrupper, lag og foreninger. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og vi tilbyr da omvisning på
huset dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager og temamøter og inviterer ansatte som jobber i Follo-
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kommunene. Vi har fokus på å dele vår kompetanse - hvordan se, håndtere og snakke om vold og overgrep.
Vi tilbyr alle skolene i Follo et undervisningsopplegg hvor vi reiser ut til skoler og snakker med elever på 4. og
6. trinn. Før undervisningene g jennomføres formøter med rektorer, lærere og helsesøstre hvor vi g jennomgår
undervisningsopplegget. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres
kommuner, og følger opp saker som kommer opp i etterkant.
R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det er
mistanke om vold, eller ved avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid g jøres pr. telefon ved
hjelp av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke. Her har vi knyttet til oss
tre advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep. Vi kan tilby alle innbyggere i Follo utsatt for vold
eller overgrep en time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar i ulike arbeidsgrupper hvor planer rundt tema
vold og overgrep utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser for å få til formelle samarbeidsavtaler.
På denne måten kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike
faggrupper ved det distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.
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7 . GJ EN N O MFØ RTE KU R S/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2018
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen
vedrørende omsorg- og krisehjelp er høy hos de ansatte.
Relevant g jennomført videreutdanning som gir studiepoeng i 2018
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.
• Vold i nære relasjoner ved Høgskolen i Østfold - 30 studiepoeng.
• Trinn 1-4 i RITS i regi av SOSCON ved Høyskolen i Hedmark - 20 studiepoeng.
• ”Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv” ved universitetet i Sørøst-Norge, høstsemester - 15 studiepoeng.
Gjennomført kompetanseheving
• Narrativ kursrekke i regi av Kirkens Bymisjon, samlingsbasert over 5 dager.
• Kurs i grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), i regi av RVTS,
samlingsbasert over 5 dager.
• Veiledning av studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid, i regi av Oslo Met.
• Barnehøydekonferanse Oslo, 2 dagers kurs.
• Krisesenterkonferansen 2018 i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS), 2 dagers konferanse.
• «Landskonferansen Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO) i Molde, 3 dagers konferanse.
• Foreldreveiledning International Child development Program (ICDP) i regi av RVTS, 8 samlinger av 2 timer.
• Heldags konferanse «Skår i sjelen» i regi av LFSS (Landsforeningen for forebygging av selvskading og
selvmord).
• Heldagskurs, «Sosial kontroll på tvers» i regi av Født fri.
• Fagdag i regi av Indre Østfold Krisesenter, Istanbulkonvensjonen
• Fagdag i regi av Ås barneverntjeneste. Vold, utviklingspsykologi og .konsekvenser for hjernen v/Didrik Hægeland.
• Halvdagskurs i regi av ATV (alternativ til vold).
1. Vold i nære relasjoner.
2. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt-konsekvenser og avdekking.
3. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt-behandling.
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•

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

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

Tabell 1
Antall møter

År
Formøte
Undervisning 6. klasse
Undervisning 4. klasse

2016
43
91
0

2017
72
78
44

2018
49
79
80

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

2017		
854 timer
108 timer

2018
1113 timer
73,5 timer

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

Tabell 1

Antall
g jennomføringer

Kommuner

Ås
Ski

Generell
info om
KISiF
3
4

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

Oppegård
Vestby
Frogn

3
1
1

6
6
6

6
6
6

3
7

3
6

Enebakk
Nesodden
Andre

16
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1

Våge å se –
tørre å handle
del 2

1
1

1

1

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

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

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

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 5:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

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

TILTAK 7:
GJENNOMFØRING:

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

EVALUERING:

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

EVALUERING:

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

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

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

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Etablere gode samarbeidsrutiner med ATV (Alternativ til vold) i Follo.
Invitere ATV til et informasjonsmøte. Tre representanter fra ATV presenterte seg
og sitt tilbud på personalmøtet vårt 10.01.2018. Leder møtte på åpningen av ATV i
Follo den. 14.03.18. Vi er representert i en tverrfaglig gruppe initiert av Ski kommune.
Vi har g jensidig gitt informasjon om vårt arbeid. ATV er en aktuell samarbeidspartner
for oss, og vi har benyttet oss av deres kompetanse når de har arrangerer ulike kurs.
Opprette samarbeid med Støttesenter i Øst politidistrikt.
Utarbeide gode samarbeidsrutiner.
To ansatte ved Støttesenteret har vært hos oss og presentert sitt tilbud.

23

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2018

10 . BR UKE RE
Dagbrukere
Dette er en stor andel av brukergruppa vår.
Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men
ønsker å komme til samtaler for råd og veiledning.
Minoritetsgruppene er i fåtall av de som benytter seg
av samtaletilbudet på dagtid. Noen av våre dagbrukere
tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det
øvrige hjelpeapparatet. Vi har samtaletilbud til barn og
ungdom under 18 år etter samtykke fra foresatt.

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

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

3

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

85,71%

Middels bra

11,43%

Mindre bra

2,86%

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

Tabell 1

Antall henvendelser til sentrene
pr. telefon, sms og mail

Tabell 2
Antall beboere

26

Måned

2016

2017

2018

Januar

271

305

314

Februar

217

203

237

Mars
April

171
224

202
187

161
211

Mai

153

232

244

Juni
Juli

193
73

158
122

342
188

August

168

304

248

September
Oktober
November
Desember
Sum

267
174
194
162
2267

291
270
246
204
2724

292
281
257
173
2948

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
63
10
51
124

2017
55
11
65
131

2018
58
8
57
113
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Tabell 3

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

Tabell 4

Etnisitet beboere 2018

Tabell 5

Antall overnattingsdøgn samlet
for Krise- og incestsenteret

Kommune

Kvinner

Menn

Barn

Ski
Ås

21
7

1
2

22
7

Oppegård

12

1

12

Nesodden
Vestby

3
10

1
1

2
8

Frogn

2

1

0

Enebakk

1

1

3

Andre
Sum

2
58

0
8

3
57

Etnisitet
Kvinner
Menn
Barn

Norsk
16
4
14

Annen etnisk bakgrunn
42
4
43

Sum

34

89

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
1399
101
1133
2633

2017
1227
302
1844
3373

2018
1052
141
1098
2291
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Tabell 6
Alder på beboere

Tabell 7

Antall dagbrukere ved krisesenteret

Tabell 8

Antall dagbrukere ved incestsenteret

28

Alder voksne

Antall

Alder barn

Antall

18-30

17

0-3

26

31-40

21

4-7

10

41-50
51-60

17
7

8-11
12-14

13
6

61>

4

15-17

2

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
131
28
10
169

2017
151
15
23
189

2018
173
20
14
207

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
46
15
5
66

2017
62
21
20
103

2018
59
13
28
100
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Tabell 9

Antall samtaler med dagbrukere på
krisesenteret

Tabell 10

Antall samtaler med dagbrukere på
incestsenteret

Tabell 11

Antall samtaler med beboere i løpet av året

År

2016

2017

2018

Kvinner

303

311

433

Menn
Barn

37
42

59
29

56
11

Sum

382

399

500

År

2016

2017

2018

Kvinner

180

154

297

Menn
Barn
Sum

58
16
257

61
25
240

28
31
356

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
481
25
88
594

2017
456
53
99
608

2018
373
47
91
511

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

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

Helligdager:

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

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

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

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

3

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

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

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

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

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

Vara: Dag Bjerke
Vara: Olav Neander

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

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

4 Fagsystemet og statistikk for 2017
Som nevnt tidligere i rapporten, har Follo barnevernvakt fram til 7.januar 2019 benyttet seg
av fagsystemet Vaktdata, levert av systemleverandøren Visma. I løpet av 2018 har vi brukt
mye tid og kapasitet på implementering av og opplæring i nytt fagsystem, Visma Flyt Bvv.
Flere andre barnevernvakter har også gått over til dette fagsystemet. Vi har i anledning nytt
fagsystem et godt samarbeid med IKT og Arkiv i Ski kommune.
I det følgende vises det til sentral statistikk for 2018.
Registrerte henvendelser eller aktiviteter
I perioden 1.1. – 31.12.2018 registrerte Follo barnevernvakt 1361 henvendelser eller
aktiviteter (for enkelhets skyld; i det følgende vist til som enten henvendelser eller
registreringer, uten at dette innebærer en realitetsforskjell). Disse registreringene omfatter
601 barn og unge. Registreringene berører barn i alderen i alderen 0 til 18 år. Antall gutter er
noe høyere enn antall jenter; 346 vs. 255. Sammenlignet med tall fra 2006, som var siste
hele driftsår med kun bakvakt i helgene, vises en kraftig økning etter at vaktordningen ble
utvidet med faste kveldsvakter på hverdagene og flyttet til politihuset. Sammenlignet med
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2012, som var siste hele driftsår før man utvidet åpningstider, så ser man en kraftig økning i
antall henvendelser:
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Antall henvendelser og antall barn barnevernvakten har vært i kontakt med, har vist seg
nokså stabilt de siste årene, etter en kraftig økning fra og med 2014. Det er naturlig å se
denne økningen i sammenheng med blant annet det forhold at Follo barnevernvakt etter
2013 gradvis utvidet åpningstidene og dermed er mer tilgjengelig for befolkning og politi.
Økt oppmerksomhet rettet mot barns velferd i samfunnet generelt, samt økt
oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner og omsorgssvikt spesielt, kan også ha
bidratt til at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Åpenhet og synliggjøring i
media kan også ha betydning for antall henvendelser.
Erfaring fra egen virksomhet, og fra andre barnevernvakter, er at utvidet tilgjengelighet og
åpningstid leder til prosentvis økt bruk av barnevernvaktens tjenester. Daglig leder ved
Romerike Barnevernvakt kaller dette for «åpningstidens magi». Når en barnevernvakt
utvider sine åpningstider og dermed øker sin tilgjengelighet, blir omgivelsene mer
oppmerksomme på barnevernvakten. Sannsynligheten øker dermed for at barnevernvakten
blir mer brukt også på tidspunkt der den også tidligere var åpen. Bruken øker altså ikke kun i
løpet av de periodene der åpningstiden er utvidet, men også i de periodene der åpningstiden
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allerede har innebåret full tilgjengelighet. Vi hadde dermed grunn til å forvente en viss
økning i aktivitet etter utvidelsen i åpningstid og tilgjengelighet som ble effektuert ved ny
turnus 1.mai 2017, og dermed ved at 2018 var det første hele året med denne utvidede
tilgjengeligheten. Vi ser imidlertid at tallene for 2018 er noenlunde like som tallene for 2017.
Vi er av den oppfatning av at dette sannsynligvis handler om nedgangen i henvendelser fra
politiet, der vi i den første perioden etter at operasjonssentralen ble utvidet opplevde at det
omtrent ikke kom henvendelser fra politiet i det hele tatt. Dessuten er det også naturlig å se
politiets manglende henvendelser til barnevernvakten i sammenheng med det faktum at vi
fra og med juli måned ikke lenger var samlokalisert med politiet.
Geografisk fordeling
Henvendelser pr. kommune varierer noe fra år til år:
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274
287

Tallene i oversikten over henger sammen med i ulike forhold. Et åpenbart forhold
kommunene imellom er knyttet til ulikt befolkningsgrunnlag. I tillegg kan variasjoner fra år til
år handle om at enkelte kommuner i enkelte år kan ha et høyt antall saker av akutt karakter,
og der barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. I disse tilfellene vil
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hver aktivitet overfor samme familie registreres som enkeltstående henvendelser. Videre
forankres tallene også i barnevernvaktens bistand i form av kontrolloppdrag.
Barneverntjenestene har ulik praksis på hvor mye de benytter barnevernvakten til
gjennomføring av kontrollbesøk. Tallene kan også reflektere belastningen av alvorlige saker
som den enkelte kommune har.
Akuttplasseringer
Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon effektuert av
Follo barnevernvakt, fra og med 2012 til og med 2018:
14
12
10
§ 4-6 første ledd

8

§ 4-6 annet ledd
6

§ 4-25 annet ledd

4
2
0
2012

2013

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

2014

2012
3
2
12
17

2015

2013
13
2
13
28

2016

2014
11
7
10
28

2017

2018

2015
14
6
10
30

2016
9
14
10
33

2017
7
10
8
25

2018
9
7
6
22

Litt om akuttplasseringene i 2018
Det ble i 2018 foretatt til sammen 22 plasseringer som var forankret i formelle vedtak. Dette
er 3 færre enn i 2017.
9 barn/ ungdom ble plassert etter bvl. § 4-6 første ledd i løpet av 2018. Ved vedtak etter
denne bestemmelsen er det et vilkår at barnet står uten forsvarlig omsorg, og at foreldrene
(og barn over 15 år) ikke motsetter seg tiltaket. I de konkrete tilfellene i 2018 ble barnet eller
den unge enten midlertidig flyttet til familie eller annet nettverk, eller i institusjon eller
beredskapshjem. De typiske situasjonene for tiltak etter denne bestemmelsen er
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familiekonflikter eller situasjoner der foreldrene, eksempelvis grunnet psykisk ubalanse eller
ruspåvirket tilstand, er midlertidig ute av stand til å ta vare på barnet.
7 barn/ ungdom ble plassert i omsorgsinstitusjon eller i beredskapshjem etter bvl. § 4-6
annet ledd. Vilkåret for å fatte vedtak etter denne bestemmelsen er at barnet står i fare for å
bli vesentlig skadelidende ved å forbli i den aktuelle situasjonen. Dette kan eksempelvis
handle om at det er grunn til å tro at barnet utsettes for vold, er vitne til vold eller at
foreldre har en rusatferd som innebærer et potensielt fare- og skademoment for barnet.
Både faremomentet og skademomentet vurderes konkret i hver enkelt situasjon. Det
foreligger ikke et vilkår om samtykke fra samtykkekompetente parter for å fatte vedtak etter
denne bestemmelsen.
I 2018 ble 6 ungdommer plassert etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf.§ 4-24, i akuttinstitusjon.
Disse hastesakene har i hovedsak omhandlet rus eller annen atferd som vurderes som
utagerende eller skadelig. I enkelte tilfeller der alvorlig vold er en del av ungdommens
uttrykk, må den unge beskyttes mot sin egen potensielt skadelige atferd.
Oversikten ovenfor viser ikke situasjoner der Follo barnevernvakt, i samarbeid med familien,
sørger for at barnet eller den unge kan oppholde seg hos familie eller annet nettverk, og der
man vurderer at det ikke er nødvendig eller påkrevd med et vedtak. Oversikten viser heller
ikke situasjoner der familien selv ordner med en midlertidig flytting av barnet eller den unge.
Follo barnevernvakt har for øvrig i løpet av 2018 ikke vært involvert i situasjoner som har
ledet til tiltak etter bvl. § 4-29.
Det følger av et av de grunnleggende prinsippene i barnevernloven, det minste inngreps
prinsipp, at man så langt det er mulig skal søke å unngå å flytte barnet ut av hjemmet. Men
det å unngå å flytte barnet ut av hjemmet kan ikke være et mål i seg selv. Målet må være å gi
barnet nødvendig sikring og omsorg. Det må også være et mål at man i henhold til både
faglige og juridiske grunnleggende prinsipper finner en løsning som lar hensynet til det beste
for barnet stå i forgrunnen. Vi har alltid med oss et ønske om å undersøke om det finnes
andre løsninger enn det å flytte barnet som ivaretar barnets omsorgs- og grensebehov i en
akuttsituasjon. Men noen ganger innebærer den forsvarlige løsningen at barnet eller den
unge må ut av den aktuelle situasjonen. Og der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å
unngå midlertidig flytting ut av hjemmet, legger vi vekt på at tiltaket barnet eller den unge
flyttes til, er nært hjemmet deres. Nærhet til hjem og lokalmiljø gjør det enklere å ivareta
barnet eller den unge i de vanskelige dagene som gjerne følger etter en hasteflytting ut av
hjemmet.
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Antall henvendelser knyttet til ulike kategorier saker
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kategorier
Rus barn og unge
Rus foreldre
Kriminalitet barn/unge
Kriminalitet foreldre
Samværskonflikt
Mistanke om seksuelle overgrep
Bekymring barns omsorgssit.
Vold i nære relasjoner
Psykiatri foreldre
Adferd barn/ungdom
Psykiatri barn/unge
Konflikt barn/unge
Krisehåndtering

2012
35
76
29
7
27
6
105
112
20
74
18
9
2

2013
23
103
21
4
56
3
188
168
50
143
31
14
5

2014
27
171
30
19
87
5
218
349
40
154
24
34
22

2015
33
227
42
11
71
13
226
380
48
133
27
29
45

2016
2017 2018
35
41
34
258
245
123
35
49
37
10
9
14
59
61
70
17
9
33
250
266
340
321
374
362
47
30
25
94
173
186
54
47
34
28
39
23
35
23
40

Denne statistikken ble første gang hentet ut i 2012, og viser fordeling av henvendelser/
aktiviteter i ulike sakskategorier. De tre største kategoriene er Vold i nære relasjoner,
Bekymring for barns omsorgssituasjon, Adferd barn/ ungdom samt Rus foreldre.
Vold i nære relasjoner er den kategorien der vi over tid har registrert flest henvendelser, og
er en kategori som har økt i omfang i våre registreringer det siste året. Disse tallene handler
om barn som enten har vært vitne til vold utført mot nære personer, eller barn som selv er
utsatt for vold. I dag vet vi mye om de omfattende psykiske og emosjonelle
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skadevirkningene vold har på barn, og dette i seg selv leder til en alvorlig bekymring for de
omsorgsbetingelsene disse barna lever under.
Bekymring for barns omsorgssituasjon er en mer generell kategori hvor det er knyttet
bekymring til om barna blir ivaretatt på en god nok måte. Det er sannsynlig at flere av de
registreringene som er koblet på denne kategorien kunne ha vært koblet på en annen og
mer konkret kategori. Samtidig er det en nødvendig kategori i denne sammenhengen, fordi
det ikke alltid er helt enkelt å stadfeste hva som er hovedproblemet ved et barns
omsorgssituasjon. Ofte ser man et komplekst bilde sammensatt av mange ulike
sårbarhetsmomenter. I denne kategorien ser vi en markant økning fra fjoråret.
Saker som omhandler Rus hos foreldre ligger i 2018 på et noe lavere tall enn i 2017. Disse
registreringene handler om barn og unge som utsettes for skadelig rusbruk hos
omsorgspersoner.
I sakskategorien Samværskonflikter finner vi henvendelser som omhandler konflikter mellom
foreldre ved samlivsbrudd, og der barna ikke er beskyttet eller skjermet mot konflikten.
Disse barnas omsorgsituasjon kan være sterkt preget av et høyt konfliktnivå mellom
omsorgspersonene.
Adferd barn/unge er en kategori der tallene gikk noe ned i 2015 og 2016. I 2017 gikk tallet
imidlertid merkbart opp igjen, fra 94 registrerte hendelser i 2016 til 173 i 2017. I 2018 ble
det registrert 186 tilfeller innenfor denne kategorien. Betegnelsen «Atferd barn/ unge»
rommer de barna og ungdommene som av omverdenen oppleves å ha et komplisert,
voldsomt, destruktivt eller utfordrende atferdsuttrykk. Mange av de barna som Follo
barnevernvakt møter og som har et slikt uttrykk, strever med en relasjonshistorikk med
mange brudd, mye sorg, overgrep, manglende trygghet eller ustabile omsorgsbetingelser.
Uttrykket på disse erfaringene og indre bildene blir for noen barn en utagerende atferd,
destruktive eller selvdestruktive mønstre eller et aggresjonsmønster omverdenen opplever
som vanskelig å håndtere. Vi søker å se gjennom atferden for å få et inntrykk av hva den
enkelte ungdom forsøker å kommunisere til verden rundt seg.
I kategorien Psykiatri barn/unge var det en fordobling av registreringer fra 2015 til 2016. I
2017 lå tallet på omtrent samme nivå som i 2016, mens tallet for 2018 gikk noe ned. I disse
sakene jobber barnevernvakten først og fremt med stabilisering av situasjonen slik at
psykiatritjenesten og barnevern på dagtid kan finne adekvat hjelp og riktige tiltak. Men i
akuttsituasjoner på kveld, helg og natt, har barnevernvakten flere ganger opplevd at psykisk
syke ungdommer ikke får hjelp i akuttpsykiatrien, men heller blir henvist til
barneverninstitusjoner.
Kategorien Krisehåndtering viser eksempelvis til tilfeller der barnevernvakten har bistått
politiet i saker med plutselig dødsfall, der barn enten er involvert som pårørende eller der
det er barn som har funnet den døde. Barnevernvakten har kunnskap med og erfaring fra å
samtale med barn i krise, og er en robust samarbeidspartner for politiet i hendelser der barn
er direkte berørt av krisen. Tallet for 2018 er tilnærmet dobbelt så høyt som tallet for 2017 i
denne kategorien.
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5 Økonomi
Regnskapet for Follo barnevernvakt føres av Ski kommune. Budsjettet for Follo
barnevernvakt utarbeides i tilknytning til kommunestyrenes vedtak. 50 % av kostnadene av
barnevernvakten blir fordelt etter kommunenes innbyggertall og 50 % etter
aktivitet/medgått ressursbruk per deltakerkommuner.
I regnskap for 2018 fremkommer et mindreforbruk4 på kr. 197 519
Regnskap 2018
7 025 745
-258 964
6 766 781
-6 964 300
-197 519

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

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

2017

Regnskap
247 683

Budsjett
581 500

Regnskap
131 124

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

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

2018

Regnskap

281 500

131 124

Budsjett

Regnskap

281 500

157 994

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

Ekstrahjelp

Regnskap
119 778

Rev. budsjett
590 000

Regnskap
718 226

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

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














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

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

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

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

§ 4-25 annet ledd om framgangsmåten ved midlertidige vedtak etter de materielle
vilkårene § 4-24 første ledd. Se særlig annet punktum.
Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i
kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av
påtalemyndigheten. § 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.
Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden
som gjelder for vedtak etter § 4-24 første og annet ledd.

- 25 -
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§ 4-29 første, annet, tredje, fjerde og femte ledd om midlertidig plassering i
institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel.
Ved fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. straffeloven § 257, kan barnet
uten samtykke plasseres i institusjon, jf. §§ 5-1 og 5-8. Formålet med plasseringen er å
ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg.
Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering etter første ledd dersom
a) politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller
kan bli utnyttet til menneskehandel, og at plassering er nødvendig for å beskytte
barnet, og
b) fylkesnemnda, basert på politiets vurdering og øvrige opplysninger i saken, finner
det sannsynlig at det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare at plassering er
nødvendig for å beskytte barnet, og at barnet ikke kan oppnå tilstrekkelig beskyttelse
gjennom andre tiltak etter loven her eller på annen måte. Fylkesnemnda kan bare
fatte slikt vedtak dersom den etter en helhetsvurdering finner at plasseringen er den
beste løsningen for barnet.
Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering for opptil seks uker. § 4-15 annet ledd
gjelder tilsvarende. Plasseringen kan forlenges med opptil seks uker av gangen gjennom
nye vedtak. Samlet plassering etter annet og fjerde ledd kan ikke overstige seks
måneder.
Barnevernstjenestens leder eller påtalemyndigheten kan treffe midlertidig akuttvedtak
dersom den finner det sannsynlig at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet
utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel, og plassering er nødvendig for å
beskytte barnet. Er det truffet slikt vedtak, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11
sendes fylkesnemnda snarest og senest innen to uker. Dersom saken ikke sendes
fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.
Det kan iverksettes beskyttelsestiltak ved plassering etter annet og fjerde ledd dersom
det er nødvendig for å hindre at barnet får kontakt med personer som det er fare for kan
utnytte det til menneskehandel. Beskyttelsestiltakene skal fremgå av vedtaket om
plassering og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Beskyttelsestiltakene kan
begrense barnets adgang til å motta besøk, å kommunisere gjennom post, telefon eller
annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område.
Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite hvor
barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i å
ha kontakt med verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell
som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende.
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Innledning
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn,
Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune.
Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i
Follo. Forholda for matproduksjon er svært gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 25 millioner
brød hvert år. Dette kan mer enn dobles i en beredskapssituasjon. Det dyrkes også en god del
grønnsaker og bær. Brutto verdiskaping i landbruket i Follo er ca 250 millioner kroner. I tillegg
kommer ringvirkninger i andre bransjer (transport, bygg og håndverk etc). Det er ca 1300
landbrukseiendommer i Follo med smått og stort. Da regnes eiendommer med over 5 dekar dyrka
jord eller over 25 dekar skog som landbrukseiendommer. Det har vært en nedgang i antall aktive
bruk i flere år. Arealet holdes i hevd ved bortleie. Ca 70 % av landbrukseiendommene med dyrka jord
er bortleid. Gjennomsnittsarealet på driftsenhetene har økt nesten hvert år, men var i 2018 det
samme som i 2017, 450 dekar.
Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter.
Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske
virkemidler som gjelder for landbruket. Rådmennene delegerer kurante saker og saker uten
prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen.
Handlingsprogrammet fastsetter hovedmål og delmål for landbrukskontoret, angir arbeidsområder,
og er grunnlaget for rapportering.
Etter vedtak i kontrollutvalgene i 5 av kommunene (ikke Oppegård) ble det bestilt
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. Follo Distriktsrevisjon IKS gjennomførte
revisjonen. Arbeidet startet i juni og rapporten ble ferdigstilt i oktober 2018. Samlet konklusjon:
Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet
og effektiviseringsgevinst. Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt landbrukskontor.
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å vurdere følgende
tiltak:
a) Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig
b) Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år
c) Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre
deltakerkommunene bør vurdere å følge etter.
Koordinerende utvalg
Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten
ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo
landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir
uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for
landbrukskontoret og har ledervervet i utvalget. Utvalget hadde 4 møter i 2018.
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Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo i 2018:
Kommune
Ås
Oppegård
Nesodden
Frogn
Ski
Vestby

Fast representant
Trine Christensen, leder
Anne Holten
Aslak Hovland Jakobsen/Grethe Hagbø fra
september
Eli Moe
Hans Vestre
Cecilie Svarød (fra mai)

Fast vararepresentant
Emil Schmidt
Kristin Swendgaard
Eva-Kristin Danielsen
Ann-Mari Nylund
Stein Engebretsen

Hovedmål
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo.
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og
faglig god måte.

1

Økonomiske virkemidler - tilskuddsforvaltning – kontroll

Delmål: Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og
med høyt servicenivå.
Oppgavene består i veiledning og behandling av søknader om produksjonstilskudd,
velferdsordningene i landbruket, miljø-, nærings- og skogvirkemidler.

1.1
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i landbruket
Kontoret behandlet 291 søknader fra landbruksforetak om produksjonstilskudd (PT) i 2018. Det har
vært to søknadsomganger. I mai ble det søkt om tilskudd til husdyrproduksjon og i oktober om
tilskudd til planteproduksjon. 60 husdyrforetak søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
Tabell 1: Antall PT-søknader per kommune og år, 2009-2018 (alle foretak, foreløpige tall for søknader, oktober 2018)

Kommune
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Sum

2009
103
90
89
43
18
3
346

2010
98
91
93
42
17
3
344

2011
96
91
88
41
18
3
337

2012
90
87
86
41
15
3
322

2013
85
83
87
40
15
3
313

2014
84
89
85
38
15
3
314

2015
85
86
79
37
14
2
303

2016
80
84
82
37
15
1
299

2017
75
76
81
34
13
1
280

2018
75
80
81
31
14
2
283

Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år
etter et risikobasert uttrekk. I 2018 ble det gjennomført 28 kontroller, ved stedlig kontroll og/eller
dokumentkontroll. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik. Ingen søknader ble avslått, men det ble
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gitt råd og varsel om oppfølging. Saksbehandlingen har foregått fra 1. mars 2018 (til mars 2019).
Saksbehandlingstiden styres av systemet E-stil.
Landbrukskontoret bruker ca. to månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PTordningen.
1.2
Velferdsordningene
Dette gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. og tidligpensjonsordning for
jordbrukere. Det var ingen søknader etter disse ordningene i 2018.
1.3
Regionale miljøtilskudd (RMP)
Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I Follo ble det i 2018 utbetalt noe over 6,8
mill. kr til dette formålet, fordelt på 179 søkere. Vel 63 % av foretak som søkte produksjonstilskudd
søkte også om RMP-midler.
Det ble foretatt risikobasert kontroll av 9 foretak, 5 % av søknadsmengden. Kontrollen startet
umiddelbart etter søknadsfristens utløp 20. oktober, og ble avsluttet i januar 2019. Hovedfokus var
oppfølging av vegetasjonssoner og ugjødsla randsoner i eng, direktesådd høstkorn og arealer sådd
med fangvekster etter tresking. Resultatene viste flere avvik, hvor 3 foretak manglet helt eller delvis
gjødslingsplan og 2 foretak hadde feilopplysninger i søknaden. Disse 5 søknadene fikk avkorting av
tilskudd. I tillegg ble 2 søknader oppdaget under saksbehandling hvor det var til dels store
feilopplysninger som ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskudd. Her ble
resultatet også avkorting av tilskudd. Forvaltningen har samtidig fulgt opp med rådgivning og
veiledning.
Saksbehandlingen foregikk fra 20. oktober til 11. januar 2019. Utbetaling skjer 1. mars 2019.
Kontoret har brukt 43 arbeidsdager på tilskuddsforvaltning RMP i 2018.
1.4
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak
prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og MORSA. Follokommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. Det ble tildelt mye
SMIL-midler til kommunene i Akershus også for 2018, og med godt vannområdearbeid i Morsa 2, så
ble det laget veldig mange planer for hydrotekniske tiltak. Over 3,7 mill. kr ble innvilget, fordelt på 38
søknader. Av disse var 35 forurensningstiltak.
Mange planer innebærer store kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann,
avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader. Det gis 3 års arbeidsfrist med mulighet for 2 års
forlengelse.
Alle tiltak blir kontrollert av landbrukskontoret før sluttutbetaling av tilskudd.
I 2018 kom det inn søknader om tilskudd jevnt gjennom året med fire overliggere fra 2017. Det ble
samtidig et ekstra trykk på høsten. Alle søknadene ble behandlet stort sett løpende, og senest i løpet
av 3 uker. Follo landbrukskontor har brukt 54 arbeidsdager på tilskuddsforvaltning SMIL i 2018.
Det er utført 17 planer og kr 822 220 er utbetalt i tilskudd i 2018.
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1.5
Tilskudd til drenering
Det er stort behov for drenering av jordbruksarealer i Follo. En tilskuddsordning ble innført for få år
siden og i 2017 ble tilskuddssatsen doblet til kr 2000 pr dekar systematisk grøfting. I 2018 ble 17
søknader godkjent i Follo, til sammen 876 dekar og et tilskuddsbeløp på kr 1 761 600.
Alle dreneringsplaner som er utført blir kontrollert før sluttutbetaling av tilskudd. I 2018 fikk Follo
tildelt mer enn nok dreneringsmidler, og derfor ble alle dreneringssøknadene saksbehandlet
fortløpende og senest i løpet av 3 uker. Follo landbrukskontor har brukt 14 arbeidsdager på
tilskuddsforvaltning drenering i 2018.
11 planer og 850 dekar er blitt drenert systematisk, vesentlig med grøfteplog i 2018. Samlet ble det
utbetalt kr. 1 717 600 i tilskudd til disse planene.
1.6
Erstatningsordningene
Erstatning kan gis til jord- og hagebruk med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold
som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon og tap av
bifolk. Vekstsesongen 2018 var sterk preget av tørke. Dette resulterte i at avlingsnivået for korn for
de fleste landbruksforetakene i Follo var mellom 40-50 % av et normalår. For grasproduksjonen var
det enda verre. Her var avlingsnivået i 2018 ca 30 % av et normalår. Bær- og grønnsakproduksjonen
var stort sett i underkant av 90 % av et normalår. Grunnen til forholdsvis godt resultat her er at bærog grønnsakprodusentene har vanningsanlegg. Samlet for Follo mottok landbrukskontoret 256
søknader om avlingsskadeerstatning. (Ski 81, Ås 75, Vestby 64, Frogn 21, Nesodden 14 og Oppegård
1). Dette utgjør over 90% av alle aktive landbruksforetak i Follo. Pr 20.03.19 er 75% av søknadene
behandlet av fylkesmannen og erstatningsbeløpet for Follo er nærmere 30 millioner kroner (Frogn
1,4, Nesodden 1,8, Oppegård 0,4, Ski 11,6, Vestby 8,7 og Ås 5,7 millioner kr).
To medarbeidere hadde denne ordningen som hovedarbeidsområde fra juli 2018, mens 3 andre var
involvert i mindre grad. Til sammen brukte Follo landbrukskontor ca 6 månedsverk på denne
ordningen i 2018. Dette førte til at andre oppgaver ble utelatt, utsatt, eller sterkt effektivisert, men
alle pålagte oppgaver ble utført. En del saker har fått lengre saksbehandlingstid.
1.7
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Det ble i 2018 gitt NMSK-tilskudd til ungskogpleie og «tettere planting som klimatiltak».
Ungskogpleietilskudd ble gitt med satser (35% max 150 kr/dekar) og regler felles for de fleste
Akershuskommunene, mens satser og regler for plantetilskudd var bestemt av
Landbruksdirektoratet.
22 søknader om tilskudd til ungskogpleie (21 skogeiere) med samlet areal 650 dekar ble innvilget
med kr 89.100,-. Det ble gjennomført 8 kontroller i felt. Tre søknader ble avkortet. 86 % av
søknadene ble besvart innen 4 uker.
Tid landbrukskontoret brukte på NMSK-tilskuddsordningene anslås til 12-15 dagsverk.
1.8
Skogfond
Ved tømmersalg skal skogeier sette av minst 4 % av bruttoverdi til skogfond, som kan investeres i en
del tiltak i den enkelte eiers skog. Kommunen forvalter ordningen.
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I 2018 omsatte 122 skogeiere i Follo til sammen 106.940 m3 tømmer med bruttoverdi kr
42.279.376,- og satte av skogfond kr 7.269.411,-. Innestående skogfond var ved inngangen av året kr
30.493.747,-. Det ble utbetalt totalt kr 4.341.785,- skogfond (inkludert tilskudd, tilbakebetaling og
mva) til ca 165 tiltak hos 79 skogeiere i 2018 (tilbakebetaling og mva ikke inkludert i antall tiltak og
skogeiere), derav kr. 2.408.664,- til skogkultur til 99 tiltak hos 68 skogeiere. 17 av skogkulturtiltakene
ble kontrollert i felt. Fire krav om utbetaling av skogfond for utført skogkultur ble avkortet og et
avvist.
87 % av skogfondskrav for skogkultur ble behandlet innen fire uker.
Vi anslår at landbrukskontoret i 2018 brukte 40-50 dagsverk på skogfondsordningen, inkludert NMSKtilskudd.

2

Juridiske virkemidler - landbrukslovgivningen

Delmål: Landbrukskontoret skal forvalte jordlov, skogbrukslov og konsesjonslov i tråd med nasjonale
retningslinjer og regionale og lokale føringer.
Oppgavene består i saksbehandling og vedtak i saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov,
odelslov og forskrifter etter disse. Landbrukskontoret gir uttalelse til plansaker og byggesaker i
Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder).
2.1
Saker etter jordloven
Kommunene fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om fradeling av
areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka eller dyrkbar jord blir
det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet formål forkommer også.
Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§8), blant annet ved godkjenning av
jordleieavtaler.
I 2018 ble det behandlet 25 saker angående omdisponering og deling og 4 saker angående driveplikt
(oppfylling av driveplikten ved 10-års leieavtale). Saksbehandlingstiden på saker etter jordloven er
vanligvis 3 -4 uker.
2.2
Saker etter konsesjonsloven
Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. I tillegg kontrolleres egenerklæring
om konsesjonsfrihet ved alle eierskifter. Fra april 2017 har kommunen fått en utvidet rolle ved at
Statens Kartverk har innført nytt fagsystem der kommunene legger inn egenerklæringer og
konsesjoner i matrikkelen. Landbrukskontoret kontrollerer alle egenerklæringer for
landbrukseiendommer og også øvrige egenerklæringer for Ås (og Vestby fra 2019), og legger dem inn
i matrikkelen.
I 2018 behandlet kontoret 17 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer, 66
egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Ås og 18 i øvrige kommuner (landbrukseiendommer)
Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca 4 uker.
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Tabell 2: Antall jord- og konsesjonssaker i 2018 fordelt på kommuner

Kommune Omdisponering og
deling
Vestby
3
Ski
6
Ås
7
Frogn
3
Nesodden
5
Oppegård
1
Sum
25

Konsesjon

Sum

3
7
5
1
1
0
17

6
13
12
4
6
1
42

Follo landbrukskontor brukte ca 0,6 årsverk på saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven i
2018.
2.3
Saker etter skogbruksloven
Foryngelseskontroll i skogbruket
Landbrukskontoret utførte Landbruksdirektoratets opplegg for foryngelseskontroll jamfør
skogbrukslovens § 6. 40 skogeiere som i skogfondsregnskapet var registrert med salg av minst 250
m3 gran i 2015 og siden ingen eller lite planting fikk brev og egenerklæringsskjema fra
landbrukskontoret. Ved årets utgang hadde åtte skogeiere, de fleste etter to henvendelser, ikke
svart. 15 skogeiere fra 2018-kontrollen har status «OK» og 17 «OK, bør følges opp». Fem 2015hogster ble kontrollert i felt. En skogeier ble varslet om mulig pålegg om tiltak for å sikre
tilfredsstillende foryngelse jamfør skogbruksloven. Ytterligere en skogeier fra tidligere
foryngelseskontroll ble varslet om mulig pålegg, og er gitt pålegg om planting.
Av 278 hogster 2009-2015 (hos 213 skogeiere) har 56 statusen «OK, bør følges opp». De fleste av
disse har svart «Har tilrettelagt for naturlig foryngelse» eller «Planlegger planting på et senere
tidspunkt». For samme periode har 20 skogeiere ikke svart på våre henvendelser.
Det ble i 2018 brukt ca 15 dagsverk på foryngelseskontrollen. Det var planlagt større innsats på dette,
særlig for å avklare flere av de eldre sakene, men av ulike grunner, blant annet tørr sommer, ble det
ikke tilfellet.
Hogstmeldinger i Oslomarka
Forskrift om skogbehandling i Oslomarka er hjemlet i skogbrukslovens § 13, og gjelder i Follo i deler
av Oppegård og Ski. I forskriftens virkeområde skal hogst meldes og kommunens tilbakemelding
foreligge før hogst. Dersom kommunen finner at foryngelseshogsten kan medføre vesentlige
ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning kan kommunen nekte
hogst eller gi nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres.
I 2018 besvarte landbrukskontoret 9 hogstmeldinger, og godkjente hogst av 331 dekar fordelt på 2526 hogstfelt, alt i Ski kommune. All hogst ble godkjent med «flatehogst» som hogstform. Det ble ikke
godkjent hogstfelt større enn 30 dekar.
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Landbrukskontoret gjennomførte befaring sammen med driftsansvarlig på samtlige hogstfelt før
tilbakemelding ble gitt.
I fem tilbakemeldinger ble det gitt pålegg om hvordan eventuell hogst skal utføres. I to av
tilbakemeldingene handlet påleggene blant annet om flatebegrensning.
En hogst i forskriftens virkeområde i Ski ble satt i gang uten at melding/godkjenning var gitt først.
Hogsten ble relativt raskt stoppet av driftsansvarlig, og melding om utført og planlagt hogst gitt til
landbrukskontoret. Landbrukskontoret vurderte at aktuelle reaksjonsformer i henhold til lovverket
ikke var hensiktsmessige, men meldte om forholdet til PEFC Norge.
På en befaring ble det oppdaget at utført hogst på naboeiendom ikke var i henhold til kommunens
godkjenning. Skogeieren og driftsansvarlig har gitt forklaring. Saken ble ikke avsluttet i 2018.
Landbrukskontoret mottok i 2018 klage på en hogstgodkjenning i Ski kommune. Klagen ble behandlet
av byggesaksavdelingen i Ski kommune, som ga klageren (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus)
delvis medhold. Klagebehandlingen viste behov for å avklare hvilken myndighet i henhold til
skogbruksloven Ski kommune har delegert til landbrukssjefen.
I fire tilfeller var saksbehandlingstiden lengre enn 28 dager. Lengste saksbehandlingstid var 43 dager.
Landbrukskontoret brukte anslagsvis 20 dagsverk på disse sakene i 2018.
2.4
Landbruksveisaker
Det er i 2018 behandlet 7 saker om bygging av landbruksveier. Det er også vurdert 2 saker som er
sendt over til byggesak for behandling etter annet lovverk (Plan- og bygningsloven). Det har vært
ekstra utfordringer knyttet til et par av sakene på grunn av store anlegg og klager fra naboer.
Saksbehandlingstiden i landbruksveisaker er vanligvis 3 – 4 uker. I tillegg kommer tid for innhenting
av uttalelser fra regionale myndigheter, vanligvis 4 uker. 2 enkeltsaker har tatt lenger tid, da det har
vært vanskelig å komplettere søknaden med tilstrekkelige tegninger og vurderinger.
Det er bare gjennomført 2 sluttbefaringer i 2018, dette grunnet mye arbeid med tørke og behandling
av søknader om erstatning for avlingsskade.
Kontoret har brukt ca 1,5 månedsverk på landbruksveisaker i 2018.
2.5

Andre saker etter landbrukslovgivningen

2.5.1
Floghavre
Floghavre er et uønsket ugras som ofte har sterk oppblomstring der det drives ensidig
kornproduksjon. På grunn av tørkesommer, så ble det ikke gjennomført kontroller på
floghavreeiendommer i 2018. Landbrukskontoret gikk første års frierklæringskontroll på 1
landbrukseiendom i Follo. (J.fr. matlovens bestemmelser.) Mange års systematisk arbeid fra
landbrukskontorets side, har gitt resultater og ugraset er i sterk tilbakegang i Follo. I tillegg er det
kommet gode og effektive sprøytemidler som er blitt tatt i bruk og har gitt god virkning på
floghavremengden.
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2.6
Uttalelser til plan- og byggesaker
Det er rutine for at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er
avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder
det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. I 2018 har kontoret gitt skriftlig
uttalelse til 38 byggesaker og 9 dispensasjons- og plansaker.

3

Arealforvaltning

Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig forvaltning av arealressursene og sikring av
matproduksjon og kulturlandskap i Follo.
Oppgavene består i deltakelse i kommunale planprosesser med kompetanse om landbruk og
jordvern (gjelder kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og områdeplaner i
landbruksområder)
3.1
Kommuneplanlegging
Landbrukskontoret har deltatt i kommuneplanprosesser i 3 kommuner i 2018, Ski/Oppegård (Nordre
Follo), Nesodden og Vestby. Vi har deltatt på møter der det er gitt muntlige innspill og kontoret har i
tillegg gitt skriftlige innspill.
3.2
Andre planprosesser
Kontoret har gitt høringsinnspill til regional plan for klima og energi i Akershus. Det er gitt innspill til
regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Viken 2019 - 2022 (RMP) og regionalt skog- og
klimaprogram. Det er også gitt innspill eller uttalelse i disse kommunale planene:



Friluftslivsplan i Ås
Plan for naturmangfold Ås

3.3
Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars 2019 og tallene for 2018 er foreløpige tall. I sum
er det omdisponert 204 dekar dyrka og dyrkbar jord i Follo i 2018. I følge Kostratall (noe
underrapportering er registrert) er det i perioden 2011 til 2018 omdisponert 808 dekar dyrka jord og
829 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite
ved omdisponering etter jordloven.
Tabell 3:Omdisponering av dyrka- og dyrkbarjord i 2018 i dekar.

Omdisp. dyrka
jord etter
jordloven
Vestby
0
Ski
0
Ås
8*
Frogn
0
Nesodden 0
Oppegård 0

Omdisp. dyrkbar
jord etter
jordloven
0
0
0
0
0
0

Omdisp.
dyrka jord
etter PBL
0
64
0
0
0
0

11

Omdisp.
dyrkbar jord
etter PBL
29
3
19
0
0
0

Sum omdisp.
dyrka og
dyrkbar jord
29
67
27
0
0
0
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Tabell 4:Omdisponert dyrka og dyrkbar jord 2011-2017 i dekar

2015
77
29
27
148
12
28

2016
0
198
202
10
0
0

2017
0
180
0
24
0
0

2018
29
67
19
0
0
0

2011-2018
115
722
481
247
44
28

2011 2012 2013 2014 2015
Vestby
1
4
0
1
77
Ski
2
94
55
7
10
Ås
1
76
0
38
4
Frogn
50
15
0
0
64
Nesodden 0
0
0
25
0
Oppegård 0
0
0
0
11
*8 dekar i Ås 2018 gjelder omdisponering til skog

2016
0
53
0
0
0
0

2017
0
126
0
23
0
0

2018
0
63
8*
0
0
0

2011-2018
83
410
127
152
25
11

Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård

2011
1
16
1
50
0
0

2012
5
122
194
15
0
0

2013
2
80
0
0
0
0

2014
1
30
38
0
32
0

Tabell 5:Omdisponert dyrka jord 2011-2017 i dekar

3.4
Nydyrking
Landbrukskontoret har i 2018 mottatt og godkjent 5 søknader om nydyrking på til sammen 285,7
dekar. Dette er ny rekord i moderne tid (etter 1990) på et enkelt år. 2 større søknader om nydyrking i
Ski på 245 dekar er blitt konsekvensutredet før søknadene ble godkjent med justeringer.

4

Natur og miljøforvaltning

Delmål: Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig
utnytting av jord- og skogressursene i Follo
Landbrukskontoret skal være pådriver for miljøtiltak i landbruket gjennom informasjonsarbeid og
prosjekter, forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utviklingen av programmet.
Landbrukskontoret skal fortsette å bidra aktivt i vannområdearbeidet gjennom temagrupper
landbruk i vannområdene PURA og Morsa.
I arbeidet med økologisk landbruk skal landbrukskontoret drive informasjonsarbeid om mål og
regelverk knyttet til tema.
Natur- og miljøhensyn skal vurderes i alle saker som behandles av landbrukskontoret. Lovverk som
brukes til slike vurderinger vil være naturmangfoldloven, forskrift om bærekraftig skogbruk ol.
4.1
4.1.1

Vannområdearbeid
Morsa

Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvaliteten i
Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i Temagruppe landbruk i dette
vannområdet. Det var 4 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2018, hvor Follo landbrukskontor
12
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deltok på alle bl.a. med innlegg om miljøtiltak på landbrukseiendommer i Morsa 2 og pleie av
kantsoner langs vassdrag samt om prosjekt vedlikehold av fangdammer.
I 2018 har 36 foretak og tilsammen 96 eiendommer fått besøk av miljørådgiver med rådgivning om
jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske tiltak. Landbrukskontoret har avtale med to
miljøplanleggere som har laget 22 miljøplaner i Morsa i 2018. Av disse er12 planer utført. Planene
omfattet hydrotekniske tiltak for å redusere erosjon og avrenning til vassdrag og kyst.
Follo landbrukskontor har også startet opp med et fangdamprosjekt i vannområdet Morsa hvor vi
ønsker å sjekke alle fangdammene i vannområdet og deres tilstand. Er det behov for utbedringer,
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, så blir det laget plan for dette med søknad om SMILtilskudd basert på planen. Hittil så er 5 dammer av 17 ferdig behandlet.
4.1.2
PURA
Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder temagruppe landbruk. Det var 3 møter i
temagruppe landbruk i 2018. Landbrukskontoret har gjennomført registrering og planlegging av
miljøplaner på samtlige landbrukseiendommer som ønsket dette i vannområdet. 197
landbrukseiendommer er miljøregistrert og 64 planer for hydrotekniske tiltak er utarbeidet av vår
miljøplanlegger. Av disse er 55 planer blitt utført.
I handlingsplanen for landbruk i PURA, så er prosjektet skjøtsel av naturlige kantsoner mot vassdrag
fullført i 2018 hvor en egen veileder/brosjyre ble laget til slutt. Det ble holdt 1 informasjonsmøte
med gårdbrukere og entreprenører i mars, og det hele ble avsluttet med befaring langs en bekk i
slutten av mai med godt oppmøte.
Follo landbrukskontor har også startet opp med et fangdamprosjekt i vannområdet PURA hvor vi
ønsker å sjekke alle fangdammene i vannområdet og deres tilstand. Er det behov for utbedringer,
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, så blir det laget plan for dette med søknad om SMILtilskudd basert på planen. Hittil er 2 dammer av 15 ferdig behandlet.
Som en videreføring av Prosjekt Østensjøvann fra 2015 er det satt fokus på erosjon i Skibekken i
samarbeid med Ski kommune. En ad-hocgruppe ble nedsatt for å følge opp med tiltak mot erosjon og
graving i Skibekken. Plan for utbedring er utarbeidet og tilskudd er innvilget. Arbeidet ble startet opp
med vegetasjonsrydding vinteren 2017/2018. Tiltak for erosjonssikring som steinsetting,
terskelbygging og fornying og sikring av rørutløp ble gjennomført sommeren og høsten 2018 og
sluttført vinteren 2018/2019.
4.1.3
Vannområdeutvalg Indre Oslofjord Vest
Vannområdet dekker hovedsakelig områder på vestsiden av Oslofjorden, men også vestsiden av
Nesoddlandet og nordre deler av Frogn kommune. Landbrukskontoret har vært engasjert med
oppfølging av hestehold og gjødsellager som drenerer til Fagerstrandbekken i dette vannområdet i
2018. Det er i tillegg utført miljørådgivning på 1 foretak med 7 eiendommer og til sammen 760 dekar
fulldyrka jord. Her ble det laget hydroteknisk delplan med søknad for SMIL-tilskudd.
4.2
Miljørådgivning
Landbrukskontoret har i mange år organisert og ledet miljørådgiving til enkeltbruk prioritert etter
vannområder. Kommunene har satt av ekstra midler til dette, i tillegg er det innvilget tilskudd fra
klima- og miljøprogrammet for landbruket via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For tiden er 2
13

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2018

erfarne rådgivere med solid landbruksbakgrunn er engasjert og jobber med rådgivning og planlegging
av miljøtiltak.
4.3
Kloakkslam i landbruket
Follo landbrukskontor har gjennom mange år hatt ansvaret for å få til en smidig ordning når det
gjelder bruk av kloakkslam som gjødsel i Follo. Etter gjødselvareforskriften er det nå tilstrekkelig å
levere melding om mottak av slam til kommunen før slammet blir mottatt av bonden/foretaket.
Slammet kan brukes som gjødsel med et 10-årig omløp i vanlig jordbruksproduksjon.
Meldingene er blitt behandlet i samarbeid med de respektive kommuneleger i forhold til
hygienisering (smitte) og stabilisering (lukt), samt mellomlagerplasser og spredemengder.
Landbrukskontoret følger opp disse sakene med bl.a. feltkontroll av spredearealer og
mellomlagerplasser.
I 2018 er det blitt meldt om rekordhøyt mottak og bruk av slam.
Tabell 6: Oversikt over meldinger om kloakkslam i 2018

Kommune
Vestby
Ås
Ski
Frogn
Sum

Antall meldinger
6
9
9
3
27

Slamtørrstoff tonn
1936
3888
2588
1488
9900

Spredeareal
632
1974
1600
744
4950

4.4
Tiltaksstrategier og retningslinjer for SMIL
Det ble vedtatt ny tiltaksstrategi i samarbeid med faglagene i Follo for perioden 2015-2019, med
fokus på vannområdene. Landbrukskontoret har hatt møte med næringsorganisasjonene
(bondelagene og skogeierlaget i Follo) for å drøfte prinsipper for tildeling av midlene for 2018.
Follo landbrukskontor har forvaltet midlene samlet for de 6 kommunene, og har hatt anledning til å
foreta omfordelinger mellom kommunene. Den totale tildelingen er disponert i samsvar med
tiltaksstrategier og retningslinjer.
4.5
Viltforvaltning
Landbrukskontoret har i 2018 hatt viltforvaltning for Ås samt forvaltning av Follo elgregions
bestandsplan.
Det er også gitt konsesjon til oppstart av hjorteoppdrett på Nes gård i Vestby.
Det er laget egen rapport om viltforvaltning for Ås.
Follo landbrukskontor brukte ca 0,25 årsverk på viltforvaltning i 2018. Dette var noe mer enn normalt
på grunn av ekstra arbeid knyttet til prosessen rundt godkjenning av bestandsplanen for elg i Follo
elgregion.
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4.6
Registrerings- og rapporteringsoppgaver i skogbruket
Landbruksdirektoratet har pålagt kommunene å utføre flere registrerings- og rapporteringsoppgaver.
De skogbruksfaglige registrerings- og rapporteringsoppgavene som tar mest tid er resultatkartlegging
skogbruk og miljø og fangst av granbarkbiller.
Landbrukskontoret gjennomførte i 2018 Landbruksdirektoratets opplegg for resultatkartlegging
skogbruk og miljø (tidligere «resultatkontroll skogbruk og miljø») på 15 hogstfelt/eiendommer.
Tidsbruken var ca 10 dagsverk.
Vi satt opp og målte fangsten av stor granbarkbille i fire grupper à fire feller fire ganger i løpet av
sommeren. Det ble i snitt fanget ca 7.300 biller pr felle, litt flere enn i 2017, men omtrent som vanlig i
Follo de siste fem årene. Fangstresultatene ble rapportert til NIBIO, som overvåker og vurderer
populasjonsutviklingen i store deler av Norge. Ca 6-8 dagsverk gikk med til dette.
4.7
Tilsyn med forvaltningen av nøkkelbiotoper i skog
Resultatkartlegging skogbruk og miljø 2017 viste hogst i to nøkkelbiotoper. Det var delvis årsak til en
gjennomgang av nøkkelbiotopene i Follo. I henhold til Forskrift om berekraftig skogbruk § 5, 1. ledd
skal skogeieren ved skogbrukstiltak «... sørgje for at verdiane i viktige livsmiljø og nøkkelbiotopar blir
tekne vare på i samsvar med retningslinene i Norsk PEFC Skogstandard», og kommunen skal jamfør §
15 føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir fulgt.
Det ble sett på NIBIOs karttema «Nøkkelbiotoper» (med MiS og uten MiS) i Follo med flyfoto 2017
som bakgrunn, og rapportert til Fylkesmannen, Viken Skog og PEFC Norge en del tilsynelatende
mangler og feil. Det ble påpekt behov for bedre rutiner for ajourhold og informasjonsflyt. 16
grunneiere ble i brev, med kopier til antatte tømmerkjøpere og PEFC Norge, stilt spørsmål knyttet til
hogst i nøkkelbiotoper. Sakene er ikke avsluttet. Landbrukskontoret brukte anslagsvis 10-15 dagsverk
på dette i 2018, delvis utført av praktikant.
4.8
Prosjekt skogbruk og publikum
Prosjektet er initiert av landbrukssjefen og finansiert med skogfondsrenter og egeninnsats. Det har
som formål å være et informasjons- og dialogprosjekt, og man ser på tiltak for å dempe
brukerkonfliktene knyttet til bynært skogbruk. Landbrukskontoret deltar med skogbrukssjefen i
styringsgruppen, som i tillegg består av to representanter fra Follo skogeierområde og en fra
Skogselskapet i Oslo og Akershus. Sistnevnte har sekretariatsfunksjon. I 2018 hadde styringsgruppen
4 møter, hvorav et med representanter for Frognmarkas Venner, arrangerte en skogdag for
folkevalgte i Nesodden, og gjennomførte to spørreundersøkelse (en med skogeiere som målgruppe
og en med fritidsbrukere). Skogselskapet har hatt en rekke telefonintervjuer/-samtaler med
representanter for tømmerkjøperne og entreprenører. Prosjektet ble startet i 2017 og er planlagt å
vare ut 2019. Landbrukskontoret har i 2018 brukt ca 10-12 dagsverk på dette prosjektet.

5

Næringsutvikling

Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny
næringsutvikling i tilknytning til landbruket.
Landbrukskontoret skal være pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling. En viktig del av dette
er vår rolle som førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge (IN). Vi jobber med informasjon til søkere
om mulighetene for tilskudd og uttaler oss om søknadene før disse sendes videre til IN for
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behandling. Virkemidlene hos IN er varierte og gjelder blant annet investeringer innenfor tradisjonelt
landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet
og bioenergi.
Vi samarbeider også med Etablerertjenesten i Follo som tilbyr hjelp for utvikling av tilleggsnæringer i
den tidlige fasen av etablering.
5.1
Prosjekt om tilleggsnæringer
Den 21. november ble det holdt orienteringsmøte med landbrukslagene for å få innspill på behov og
utfordringer knyttet til landbruksbasert næringsutvikling. Dette møtet var planlagt i juni, men måtte
flyttes grunnet tørke og stort arbeidspress både for bønder og på landbrukskontoret.
5.2
Søknader til Innovasjon Norge (IN)
Temaer som det ble gitt tilskudd til i 2018 var etablererstipend for utredning av nye næringer samt
investeringsstøtte til nye næringer, lokalmat og grønt reiseliv, fyringsanlegg for bioenergi, lagerbygg
og tørkeanlegg for korn. Alle søknadene ble innvilget. Samlet tilskudd innvilget var kr 7.654.900
hvorav kr. 3.581.500 til NOFIMA. Ellers er kommunefordelingen slik: Prosjekter i Frogn kr 300.000,
Nesodden kr 900.000, Oppegård kr 398.400, Ski kr 125.000, Ås kr 2.710.000 og Vestby kr 0.
5.3
Økologisk landbruk
Stortinget har vedtatt målsettinger for økologisk landbruk i Norge. Målet er at produksjonen skal
dekke etterspørselen av økologiske produkter det er naturlig å produsere i Norge. Interesse og
omfang er lite i Follo. I 2018 var det 12 foretak (av283) som søkte produksjonstilskudd til økologisk
drift. Det var ingen bruk med økologisk melkeproduksjon, 6 med økologisk storfekjøtt, 4 med
økologisk sau, 1 med gris. Økologisk kornareal var 1068 dekar, ca 1% av kornarealet i Follo. Økologisk
grasareal var 1808 dekar.

6

Økonomi og organisasjon

Delmål 1: Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder
Delmål 2: Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
6.1

Økonomi

Tabell 7: Regnskapsoversikt 2018 (tall fra Ås kommune, Agresso, ansvar 4200 Landbrukskontoret)

Utgifter
Sum lønn og sosiale utg.

Godkjent
Regnskap
budsjett 2018
2018
4 565 000
4 850 711

Kontordrift
Husleie
Adm. kostnader Ås
Miljørådgiving
Veterinærvakt
Sum utgifter

350 000
217 000
246 000
100 000
785 000
6 263 000
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Inntekter
Tilskudd fra kommunene
Betaling for tjenester, prosjektinntekter etc
Refusjon husleie PURA etc
Prosjekt fangdam PURA/Morsa
Refusjon viltforvaltning Ås
Refusjon fra NAV
Refusjon miljøfond
Tilskudd FM
Refusjon veterinærvakt
Sum inntekter

5 074 000
120 000
36 000
113 000

100 000
820 000
6 263 000

Merforbruk, overføres fra driftsfond

5 073 750
78 813
60 247
80 000
113 000
50 292
162 703
71 250
825 811
6 515 866
15 000

Tabell 8: Landbrukskontorets driftsfond

Saldo 1.1.2018
453 453
Overforbruk regnskap 2018 15 000
Saldo 31.12.2018
438 453

Tabell 9: Landbrukskontorets miljøfond

Saldo 1.1.2018
Honorarer vannmiljørådgiving
Saldo 31.12.2018

261 720
162 703
99 017

Tabell 10: Prosjektregnskap 1405, veterinærvakt

2014
2015
2016
2017
2018
Kostnader i hht regnskap 871 158 672 545 759 953 902 806 720 216
Refusjonsbeløp fra Staten 740 584 765 740 789 092 807 417 825 811
Resultat +/-130 574 93 195 29 139 -95 389 105 595

Kommentarer til regnskapsoversikt for 2018
Sum lønnsutgifter ble noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes lønnsoppgjøret 2018 og utgifter til
ekstrahjelp til opprydding i arkivet. Utgifter til kontordrift (kjøp av varer og tjenester) har vært lavere
enn budsjettert.
Det er brukt en god del mer til miljørådgiving enn budsjettert, miljørådgivingen i Morsa 2 (Vestby og
søndre deler av Ås og Frogn) har gått raskere enn forutsatt siden en av våre miljørådgivere har hatt
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stor kapasitet i 2018. Utgifter til veterinærvaktordningen er lavere enn budsjettert. Dette skyldes
periodisering i regnskapet slik at det er utbetalt honorar for 11 måneder i 2018 (13 i 2017).
Sum inntekter er godt over budsjett. Dette skyldes bl.a. at vannområdene har frikjøpt en
medarbeider ca 1 månedsverk til et prosjekt for opprusting av fangdammer. I tillegg er det refundert
noe lønnsutgifter fra NAV. Overforbruk til miljørådgiving er finansiert med tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen og landbrukskontorets miljøfond. Dessuten ble det som nevnt et overskudd av midler
til veterinærvaktordningen.
Dert svært lave overforbruket på kr 15 000 dekkes av landbrukskontorets driftsfond som pr 31.12.18
har en saldo på kr 438 453. Landbrukskontorets miljøfond reduseres med kr 162 703 for dekning av
utgifter til miljørådgivning i Morsa 2. Saldo er pr 31.12.2018 kr 99 017.
6.2
Medarbeidere og arbeidsmiljø
I 2018 var det 6 tilsatte ved kontoret. Det samarbeides med en rekke fagpersoner/fagmiljø. De
ansatte har lang erfaring og har høy kompetanse. Gjennomsnittsalder ved kontoret er forholdsvis
høy, 3 medarbeidere over 62 år.
Arbeidsmiljøet ved landbrukskontoret er godt, med noe trekk for fysisk arbeidsmiljø. Lokalene er
gamle og særlig ventilasjonen er utilstrekkelig. Sett bort fra dette er tilbakemeldingene klare på at
medarbeiderne trives på jobben. Sykefraværet er svært lavt, noe det har vært i flere år.
Tabell 11: Sykefravær i perioden 2013-2018

Fraværs %
Korttid (%)
Langtid (%)

2013
1.00
1,00
0

2014
3,14
3,14
0

2015
1,00
1,00
0

2016
0,64
0,64
0

2017
0,88
0,88
0

2018
1,02
1,02
0

6.3
Administrative oppgaver og saksbehandling
Ås kommune bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet P 360. Follo landbrukskontor er lagt til som
en egen enhet i systemet. Derfor følger en del ekstra oppgaver knyttet til dette som arkivet i Ås ellers
ville tatt seg av. Det er ønske om å endre på dette slik at landbrukskontoret integreres bedre og får
oppdateringer og oppfølging automatisk fra arkivtjenesten.
Arbeid knyttet til arkiv- og saksbehandlingssystem, inkludert journalføring og postlister utgjorde
minst 0,5 årsverk i 2018.
I forbindelse med at alle saker arkiveres elektronisk i P 360 har vi startet arbeid med rydding og
bortsetting av gammelt papirarkiv og gårdsarkiv. Til denne oppgaven ble det leid inn ekstrahjelp i 14
uker i 2018. Arbeidet fortsetter i 2019.
Ås, mars 2019, Lars Martin Julseth, Landbrukssjef
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Vedlegg
1

Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2018

0211 VESTBY
20 søknader
3 søknader
1 søknad

Hydrotekniske tiltak (Rør,
kummer, åpne grøfter)
Vegetasjonssone (Kantsone
dyrket mark/skog)
Kulturminner – freda og
verneverdige bygninger
(Stabbur)

Kr.
1 803 200
82 845
70 000

1 956 045
0213 SKI
1 søknad
1 søknad
2 søknader
1 søknad

Hydrotekniske tiltak (Rør,
kummer, åpne grøfter)
Fangdam/våtmark (Rensk av
fangdam)
Vegetasjonssone (Kantsone
dyrket mark/skog)
Bygningsteknisk tiltak
(gjødsellager)

62 160
18 270
27 375
108 750
216 555

0214 ÅS
4 søknader
1 søknad

Hydrotekniske tiltak (Rør,
kummer, åpne grøfter)
Kulturminner – freda og
verneverdige bygninger
(Stabbur)

128 530
55 000

183 530
0215 FROGN
1 søknad

Hydroteknisk tiltak (Rør,
kummer, åpne grøfter)

10 000
10 000

NESODDEN
1 søknad

Hydroteknisk tiltak (Rør,
kummer, åpne grøfter)

264 600
264 600

OPPEGÅRD
1 søknad

Kulturminner – freda og
verneverdige bygninger
(Stabbur)

60 000

60 000
SUM FOLLO

2 690 730
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Tildelte midler fra Fylkesmannen 26.1.17
+ Inndratte midler i 2017
"
+ Ekstratildeling i august 2017
"
Til disposisjon i 2017
Ikke brukt opp pr. 31.deseber 2017 "

Kr

Kr

1 695 505
791 454
928 490
3 415 449
724 719

Totalt bevilget 2017:
1.prioritet:
Forurensningstiltak (Hydroteknisk/fangdam)

Kr

2 268 490

84 %

Kr

422 240

16 %

2.prioritet:
Andre tiltak (Fredete bygninger/veg.soner/gjødsellager

20
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2

Regionalt miljøprogram (RMP) for 2018

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås
med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen.
Mer informasjon om RMP finner du på våre hjemmesider våre hjemmesider eller hos Fylkesmannen.
De viktigste miljøtemaene er:
• Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst
• Riktig bruk av plantevernmidler
• Kulturlandskap
• Biologisk mangfold
• Kulturminner og kulturmiljøer
Akershus fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. Fra 2016 så er det bare
vannområdene Mjøsa og grensevassdrag mot Sverige som ikke er prioriterte områder. I Follo er det
to vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget
(Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger
på jordarbeidingen på kornarealene om høsten.
RMP-resultater for 2018:
TILTAK

Vestby
6908

Ski
12118

Ås
10410

Frogn
2768

5368

438

1437

122

136

0

326

413

17

62

0

0

356

247

561

0

0

0

309

111

614

189

0

0

59

376

463

0

0

0

170

574

1144

120

22

0

878

2461

336

0

0

0

Grasdekte vegetasjonssoner

21293

40396

12867

4003

7039

0

SUM redusert jordarbeiding
*)

12276

12556

11847

2890

1197

0

35.312

38.057 37.483 15.396

4.713

1.190

Arealer som ikke
jordarbeides om høsten –
stubb, eng m.v.
Direktesådd høstkorn

Nesodden Oppegård
1061
0

Dekar
"

Stubb i flomutsatte og
vassdragsnære arealer
Fangvekster

”
”

Fangvekster etter høsting
"
Gras på erosjons- flomarealer
”
Ugrasharving
”
Grasdekte vannveier
”

SUM fulldyrket jord totalt

Dekar

% redusert jordarbeiding 2018

35

33

32

19

25

0

% redusert jordarbeiding 2017
Antall RMP-søkere

30
48

49
64

32
44

26
16

26
6

0
1

*) Summen av arealer som ikke jordarbeides om høsten og direktesådd høstkorn
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Konklusjon:
Antall RMP-søknader i Follo i 2018 er 10 færre enn i foregående år, og det er nedgang på 6000 dekar
som ikke høstpløyes. Dette kan nok forklares med lang og fin høst og optimale forhold for såing av
høstkorn. Det er fortsatt økning med over 4000 meter grasdekte vegetasjonssoner langs bekker i
Vestby, i tillegg til over 5000 dekar med direktesådd høstkorn. Fangvekster etter høsting /høstsådde
fangvekster endte på vel 1200 dekar og fangvekstene vokste formidabelt utover høsten. Tilskudd til
lett høstharving er fjernet fra ordningen, og derfor har vi ikke arealdata for dette.
Tabell 7. Regionalt miljøprogram, tilskudd 2018 i kroner.
Vestby
2 162 210

Ski
2 061 355

Ås
1 849 795

Frogn
393 015

Ås, 06.02.19
TS

22

Nesodden
228 940

Oppegård
23 230

Sum
6 718 545
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3

FORYNGELSESKONTROLL I SKOGBRUKET I FOLLO

OK
OK, bør følges opp
Ikke svart
VESTBY
5
1
2
SKI
5
4
1
ÅS
3
7
1
FROGN
2
3
4
NESODDEN
0
0
0
OPPEGÅRD
0
2
1
SUM FOLLO
15
17
9
Tabell x. Status foryngelseskontroll 2018 (hogster 2015) pr. 31.12.2018.

Totalt
8
10
11
9
0
3
41

OK
OK, bør følges opp
Ikke svart
Totalt
VESTBY
67
14
6
87
SKI
49
16
5
70
ÅS
34
12
3
49
FROGN
28
10
6
44
NESODDEN
16
2
0
18
OPPEGÅRD
7
2
1
10
SUM FOLLO
201
56
21
278
Tabell x. Status foryngelseskontroll 2013-2018 (minst tredje året etter hogst) pr. 31.12.2018.
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4

Bruk av skogfond til skogkulturtiltak i Follo 2018
Ungskogpleie (H < 10 m)

Vestby

Ski

Ås

Frogn

Nesodden

Oppe
-gård

Sum
Follo

9

3

5

2

3

-

22

8

3

5

2

3

-

21

24’512

20’415

27’223

6’900

10’050

-

89’100

183

143

202

46

76

-

650

114’850

65’280

102’575 30’720

51’450

-

364’875

4

-

4

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

1
Antall med saksbehandlingstid
> 28 d uten beskjed
1
% med saksbehandlingstid
11 %
> 28 d

-

2

-

-

-

3

0%

0%

1
50 %

1
33 %

0%

3
14 %

Planting

Vestby

Ski

Ås

Frogn

Antall skogeiere
Antall planter
Antall dekar
Tiltakskostnad
Antall tilskuddssøknader*
Tilskudd (kr)

13
73’051
499
381’742
-

9
73’550
477
422’520
-

7
41’700
342
245’429
1
4’988

Antall skogeiere
Antall søknader (innen frist)
Tilskudd (kr)
Antall dekar
Tiltakskostnad
Antall kontroller
Antall avviste/nektet

-

Antall avkortinger/endringer

Antall kontroller
Antall
avkortinger/endringer/merkn
ader
Antall med saksbehandlingstid 1
> 28 d uten beskjed
% med saksbehandlingstid >
8%
28 d
*= «tettere planting som klimatiltak»

Oppegård
2
23’980
116
125’190
-

Sum Follo

10
72’865
517
413’408
2
6’855

Nesodden
4
16’500
192
91’085
1
10’107

-

1

2

-

5
1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

0%

0%

20 %

0%

0%

7%

2
1

24

45
301’646
2 143
1’679’374
4
21’950
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Anne skogkultur

Vestby

Ski

Ås

Frogn

Nesodden Oppegård

Antall skogeiere

5

6

4

5

1

Antall tiltak med utbetaling

7

5

4

6

1

Tiltakskostnad

63’040

85’895

186’800

Antall kontroller

2

1

Antall avviste/nektet
Antall
avkortinger/endringer/merknader
Antall med saksbehandlingstid >
28 d uten beskjed
2
% med saksbehandlingstid > 28 d

Sum Follo

1

22
-

22’180 6’500

-

23
364’415

1

4
1

1
-

1

All skogkultur

1
17 %

25 %

0%

Vestby

Ski

Ås

Frogn

Antall skogeiere

21

14

Antall tiltak med utbetaling
Tilskudd (kr)
Tiltakskostnad

31
24 512
559 632

Antall kontroller

6

Antall avviste/nektet
Antall
avkortinger/endringer/merknader 1
Antall med saksbehandlingstid > 28
d uten beskjed
4
% med saksbehandlingstid > 28 d

1

40 %

10

100 %

5
23 %

Nesodd Oppegår
en
d

Sum Follo

0%

14

7

19
17
20 415
32 211
573 695 534 804

20
13 755
466 308

10
2
20 157
149 035 125 190

3

2

2

4

2

68
99
111 050
2 408 664

-

17

1

1

1

2

-

-

-

4

1

1

3

1

1

11
16 %

19 %

7%

25

10 %

21 %

14 %

50 %
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Fakta om

Antall innbyggere:

113 530
Antall abonnenter:

43 261

ORGANISASJONSNUMMER:

975 804 569
&
st all
Pla tavf
s
e
R

Antall hytteabonnenter:

3 473

l
fal
tav
Ma

RESTAVFALL

Eierkommuner:

Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski og Ås

108
Returpunkter

3

Gjenvinnings
stasjoner

Omsetning 2018:

kr 124 431 602

STYRET I FOLLO REN IKS

REPRESENTANTSKAPET

Ildri Eidem Løvaas............................................. Oppegård (styrets leder)

Ordfører Ola Nordal......................................... Ås (konst.leder)

Kari Agnor................................................................. Nesodden (nestleder)

Ordfører Truls Wickholm............................ Nesodden

Rannveig Kvifte Andresen...................... Ski

Ordfører Thomas Sjøvold.......................... Oppegård

Nicolay Cornelius Corneliussen............ Frogn

Ordfører Hanne Opdan................................ Ski

Pål Olav Vedeld.................................................... Ås

Ordfører Haktor Slåke.................................. Frogn

Marie Hesselberg Simonsen................. (ansattes representant)
VARAMEDLEMMER
VARAMEDLEMMER

Varaordfører Erik Adland.......................... Nesodden

Bjørn Gunnar Ganger...................................... Oppegård

Varaordfører Jorunn Nakken................. Ås

Jan Kristian Balstad.......................................... Nesodden

Varaordfører Kjell G. Pettersen.......... Oppegård

Dag Ekelberg.......................................................... Ski

Varaordfører Camilla Edi Hille.............. Ski

Tone Merete Hauk-Hansen..................... Frogn

Varaordfører Rita Hirsum Lystad...... Frogn

Marianne Helen Røed.................................... Ås
Tormod Steinbru................................................. (ansattes representant)
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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 2019-2022 beskriver ambisjonene i detalj.
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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.

Hvor skal vi?

– avfall 2035

Interessentene vi gjennomførte møter med kom med gode innspill som ble ivaretatt i
selve utformingen av den nye strategien 2019-2035. 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 2019-2035.

Visjon
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
BÆREBJELKER

INNBYGGERE

BÆREKRAFT

ØKONOMI

Enkelt å gjøre riktig

Bærekraftige tjenester

Sirkulær økonomi

Avfallshåndteringen skal være
intuitiv og lett gjennomførbar

Tjenestene vi tilbyr skal forbruke
minimalt av naturressursene og
avfallstjenestene skal være krets
løpsbaserte

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

God kundeservice
Vi skal behandle alle våre kunder på
en profesjonell, enhetlig og rettferdig
måte. Vi skal være lette å nå på ulike
plattformer

Fra forbrukere
til gjenbrukere
Vi skal tilrettelegge for at
innbyggerne våre kan bli gjenbrukere
gjennom vårt tjenestetilbud og
våre aktiviteter

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

PÅVIRKERE

6

EIERE

ANSATTE

KUNDER OG LEVERANDØRER

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
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Hovedmål
HOVEDMÅL

MÅLEPARAMETRE

INNBYGGER

INNBYGGER

Vi skal være det beste
avfallsselskapet i Østlandsområdet

Årlig omdømme- og
kundetilfredshetsundersøkelsen.

BÆREKRAFTIG

BÆREKRAFTIG

Vi skal tilrettelegge for ombruk for
å redusere den totale avfallsmengden
med 10 %

Basisår som det måles mot
er 2017 tall.

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke
inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs

Ombruk måles gjennom prosjekter som
har som mål å redusere avfallsmengden
før det blir materialgjenvunnet

Ressursene skal behandles etter følgende
målsetting:

Materialgjenvinning, energiutnyttelse og
deponi måles mot fastsatte mål

• Materialgjenvinning 77 %
• Energiutnyttelse 20 %
• Deponi 3 %

Utslipp fra vår drift skal være null

Vi skal ha klimanøytral drift

1

ØKONOMI

ØKONOMI

Renovasjonsgebyret skal gå mot
null uten å gå på bekostning av
klima og miljø

Prosentvis nedgang i
renovasjonsgebyret med
basisår i 2017

Vi skal ha grønn vekst 1

Beregne GEVA2 med basisår 2017

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 (CO₂-ekvivalenter) være 5 % hvert år, beregnet ut fra et referanseår. Dette referanseåret beregnes fortrinnsvis ut fra
gjennomsnittet av verdiskapning og klimagassutslipp over en 5-års periode.
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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».

HOVEDMÅL 2019-2035

MÅL PERIODEN 2019-2022
Vi skal være blant topp 3 av
avfallsselskapene på Østlandsområdet
på årlig benchmarkinig
Klager på manglende tømming av

INNBYGGER
Vi skal være det beste
avfallsselskapet i Østlandsområdet

enn 50 klager pr måned

Flere målepunkter
fra benchmarkingen

Klagestatistikk/
automatisk måling

80 % av alle borettslag og sameier skal ha

Prosentvis andel borettslag

egen løsning for glass- og metallemballasje

som har fått installert

Introduserer flere hentetjenester på
husstandsnivå og faste stoppesteder

Tonnasje innhentet og
antall bestillinger og bruk

Tekstiler til ombruk gjennom våre

Sammenstilling av tall fra vår

systemer skal økes fra 51 % til 65 %
med basis i 2017 tall

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

Tonn til deponi av

11 % til 8 % med basis i 2017 tall

total avfallsmengde

Redusere tonnasje til energiutnyttelse

Tonn til energiutnyttelse

fra 54 % til 42 % med basis i 2017 tall

av total avfallsmengde

Ressursene skal behandles etter
følgende målsetting:

Øke materialgjenvinningsgraden fra 34 %

Tonn til materialgjenvinning

til 50 % med basis i 2017 tall

av total avfallsmengde

• Materialgjenvinning 77 %
• Energiutnyttelse 20 %
• Deponi 3 %

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

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

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

Vi skal ha klimanøytral drift

ØKONOMI
Renovasjonsgebyret skal gå mot null
uten å gå på bekostning av klima og miljø
Vi skal ha grønn vekst

8

husholdningsavfall skal være mindre

KPI
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Styret i Follo Ren

10

Ildri Eidem Løvaas
Styrets leder

Kari Agnor

Nicolay Cornelius Corneliussen

Pål Olav Vedeld

Rannveig Kvifte Andresen

Marie Hesselberg Simonsen
Ansattes representant
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Styrets
årsberetning 2018
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
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Styrets årsberetning 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.

stasjonene med to stillinger per stasjon. Disse stillingene
ble satt inn i ulik stillingsgrad, avhengig av behov på den
respektive stasjonen.

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.

Totalt antall årsverk med både fast ansatte, ansatte i enga
sjement og ekstrahjelp ble 41,8 i 2018 mot 37,5 i 2017.

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.

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.

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.

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 ikke-europeisk bakgrunn. Blant
de ansatte som jobber som tilkallingsvikarer og i sommer
engasjement var det flere med ikke-europeisk bakgrunn.
Ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder.

HMS

Fremtidig utvikling

I 2018 ble det registrert totalt 217 HMS-avvik, mot 143 i
2017. Follo Ren er fornøyd med denne utviklingen da det
viser økt fokus på HMS-arbeid blant de ansatte, samt at det
nye avvikssystemet er godt implementert og fungerer etter
forventningene.

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.

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.

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

12

Sykefravær
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Personskader

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
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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

Ildri Eidem Løvaas

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

STYRELEDER

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Resultatregnskap

REGNSKAPET FØLGER REGNSKAPSLOVEN

2018

2017

Regnskap

Budsjett

Regnskap

23 192 602

21 622 000

22 840 244

101 239 000

101 239 000

93 767 000

124 431 602

122 861 000

116 607 244

3

28 835 436

27 660 000

26 200 934

11

3 136 431

3 203 000

2 474 720

2, 8

89 611 081

91 529 000

79 070 158

121 582 947

122 392 000

107 745 813

2 848 654

469 000

8 861 432

Renteinntekter

626 076

555 000

607 308

Sum eksterne finansinntekter

626 076

555 000

607 308

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.

571 677

580 000

617 163

Sum eksterne finanskostnader

571 677

580 000

617 163

54 399

-25 000

-9 855

2 903 053

444 000

8 851 577

Driftsinntekter

Note

Salgs- og leieinntekter
Driftstilskudd fra eierkommunene

1, 7

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønn, godtgj. og sosiale kostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter

Finanskostnader

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på næringsvirksomhet
Årsresultat

13

250 980

606 024

6

2 652 073

444 000

8 245 553

2 652 073

0

8 245 553

Disponering av årsresultatet
Avsatt til annen egenkapital

14
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Balanse
Note

31.12.18

31.12.17

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

34 236 085

32 368 426

2 541 973

2 250 526

4 311 008

3 203 921

42 790 793

51 860 759

Sum omløpsmidler

49 643 774

57 315 207

Sum eiendeler

83 879 859

89 683 633

31.12.18

31.12.17

EIENDELER

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer

14

Øvrige kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og kontanter

EGENKAPITAL OG GJELD

15

Note

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelsinnskudd

6

Sum innskutt egenkapital

1 200 000

1 200 000

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

12

5 669 147

5 045 510

4

32 381 640

34 453 310

38 050 787

39 498 820

15 614 891

14 753 580

250 980

606 024

1 484 422

1 627 353

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

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for pensjonsforpliktelser
Langsiktig lån
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet

13

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

3, 10

Vinterbro 14. februar 2019

Ildri Eidem Løvaas

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

STYRELEDER

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Kontantstrømoppstilling
2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatter
Ordinære avskrivninger

2 903 053

8 851 577

-606 024
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

-291 487

909 632

Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld

861 311

6 909 415

Økning pensjonsforpliktelse

623 637

Endring i kortsiktige fordringer kundefordringer

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

-2 112 812

-1 386 048

4 538 222

17 759 296

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

-69 443

-63 566

-5 028 202

-1 096 426

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Årsrapport 18 | Follo Ren
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2018

2017

740 000

760 000

-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

-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

-8 579 987

-6 475 245

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

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

Tilbakebetaling av egenkapital

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende
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Noter
Regnskapsprinsipper
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 interkommunale selskaper.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

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.

Inntektsføring

Skatt

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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.

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.

Note 1

Driftstilskudd fra eierkommunene
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

101 239 000

93 767 000

Sum

Note 2

Kjøp fra eierkommunene ifbm tjenesteproduksjon
2018

2017

Oppegård kommune
(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon)

181 831

181 831

180 000

180 000

15 158

33 031

376 989

394 862

Nesodden kommune
(Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon)
(Renovasjon Ildjernet)
Sum
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Note 3

Lønnskostnader og godtgjørelser 01.01– 31.12.
2018

2017

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

41,8

37,5

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

218 372

215 442

1 080 122

891 823

28 835 436

26 200 934

1 153 754

1 090 522

201 871

171 712

5 348

5 040

1 360 973

1 267 274

90 000

110 000

90 000

110 000

Antall årsverk (faste)

Sum årsverk

Lønnskostnader
Lønninger m.m

Ytelser til styret
Øvrige personalkostnader
Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader

Daglig leder
Lønn
Pensjon
Annen godtgjørelse

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
Annen rådgivning og bistand regnskap
Sum
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Note 4

Langsiktig gjeld
2018

2017

34 453 310

36 714 980

740 000

760 000

Betalt avdrag

2 811 670

3 021 670

Saldo 31.12.

32 381 640

34 453 310

2017

IB 01.01
Opptak nye lån

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.
Kommunalbanken

Løpetid

Lånenummer

2018

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.
Andel forfaller etter 5 år (2024):

Note 5

32 381 640,00
17 350 090

22 725 136

2018

2017

392 858

329 292

69 443

63 566

462 301

392 858

Aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd KLP pr. 01.01.
Årets innskudd i KLP
Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12.
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Note 6

Egenkapital
2018

2017

IB 01.01.

1 200 000

1 200 000

UB 31.12.

1 200 000

1 200 000

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

1 814 746

6 327 478

16 328 708

21 022 279

5 799 893

3 881 818

837 327

1 918 075

6 637 220

5 799 893

24 165 927

28 022 171

2018

2017

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 %

100,0 %

100,0 %

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital selvkost

Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring
IB 01.01. Opptjent egenkapital
Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat
Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12.

Note 7

Eierinformasjon
Eierandeler:

Sum

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

Løpende

181 831

181 831

31/12/2022

180 000

180 000

3/31/2028

1 934 007

0

Oppegård gjenvinningsstasjon, Oppegård
Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden
Omlastehall og lager, Langhus
22
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Note 9

Budsjett avvik
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.

Årsresultatet var positivt med kr 2 652 073 for både
selvkost og bedrift. Driftsinntektene 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.

Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF
Prisen for behandling blir satt gjennom budsjett
behandlingen og etterkalkuleres etter endt år i henhold
til selvkostreglene.

Follo Ren IKS har tildelt enerett på sortering og
behandling av ca. 20 000 tonn restavfall per år
på ettersorteringsanlegget til ROAF (Romerike
avfallsforedling IKS). Betingelsene er at prisen på
behandlingen skal skje til selvkost.

Det er foretatt en avsetning på kr 482 000 for kostna
den i regnskapet for 2018.

Denne avtalen startet 1. oktober 2017 og løper fram til
30. september 2024.

Anskaffelseskost 01.01.

Sum Varige
Driftsmidler

Sum bygg/
anlegg

Tomt Kretsløp
Follo

Bygg/anlegg

Sum utstyr, maskiner
og transportmidler

Maskiner, verktøy
og beholdere

Containere og
nedgravde løsninger

og biler

Anleggsmaskiner

kontormaskiner

Inventar,
utstyr og

Lisenser
ervervet

Note 11 Varige driftsmidler

41 500

213 015

3 737 236

3 554 901 17 060 617 24 607 269

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

1 830 997

7 000 000

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

Bokført verdi pr. 31.12.

0

0

1 103 669

3 153 913

2 284 227 19 309 251 21 593 479 33 773 752

3 år

5 år

5 - 10 år

10 år

Levetid - antall år

9 668 752 14 781 805

7 922 693 12 180 275
8 - 10 år

4 671 849 26 309 251 30 981 100 55 588 369

8 830 997 23 612 802

9 387 622 26 773 616

40 år

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
Årsrapport 18 | Follo Ren
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Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser
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.

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
G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en
annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være
forskjell mellom disse to størrelsene.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle-,
barnepensjon samt AFP/tidligpensjon.

2018

2017

Avkastning på pensjonsmidler

4,30 %

4,10 %

Diskonteringsrenter

2,60 %

2,40 %

Årlig lønnsvekst

2,75 %

2,50 %

Årlig G-regulering

2,50 %

2,25 %

3 361 669

3 436 610

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

472 767

509 039

-

-

95 136

79 849

3 920 862

4 199 094

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

Økonomiske forutsetninger

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost
Resultatført planendring
Resultatført aktuarielt tap
Resultatført pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelse

Innbetalt premie inkl. administrative kostnader til pensjonsordning i 2018 utgjør kr 2 889 768.
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Note 13 Skattekostnad
2018

2017

2 903 054

8 851 577

2 909

- 

Resultat unntatt bedriftsbeskatning

1 814 746

6 326 478

Skattbart resultat

1 091 216

2 525 098

250 980

606 024

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

Skattekostnad 23%/24%

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
Kundefordringer

2018

2017

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
Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12
Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12

2018

2017

981 125

851 717

 -930 298

 -828 369
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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 videreutviklet. Datainnsamlingen er delt i tre områder, som er basert på
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-Protokollen). 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

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
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INDIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet. Forretningsreiser,
innkjøpte transporttjenester,
pendling, innkjøp av produkter og
Avfall og renovasjon

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.
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Miljøregnskap

FORBRUK
2017

CO2-UTSLIPP I TONN

2018

ENHET

2017

2018

SCOPE 1 / DIREKTE UTSLIPP
Bensin
Diesel

47 898

529

liter

0,1

0,1

53 356

liter

127,00

141,5

127,00

141,5

56

64

Totale utslipp scope 1

SCOPE 2 / INDIREKTE UTSLIPP
Elektrisitet gjenvinningsstasjoner

117 647

134 732

kWh

34 843

kWh

34 843

kWh

Elektrisitet omlastehall
Elektrisitet administrasjon

47 580

Oppvarming, gass administrasjon

18
22,70

17

79

99

kWh

Totale utslipp scope 2

SCOPE 3 / INDIREKTE UTSLIPP VALGFRI
Innsamling av husholdningsavfall, biogass
Innsamling av husholdningsavfall, diesel
Transport av avfall fra returpunkt, gjenvinningsstasjoner
og omlastehall, diesel

231 900

m3

249 760

77 464

liter

664,00

206

27 202

119 761

liter

220,00

313

767

liter

Forretningsreiser, ansattes biler
Totale utslipp scope 3
Totale utslipp alle scope

2
884

515

1 089,8

755,7

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.
Årsrapport 18 | Follo Ren
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Gebyrgrunnlaget
per innbygger i 2018 var
kr 876,- mot kr 777,- i 2017.
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Nøkkeltall
avfallsmengder
INNSAMLET MENGDE
AVFALL I TONN

5 584

3 387

Husholdningsavfall

2 188

2 285

3 048

5 336

Grunnlag for renovasjonsgebyr
per innbygger 2018

2017

Hjemme

Returpunkt

Gjenvinningsstasjoner

51 874

54 555

25 840

Næringsavfall
29 362

2 737 / 9

2 727 / 3

23 297

22 466

2018

2017
2018

Totalt

GEBYRGRUNNLAG FOR
RENOVASJONSBEGYR PER INNBYGGER
Kroner
0

200

2017

777

2018

876

400

600

800

1000
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TOTALT ANTALL TONN AVFALL
PER AVFALLSTYPE
Restavfall fra husholdningene

1 4182 / 1 513 Total 15 695

Trevirke

6 838 / 1 067 Total 7 905

Papp/papir/drikkekartong fra husholdningene

4 895 / 538 Total 5 433

Rest etter sortering på gjenvinningsst.

4 298 / 671 Total 4 969

Hageavfall

4 650 / 80 Total 4 730

Grave- og rivemasser

3 650 / 570 Total 4 220

Matavfall

3 139 / 0 Total 3 139

Glass- og metallemballasje

2 026 / 39 Total 2 065

Metall

1 598 / 249 Total 1 847

Impregnert trevirke

1 233 / 193 Total 1 426

EE-avfall

985 / 154 Total 1 139

Papp/papir/drikkekartong fra gjenvinningsst.

824 / 129 Total 953

Plastemballasje fra husholdningene

845 / 107 Total 952

Klær og sko

947 / 0 Total 947

Gips

740 / 116 Total 856

Farlig avfall

711 / 111 Total 822

Plastemballasje fra gjenvinningsst.

183 / 28 Total 211

Bildekk

129 / 20 Total 149

0

Total avfallsmengde

57 458 TONN
Husholdningsavfall: 51 873 tonn
Næringsavfall: 5 585 tonn*

5 000

10 000

15 000

20 000

* Beregnede tall

Totalt antall tonn avfall med prosentvis
nyttegjørelse av avfallet etter sortering
Restavfall fra husholdningene

TONN
2018

HUSHOLDNINGSNÆRINGS
MATERIAL
AVFALL
AVFALL OMBRUK GJENVINNING

ENERGI
GJENVINNING

15 695

14 182

1 513

3 139

3 139

0

Trevirke

7 905

6 838

1 067

Papp/papir/drikkekartong fra husholdning

5 433

4 895

538

99

1

953

824

129

99

1

Hageavfall

4 730

4 650

80

100

Rest etter sortering fra gjenvinningsstasjonene

4 969

4 298

671

7

89

Grave- og rivemasser

4 220

3 650

570

Glass-/metallemballasje

2 065

2 026

39

98,5

1,5

82

Matavfall

Papp/papir/drikkekartong fra gj.st.

Metall

1 847

1 598

249

Impregnert trevirke

1 426

1 233

193

EE-avfall

100
100
100

985

154

87

856

740

116

100

Farlig avfall

822

711

111

947

947

0

952

845

107

Plastemballasje fra gj.st.

211

183

28

Bildekk

149

129

20

57 458

51 874

5 584

Total avfallsmengde
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1,6

16,4

100

1 139

Klær og sko

4
100

Gips

Plastemballasje fra husholdning

DEPONI

79,8

7,3

5,7

26

66

8

18,6

1,5

0,1

100
100
6,2

73,6

20,2
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TOTALE AVFALLSMENGDER
FORDELT PÅ GJENVINNINGSGRAD
– INKLUDERT NÆRINGSAVFALL
35 000

2016 – Totalt 58 733
2017 – Totalt 59 891

30 000

2018 – Totalt 57 427

* 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.

25 000

20 000

4 853

6 123

5 366

30 423

32 785

34 064

21 386

20 240

18 777

765

743

10 000

526

15 000

5 000
0

Ombruk*

Materialgjenvinning

Energiutnyttelse

Deponi

TOTALE AVFALLSMENGDER FORDELT
PÅ GJENVINNINGSGRAD I FORHOLD
TIL SELSKAPETS MÅL OG EU-KRAV
60 %

Mål 2025
Gjenvinningsgrad 2018

50 %

40 %

30 %

EU krav:

39 %

54 %

55 %

10 %

38 %

20 %

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
Ombruk måles ikke her. Follo Ren skal tilrettelegge for
ombruk for å redusere den totale avfallsmengden med 10 %

0

Materialgjenvinning

Energigjenvinning
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TOTALT ANTALL KG AVFALL PER INNBYGGER
Plast fra gjenvinningsstasjonen

2 kg

1 kg

Bildekk

Farlig avfall

6 kg

7 kg

Gips

Plastemballasje fra husholdning

7 kg

7 kg

Papp/papir/drikkekartong gjenvinningsst.

EE-avfall

9 kg

8 kg

Klær og sko

Metall

14 kg

11 kg Impregnert trevirke

Matavfall

28 kg

18 kg

Restavfall fra gjenvinningsst.

38 kg

32 kg Grave og rivemasser

Glass-/metallemballasjev

41 kg Hageavfall
43 kg Papp/papir/drikkekartong husholdningene

Totalt

457

60 kg Trevirke

kg per år
per person

125 kg Restavfall husholdningene

INNSAMLET MENGDE
AVFALL I KG PER
INNBYGGER I FOLLO

600
500
400
300

485

457

100

477

200

2016

2017

2018

0
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AVFALLSMENGDER PER INNBYGGER
Hjemmehenting
125 kg

Restavfall
Papp/papir

43 kg

Totalt

28 kg

Matavfall
Plastemballasje

203

7 kg

PA
P

kg per år

0

30

60

90

Returpunkt

Totalt

Glass- og
metallemballasje

26

16 kg

Tekstiler,
klær og sko

120

kg per år

8 kg
0

30

Gjenvinningsstasjon
60 kg

Trevirke
41 kg

Hageavfall
Rest etter
sortering

Totalt

228
kg per år

38 kg

Grave- og
rivemasser

32 kg
14 kg

Metall
TImpregnert
trevirke

11 kg

EE-avfall

9 kg

Papp/papir

7 kg

Gips

7 kg

Farlig avfall

6 kg

Plast

2 kg

Bildekk

1 kg
0

30

60
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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.
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 %.
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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
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Teigen gjenvinningsstasjon

Bølstad gjenvinningsstasjon

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.

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

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 %.

Årsrapport 18 | Follo Ren

37

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Arsrapport 2018

Tonnasje
Antall tonn av ulike avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonene i 2018*

1 139

822

149

211

856

EE-avfall

Farlig avfall

Bildekk

Plast

Gips

1 426

1 847

Impregnert
trevirke

Metall

Miljøbilen
Næring

4 969

4 220

Rest etter
sortering

Grave- og rivemasser
(jord, stein, keramikk)

Bølstad
Teigen

4 730

7 905

953

Hageavfall

Trevirke

Papp/papir/drikkekartong

Oppegård

* inkludert avfall fra næringsdrivende

Besøkende ved gjenvinningsstasjoner
1 503

180 000
160 000

3 933
1 867

5 618

6 673

2 474

140 000
120 000

53 633

55 178

60 239

65 692

64 038

24 816

26 804

28 926

31 167

32 317

100 000
80 000

Næring

60 000

Bølstad

40 000
20 000

63 134

66 643

67 419

67 923

69 307

Teigen
Oppegård

0
2014

2015

Tallene inkluderer også fakturerte bedriftskunder
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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.
Miljøbilen kjører på 14-dagersrute, 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.

Årsrapport 18 | Follo Ren
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Husholdnings
renovasjon
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.
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.
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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.

Innhold i restavfallsbeholderen
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.

Gjennomsnittlig innhold basert på plukkanalyse (april 2018)

0,1 %

0,3 %

1,0 %

3,0 %

Medisiner

Farlig avfall
EE-avfall

5,2 %

Panteflasker

Tekstiler

6,6 %

Glass | metall

Planterester

10,7 %

6,8 %

19,6 %

21,5 %

25,8 %

Papp | Papir
Drikkekartong

Restavfall

Plastemballasje

Kildesortert matavfall
i grønne poser

Matavfall
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Omlastehall
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.
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
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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
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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.

Årsrapport 18 | Follo Ren
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Hva skjer med avfallet vårt?

44

Glass- og metallemballasje

Plastemballasje

Tekstiler

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.

Plastemballasjen legges sammen med
annet restavfall, og blir automatisk
utsortert på ettersorteringsanlegget til
ROAF på Skedsmo. På denne måten
kan vi få ut 35-50% mer plastemballa
sje enn ved kildesortering.

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.

Papp/papir

EE-avfall

Rest etter sortering

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.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-av
fall) inneholder miljøfarlige stoffer.
EE-avfallet må derfor miljøsaneres,
slik at de miljøfarlige stoffene kan bli
viderebehandlet på forsvarlig måte.
EE-avfall 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.

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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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.
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Hageavfall

Gips

Trevirke

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.

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.

Trevirke fra gjenvinningsstasjonene
blir kjørt til Ragn-Sells anlegg i Moss.
Her blir trevirket kvernet til flis som
går videre til forbrenning med energi
utnyttelse.

Farlig avfall

Metaller

Restavfall

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.

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.

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.

Uorganiske farlig avfall sendes til
NOAH der dette blir bearbeidet til
stabilt og lagringsvennlig materiale,
som deponeres på Langøya utenfor
Holmestrand.

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.

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.
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De fleste kundehenvendelser kommer
via telefon, app, nettside eller e-post.
Men det er også mulig å komme innom
administrasjonen på Vinterbro.

Administrasjonen
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.

Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål innbyggerne
måtte ha om renovasjon. Henvendelsene kommer hoved
sakelig per telefon eller e-post, 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
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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.
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Kundetilfredshetsundersøkelsen 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.

• 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
2018-undersøkelsen 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 30-årene 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.

• 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.

Tilfredshet
tjenester
90

Follo Ren 2018
Follo Ren 2017
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Ureflektert tilfredshet
Follo Ren
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I selskapets mål for 2018 er det uttalt at
selskapet skal være blant de ti beste
avfallsselskapene nasjonalt og best i
Østlandsområdet 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
renovasjonsselskapene på Østlandsområdet.
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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 IT-drift, telefoni og
arkiv-tjeneste 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.
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Møte med innbyggere
Follo Ren har møtt innbyggerne på
informasjonsstander 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

Anskaffelser

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.

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.

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 2019-2035» vedtatt i styret
• Prosjekt ombruk på NMBU
• Flere ungdomsskolearrangementer sammen med Ungt Entre
prenørskap

• Utarbeidelse av avfallsstatistikk
• Utarbeidet ombruksplan for Follo Ren IKS
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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-/HMS-sjef 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 HMS-relaterte 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.

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 sommermånedene økes bemanningen på gjenvinnings
stasjonene for å møte større kundemengde og utvidete
åpningstider.

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
HMS-relaterte kurs.

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

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.

Årsrapport 18 | Follo Ren
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I tillegg til dette ble det i 2018 fullført et studium i Grønn
vekst og konkurransekraft og flere ansatte startet nye stu
dier. Herunder et årstudie i Samplan, et BI program i Digital
kommunikasjonsledelse, og et masterstudie i Innovasjon
og ledelse.  Videre er et studium i Offentlige anskaffelser
pågående.

Medarbeidertilfredshet
Siden 2012 har det blitt gjennomført en årlig medarbeider
undersøkelse. Undersøkelsen har samme innhold og utføres
på samme måte siden 2012. Med bakgrunn i tilbakemel
dinger fra fagforeningen ble det lagt til fem nye spørsmål i
undersøkelsen i 2018.

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

Undersøkelsen ble gjennomført i begynnelsen av 2019 og
svarene er et resultat av arbeidet med medarbeidertilfreds
het gjennom 2018.

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.

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.

Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) ligger på konstant
lavt nivå på 1,77 mot 1,04 % i 2017.

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

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

HMS
I 2018  var hovedfokus på innføring av gode rutiner og
praksis på Follo Rens nye omlastehall på Fugleåsen. I tillegg
til videreføring av HMS-systemet på den nye lokasjonen, ble
det foretatt luktmålinger og risiko-,og spredningsanalyse i
forbindelse med det.
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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)

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.

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

Årsrapport 18 | Follo Ren
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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, EE-avfall 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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Årsrapport 2018
FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS
Åsenveien 10, 1400 Ski | 12.03.2019
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Årsrapport 2018 for Follo Kvalifiseringssenter IKS(FK)
1. Follo Kvalifiseringssenter IKS(FK)
FK er et interkommunalt voksenopplæringssenter som eies av Frogn, Ski og Vestby
kommuner. Formålet er å «gi voksne minoritetsspråklige opplæring i norsk og
samfunnskunnskap slik at de kvalifiseres til arbeid og utdanning. «Opplæringen skal så
langt mulig kombineres med praktisk arbeidserfaring»(Selskapsavtalen). FK drifter
Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
FK sin visjon, slik den fremkommer i den pedagogiske plattformer, er:
««FK-et springbrett til framtida». Våre deltakere skal bli aktive deltakere i samfunns- og
arbeidsliv. Våre grunnleggende verdier er kvalitet, tillit, trivsel og likeverd.»
2. Styre og representantskap
Styret forholder seg til Lov om interkommunale selskaper og Selskapsavtale for Follo
Kvalifiseringssenter IKS. Styret består av 2 representanter fra hver av eierkommunene
samt en representant valgt av de ansatte. Styret velges for en periode på 4 år og følger
kommunevalgperioden. Styret har bestått av:
Anita Wulvig, leder
Thor Stokstad, vara
Anne Gunn Steen Røse, nestleder
Tore Bernt Kristiansen, vara
Ingrid Christensen, medlem
Todne Briseid Syvertsen, vara(tom 31.07.18)
Agnetha Gyllander, vara(fom 01.08.18)
Ronny Johansen, medlem
Nina Brun Ludvigsen, vara
Gro Ravne, medlem
Inger K. Fjeld, vara(tom 09.10.18)
Fritz Arne Solhaug, vara(fom 10.10.18)
Tommy Schierning, medlem
Solveig Kvakkestad, vara(tom 19.04.18)
Karin Kværner, vara(fom 20.04.18)
Gunvald Øyna, medlem
Aboulaye Mar, vara
Styret har hatt 5 møter og behandlet 30 saker; bl.a. budsjett, økonomiplan, regnskap,
styrets og FK sine årsrapporter, budsjettkontroller, lønnsforhandlinger om kompetanse,
utrede framtidig samarbeid med Ås(Frogn og Vestby), strategi- og handlingsplan for FK,
kompetansehevingsplan for FK, FK sitt personvern(GDPR)-dokument og styreevaluering.
Kommunesammenslåing og konsekvenser for FK har vært et viktig tema gjennom hele
året. Rådmennene i eierkommunene deltok på desembermøtet.
Representantskapet har avholdt 3 møter og har bestått av ordførerne i eierkommunene:
Hanne Opdan(Ski, leder), Tom Anders Ludvigsen(Vestby, nestleder) og Odd Haktor
Slåke(Frogn, medlem).
3. Introduksjonsprogrammet
Vårt arbeid med introduksjonsprogrammet er forankret i Lov om introduksjonsordning og
norskopplæring for nyankomne innvandrere
(Rundskriv G-01/2016).
Introduksjonsprogrammet er en kombinasjon av norskopplæring og ulike arbeids- og
utdanningsrettede kurs. Deltakerne blir bevisstgjort om at de skal videre ut i arbeid eller
utdanning etter endt introduksjonsprogram ved Follo Kvalifiseringssenter.

1
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4. Individuell plan(IP) og Individuell opplæringsplan(IOP)
Grunnlaget for hvilken vei deltakerne går ved FK er nedfelt i en individuell plan(IP).
Deltakerne har et lovmessig krav på en plan hvor man i et samarbeid mellom deltaker,
rådgiver ved FK, veileder i NAV/kommunen og lærer kartlegger og setter opp hovedmål
for deltakeren og delmål for å komme dit. Det er viktig å ha fokus på hva som er realistisk
for deltakeren å oppnå enten det gjelder arbeid eller utdanning. Målene i IP skal være
kjent for alle involverte parter og gjenspeiles i den opplæringen deltakerne får. IP er et
levende dokument hvor hovedmål og mål kan endres etter hva deltaker ser er mulig mht
type arbeid og utdanning.
Individuell opplæringsplan (IOP) er planen for norskopplæringen. Den er en del av IP,
men den er også et selvstendig dokument. IOP sier noe om hvilket nivå deltakeren skal
oppnå i norskundervisningen og skal gi et bilde av deltakerens progresjon.
I og med at innvandrere har forskjellige utgangspunkt og forutsetninger, fastsetter ikke
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap generelle læringsmål for den pliktige
opplæringen(550 timer norsk og 50t samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår).
Læringsmål for 550 timer norskopplæring må fastsettes individuelt og nedfelles i en
individuell plan. Men det framheves i læreplanen at ”Målet for opplæringen i norsk for
voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem
i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og
samfunnslivet for øvrig.”
Læreren er pålagt en stor grad av involvering i oppfølgingen av hver enkelt deltaker. Det
oppleves derfor som nyttig både for lærer og deltaker at lærer er med i kartleggingen av
deltakerens bakgrunn, kompetanse og erfaring. Dette gir et bredere bilde av deltakeren, og
gir nyttig informasjon ved valg av innhold, metodikk og pedagogikk for
norskopplæringen. Deltakeren blir på denne måten sikret en bedre tilpasset opplæring.

5. Organisering av norskopplæringen
Undervisningen i norsk følger retningslinjene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere.
Kommunene skal innen tre måneder etter at en innvandrer er folkeregistrert i kommunen
2
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eller har satt fram krav om norskopplæring, sørge for tilbud om opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Kommunene har også ansvar for innen tre måneder etter at søknad om
deltakelse til opplæring utover 600 timer blir framsatt, å sørge for ytterligere gratis
opplæring i norsk til personer som har rettigheter til og behov for det.
For flyktninger, som deltar i introprogrammet, består opplæringen ved FK av 30
undervisningstimer per uke med 20 timer grunnleggende norskopplæring på formiddagen
og 10 timer med spesialkurs på ettermiddagen. Deltakere som ikke har introprogram,
følger 20 timer norsk på formiddagen. Klassene er inndelt etter deltakernes tidligere
skolegang og norskspråklig nivå for å få mest mulig homogene grupper, slik at vi kan gi
en best mulig tilpasset opplæring for den enkelte. Vi har stor spredning i bakgrunn hos
deltakerne fra analfabeter til universitetsutdannede personer. Videre har vi deltakere fra
nybegynnere til B2-nivå. Norskopplæringen avsluttes med en obligatorisk norskprøve som
gir en profil som forteller hvilke språklige handlinger vedkommende behersker i
lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon.
Pga for lavt deltakerantall har det heller ikke i 2018 vært avholdt kveldsgrupper. FK har
avtale med voksenopplæringssentrene(VO) i Ås og Oppegård kommuner om kjøp av
plasser. For deltakere som har rett til gratis norskopplæring, inngår FK en avtale med
aktuelt senter. Deltakere som selv må betale for sin undervisning, og som kan velge hvor
de vil ta undervisningen, inngår selv en direkte avtale VO-senteret.
6. Intropakkene våren og høsten 2018
Introtimeplanen har i 2018 i stor grad inneholdt yrkesrettede tiltak med bransjekurs. Det
ble avholdt salg og service-kurs i et samarbeid med butikkjeden Meny, der deltakerne fikk
praksis i deres butikker. Kurset ble arrangert for en gruppe på våren og en på høsten. Pga
gode resultater med tidligere bransjekurs, valgte vi også å starte et helsefag-kurs og et
bygg og salg- kurs i løpet av høsten 2018. Det er også tilbud om karriereveiledningskurs i
tillegg til samfunnskunnskap og IT. Vi vil satse videre på bransjekurs da tidligere kurs har
gitt gode resultater der deltakerne har fått jobb, deltidsjobb og vikariater.
Introtimeplanen er satt sammen av «intropakker». Det betyr at 10 timer hver uke deltar
deltakerne i en intropakke. Introgruppene/ pakkene er basert på deltakernes behov.
Timeplanen for pakkene ligger fast hvert semester slik at deltakerne fullfører én pakke og
går videre til en ny pakke neste semester. På denne måten sikrer vi at alle deltakerne får
undervisning i muntlig norsk og samfunnskunnskap når de er i starten av programmet og
har lite norskkunnskaper. Neste semester får alle en grunnleggende innføring i IKT.
Tredje semester skal sikre grundig arbeid med ferdighetene mot norskprøven. Gjennom
hele løpet og spesielt siste semester er fokuset på arbeidsliv en viktig del av
intoprogrammet. Deltakerne på spor 2 og 3 får grunnleggende engelskopplæring i det siste
semesteret. Vi har et ressursteam bestående av rådgiver, lærer og inspektør som ivaretar
flyttinger og plassering av deltakere i pakkene. Dette fungerer svært godt ved at vi får
færre feilplasseringer og vil være noe vi viderefører.
7. 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår
Ihht Læreplanen skal innvandrerne ha 50 timer opplæring i samfunnsfag på et språk de
forstår. Temaene er: 1) Ny innvandrer i Norge, 2) Historie, geografi og levesett, 3) Barn
og familie, 4) Helse, 5) Utdanning og kompetanse, 6) Arbeidsliv, 7) Demokrati og
velferdssamfunn. Kurstilbudet er meget populært. Innvandrerne får opplysninger om
Norge og kan få svar på spørsmål de har, på et språk de forstår, fra en person som har vært
3
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i samme situasjon som dem.
FK deltar i et interkommunalt samarbeid med Askim/Indre Østfold, Ås og Oppegård;
totalt 13 kommuner. Samfunnsfagkursene avholdes to ganger i året; i vinterferien og
høstferien.
Vinterferien: Totalt 329 deltakere (2017:353), hvorav 136 fra FK (2017:121).
Høstferien: Totalt 227 deltakere (2017:404), hvorav 92 fra FK (2017:154)
8. Verksted våren 2018
Verkstedet tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Det er et godt samarbeid med
klasselæreren, slik at opplegg fra norskklassen kan bli flyttet inn på verkstedet.
Formingsaktiviteter er en god form for kommunikasjon og mestring. Mange nyttige ord og
begreper er mer naturlig å øve inn på et verksted enn i klasserommet. Vi ser at de mest
språksvake deltakerne, samt de med liten utdannelse fra hjemlandet, er de som har best
utbytte av verkstedtimene. Spesielt vellykket er opplegg for analfabeter og funksjonelle
analfabeter med minimalt med norskkunnskaper. Vi opplever at de har særdeles stor
framgang mht. språkutvikling. Tilbudet ble ikke videreført på høsten fordi lederen sluttet.
Ny person ble ikke ansatt pga FK sin usikre framtid.
9. Kantine
Kantina er en læringsarena i tillegg til å produsere
mat. Deltakerne får en unik mulighet til å lære
norsk gjennom praktisk arbeid i en sosial kontekst.
Norskopplæringen i kantina fokuserer på den
kommunikative, uformelle samtalen med
begrepsinnlæring knyttet til kjøkken og
kantinedrift. Leder i kantina er utdannet kokk, og
kantina fungerer meget bra.
10. Introdager
Introduksjonsprogrammet følger arbeidslivets
feriedager(5 ukers ferie) og ikke skolens ferie- og
fridager. Introdeltakerne har i høstferie, vinterferie
og dagene i juni og august ved skoleslutt og skolestart et eget undervisningsopplegg med
temaer fra samfunnskunnskap som f.eks. arbeidsliv, egen helse, personlig økonomi og
ekskursjoner. Rådgiverne på FK har ansvaret for planlegging og gjennomføring av
programmet for disse dagene. Deltakere deles i grupper og får tilpasset undervisnings
opplegg.
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11. Språkpraksis
Praksis i arbeidslivet er et viktig pedagogisk virkemiddel. For deltakerne er dette gjerne
første kontakt med arbeidslivet i Norge. Dette gir språktrening utenfor klasserommet. I
tillegg gir språkpraksis viktige erfaringer og referanser i forbindelse med framtidig
jobbsøking. Vi arbeider for at praksis og ordinær undervisning sammen skal utgjøre en
helhet. Vi har lærere som følger opp deltakerne på
språkpraksis. Vi mener at tett oppfølging av deltakeren
er viktig for å lykkes i arbeidsoppgavene og integrering
på arbeidsplassen. Videre er god kontakt og
kommunikasjon med arbeidsgiveren viktig for videre
samarbeid. FK har i 2018 benyttet seg bl a av følgende
type arbeidsplasser: Barnehager, SFO, lærerassistent,
ulike typer butikker, sykehjem, lager, kantine,
vaktmesterassistent, IT-konsulent, filmregissør,
kirkegårdsarbeider, hjelpemann på vann og avløp,
«miljøarbeider» på dagsenter. Noen deltakere har fått
deltidsstillinger gjennom praksisen.
12. Deltakere som skal videre i utdanning
Opplæringsdomenet i ordinær norskundervisning på
nivå A2, B1 og B2 gir en god innføring i skole og
utdanningsmuligheter i Norge. Undervisningen for øvrig skal gi dem tilstrekkelige
norskkunnskaper til å gå videre i det norske skolesystemet.
Vi har fått eksterne veiledere hit for å informere om utdanningsveier og
5
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realkompetansevurdering for våre deltakere.
13. Deltakere som skal over i arbeid
I ordinær norskopplæring har man et eget domene
som omhandler arbeidsliv. Vi har møter der lærere og
ledere sammen reflekterer over hvordan vi kan trekke
inn arbeidsretting i enda større grad i opplæringen.
Videre inneholder introtiltakene og «pakkene» mange
tiltak som forbereder deltakerne på hvordan de kan
komme i arbeid. Språkpraksis er et pedagogisk
virkemiddel som også skal bidra til at deltakerne blir
kjent med norsk arbeidsliv, lære norsk og i enkelte
tilfeller ha muligheter for jobb.
14. Samarbeid mellom våre eierkommuner og FK
Et tett samarbeid mellom våre eierkommuner/NAV og FK er en forutsetning for å lykkes i
vår felles målsetting om arbeid og utdanning for flyktninger og innvandrere.
Flyktningkonsulentene i kommunene og rådgiverne ved FK har jevnlig kontakt om den
enkelte deltaker.
Faste samarbeidsmøter holdes mellom FK, representert ved daglig leder,
undervisningsinspektør, rådgivere og tillitsvalgt, og flyktningkonsulenter fra hver av
eierkommunene. I møtene blir aktuelle saker diskutert for å finne fram til felles rutiner og
løsninger som er tjenlige for alle parter; både den enkelte deltaker, kommunene og FK.
I 2018 har det vært gjennomført 7 møter der de viktigste temaene har vært: Innhold og
organisering i introduksjonsprogrammet, praktiske ordninger rundt vedtak og føring av
timer, tilbud til deltakere som er i omsorgspermisjon, nytt krav til IP, språkpraksis,
kriterier for forlengelse av introprogram og veiledningsplikten til kommunene er utvidet,
Vi har et årshjul med oppsatte temaer som sikrer forutsigbarhet og at saker blir ivaretatt.
15. IKT i undervisningen
I 2018 har vi startet opp flere nye prosjekter på IKT i undervisningen. Vi har ønsket å
måle effekten av undervisningen vi gir, for å kunne gi
enda bedre og målrettet opplæring. Læreplanens mål
for digital kompetanse er integrert i språklige
kompetansemål på alle nivåer».(Læreplanen)
Norskprøvene er obligatoriske og digitaliserte. Dette
krever at alle våre deltakere, også analfabetene, må
beherske IKT i den grad at de kan ta de obligatoriske
prøvene. Vi opplever at disse målene ikke alene
beskriver de digitale ferdighetene som skal til for å
fungere godt i norsk arbeids og samfunnsliv. Høsten
2018 ble vi bedt om være med på å pilotere en
kartleggingstest for digitale ferdigheter for
Kompetanse Norge. Denne testen vurderte vi til å ha
feil fokus og språknivå for våre deltakere. Så høsten
2018 utviklet vi og tok i bruk vårt eget testopplegg
rettet mot vår målgruppe. Vi begynte testingen høsten
2018 og ser frem til å videreføre prosjektet i 2019.
6
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Den digitale testen for norskferdigheter skal gjennomføres hvert semester og er grunnlaget
for hvilken klasse deltakerne fortsetter i, og om de skal meldes opp til norskprøve.
Det ble også laget et utkast til en IKT-plan i samarbeid med lærerne. Den inneholder mål
for dataundervisning i relasjon til deltakerne, kompetanseheving av lærerne og
kontoransatte, samt behovet for IKT-utstyr. Lærerne vil utvikle egne
undervisningsopplegg for grunnleggende dataundervisning. Det vil være nivådelte
undervisningsgrupper i grunnleggende digital kompetanse for deltakerne.
Deltakerne på spor 1 og alfa har tilbud om å bruke Ipad i undervisningen. Lærerne
skoleres i bruk av Ipad som pedagogisk verktøy.
16. IKT - utstyr
I 2018 har vi byttet ut deler av maskinparken vår. Store deler av maskinparken er fra
2013, og vi trengte å bytte ut enheter. Vi har begynt å vinkle maskinparken over på
iPadenheter for å kunne ta i bruk nye metoder og applikasjoner i undervisningen. Vi har
tilgang til PCer fra alle klasserom: Etasjene i Åsenveien har hvert sitt skap, samt at det er
skap i Jernbaneveien 2 og 4. I tillegg har vi noen PCer som bare brukes til
prøvegjennomføring av de obligatoriske prøvene.
Alle lærerne har bærbare PCer og enkelte har iPader der klassene bruker disse i
undervisningen. Vi hadde våren 2018 en sikkerhetsvurdering av alt utstyret i forbindelse
med arbeidet med ny personvernlovgivning. Denne vurderingen resulterte blant annet i at
vi innførte strengere oppdateringsregime for lærerenhetene våre. Oppdateringer av disse
enhetene blir nå håndtert av vår IT-leverandør. FK har en driftsavtale på servere og
nettverk hos en ekstern IT-leverandør. Vi har også en egen IT-konsulent. Samlet dekker
de vårt behov for vedlikehold og support.
17. Nettside og facebook
På folloks.no informerer vi om kurs, prøver og annen aktivitet for senteret. Nettsida
brukes aktivt av båre eierkommunene og målgruppen vår til påmelding til norskkurs og
informasjon om og påmelding til prøver. Vi har i 2018 hatt en gjennomgang av
informasjonen på folloks.no. I forbindelse med gjennomgangen gjorde vi også en analyse
av besøkstallene og ser at det stort sett er søknadsskjemaer, og prøvekalender som er
besøkt. For å kunne drive mer effektiv kommunikasjon ut mot deltakere, ansatte og
kommunene har vi i 2018 satset på å være mer aktive på Facebook. På Follo
Kvalifiseringssenter IKS har vi hatt en jevn stigning i antall følgere, og vi ser at postene
våre når flere, og vi får flere reaksjoner.
18. Prøver og måloppnåelse
FK arrangerer følgende offentlige prøver: Norsk muntlig og skriftlig,
samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven.
Samfunnskunnskap- og statsborger-prøva
I 2018 har vi endret regimet for prøvegjennomføringer i samfunnskunnskap og
statsborgerprøva. Prøvene er grunnlag for å kunne søke permanent opphold og
statsborgerskap. For at det skal bli enklere for innbyggerne i våre eierkommuner å kunne
søke, har vi nå ca en prøvegjennomføring i måneden. Dette har fungert godt. Ved mindre
prøvegjennomføringer slipper vi å forstyrre annen undervisning.
Norskprøver
Ved Norskprøvene er det Kompetanse Norge som setter datoer for nasjonale
gjennomføringer. Sommeren 2018 hadde Kompetanse Norge store tekniske problemer ved
7
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gjennomføring av norskprøvene. Ved enkelte prøvesteder måtte de avbryte prøver og ta
dem på nytt. Ikke alle som var meldt opp til prøvene, fikk gjennomføre i denne perioden.
Vi hadde også utfordringer ved gjennomføring av prøvene, men våre prøveledere og
personell tilrettela godt og beholdt roen slik at alle som var meldt opp hos oss, fikk tatt
prøven. Vi hadde få klager.
Se vedlegg 1 for resultater for norskprøver for 2017 og 2018(Tallene i parentes er for 2017).
Type prøve
Norskprøver

Antall
kandidater

(222)
177
Samfunnskunnskapsprøven (159)
163
Statsborgerprøven
(38)
19
Sum kandidater
(419)
359

Antall bestått
Se vedlegg 1
(2017:129 -81% bestått)
140 - 86% bestått
(2017: 32 - 84% bestått)
13 - 68% bestått

19. Resultat for introdeltakere i eierkommunene
Se vedlegg 2 for resultater for INTRO fra Frogn, Ski og Vestby.
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20. Deltakerne ved FK
TOTALT ANTALL DELTAKERE PR ÅR:
År
Ant. elever
% kvinner
% menn
2012
559
61 %
39 %
2013
447
57 %
43 %
2014
424
56 %
44 %
2015*
368
55 %
45 %
2016*
397
52 %
48 %
2017*
449
52 %
48 %
2018*
407
54 %
46 %
*) Fra høsten 2015 har FK ikke hatt kveldsgrupper.
ANTALL ELEVER PR. OKTOBER
År
Ant. elever pr okt.
2012
216
2013
239
2014
178
2015*
157
2016
209
2017
250
2018
166
*) Færre deltakere fordi det ikke var kveldsgrupper på høsten.
ANTALL NASJONALITETER
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ant. nasjonaliteter
70
62
55
54
50
63
69

Se vedlegg 3 for nærmere informasjon og statistikk om deltakere ved FK.
21. Ansatte
FK har nå en stab med meget bred kompetanse både mht utdanning og erfaring. Når det
gjelder undervisning, har vi har god dekning innen norsk(inkl alfa og spor 1), arbeidsliv,
samfunnskunnskap og IKT. Våre rådgivere har samlet en bred erfaring og kompetanse
innen vårt område. Vi jobber systematisk og målrettet for å få introdeltakerne ut i praksis.
På kontorsida er vi godt dekket med kompetanse innen IKT generelt og fagprogram
spesielt.

9
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Yrkeskategori
Administrasjon
Rådgivere
Lærere
Sum 2018

Årsverk 2018
5,75
4
25,33
35,08

Sum 2017
Sum 2016
Sum 2015

37,33
29,37
22,84

22. Økonomi
For nærmere opplysninger ang økonomi vises til styrets årsberetning og styresak 05/2019
«Regnskap 2018».
Oppsettet nedenfor viser utviklingen i regnskapstallene fra 2012 – 2018.
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Regnskap
17 308 826
19 406 695
21 127 134
20 570 930
25 860 282
32 540 821
31 902 403

23. Utviklingsarbeid
I en opplærings- og kvalifiseringsinstitusjon er det kontinuerlig behov for oppdatering og
videre kvalifisering. Hyppige og store endringer innen vårt fagområde fordrer en
systematisk kompetanseheving, slik at kvaliteten på vårt opplæringstilbud er godt.
Kompetansehevingsarbeidet skjer gjennom interne fagdiskusjoner i team og i møter, men
også eksternt på kurs og forelesninger.
24. Pedagogisk plattform
Ledelsen har i samarbeid med det øvrige personalet utarbeidet en pedagogisk plattform
som forteller hva FK står for pedagogisk, hvilke verdier vi står for, hvilke forventninger vi
har til deltakerne og de ansatte, og hvorfor vi organiserer introduksjonsprogrammet slik
som vi gjør.
25. Strategi- og handlingsplan
Strategi- og handlingsplanen viser hovedmålsetting med delmål og beskriver den
strategiske tenkningen senteret har. Hovedmålsetting:
«a): FK skal være en trygg, positiv og utviklende læringsarena der den enkelte deltakers
mål skal stå i sentrum. Deltakerne skal nå et ferdighetsnivå som kvalifiserer dem for
arbeid eller videre utdanning samt motivere for samfunnsdeltakelse.
b) FK skal ha et godt arbeidsmiljø for de ansatte.»
26. Kompetansehevingsplanen
Vi har utarbeidet en kompetansehevingsplan som har sin forankring i Introduksjonsloven,
Læreplanen, Handlingsplanen og IMDi sine nasjonale målsettinger.
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Kompetansehevingsplanen, som tar utgangspunkt i Handlingsplanens målsetninger, lages
i samarbeid med alle skolens ansatte. Målet er å bidra til at alle medarbeidere i
organisasjonen videreutvikler sine evner og kompetanse slik at de kan gi et tilbud som
fører til at deltakerne når målene sine for opplæringen. Ledelsen og de ansatte kommer i
fellesskap fram til hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå den ønskede kompetanse.
27. Andre planer ved FK
Kommunikasjonsplan, plan for hvordan få deltakere ut i arbeidslivet og mål og
handlingsplan for IA-virksomhet.
28. Oppfølging av evalueringsrapporten
Også i 2018 har FK jobbet med å videreutvikle temaer som framkom i rapporten, bl a
individuell plan for deltakerne(IP). Vi har utviklet en ny og forbedret IP for norskfaget
som angir testet nivå på norsk og innen IKT. Videre settes forventet nivå i løpet av
perioden inn i planen. Andre temaer er IP-møter, egne grupper for deltakere med høy
utdanning(spor 3), prioritering av spor 1 –deltakere, språkpraksisplasser, egne
pedagogiske opplegg med praksis og norskopplæring knyttet til praksis og IKT-opplæring.
29. Saker som har påvirket og vil påvirke FK sin videre drift og

organisering:
1) Antall deltakere:
Det kom svært mange introdeltakere til FK i 2016 og 2017. Ihht prognosene hadde vi
forventet en nedgang i antall deltakere våren 2018. I stedet fikk vi en gruppe ekstra. For
høsten hadde vi, imidlertid, en reduksjon på ca 25%. Reduksjonen vil ihht prognosene
fortsette siden mange nå avslutter sitt introprogram, og det er færre flyktninger som
kommer til landet.
2) Alle eierkommunene har sagt opp sin deltakelse i FK:
Ski kommune skal pr 01.01.20 slås sammen med Oppegård kommune til Nordre Follo. I
desember fattet Ski kommune vedtak om å tre ut av Follo Kvalifiseringssenter IKS. Frogn
og Vestby kommuner fulgte umiddelbart opp med tilsvarende vedtak. Representantskapet
fattet vedtak før jul om at «Representantskapet tar til etterretning at eierkommunene har
sagt opp sine avtaler, og at det over nyttår 2018 blir behov for nærmere dialog om
uttreden.» Samtidig ble det tydelig uttrykt at i løpet av mars 2019 skulle FK få en konkret
tilbakemelding om løsning videre.
Kommunene, bl.a. ved representantskapet, har forsikret at de ansatte ikke skal bekymre
seg. De skal bli godt ivaretatt. Viser også til revidert Omstillingsavtale pr 15.10.18 for Ski
og Oppegård kommuner som skal sikre de ansatte som overføres fra FK til Ski. Mht det
faglige tilbudet går Ski sine deltakere inn i et nyopprettet læringssenter i Nordre Follo
kommune. Det er ikke avklart hvilken løsning Frogn og Vestby velger. Begge ønsker et
samarbeid med Ås kommune.
3) Når det gjelder de ansatte, er engasjementet stort, til tross for en usikker situasjon. Det
jobbes grundig og systematisk for å forbedre og videreutvikle tilbudet ved FK, og det
jobbes målbevisst for at deltakerne skal nå sine mål mht norskprøver, arbeid og utdanning
som er FK sitt oppdrag.
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05.03.2018

Vedlegg 1

Årsrapport 2018: STATISTIKK NORSKPRØVERESULTATER

Vår 2018
Sted

Hele
landet

FK

Antall

Muntlig

4423

Skriftlig framstilling

3616

Muntlig
Skriftlig
framstilling

Ikke
vurdert

Prosentandel resultater
Under
A1
A2
A1

3%

1%

4

B1

B2

13%

46%

30% 11%

13%

42%

35%

25%

50%

25%

1

5%

100%

Sommer 2018
Sted

Hele
landet

FK

Antall

Ikke
vurdert

Prosentandel resultater
Under
A1
A2
A1

B1

B2

Muntlig

12037

1%

14%

46%

30%

9%

Skriftlig framstilling

10061

2%

17%

47%

30%

4%

53

13%

51%

48

15%

27%

Muntlig
Skriftlig
framstilling

26,5% 9,5%
56%

2%

Vinter 2018
Sted

Hele
landet

FK

Antall

Muntlig

9271

Skriftlig framstilling

6920

Muntlig
Skriftlig
framstilling

Ikke
vurdert

2%

23
20

5%

Prosentandel resultater
Under
A1
A2
A1

B1

B2

1%

15%

45%

30%

10%

1%

15%

44%

31%

6%

4,5%

39%

25%

25%

52% 4,5%
35%

10%
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Sommer 2017
Sted

Hele
landet

FK

Antall

Muntlig

14271

Skriftlig framstilling

12736

Muntlig
Skriftlig
framstilling

Ikke
vurdert

Prosentandel resultater
Under
A1
A2
A1

B1

B2

12 %

46 %

32 %

9%

16 %

46 %

29 %

3%

47

4%

38 %

43 % 15 %

46

9%

43 %

48 %

4%

1%
1%

*)

*) Flere har bestått delprøver.

Vinter 2017
Sted

Hele
landet

FK

Antall

Muntlig

9578

Skriftlig framstilling

7969

Muntlig
Skriftlig
framstilling

Ikke
vurdert

4%

Prosentandel resultater
Under
A1
A2
A1

2%

42
40

2%

B1

B2

15 %

45 %

29 % 11 %

16 %

43 %

32 %

4%

14 %

50 %

31 %

5%

23 %

52 %

23 %

*)

*) Flere har bestått delprøver.
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12.03.19

Vedlegg 2

Resultat for introdeltakerne i eierkommunene
Frogn kommune 2017 og 2018
Antall

Aktivitet

2017: 6 avsluttet introprogram ved FK

1 i deltidsjobb
5 i NAV-tiltak
4 i arbeid
2 annet

2018: 6 avsluttet introprogram ved FK

Ski kommune 2018
Antall

Aktivitet

68 avsluttet introprogrammet

20 av 68 avsluttet sitt introprogram ved FK

12 i arbeid
24 i utdanning
32 i annet
6 i arbeid og utdanning
14 i annet

Ski kommune 2017
Tall fra SSB viser at 68 % av de deltakerne som avsluttet sitt introduksjonsprogram i Ski i 2017 er i
arbeid eller utdanning i november ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

Vestby kommune 2017 og 2018:
Hovedmål

Styringsindikator

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.18

Kommentar

Flyktninger skal
bosettes i
henhold til
bosettingsvedtak
og integreres i
arbeidsliv og
lokalsamfunn

Antall bosatte
flyktninger i henhold
til bosettingsvedtak

10 - 25
personer

10

IMDi anmodet kommunen om
kun å bosette 10 personer i
2018 (grunnet lavere
ankomsttall). Det ble bosatt to
familier hvorav begge var
overføringsflyktninger.

+ 3 familiegjenforente
Andel deltakere i
arbeid og utdanning
ett år etter
introduksjonsprogram

70 %

74,9%

==========
2018:

12 personer avsluttet intro i
2017:
66,6% (8) i jobb
8,3% (1) vdg. skole
16,6% (2) i NAV tiltak
8,3% (1) flyttet
====================
21 personer avsluttet intro i
2018:
19% (4) i arbeid
4,8% (1): Høyere utdanning
23,8% (5) vdg. skole
52,4% (11) Annet(hvorav 8 i
grunnskole for voksne.
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VEDLEGG 3: Oversikt over deltakerne 2018 (+2007 - 2017)
Snitt
2018

2018
Telletidspunkt

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 2010 2009 2008

Totalt deltakerantall

Jan
213

Febr Mars April Mai
212

210

222

217

Aug
163

Sept. Okt. Nov
164

168

169

Des.
160

190

246

216

169

208

240

230

221

Dag

152

141

165

135

131

2007

230

245

235

237

83

116

114

105

208

206

201

210

205

142

156

155

159

152

179

239

197

Ettermiddag

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Kveld

5

9

11

12

12

9

8

13

10

8

9,7*

7,3*

7*

Ski / Ski intro

118/55 113/47 116/49 119/54 117/54

96/38

Vestby / Vestby intro

53/39 54/36 54/35 53/34 51/34 35/26 34/23 35/23 35/23 34/22

44/30 62/35 54/30 50/22

61/26

75/18 67/11 64/18

70

76

73

68

Frogn / Frogn intro

39/24 41/25 40/25 48/27 48/28 32/20 32/20 33/20 38/24 36/23

39/24 41/24 36/21 29/14

34/13

42/17 40/15 51/17

54

43

23

37

12
32

66

73

87

89

Fordelt på: (totalt antall / introdeltakere)
98/34 101/32 102/33 96/31

108/43 140/76 144/75 87/40 104/30 119/35 106/29 92/22

118

108

110

115

116

84

75

75

78

76

96

135

126

75

68

70

56

56

57

49

40

48

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

6

17

14

23

10

25

27

NIR- rett og plikt

191

196

193

204

201

153

168

152

160

150

177

221

201

143

153

181

159

153

151

137

100

80

NIR - asylsøkere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

5

5

7

22

21

26

20/1 17/1 17/1 18/1 18/0

9/0

3/0 17/1 16/1

9/1

72

47

85

65

39

29

66

Deltakere på intro totalt

Andre kommuner
Tilskuddsordning

Bet. Selv/Plikt
Rett

1

1

1

1

1

1

1

2

1/1 *16/0

12

5/0

*8/2

*8

*2

*5

2

2

14/0,7 19/0,6 10/1,3 26/1,5

47/4

49/4

59/6

54/5

1

1

1

1

1

1

2

5

7/0,7

17/2

16/1,4

4/9

3/12

Overgangsordning
På venteliste (dag/kveld)

*5/2 *3/2

*) Tallet gjelder R/P deltakere som har fått undervisning i Oppegård og Ås. FK hadde ingen kveldsgrupper.

17/12 17/16 21/13
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

ÅRSRAPPORT 2018
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ÅRSRAPPORT 2018
•••

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
Leder
Nestleder

Navn
Thorbjørn Nerland
Jeanette Hoel

Representerer
Enebakk
Vestby
1

Personlig varamedlem
Øivind Gundersen
Lars Johan Rustad

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : FIKS Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018
•••
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Knut Erik Robertsen
Arne Maus
Odd Harald Røst (t.o.m. 17.9.18)
Stein Martinsen Wik (f.o.m. 17.9.18)
Lars Christian Bilet
Håkon Lars Henriksen

Frogn
Nesodden
Oppegård

Øyvind Solli
Jørn Bertelsen
Henriette B. Christiansen

Ski
Ås

Roar Thun
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
25.1
7.-8.2
20.2
22.2
28.2

Arrangement
Offentlige anskaffelser - Basiskurs
NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018
Offentlige anskaffelser – Evalueringsmodeller
Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv
Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv

Varighet
5,5 timer
11 timer
5,5 timer
1,5 timer
1,5 timer

NKRF Arena for forvaltningsrevisjon 2018
NKRF Møteplass for selskapskontroll 2018
FKT Sekretariatskonferansen 2018
Agresso – Opplæring fakturabestilling
Oslofjord-samling for KU sekretariat Vår 2018
Obligatorisk HMS-kurs

Deltakere
Wirum
Wirum
Wirum
Wirum
Wirum
Lilleheier
Wirum
Wirum
Wirum
Wirum
Wirum
Wirum

13.-14.3
15.3
20-21.3
4.4.
5.-6.4
16.-17.4
25.4
29.8
10.9
15.-16.11
SUM

Dagskurs Public 360
Offentlige anskaffelser – Basiskurs
Oslofjord-samling for KU sekretariat Høst 2018

Kaldahl
Kaldahl
Wirum

6 timer
5,5 timer
8 timer
97,5 timer

8 timer
6 timer
10 timer
1,5 timer
8 timer
18 timer

Merknad

Arrangør

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

Møtedeltakelse
Godtgjørelse

Ikke meldt forfall (4)
Innmeldt forfall ikke registrert (1)
Manglende utbetaling (3)

Kontaktinformasjon
Innkalling

Manglende mottak av innkalling (1)
Mangelfullt vedlegg i sak (1)

Protokoll
Møtested/-lokale

Forsinket utsendelse (1)
Endret møtested (3)

Møtedeltakelse
Godtgjørelse

Ikke meldt forfall (1)
Manglende utbetaling (1)

Journalføring

Tilsendt dokument ikke mottatt (2)
Innkommet post lagt feil (1)

Dokumentoffentlighet
Sak-/arkivsystem
Nettside

Mangelfull vurdering (1)
Nedetid (2)
Nedetid (2+)

Anbudskonkurranse

Forsinket anbudsutlysning (1)

Kontrollutvalg

2 av avvikene knytter seg til 2017.
Mangelfull kommunikasjon mellom
FIKS og politisk sekretariat
Feil registrert e-post adresse
Kommunen hadde kun oversendt
foreløpig årsmelding. Komplett
årsmelding ble ettersendt til utvalget.
Skyldes høyt arbeidspress før påske
Skyldes dobbeltbooking i kommunen

FIKS-styret
Sammenheng med omlegging av
lønnssystem i Ås kommune

FIKS
Tilsendte dokument som ikke var
mottatt er sendt på nytt fra
kommunen
Vurdering foretatt og rettet opp
Fulgt opp av Ås kommune v/IKT
Skyldes mangelfull
oppdatering/gammel plattform
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.

Utvalg
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
SUM

2018
Antall
Antall
møter
saker
9
36
6
42
8
42
6
30
7
46
6
27
8
37
50

260

2017
Antall
Antall
møter
saker
6
34
7
38
7
41
6
29
8
49
7
31
7
34
48

256

2016
Antall
Antall
møter
saker
6
48
6
43
7
59
7
43
7
59
6
42
7
48
46

342

2015
Antall Antall
møter
saker
7
57
7
51
7
47
7
40
7
46
8
38
8
43
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 kommunesammenslåingsprosessen 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:
Sak
Regnskapsrevisjon (RR):
Kommunale årsregnskap
Årsregnskap fra kommunale foretak (DFI KF)
Årsregnskap fra foretak (Vestby havn/Son
havnekontor)
Erklæring fra revisor
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2018
Revisjonens rapport pr 31.12.15
Revisjonens rapport pr 30.4.16

Beskrivelse

2018

Antall
2017

2016

Revisjonsberetning
Revisjonsberetning
Revisjonsberetning

7
1
1

7
1

7
1

Vurdering av uavhengighet

5

6

5
7

7
7
2
6
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Revisjonens rapport pr 31.10.16
Revisjonens rapport pr 30.4.17
Revisjonens rapport pr 31.10.17
Revisjonens rapport pr 31.12.17
Revisjonens rapport pr 30.4.18
Revisjonens rapport pr 31.10.18
Oppsummering interimsrevisjon 2017
Oppsummering revisjon 2017
Kundebrev
Nummerert brev
Forvaltningsrevisjon (FR):
Prosjektplan – Overordnet analyse
Overordnet analyse 2017-2020
Prosjektplan
Forvaltningsrevisjonsrapporter
Forvaltningsrevisjonsrapport

2
6
4

6

3

3

17
12

7
7
12
13

4
4
4
1
3
2

Forvaltningsrevisjonsprosjekt
Fellesprosjekt: Follo
landbrukskontor

10(14)
16(17)
1(5)

Forvaltningsrevisjonens årsmelding

-

-

3

Påse-ansvar overfor revisor:
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

3

6

-

-

1

2

1

2

2

1

1

-

1

1

-

1
-

-

2
4

78(88)

76

89

Valg av revisjonsordning/valg av revisor:
Valg av revisjonsordning
Valg av revisjonsordning (deltakelse i FDR IKS)
Valg av regnskapsrevisor
Valg av forvaltningsrevisor
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig
revisor
Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor

2018: Nordre Follo (Oppegård
og Ski), Frogn
2018: Enebakk, Nesodden og
Ås
2016: Frogn og Vestby
2017: Vestby
2016/2017: Frogn og Vestby
2018: Frogn
2017: Oppegård
2018: Oppegård
2017: Frogn
2018: Vestby

Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:
Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter
Utredninger/undersøkelser
Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med
Østfold kommunerevisjon IKS
SUM

4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo

2(3)
3

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./
Styreleder

Knut Erik Robertsen/s./

Jeanette Hoel/s./
Nestleder

Arne Maus/s./

Lars Chr. Bilet/s./

Stein Martinsen Wik/s./

Håkon L. Henriksen/s./
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STYRET

BEHANDLEDE SAKER 2018
Møte nr./
dato
28.02.18

Saks nr.

Sakstittel

Status

1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18

FIKS Årsberetning 2017 – Foreløpig
FIKS Årsregnskap 2017 - Foreløpig
Faglig forum 2018
Rapport fra sekretariatet
Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene
Referat og orienteringer

A
A
A
A
A
A

7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18

FIKS Årsberetning 2017
FIKS Årsregnskap 2017
FIKS – Regnskapsrapport pr 7.juni 2018
FIKS Budsjett 2019
Faglig forum 2018
Rapport fra sekretariatet
Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene
Referat og orienteringer

A
A
A
A
A
A
A
A

15/18
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18

FIKS – Regnskapsrapport pr 6.september 2018
FIKS – Lønnsoppgjør 2018
Faglig forum 2018
Rapport fra sekretariatet
Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene
Referat og orienteringer

A
A
A
A
A
A

21/18
22/18

Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS
Faglig forum 2018 – Evaluering

O
A

23/18
24/18
25/18
26/18
27/18

FIKS – Regnskapsrapport pr 30.november 2018
Rapport fra sekretariatet
Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene
Møteplan 2019
Referat og orienteringer

A
O
A
A
A

14.06.18

13.09.18

08.11.18

06.12.18

Kode
A
B
O
U

Forklaring
Saken er avsluttet
Under behandling
Til videre oppfølging
Saken går ut
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STYRET I FIKS

Saksutskrift
FIKS Årsregnskap 2018
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00043-2
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
13.06.2019

Saknr
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
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
SUM

Beløp
46 000
53 000
58 000
70 000
75 000
56 000
59 000
417 000

Saksutskriften bekreftes
Ås, 25.juni 2019

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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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
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
SUM

Beløp
46 000
53 000
58 000
70 000
75 000
56 000
59 000
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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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
01.01.18 Inngående balanse
31.12.18 Avsetning fond FIKS årsoppgjør 2018
SUM

Beløp
182 201,31
452 390,74
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
Gjennomsnittspremie
Bruttogaranti
Tidligpensjon
Premietilskudd

Beløp
90 373
16 886
10 205
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.
Saksbehandler

18/00157-4
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
13.06.2019

Saknr
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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Vår ref.: 18/00157
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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.

Ås kommune
Vår ref.: 18/00157
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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

Ås kommune
Vår ref.: 18/00157
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Viken Kontrollutvalgssekretariat
Fremtidsrettet

og robust

sekretariat

10. juli 2019
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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.

4
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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:
Organisasjonsform

FIKS
Koml. § 27

KUBIS
Koml. § 27

ROKUS
IKS

Deltakere/eiere (1.1.19)

7 kommuner

13 kommuner

Deltakere/eiere (1.1.20)

5 kommuner

16 kommuner
+1 fylkeskommune
14 kommuner (Hol
kommer inn som eier)
Flå kommune (ønsker
å bli deltaker)

Andre oppdrag

Innbyggertall pr. 1.1.19

142 671

11 kommuner
2 kommuner
(Asker til 1.1.20) og
Bærum)

269 265

293 020
(+188 364)

Øverste styringsorgan

Styret

Styret

Representantskapet

Ansatte årsverk
Ansettelsesforhold

1,6
Ås kommune

3
Buskerud fylkeskomm.

3,4
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
Salg av tjenester (2019)

1,96 mill. kr.

3,42 mill. kr

2,98 mill. kr.
+400 000 kr

Kostnader pr innbygger

13,8 kroner

12,7 kr

10,4 kroner

Antall møter (2018)
Antall møter pr utvalg

52
7-8 møter

113
6-7 møter

118
7-8 møter

Antall saker (2018)
Antall saker pr møte

266
5-6 saker

1.016
8-9 saker

863
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.

6

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon 10.07.2019

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.
7
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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
4

Se Overå og Bernt; Kommuneloven med kommentarer 2006, s. 203
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.

Oppgaver av
forretningsmessig
art

Rettssubjekt
Skattesubjekt
Eierskap

Nei/kan være
Nei
Deltakere

Ja
Ja
Deltakere – eierandel

Antall eiere/deltakere
Innmelding

Minst 2
Likelydende vedtak i
samtlige kommunestyrer

Minst 2
Likelydende vedtak i
samtlige kommunestyrer

Uttreden

Ett års skriftlig varsel

Styringsdokument
Endring av
styringsdokument
Eierstyring

Ingen lovkrav. Fastsettes
i samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtale
Skal vedtas av alle
kommunestyrene
valg av representantskap

Fremme
medlemmenes
økonomiske
interesser
Ja
Ja
Medlemmer –
medlemskap
Minst 2
Styret godkjenner
innmelding etter
søknad
Tre måneders
skriftlig varsel
Vedtekter
Årsmøte
valg av delegat til
årsmøtet

Øverste styringsorgan

Representantskap

Representantskap

Årsmøte

valg av fullmektiger
til
generalforsamling
Generalforsamling

Møte- og stemmerett

Representantskapets
medlemmer og
personlige vara
Flertall av valgte
medlemmer

Representantskapets
medlemmer og
personlige vara
2/3 av valgte
medlemmer

Medlemmer eller
medlemmer
m/fullmakt
Flertall av de
møtende

Aksjonærer eller
fullmektig med
fullmakt fra eierne
Flertall av de
møtende

Flertall av de møtende

Flertall av de møtende

2/3 av de avgitte
stemmene

2/3 av alle eierne

Flertall av de
møtende
2/3 av de avgitte
stemmene

Flertall av de
møtende
2/3 av de avgitte
stemmene

Krav til
beslutningsdyktighet
Flertallskrav
Generelt
-

Endring av
styringsdokument

Selskapsavtale
Skal vedtas av alle
kommunestyrene
valg av representantskap

Ja
Ja
Aksjeeier
En eller flere
Kjøp av aksje
Salg av aksje
Vedtekter
Generalforsamling
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Krav om kapital
Økonomisk
Ansvar
Beslutningsmyndighet
for budsjett og
økonomiplan

7.2

Nei
Ubegrenset

Nei
Ubegrenset

Representantskapet

Representantskapet

Ja
Begrenset til
innskutt kapital
Styret

Ja
Begrenset til
aksjekapitalen
Styret

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
12
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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.

13

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon 10.07.2019

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
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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
Overføringer
Salgsinntekter
Totalt
Driftsutgifter
Lønn inkl sos
Drift
Brutto driftsresultat

Budsjett
7 072 100
200 000
7 272 100
5 509 000
1 763 100
0

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

Deltakerinnskudd

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

Ullensaker

36 576

284 000

Ringerike

30 283

275 000

Kongsberg

27 410

300 000

Lier

25 980

190 000

Eidsvoll

24 647

240 000

Nittedal

23 545

240 000

302 000
292 000
283 000
320 000
196 000
247 000
245 000

6,5
6,5
5,5
4,5
4
3,5
3,5

52 000
52 000
44 000
36 000
32 000
28 000
28 000

Nes
(Akershus)

21 681

230 000

235 000

3,5

28 000

Ås

20 084

279 000

Nesodden

19 287

273 500

Øvre Eiker

18 926

190 000

Rælingen

17 874

213 000

Vestby

17 486

261 000

313 000
305 000
210 000
219 000
291 850

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

28 000
28 000
28 000
28 000
28 000

Nye
AurskogHøland

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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85 000

200 000
196 000
234 700
135 000
171 000
150 000
140 000
154 000
110 000

3,5
3,5
3
1,5
1,5
1
1
1
1

28 000
28 000
24 000
12 000
12 000
8 000
8 000
8 000
8 000

2 482

120 000

140 000

1

8 000

Krødsherad

2 277

85 000

110 000

1

8 000

Rollag

1 411

85 000

Flå

1 069

80 000

100 000
100 000
7 072 100

0,5
0,5
100

Modum

13 880

180 000

Nannestad

13 240

190 000

Enebakk

10 945

216 000

Hole

6 833

125 000

Gjerdrum

6 704

166 000

Hol

4 471

Sigdal

3 488

125 000

Hurdal

2 903

150 000

Flesberg

2 688

Nore og
Uvdal

9

4 000
4 000
800 000

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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11

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.

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.

18
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VIKEN
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale

Org nr. xxx yyy zzz
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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
948 164 256
921 234 554
964 950 113
964 949 581
940 898 862
964 951 462
963 999 089
864 949 762
944 889 116
960 010 833
939 780 777
942 402 465
964 962 855
857 566 122
820 710 592
842 566 142
970 491 589
964 950 202
938 679 088
944 383 565
971 643 870
964 950 946
940 100 925
964 963 282
952 540 556
964 962 766
933 649 768
943 485 437
954 597 482
964 948 798

Kommunenavn
Aurskog-Høland
Drammen
Eidsvoll
Enebakk
Flesberg
Flå
Frogn
Gjerdrum
Hol
Hole
Hurdal
Kongsberg
Krødsherad
Lier
Lillestrøm
Lørenskog
Modum
Nannestad
Nes (Akershus)
Nesodden
Nittedal
Nore og Uvdal
Ringerike
Rollag
Rælingen
Sigdal
Ullensaker
Vestby
Øvre Eiker
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
Drammen1
Lillestrøm2
Lørenskog
Ullensaker
Ringerike
Kongsberg
Lier
Eidsvoll
Nittedal
Nes (Akershus)
Ås
Nesodden
Øvre Eiker
Rælingen
Vestby
Aurskog-Høland3
Frogn
Modum
Nannestad
Enebakk
Hole
Gjerdrum
Hol
Sigdal
Hurdal
Flesberg
Nore og Uvdal
Krødsherad
Rollag
Flå

Eierandel
(i %)
9,0
9,0
6,5
6,5
5,5
4,5
4,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
100,0

Deltakerinnskudd
72 000
72 000
52 000
52 000
44 000
36 000
32 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
24 000
12 000
12 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
4 000
4 000
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.
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.
2
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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.
Side 4 av 7

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS versjon 100719

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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KONTROLLUTVALGET I
SKI KOMMUNE
STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2011 - 2019
Nr. 1/19
Kommune

Prosjekt

Ansvar/
Utfører

1.Tema

2.Mål/
problemstillinger

3.Prosjektplan

4.FR-rapport

A jour pr 10.09.19
5.Oppfølging
6.Annet
FR-rapport

Ski
2011:
Kvalitet i grunnskolen

FDR

KU 7.12.10

KU 31.1.11

KU 2.5.12
KST 5.9.12

KU 24.9.13
KST 6.11.13

2012:
Kvalitet i sykehjem

FDR

KU 12.12.11

KU 8.2.12

KU 10.10.12
KST 7.11.12

KU 24.9.13
KST 6.11.13
KU 16.9.14

2013:
NAV Ski – styring og samarbeid

FDR

KU 12.9.12

KU 20.11.12

KU 12.6.13

Prosjektstyring

FDR

KU 12.9.12

KU 5.2.13

KU 14.5.13

Omorganisering – økonomi og IKT

FDR

KU 5.2.13

KU 13.3.13

KU 14.5.13
KU 4.3.14
KU 6.5.14
KU 1.9.15
KU 13.10.15

KU 10.6.14
KST 3.9.14
KU 3.5.16
KU 14.6.16
KST 7.9.16

KU 6.5.14
KST 18.6.14
KU 2.6.15
KST 2.9.15
KU 22.1.18
KST 14.2.18

2014:
Barnevern – samarbeid og kvalitet

FDR

KU 24.9.13

KU 4.3.14

Samhandlingsreformen

FDR

KU 24.9.13

KU 29.10.13
KU 3.12.13
KU 28.1.14
KU 29.10.13

Follo Ren IKS

FDR

KU 24.9.13

KU 10.6.14

KU 16.9.14
KU 28.10.14

2015:
Vann og avløp

FDR

KU 16.9.14

KU 28.10.14

Sikkerhet og beredskap

FDR

KU 16.9.14

KU 28.10.14

PPT i skole og barnehage

FDR

KU 16.9.14

KU 28.10.14

KU 20.1.15
KST 8.4.15
KST 6.5.15
KU 28.10.14
KST 3.12.14
KU 12.5.15
KST 17.6.15

KU 1.3.16
KST 13.4.16

KU 25.11.14

KU 1.9.15
KST 28.10.15

KU 3.3.15
KU 25.11.14
KU 20.1.15
KU 25.11.14

KU 13.10.15
KST 2.12.15

KU 1.11.16
KU 20.3.17
KST 15.5.17
KU 1.11.16
KU 13.12.16
KST 18.1.17
KU 1.3.16
KST 13.4.16

KU 28.1.14

KU 12.5.15
KST 2.9.15

KU 1.9.15
KST 9.3.16
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2016:
Psykisk helsearbeid for barn og unge

FDR

KU 13.10.15

KU 24.11.15

KU 26.1.16

KU 20.9.16
KST 12.10.16

Internkontroll

FDR

KU 13.10.15

KU 24.11.15

KU 26.1.16

KU 24.1.17
KST 15.2.17

FDR

KU 20.9.16

KU 1.11.16

KU 13.12.16

KU 24.1.17
KU 20.3.17
KST 15.5.17

Byutvikling

FDR

KU 13.12.16

KU 7.3.17

KU 2.5.17

Eiendomsforvaltning

FDR

KU 13.12.16

KU 24.1.17

KU 7.3.17

Kommunale anskaffelser

FDR

KU 13.12.16

KU 7.3.17

KU 2.5.17

KU 17.10.17
KST 13.12.17
KU 19.3.18
KST 30.5.18
KU 22.1.18
KST 14.2.18

2018:
Integrering av flyktninger

FDR

KU 5.9.17

KU 28.11.17

KU 22.1.18

Ressurskrevende brukere

FDR

KU 5.9.17

KU 28.11.17

KU 19.3.18

Empo AS

FDR

KU 28.11.17

KU 22.1.18

KU 11.6.18

Organisasjonskultur m.m.
Follo landbrukskontor

FDR
FDR

KU 14.5.18
KU 2.5.17
KU 5.9.17
KU 17.10.17

KU 4.9.18

KU 16.10.18
KU 19.3.18
(orientering)

2019:
Investeringer og gjeld

FDR

KU 22.1.19

KU 19.3.19

2017:
Gjennomgang av saken om
Kunstisflaten/
Møteplassen

Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Under behandling
O
Til videre oppfølging
U
Saken utgår

KU 30.4.19

KU 4.9.18
KST 26.9.18
KU 22.1.19
KST 13.2.19
KU 30.4.19
KU 28.5.19
KU 27.11.18
KST 13.2.19

KU 7.3.17
KST 29.3.17
KU 19.3.18
KST 30.5.18
KU 5.9.17
KST 27.9.17
KU 11.6.18
KST 29.8.18
KU 19.3.19
KST 12.6.19
KU 27.11.18
KST 13.2.19
(frist: ut 2018)
(frist: ut 2018)
(frist: 12 mnd.)
(frist: 6 mnd.)

Felles
prosjekt
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KONTROLLUTVALGET I
SKI KOMMUNE
BEHANDLEDE SAKER 1. HALVÅR 2019
Møte nr./
dato
22.01.19

Saks nr.
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19

Sakstittel
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune – ny behandling –
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, jf. Fvl § 13
Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressurskrevende brukere i Ski
kommune.
Forvaltningsrevisjon Grunnskole – mål og problemstillinger
Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning – mål og
problemstillinger
Henvendelse til kontrollutvalget – Vedrørende driftskostnader for
idrettsanlegg ved Ski kommune
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo
kommune
Referat og orienteringer

Status
A
O
A
A
A
A
A
A

19.03.19
A

13/19

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune – rådmannens
tilbakemelding – Unntatt etter offentlighetsloven Off § 13, jf. Fvl §
13
Ski kommune – foreløpig årsregnskap 2018
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av
saken om Kunstisflaten/Møteplassen
Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld – mål og
problemstillinger.
Referat og orienteringer

14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19

Ski kommune – Årsmelding 2018
Ski kommune – Årsregnskap 2018
Forvaltningsrevisjonsrapport Empo AS
Høring – Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Referat og orienteringer
Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld – prosjektplan

A
A
A
A
A
B

20/19

Bekymringsmeldinger om skoler i Ski kommune – rådmannens
tilbakemelding Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, jf Fvl § 13
Forvaltningsrevisjon Empo AS – ny behandling
Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune –
Rådmannens tilbakemelding
Oppsummering revisjon 2018
Møteplan 2. halvår 2019
Referat og orienteringer
1. tertialmelding 2019

O

9/19
10/19
11/19
12/19

A
A
A
A

30.04.19

28.05.19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19

Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Under behandling
O Til videre oppfølging
U
Saken utgår

O
O
A
A
A
A
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KONTROLLUTVALGET
I SKI KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 28.05.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Retningslinjer for utvalget
Aktivitetsplan
Møteplan
(møtene starter kl. 18:00)

Frist

Ansvar

Status

januar
juni
Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 22.1.19
KU 28.11.17
Ajourføres etter hvert KU-møte

FIKS

Møter 1.halvår 2019:
22.1 – Formannskapssalen, Ski rådhus
19.3 – Formannskapssalen, Ski rådhus
30.4 – Formannskapssalen, Ski rådhus
28.5 – Formannskapssalen, Ski rådhus

Avsluttet
KST 13.2.19

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Møter 2.halvår 2019:
17.9 – Auduns sal, Ski rådhus
29.10 – Auduns sal, Ski rådhus
10.12 – Auduns sal, Ski rådhus
5.
6.

7.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Fellesmøter med Oppegård KU
4.2.19 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus
20.8.19 – Kantinen, Oppegård rådhus
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS
FIKS
FIKS

Gjennomført
Gjennomført

Deltakere:
Roar Thun
Torill Rønsen Ekeberg
Lars Christian Bilet

Gjennomført
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni

FIKS

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S

8.

9.

10.

11.

12.

Kommunens årsmelding og årsregnskap:
Kommunens årsmelding og årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019)
2. Tertialrapport (mai-aug 2019)
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsstrategi 2018
Pr. 31.10.18(perioden 01.05.18- 31.10.18)
Pr. 30.04.19 (perioden 01.05.18- 30.04.19)
Årsrapport forvaltningsrevisjon 2018
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
Integrering av flyktninger
Ressurskrevende brukere
Follo landbrukskontor (fellesprosjekt)
EMPO AS

Organisasjonskultur m.m.

Status

Avsluttet

Svein Kamfjord
Anne Marit Holene
Bente Njøs Paulshus
Karl Macken Johnsen
Deltakere:
Roar Thun

15.04

Rådmann
FDR
FIKS

KU 30.4.19
KU 30.4.19
KU 30.4.19

Mai
Sep

Rådmann
Rådmann

KU 28.5.19

FDR
FDR
FDR
FDR

KU 4.9.18
KU 27.11.18
KU 28.5.19

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 09.11.16

2018
2018
2018
2018

FDR
FDR
FDR
FDR

KST 26.9.18
KST 13.2.19
KST 13.2.19

2019

FDR

KU 4.9.18 – FR rapport
KU 22.1.19 – FR rapport
KU 27.11.18 - FR rapport
KU 28.11.17 - Tema
KU 22.1.18 – Mål og problemstillinger
KU 11.6.18 – Prosjektplan
KU 30.4.19 – FR rapport sendt tilbake
KU 28.5.19 – FR rapport
KU 14.5.18 - Tema
KU 4.9.18 – Mål og problemstillinger

Nov 2018

Aktivitetsplan

2

32/19 Referat og orienteringer - 19/00016-5 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Ski KU pr 280519

Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

KU 16.10.18 - Prosjektplan
13.

14.

Forvaltningsrevisjon 2019:
Grunnskole

FIKS

Infrastrukturprosjekters belastning

FIKS

Investeringer og gjeld

FIKS

Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjoner:
Vann og avløp
Beredskap
Omorganisering, økonomi og IKT (2016)
Psykisk helsearbeid for barn og unge (2016)
Internkontroll (2017)
Kunstisflaten/møteplassen (2016)

15.
16.

17.

Byutvikling (2017)
Kommunale anskaffelser (2017)
Eiendomsforvaltning (2017)
Budsjett for kontroll og revisjon
Budsjett for kontroll og revisjon 2019
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017 – 2020
Andre undersøkelser/oppfølginger:
Ny ROS-analyse oversendes KU våren 2017 (KU 48/16)

KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Utsatt
KU 27.11.18 – Tema
KU 22.1.19 – Tema trukket
KU 22.1.19 – Tema
KU 19.3.19 – Mål og problemstillinger
KU 30.4.19 - Prosjektplan

28.4.16
2.6.16 og
2.12.16
7.3.17
12.4.17

Rådmann
Rådmann

KU 20.3.17
KU 13.12.16

KST 15.5.17
KST 18.1.17

Rådmann
Rådmann

KST 14.2.18
KST 29.3.17
KST 30.5.18

15.8.17
15.5.18
28.2.19
13.6.18
31.12.18
31.12.18

Rådmann
Rådmann

KU 22.1.18
KU 7.3.17 – KU ønsker oppfølging av
anbefaling g)
KU 19.3.18
KU 5.9.17
KU 11.6.18
KU 19.3.19
KU 27.11.18

September

FDR/FIKS

KU 4.9.18

KST 12.12.18

2016

FIKS

KU 20.9.16

KST 12.10.16

Våren 2017

Rådmann

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 16.10.18 - Orienteringssak

Rådmann
Rådmann
Rådmann

Aktivitetsplan

KST 27.9.17
KST 29.8.18
KST 13.2.19
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Kommunens varslingsrutiner – varslingsmottak

2017

Rådmann

Bekymringsmeldinger om skole i Ski (U.OFF.)

Aktivitetsplan

Status

Avsluttet

KU 14.5.18 – Etterspurt
KU 11.6.18 – Orienteringssak
KU 27.11.18
KU 22.1.19
KU 19.3.19
KU 28.5.19
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