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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 22/19

Revisjonsplan 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00109-3
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.
Vedlegg:
Vestby kommune revisjonsplan 2019, Uavhengighetserklæring Vestby kommune
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger Deloitte AS sin revisjonsplan for 2019 for Vestby kommune, datert
august 2019.
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 6:
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4.
Revisjonsplanen
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden juni 2019 til mai 2020,
jf. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2019.
Fokusområder
Deloitte AS har listet opp følgende fokusområder:
Særskilte fokusområder






Drift og Investering
Selvkost
Lønn / pensjoner
Lønn / personal
Merverdiavgift
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Normale fokusområder












Sporadiske leieinntekter
Vare/-tjenestekjøp (inkl. mva-behandling)
Skatteinntekter/Rammetilskudd
Låneforhold
Anleggsmidler
Kundefordringer / øvrige fordringer
Budsjett / egenkapital / disponeringer
Bank
Offentlige anskaffelser
Brukerinnbetalinger / eiendomsskatt
Son havnekontor (Vestby Havn)

Hovedkonklusjoner etter årsoppgjørsrevisjonen for 2018
Hovedkonklusjoner:






Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i
kommunens etterlevelse av budsjettvedtak.
Det er avdekket noen svakheter i kommunens internkontroll på de områder som inngår i
ordinær regnskapsrevisjon.
Det er avdekket noen svakheter relatert til vurdering av fradragsrett for inngående
merverdiavgift.
Generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser.
Selvkostfond slam, eldre enn anbefalt i gjeldende veileder på området.

Vurdering av uavhengighet
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor, datert 12.august 2019.
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Vestby
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor.
VURDERING
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.
Antallet fokusområder for revisjonsåret 2019 er økt i forhold til fokusområder for
revisjonsåret 2018. Fokusområdene Lønn / personal og Merverdiavgift er nå blitt
særskilte fokusområder. De normale fokusområdene Sporadiske leieinntekter,
Anleggsmidler er nye fokusområder.
Avslutning
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 10.09.19

Side 2 av 2
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Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2018

• Hovedkonklusjoner:
• Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i kommunens etterlevelse
av budsjettvedtak.
• Det er avdekket noen svakheter i kommunens internkontroll på de områder som inngår i ordinær
regnskapsrevisjon.
• Det er avdekket noen svakheter relatert til vurdering av fradragsrett for inngående merverdiavgift.
• Generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser.
• Selvkostfond slam, eldre enn anbefalt i gjeldende veileder på området.

© 2019 Deloitte AS
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år
Vår oppgave
Vi gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing.
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
Vi skal avgi en uttalelse:

Betryggende sikkerhet for
at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig
feilinformasjon

• om årsregnskapet til Vestby kommune er avgitt i samsvar med lov og forskrift og
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i
Norge.
• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i
samsvar med lov og forskrift.
• at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.
© 2019 Deloitte AS
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Oppsummering av revisjonsplanen
Kartlegging

Fokuset for 2019 er å bli ytterligere kjent med kommunen ved å gå
nærmere inn på sentrale rutiner, og oppdatere oss på endringer i
internkontrollen som er av betydning for regnskapsavleggelsen.

•

Vesentlighet

Fokusområder

•

Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 5 områder ved årets revisjon:
(1) – Drift/investering
(2) – Lønn / Pensjoner
(3) – Selvkost
(4) – Lønn / personal
(5) - Merverdiavgift

•

Verdi

Uavhengighet

© 2019 Deloitte AS

Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av
samlede driftsinntekter.
Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

•
•

Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon.
Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.
I tillegg til 5 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre
områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i
revisjonen.

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

4
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)
Revisjonshandlinger
Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske
handlinger.

Fokus på kontrollmiljø
og internkontroll i
forretningsprosessene

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

Opparbeide og oppdatere vår
forståelse av kommunens og
dens omgivelser, herunder
identifisering av relevante
kontroller

© 2019 Deloitte AS

Identifisere
risikoer og
kontroller som
adresserer disse
risikoene

Vurdere om relevante
kontroller er
hensiktsmessig
designet og
implementert

Dersom det anses
hensiktsmessig, teste
effektiviteten av
utvalgte kontroller

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

5
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Revisjonsprosessen
1. Interim

Mål

Handlinger

© 2019 Deloitte AS

Forståelse av virksomheten og den
interne kontrollen

• Gjennomgang av internkontrolldokumentasjon og rutiner,
herunder endringer. Fokus på at
alle rutiner og kontroller skal
være skriftlig beskrevet.
• Møte med administrasjonen
• Oppfølging endringer i regelverk
• Detaljtester
• Kontroll av kostnadsbilag i
forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen

2. Årsoppgjør

Avdekke eventuelle svakheter og
vesentlige feil

Substanstesting
• Analytiske tester
• Detaljtester
• Avstemming mot eksterne
bekreftelser

3. Regnskapsavleggelse

Avlegge korrekt årsregnskap

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

Resultater

Sikkerhet for at rutiner og
kontroller er effektive

Bekrefte at rapportering ikke
inneholder vesentlige feil

Avgi revisjonsberetning

Tidspunkt

Desember

Februar / mars

15. april
6
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Risikovurdering
Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, rådmannens ledergruppe samt
økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert flere risikoområder med særskilt fokus på og
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår.
Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren nedenfor.
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Omdømme
Drift/Investering
Skatteinntekter og
rammetilskudd

M
e
d
i
u
m

Lønn/personal
Selvkost

Anleggsmidler

Lønn/Pensjoner)
Misligheter

Brukerbetalinger
eindomsskatt

Budsjett /
egenkapital /
disponering

Vare/tjeneste kjøp
L
a
v

Merverdiavgift

Offentlige anskaffelser

Bankinnskudd
Likvider
Kundefordringer
Låneforhold
Lav

Medium

Høy

Sannsynlighet
© 2019 Deloitte AS
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Særskilte
fokus –
områder
Drift og
Investering

Selvkost

Lønn / pensjon

© 2019 Deloitte AS

Beskrivelse av





Utførelse av revisjonen

risiko

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



Oppfølging av at det er etablert hensiktsmessige rutiner og
kontroller på dette området.



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

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




Konklusjon etter 2018 revisjonen



Det er avdekket at det er bokført kostnader hvor det er tvil om
kostnader er korrekt bokført med hensyn til drift og investerings
grensedragningen.

Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på.



Fordelingsnøkler ajourføres hvert år.

Innhenter kommunens selvkostkalkyler.



Det er etablert egne selvkostområder der dette er et krav.



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



Selvkostfond slam inneholder elementer fra 2011 og 2012.



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



Kontroll av benyttet rentesats.



Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar
med regnskapet.



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



Følge opp at feilen i gebyrregulativet for 2019 er rettet opp.



Manglende avstemminger av data i Agresso mot data registrert i
KLP og SPK gjennom året, noe som kan medføre at grunnlaget
aktuaren benytter ved sine beregninger kan være vesentlig feil.



Risiko for feil pensjonsberegninger som
følge av feil innmelding av faste data.



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



Risiko for feil presentasjon i regnskap og
note.



Oppfølging av om den regnskapsfaglige kompetansen er
styrket.





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



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

Kontrollert aktuarberegninger mot regnskap og mot note. Ingen
avvik.



Forutsetningene er korrekt.



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



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



Følge opp at bestandskontoll utføres minst 2 ganger hvert år
i samsvar med anbefalinger fra KLP.

8
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Beskrivelse av risiko

Særskilte fokus –
områder
Lønn / personal

Mervediavgift

© 2019 Deloitte AS



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



Det er risiko for manglende gyldighet av lønn.






Utførelse av revisjonen


Innhente kommunens rutiner og kontroller på lønnsområdet.



Innhente kommunens rutiner og kontrollere relatert til
sykelønnsrefusjoner.

Det er også risiko for periodisering og
nøyaktighet.



Følge opp at tidligere avdekkede manglende kontroller nå er
implementert.

Risiko for manglende sykelønnsrefusjoner.



Innhente kontrolloppstilingen og avstemme regnskap mot lønn.



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



Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger.





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



Delotte holder mva kurs 12. september

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

Konklusjon etter 2018 revisjonen


I lønnssystemet er det ikke tvungen utfylling av
relevante felter i systemet. Det er i tillegg ikke
implementert relevante kontroller som sikrer
korrekt lønnskjøring. Det ble avdekket
lønnsutbetaling uten at det var foretatt skattetrekk.



Manglende internkontroll vedrørende
lønnsutbetaling.



Formalia feil vedrørende reiseregninger.

Kontroll av bilag i forbindelse med attestasjon
momskompensasjonsoppgaven.



Avdekket mangelfull dokumentasjon knyttet til
fordelingsnøkler ved fellesanskaffelser.

Kontroll av bilag ikke omfattet av reglene for momskompensasjon



Til tross for at det er gjennomført intern opplæring
på dette området, avdekkes det mye feil ved våre
kontroller ved attestasjon av
momskompensasjonsoppgaven.

9
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Beskrivelse av risiko

Normal fokus –
områder

Utførelse av revisjonen

Konklusjon etter 2018 revisjonen

Sporadiske
leieinntekter



Risiko for at ikke alle sporadiske
leieinntekter blir korrekt fakturert og
bokført.



Følg opp at det er iverksatt nødvendige tiltak på området.



Avdekket manglende arbeidsdeling.

Vare/ tjenestekjøp (inkl.
mva-behandling)



Risiko for at kommunen ikke har
implementert rutinen for utgifter.



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



Bilag er kontrollert løpende gjennom året i
forbindelse med momskompensasjon.



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





Bilag ikke omfattet av reglene om
momskompensasjon er kontrollert.



Risiko for at kommunen ikke etterlever
innkjøpsreglementet

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



Lite feil ved kontroll gyldigheten av kjøpene.





Analytiske kontroller avdekket ingen avvik.



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

Kontroll av bilag i forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen.



Avdekket mva relaterte feil



Kontroll av bilag kostnader som ikke er omfattet av
momskompensasjonen.



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



Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern
dokumentasjon (Børre Stolp).



Kontroll mot “Børre Stolp” avdekket ikke
vesentlige avvik.



Risiko for manglende regnskapsføring
av alle låneforhold.



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



Våre kontroller avdekket ikke vesentlige
avvik.



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



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



Risiko for manglende eksistens og for
høy verdi



Tilganger kontrolleres på stikkprøvebasis.



Risiko for at tilganger ikke er gyldige

Ved bruksendring innhent skriftlig vurdering av verdien.

Våre kontroller avdekket ikke vesentlige
avvik.







Risiko for at avskrivninger ikke skjer
ihht kommuneloven



Innhent anleggsregister og kontroller mot regnskapet



Kontroller av avskrivningssatser er i samsvar med
lovbestemte satser.

Skatteinntekter/
Rammetilskudd

Låneforhold

Anleggsmidler

© 2019 Deloitte AS
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Beskrivelse av risiko

Normal fokus
– områder
Kundefordringer/
øvrige fordringer

Budsjett /
egenkapital /
disponeringer

Bank

Offentlige
anskaffelser

© 2019 Deloitte AS

Utførelse av revisjonen



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



Innhente kommunens rutiner for oppfølging
av kundefordringer.



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



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



Det er risiko knyttet til innleggelse av vedtatt budsjett og
justeringer gjennom året.



Innhente og vurdere kommunens avstemming
av kretsløp og noter.



Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond.





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

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



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



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



Kontroll at budsjettet i regnskapet er i
samsvar med vedtatt budsjett med
justeringer.



Følge opp at kommunen har foretatt en
gjennomgang av bundne fond.



Gjennomgang av bankrettigheter og
administratorrettigheter i bank.





Risiko for manglende avstemminger av kommunens bankonti.

Risiko for at kommunen ikke etterlever
anskaffelsesregelverket.



Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner
og gjennomgår store avstemmingsposter.



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



Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt
etterlevelse av regelverket.

Konklusjon etter 2018 revisjonen


Våre kontroller avdekket ikke vesentlige feil.



Ikke avdekket vesentlige avvik.



Manglende internkontroll vedrørende oversikt over bruk av
bundne fond



Rutiner for bankkonti er gjennomgått.



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



Har gjennomgått kommunens egen oppfølging av
etterlevelse og tatt stikkprøver mot disse.



Våre stikkprøver avdekket brudd på anskaffelsesregelverket
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Beskrivelse av risiko

Normal fokus
– områder
Bruker-



innbetalinger /
eindomsskatt

Son Havnekontor
(Vestby Havn)

© 2019 Deloitte AS

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

Utførelse av revisjonen


Revidere området med analytiske
substanskontroller på enhetsnivå.



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



Følg opp at Komtek er tatt i bruk ved
fakturering av eiendomsskatt.



Risiko for manglende fullstendighet og feil periodisering av
inntektene.



Innhente beskrivelse av rutiner og kontroller,
gjennomgang med Havnesjefen.



Risiko for manglende ajourhold og manglende etterlevelse av
bokføringsloven.



Interimsrevisjon.



Kontroll avstemte inntekter, inkl kontroll av
periodiseringen.



Følge opp at det foreligger avtaler som
regulerer forholdet til nærstående parter.



Følge opp at det er avklart hvordan
kommunen skal håndtere bryggeanlegg med
kort gjenværende leieavtale.



Risiko for at transaksjoner med nærstående ikke er behandlet
i samsvar med prinsippet om «armlengdes avstand».



Risiko for at det ikke foretas nødvendige nedskrivninger av
deler av bryggeanlegget hvor det er kort gjenværende leietid.

Konklusjon etter 2018 revisjonen


Ikke etablert systematiske kontroller som sikrer at alle
eiendommer som skal betale kommunale gebyrer faktisk er
registrert i systemet og mottar korrekte fakturaer.



Eiendomsskatt faktureres direkte i Agresso, man mister da
muligheten til å kontrollere mot matrikkel for å sikre korrekt
fakturering. Manuell registrering av listen fra skattekontoret,
uten at registreringen blir kontrollert av en annen enn den
som har foretatt registreringen.



Generelt manglende arbeidsdeling ved registrering av både
nye satser og ved registrering av fakturagrunnlag relatert til
brukerinnbetalinger.



Ikke mottatt etterspurte avtaler som regulerer transaksjoner
og mellomværende mellom Son Havnekontor og Vestby
kommune.



Observert kostnader for 2019, indikerer at
anordningsprinsippet ikke er fulgt.



Regnskapet ble avlagt innen fristen.

12

22/19 Revisjonsplan 2019 - 19/00109-3 Revisjonsplan 2019 : Vestby kommune revisjonsplan 2019

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities.
DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL
and its member firms.
Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit,
consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of
member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s
approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.no.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the "Deloitte Network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or
taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte
Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2019 Deloitte AS

22/19 Revisjonsplan 2019 - 19/00109-3 Revisjonsplan 2019 : Uavhengighetserklæring Vestby kommune

Deloitte.

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

Til kontrollutvalget i Vestby kommune
v/ Kjell Tore Wirum

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

12. august 2019

UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Pkt. 1: Ansettelsesforhold

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

Pkt. 2: Medlem i styrende
organer

Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen er ikke medlem av
styrende organ i noen virksomhet som kommunen deltar i.

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

Pkt. 4: Nærstående

Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen har ikke
nærstående som har tilknytning til Vestby kommune som er av
betydning for min uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller
andre tjenester som er egnet
til å påvirke revisors habilitet

Vi bekrefter at det for tiden ikke ytes r§dgivnings- eller andre tjenester
overfor Vestby kommune som kommer i konflikt med bestemmelser
om uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 6: Tjenester under
kommunens egne ledelsesog kontrolloppgaver

Vi bekrefter at det for tiden ikke. ytes tjenester overfor Vestby
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Pkt. 7: Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Vi bekrefter at undertegnede ikke opptrer som fullmektig for Vestby
kommune.

Pkt. 8: Andre særegne
forhold

Vi kjenner ikke til at det foreligger særegne forhold som er egnet til§
svekke tilliten til Deloitte AS som revisor for Vestby kommune.

~=;vennlig hilsen

7:JLL
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 23/19

Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00113-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av
flyktninger, til orientering.
Vedlegg:
Prosjektplan forvaltningsrevisjon flyktninger
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre fattet den 17.06.19 følgende vedtak i sak 60/19 Valg av
forvaltningsrevisor 2019 (Unntatt offentlighet)
1. Kommunestyret utpeker BDO AS som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene:
1) Integrering av flyktninger
2) Store investeringsprosjekt.
2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om
forvaltningsrevisjon for disse prosjektene gjøres av BDO AS.
3. BDO AS betales en fast pris med kr. 486 250,- inkl. mva. for oppdraget og gjennomføringen
skjer i samarbeid med kontrollutvalget.
4. Endelige rapporter sendes innen 22. november til kontrollutvalget som avgir innstilling
overfor kommunestyret.
5. Kommunestyret gir kontrollutvalget v/FIKS, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å
tegne kontrakt med BDO AS om disse prosjektene

Kontrollutvalget har fastsatt følgende mål og problemstillinger for prosjektet:
Formål:
Undersøke Vestby kommunes arbeid og måloppnåelse i forbindelse med integrering
av flyktninger.
Problemstillinger:
1. I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsatt for temaene nevnt under, og
i hvilken grad har dette arbeidet medført at flyktningene i kommunen har blitt godt
integrert i samfunnet?
 Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger.
 Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdannelse
for flyktninger.
 Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger.
 Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av
etnisitet, særlig for barn og unge.
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2. I hvilken grad gis oppfølging i form av norskopplæring, utdannelse og hjelp til
sysselsetting til personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening
med personer som har fått innvilget status som flyktning?
3. Hvordan opplever flyktningene selv integreringsarbeidet?
4. Hvordan fungerer samordningen mellom kommunens etater, NAV og frivillige
organisasjoner i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?
5. Drives arbeidet kostnadseffektivt sammenliknet med andre kommuner, herunder
om kommunen har innsendt alle berettigede krav knyttet til flyktninger?
Prosjektplan
BDO AS har utarbeidet prosjektplan datert 19.08.2019. Prosjektplanen følger
vedlagt.
Revisjonskriterier
I prosjektplanen har BDO AS foretatt en operasjonalisering av problemstillingene og
utledet følgende revisjonskriterier:
Problemstilling 1, Kommunens måloppnåelse
- Kommunen har bosatt det antall innvandrere, herunder enslige mindreårige
flyktninger, IMDi har anmodet dem om og kommunen har gitt tilsagn om å
bosette.
- Alle nyankomne utlendinger som har fått asyl, oppholdstillatelse som
overføringsflyktning eller fornyet oppholdstillatelse har fått tilbud om deltakelse i
introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter bosetting eller fremsettelse av
krav om deltakelse.
- Alle deltakere i introduksjonsprogrammet har en individuell plan.
- 70 prosent av deltakerne fra introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning
ett år etter endt gjennomføring.
- Kommunen har nådd målsettingene som er satt for integreringsarbeidet i form av
fritidsaktiviteter og møteplasser.
Problemstilling 2, Oppfølging av personer med opphold gjennom familiegjenforening
- Alle nyankomne utlendinger som har fått oppholdstillatelse som familiemedlem
har fått tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter
bosetting eller fremsettelse av krav om deltakelse.
Problemstilling 3: Flyktningenes egen opplevelse av integreringsarbeidet.
Dette er en problemstilling som undersøker subjektive oppfatninger. Det er ingen
normative kilder for hvordan flyktningen selv skal eller bør oppfatte
integreringsarbeidet, og det er derfor ikke utledet revisjonskriterier for denne
problemstillingen.
Problemstilling 4: Samordning i integreringsarbeidet
- Kommunen har utviklet en helhetlig frivillighetspolitikk som er forankret i
kommunens planer og styrende dokumenter (Kommune(del)plan, mål- og
styringsdokumenter).
- Kommunen har etablert faste møteplasser/samhandlingsarenaer mellom seg
selv, NAV og frivillige.

Side 2 av 3

23/19 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan - 19/00113-2 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan : Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan

Problemstilling 5: Kostnadseffektivitet sammenliknet med andre
- Kommunen har en kostnadseffektiv tjeneste sammenlignet med andre kommuner
i samme kommunegruppe.
- Kommunen har innrettet seg på en måte som gir trygghet for at de søker om riktig
tilskudd.
Kartleggingsprosessen
Kartleggingen vil bestå av dokumentanalyse og intervjuer, samt innhenting av
offentlig tilgjengelig statistikk.
Dokumentanalyse: Mesteparten av dokumentene vil innhentes fra kommunen, en
mindre del fra offentlig tilgjengelige kilder. Alle eller et utvalg av de ti bosetningene i
2018 vil bli gjennomgått.
Intervjuer: De som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre integreringsarbeidet
fra kommunens side vil bli intervjuet. Videre legges det opp til et gruppeintervju med
representanter for frivillig sektor og ett med representanter for andre tjenester i
kommunen for å belyse samhandling og samordning.
Framdrift
Kartlegging og vurdering vil finne sted i september/oktober. Administrasjonssjefen vil
gis anledning til å kommentere forhold som framgår av rapporten, og høringssvaret
legges ved rapporten. Endelig rapport vil bli presentert i kontrollutvalgets møte 4.
desember 2019.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den oppfatning at prosjektplanen samsvarer med kontrollutvalgets
målsetting med forvaltningsrevisjonen.
Sekretariatet vil likevel anbefale at det foretas en brukerundersøkelse/intervjuer av
flyktninger i forhold til deres egen oppfatning av integreringsarbeidet.
Avslutning
Representant fra BDO AS bes møte i kontrollutvalget for å presentere prosjektplanen
og svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.
Ås, 10.09.2019
Unni Westli /s./
Rådgiver
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PROSJEKTPLAN
FORVALTINGSREVISJON AV INTEGRERINGSARBEIDET
VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET
19. AUGUST 2019

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med
denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
og risiko. BDO AS eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor
en tredjepart.
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FORVALTNINGSREVISJON AV INTEGRERINGSARBEDIET

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET
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FORVALTNINGSREVISJON AV INTEGRERINGSARBEDIET

1

FORMÅL OG AVGRENSNING

1.1

FORMÅL

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget i Vestby kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon med det formål å
undersøke kommunens arbeid med, og måloppnåelse for, integrering av flyktninger.

1.2

AVGRENSNING
For delene av revisjonen som omtaler organisering, oppfatning av samordning og samhandling vil
dagens situasjon legges til grunn for våre vurderinger. Vurderinger av forhold relatert til
måloppnåelse og resultater vil baseres på 2018. Sammenligningen med andre kommuner vil
gjøres på informasjon fra siste tre år.
For måling av kostnadseffektivitet sammenlignet med andre vil vi legge funksjon 275
Introduksjonsordningen til grunn. Sammenlignbare kostnader til andre deler av
integreringsarbeidet er ikke tilgjengelig gjennom offentlige registre og databaser og er således
avgrenset.

2

PROBLEMSTILLINGER
Kontrollutvalget har fastsatt følgende fem problemstillinger:
Nr.

Problemstillinger
I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsatt for temaene nevnt under, og i
hvilken grad har dette arbeidet medført at flyktningene i kommunen har blitt godt
integrert i samfunnet?

1.

• Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger
• Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdannelse for
flyktninger
• Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger
• Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av etnisitet,
særlig for barn og unge

2.

I hvilken grad gis oppfølging i form av norskopplæring til, utdannelse og hjelp til
sysselsetting til personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening med
personer som har fått innvilget status som flyktning?

3.

Hvordan opplever flyktningene selv integreringsarbeidet?

4.

Hvordan fungerer samordningen mellom kommunens etater, NAV og frivillige
organisasjoner i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?

5.

Drives arbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, herunder om
kommunen har innsendt alle berettigede krav knyttet til flyktninger?

Tabell 1 Prosjektets problemstillinger. Kilde: Vestby kommunes kontrollutvalg.

2.1

OPERASJONALISERING
I avsnittene nedenfor konkretiseres revisjonens problemstillinger med forslag til forhold som skal
undersøkes nærmere, og hvilke kriterier problemstillingene skal vurderes mot.

2.1.1

Problemstilling 1: Kommunens måloppnåelse
I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsatt for temaene nevnt under, og i hvilken
grad har dette arbeidet medført at flyktningene i kommunen har blitt godt integrert i
samfunnet?
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FORVALTNINGSREVISJON AV INTEGRERINGSARBEDIET

•
•
•
•

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

Bosetting av flyktninger, herunder enslige mindreårige flyktninger
Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdannelse for flyktninger
Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger
Integreringsarbeid i form av fritidsaktiviteter og møteplasser på tvers av etnisitet, særlig for
barn og unge

For å belyse denne problemstillingen vil vi identifisere alle målsettinger kommunen har definert
for området. Dette vil suppleres av nasjonale målsettinger knyttet til fullføring av kurs og
opplæring, andel i arbeid etter endt opplæringsaktivitet mv. Vi vil deretter belyse hvordan
kommunen rapporterer egen måloppnåelse og supplere dette med offentlig tilgjengelig statistikk
fra IMDi1. Når det gjelder målsettinger for antall flyktninger som skal bosettes er det ikke mulig å
fastsette dette. IMDi forespør årlig kommunene hvor mange personer de kan ta i mot. Hvorvidt
dette antallet nås avhenger av om prognosene for totalt antall flyktninger slår til. Denne delen
av problemstillingen vil derfor belyse om det er andre årsaker, som kommunen selv kan påvirke,
som har ført til et lavere faktisk antall enn det kommunen har gitt tilsagn om på IMDis
forespørsel.
For å undersøke om flyktninger blir godt integrert i kommunen vil vi hente ut statistikk, herunder
fra IMDi og KOSTRA, som belyser gjennomføringsgrad og andel i jobb etter endt opplæringsløp.
Videre vil vi belyse det totale aktivitets- og fritidstilbudet som er tilgjengelig i regi av
Frivillighetssentralen og kommunen selv.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Kommunen har bosatt det antall innvandrere, herunder enslige mindreårige flyktninger, IMDi
har anmodet dem om og kommunen har gitt tilsagn om å bosette.
Alle nyankomne utlendinger som har fått asyl, oppholdstillatelse som overføringsflyktning
eller fornyet oppholdstillatelse har fått tilbud om deltakelse innen tre måneder etter
bosetting eller fremsettelse av krav om deltakelse.
Alle deltakere i introduksjonsprogrammet har en individuell plan
70 prosent av deltakerne fra introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning ett år
etter endt gjennomføring.
Kommunen har nådd målsettingene som er satt for integreringsarbeidet i form av
fritidsaktiviteter og møteplasser.
Kildene for revisjonskriteriene er:
• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven)
• IMDis årlige anmodning om mottak av flyktninger, samt kommunens tilsvar på anmodningen
• Kommunens eventuelle frivillighetspolitikk/plan for integreringsarbeid
• NOU 2019: 7 - Arbeid og inntektssikring
2.1.2

Problemstilling 2: Oppfølging til personer med opphold gjennom familiegjenforening
I hvilken grad gis oppfølging i form av norskopplæring til, utdannelse og hjelp til
sysselsetting til personer som får opphold i forbindelse med familiegjenforening med
personer som har fått innvilget status som flyktning?
Personer som får opphold gjennom familiegjenforening blir ikke registrert i IMDi sine registre og
blir ikke automatisk innrullert i introduksjonsprogrammet slik tilfellet er for øvrige deler av
målgruppen. Det er kommunens eget ansvar å komme i kontakt med vedkommende personer og
deretter innrullere dem i riktig opplæringsforløp.
For å belyse denne problemstillingen vil vi derfor kartlegge hvilke rutiner og system kommunen
har for å sikre at de kommer i kontakt med rette vedkommende før de innrulleres i tilbudet.

1

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal gjennomføre regjeringens
integreringspolitikk
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Videre vil vi gjøre tilsvarende kontroll som under problemstilling 1, men da utelukkende for
personer som har fått opphold gjennom familiegjenforening.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Alle nyankomne utlendinger som har fått oppholdstillatelse som familiemedlemmer har fått
tilbud om deltakelse innen tre måneder etter bosetting eller fremsettelse av krav om
deltakelse.
Kildene for revisjonskriteriene er:
• Introduksjonsloven
2.1.3

Problemstilling 3: Flyktningenes egen opplevelse av integreringsarbeidet
Hvordan opplever flyktningene selv integreringsarbeidet?
Formålet med introduksjonsprogrammet og andre opplæringsaktiviteter er å sikre et
grunnleggende norskspråklig nivå og en basisinnføring i norsk samfunnskunnskap. Erfaringsvis har
personene i målgruppen varierende tidligere erfaring med autoriteter og myndigheter og det kan
være vanskelig å belyse en slik problemstilling som dette.
Under denne problemstillingen vil vi legge eventuelle tidligere innhentet informasjon og
brukererfaringer er egnet til å belyse den enkeltes opplevelse av opplæringen og
introduksjonsprogrammet til grunn for vår analyse.
Dette er en problemstilling som undersøker subjektive oppfatninger. Det er ingen normative
kilder for hvordan flyktninger selv skal eller bør oppleve integreringsarbeidet, og det er derfor
ikke utledet revisjonskriterier for denne problemstillingen.

2.1.4

Problemstilling 4: Samordning i integreringsarbeidet
Hvordan fungerer samordningen mellom kommunens etater, NAV og med frivillige
organisasjoner i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?
Denne problemstillingen vil dels belyses som en ren kartlegging der de ulike aktørene blir
intervjuet om hvordan de opplever samarbeidet og samordningen. Problemstillingen vil også
belyses ved å undersøke om det er fastsatt egne strategier for aktivisering og inkludering der
særlig frivillig sektor har en tydelig definert rolle. Videre vil vi undersøke om det er etablert
samhandlingsforum eller lignende i kommunen.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Kommunen har utviklet en helhetlig frivillighetspolitikk som er forankret i kommunens
planer og styrende dokumenter (kommune(del)plan, mål- og styringsdokumenter)
Kommunen har etablert faste møteplasser/samhandlingsarenaer mellom seg selv, NAV og
frivillige
Kildene for revisjonskriteriene er:
• «Sammen om det gode liv» (KS veileder)
• «Hvordan kan jeg påvirke frivillighetspolitikken i min kommune?» (Veileder fra Frivillighet
Norge)

2.1.5

Problemstilling 5: Kostnadseffektivitet sammenlignet med andre
Drives arbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, herunder om
kommunen har innsendt alle berettigede krav knyttet til flyktninger?
Denne problemstillingen er dels en sammenligning av kostnadsnivå med andre kommuner og dels
en vurdering av om kommunen har søkt om tilskudd forbundet med integrering av flyktninger.
Den første delen av problemstillingen vil belyses med en KOSTRA-analyse av Vestby kommune og
KOSTRA-gruppe 7. Analysen vil omfatte brutto driftsutgifter per mottaker i
introduksjonsordningen da dette er et godt uttrykk for kommunens ressurseffektivitet.
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Den andre delen av problemstillingen vil belyse i hvilken grad kommunen har hensiktsmessige
systemer og rutiner for å få tilskuddene de er berettiget til å motta, herunder:
•
•
•
•
•
•

Integreringstilskudd
Eldretilskudd
Barnehagetilskudd
Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger
Tilskudd for å bosette personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker
Tilskudd til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring (norsktilskudd) av voksne innvandrere.

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Kommunen har en kostnadseffektiv tjeneste sammenlignet med andre kommuner i samme
kommunegruppe
Kommunen har innrettet seg på en måte som gir trygghet for at de søker om riktig tilskudd

3

GJENNOMFØRING AV
FORVALTNINGSREVISJONEN
Forvaltningsrevisjonen vil gjennomføres i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon.
Det innebærer blant annet at rådmannen vil få en orientering om oppdraget før oppstart og
rådmannen vil få mulighet til å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapport gis.
Revisor har taushetsplikt i alle forhold som vedrører forvaltningsrevisjonsprosjektet. For alle
formål er vurderingene som gjøres avhengig av at informasjonsgrunnlaget de bygger på, er riktig
og fullstendig. Vi legger til grunn at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelig i
gjennomføringen av oppdraget. Videre tar vi forbehold om at sentrale ressurser gjøres
tilgjengelige for intervju og samtale i den grad dette er nødvendig.
Prosjektet innebærer etter alt å dømme behandling av personopplysninger, særlig under
problemstilling 1. Det vil i så tilfelle inngås en databehandleravtale med kommunen for å sikre
riktig behandling av personopplysninger.

3.1

PLANLEGGING
Planleggingsfasen starter med at foreliggende prosjektplan godkjennes i kontrollutvalget.
Revisjonsteamet har satt seg inn i introduksjonsloven og tilskuddsordningene i regi av IMDi. Dette
har dannet bakgrunnen for operasjonalisering av problemstillingene skissert over. I tillegg er det
identifisert relevante revisjonskriterier for problemstillingene. Som ledd i planleggingsfasen vil vi
samle inn nødvendig informasjon og identifisere relevante kontaktpersoner for
forvaltningsrevisjonsprosjektet, samt hvilke personer/funksjoner som skal intervjues.

3.2

KARTLEGGING
Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som
grunnlag for revisjonen. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang,
detaljeringsnivå og kvalitet. Kartleggingen vil bestå av dokumentanalyser og intervjuer, samt
innhenting av offentlig tilgjengelig statistikk.

3.2.1

Dokumentanalyser
Revisjonen vil gjennomgå aktuelle dokumenter fra kommunen. Formålet er å belyse kommunens
praksis i integreringsarbeidet. Dokumentene vil typisk være planer, styrende dokumenter og
retningslinjer/prosedyrer som omtaler målsettinger for organisering av og gjennomføring av
integreringsarbeidet, samt resultater av kommunens integreringsarbeid. Videre skal
dokumentasjonen søke å belyse brukernes egne erfaringer og hvor effektivt kommunen leverer
sine integreringstjenester.
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Mesteparten av dokumentene vil hentes fra kommunen, mens en mindre del vil hentes fra
offentlig tilgjengelige kilder.
Vi vil også gjennomgå alle, eller et utvalg av, de ti bosettingene i 20182 for å undersøke om
lovens krav er etterlevd på sentrale punkter.
3.2.2

Intervjuer
Vi gjennomfører intervjuer med de som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre
integreringsarbeidet fra kommunene side. For å belyse kommunens arbeid vil vi intervjue leder
for RO kultur, samt gruppeintervju med tre ansatte ved flyktningetjenesten. Det kan være
aktuelt å også intervjue nøkkelpersoner fra RO helse/barnevern som jobber med bolig for enslige
mindreårige flyktninger.
Vi legger videre opp til ett gruppeintervju med representanter for frivillig sektor og ett med
representanter for andre resultatområder/tjenester i kommunen for å belyse oppfatninger rundt
samhandling og samordning.
Intervjuene vil gjennomføres som semistrukturerte dybdeintervjuer basert på intervjumaler.
Referatene fra intervjuene vil bli verifisert.

3.3

VURDERINGER
De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for våre vurderinger av kommunens
integreringsarbeid. Ut fra dokumentasjonen og analysene vil det bli konkludert mot den enkelte
problemstilling. Kontrollene dokumenteres i et analyse-/revisjonsprogram.

3.4

RAPPORTERING
Rapporten vil hovedsakelig ta utgangspunkt i de enkelte problemstillingene og redegjøre for
faktagrunnlaget, våre vurderinger opp mot revisjonskriteriene og våre konklusjoner. Der det
anses som hensiktsmessig, vil vi foreslå forbedringstiltak.
Administrasjonssjefen gis anledning til å kommentere forhold som framgår av rapporten, og
høringssvaret legges ved rapporten. I høringen vil det bli lagt vekt på at faktabeskrivelsen er
korrekt, slik at forvaltningsrevisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på riktig grunnlag.
Revisor kan også finne det riktig å kommentere administrasjonssjefens høringskommentar. Det
kan være hensiktsmessig å presentere utkast til rapport i et møte med administrasjonssjefen.
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgssekretariatet. Rapporten vil presenteres for
kontrollutvalget når forvaltningsrevisjonsrapporten skal behandles, foreløpig planlagt til
4.desember 2019.

2

Det ble anmodet om, fattet vedtak om og bosatt ti flyktninger i 2018, jf. IMDis bosettingstall
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FRAMDRIFTSPLAN
Prosjektet er planlagt gjennomført slik det fremgår av figuren under.
Faser og aktiviteter

aug

sep

okt

nov

des

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Planlegging
Utarbeide prosjekt- og analyseplan
Gjennomføre oppstartsmøte med administrasjonen
Kartlegging
Definere revisjonskriterier
Samle inn, gjennomgå og strukturere dokumentasjon
Planlegge og gjennomføre intervjuer
Vurdering
Gjennomføre analyser
Vurdere observasjoner mot kriterier
Konkludere på problemstillinger
Utarbeide anbefalinger til tiltak
Rapportering
Utarbeide rapportutkast
Gjennomføre høring
Utarbeide endelig rapport
Milepæler
Oppstartsmøte med administrasjonen
Prosjektplan godkjent
Kartlegging ferdigstilt
Oversendt høringsutkast
Endelig rapport oversendt
Rapport presentert for kontrollutvalget

Figur 1 Framdriftsplan for forvaltningsrevisjon av arbeidet med integrering av flyktninger

Prosjektet starter i august og får en hovedtyngde i gjennomføringen i september og oktober.
Rapporten sendes til høring i slutten av oktober slik at endelig rapport kan sendes
kontrollutvalget i tide til behandling i møtet 4. desember 2019. Rapporten oversendes
kommunestyret etter det. Denne framdriftsplanen forutsetter at vi får tilgang til relevant
dokumentasjon og at nøkkelpersoner er tilgjengelige i angitte tidsrom.

5

ORGANISERING OG RESSURSESTIMAT
BDO AS er engasjert til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen for Vestby kommune. Følgende
revisjonsteam vil gjennomføre oppdraget:
• Morten Thuve – Oppdragsleder og kvalitetssikrer
• Espen Løge Goksøyr – Prosjektleder og gjennomføringsressurs
• Bendik Rød Karlsson – Gjennomføringsressurs
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Nedenfor følger et ressursestimat.
Faser

Timer

Gj.snitt

Sum

timepris

ekskl. mva.

Planlegging begge prosjekter

30

36 600

Kartlegging tidlig innsats

40

48 800

Kartlegging VAR

40

48 800

Vurdering tidlig innsats

45

54 900

Vurdering VAR

45

54 900

Rapportering begge prosjekter

80

97 600

Reiseutgifter
Sum

11 000
280

1220

352 600

Tabell 2 Ressursestimat fordelt på faser i forvaltningsrevisjonen. Felles ressursestimat for begge
forvaltningsrevisjonene (Kilde: BDOs tilbud)

Den samlede rammen for begge forvaltningsrevisjonene, inkludert forarbeidet, er estimert til
280 timer. Estimatet omfatter også reisetid og reiseutgifter, i tråd med vårt tilbud.
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KONTAKT
ESPEN LØGE GOKSØYR
Senior manager
m: +4799796241
e: espen.loge.goksoyr@bdo.no

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap
med begrenset ansvar i henhold til garanti, og er en del av det internasjonale BDOnettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO
993 606 650 MVA. Medlem av Den Norske Revisorforening.
Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er
avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS
eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 24/19

Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter Prosjektplan

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00114-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Store
investeringsprosjekter, til orientering
Vedlegg:
Prosjektplan forvaltningsrevisjon store investeringer
SAKSUTREDNING:
Vestby kommunestyre fattet den 17.06.19 følgende vedtak i sak 60/19 Valg av
forvaltningsrevisor 2019 (Unntatt offentlighet)
1. Kommunestyret utpeker BDO AS som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene:
1) Integrering av flyktninger
2) Store investeringsprosjekt.
2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om
forvaltningsrevisjon for disse prosjektene gjøres av BDO AS.
3. BDO AS betales en fast pris med kr. 486 250,- inkl. mva. for oppdraget og gjennomføringen
skjer i samarbeid med kontrollutvalget.
4. Endelige rapporter sendes innen 22. november til kontrollutvalget som avgir innstilling
overfor kommunestyret.
5. Kommunestyret gir kontrollutvalget v/FIKS, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å
tegne kontrakt med BDO AS om disse prosjektene

Kontrollutvalget har vedtatt følgende mål og problemstillinger for prosjektet:
Formål
Undersøke utviklingen av og kommunenes kontroll med store investeringsprosjekter.
Problemstillinger
1. Hvilke planer (langtids- eller korttids) foreligger for investeringer i kommunen? Er
det spesielle områder som har blitt prioritert ved investeringer de siste årene, og
er det spesielle områder som prioriteres i planene for framtidige investeringer.
2. I hvilken grad har kommunens planer for investeringer blitt fulgt?
a. Dersom planlagte investeringsprosjekter ikke er igangsatt, hva er årsaken
til dette?
b. I hvilken grad kommer det til nye investeringsprosjekter underveis, hvorfor,
og i hvilket omfang?
c. Hvilke prosedyrer følges ved beslutning om igangsettelse av nye
investeringsprosjekter utenfor de planer som er lagt?
3. Hvordan finansieres investeringsprosjektene, herunder hvor stor andel av
finansieringsprosjektene er finansiert ved låneopptak?
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4. I hvor stort omfang skjer rammeoverskridelser for finansieringsprosjektene (både
kostnadsrammer, tidsrammer og andre rammer som er satt for prosjektet av
kommunestyret)?
5. hvordan involveres kommunen i prosjektstyringen underveis i prosjektet, herunder
når varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av
kostnadsrammer og andre rammer for prosjektet?
Prosjektplan
BDO AS har levert prosjektplan datert 19.08.2019. Prosjektplanen følger vedlagt.
Revisjonskriterier
I prosjektplanen har BDO AS foretatt en operasjonalisering av problemstillingene og
utledet følgende revisjonskriterier:
Problemstilling 1: Planer for investeringer og prioriteringer
- Grunnlaget for investeringsbeslutninger gjøres med politisk medvirkning.
- Kostnadsrammer blir fordelt i de årlige budsjettene og justeres i samsvar med
framdrift.
For øvrig blir investeringsoversikter utarbeidet deskriptivt (beskrivende).
Problemstilling 2: Er planene for investeringer fulgt?
- Vestby kommune gjennomfører investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet.
- Nye prosjekter utenfor budsjettet blir forankret hos bemyndiget instans.
Også her blir investeringsoversikter utarbeidet deskriptivt (beskrivende).
Problemstilling 3: Finansiering av investeringsprosjektene
Her blir det ikke satt egne kriterier, da framstillingen blir deskriptiv (beskrivende).
Problemstilling 4: Overskridelse av rammer
- Kommunestyret vedtar prosjektmål for kostnad og tid for større
investeringsprosjekter.
- Kommunen følger opp investeringsprosjekter med tanke på tid og kost.
Problemstilling 5: Prosjektstyring
- I større investeringsprosjekter blir kommunen løpende orientert om framdrift og
økonomi.
- Kommunen har løpende dialog/møter med prosjektorganisasjonen for større
investeringer.
Metode
Kartleggingen vil bestå av dokumentanalyser og intervjuer.
Dokumentanalyser: Revisjonen vil gå igjennom aktuelle dokumenter fra kommunen.
Intervjuer: Revisjonen vil intervjue rådmannen, økonomisjefen og de som er ansvarlig
for eiendom/byggeprosjekter. Det blir vurdert underveis om det er nødvendig med
dybdeintervjuer med eventuelle prosjektledere.
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Framdrift
Prosjektet starter i august 2019, og får hovedtyngde i gjennomføring i september og
oktober. Administrasjonssjefen gis anledning til å kommentere det som fremkommer i
rapporten, og høringssvaret legges ved rapporten. Endelig rapport beregnes sendt til
kontrollutvalget 30. oktober 2019 for behandling i møte 4. desember 2019.
Sekretariatets vurderinger.
Sekretariatet er av den oppfatning at prosjektplanen samsvarer med kontrollutvalgets
målsetting med forvaltningsrevisjonen.
Sekretariatet vil påpeke at det i prosjektplanen ikke er lagt opp til case-studier, og vil
anbefale at det gjennomføres et eller flere slike studier i forbindelse med prosjektet.
Det vises til metodebeskrivelsen i tilbudet fra BDO AS der følgende var beskrevet:
«Foruten å snakke med kommunens administrative ledere, vil vi også legge opp til casestudier for utvalgte prosjekter og derigjennom gå mer i dybden, herunder også intervjuer med
administrativt ansvarlige for prosjektene og/eller prosjektlederne.»

Avslutning
Prosjektansvarlig fra BDO AS bes møte i kontrollutvalget for å legge fram
prosjektbeskrivelsen og svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 10.09.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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PROSJEKTPLAN
FORVALTINGSREVISJON AV STORE INVESTERINGER FOR
VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET
19. AUGUST 2019

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med
denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
og risiko. BDO AS eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor
en tredjepart.
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FORMÅL OG AVGRENSNING

1.1

FORMÅL

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget i Vestby kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon innen temaet ‘store
investeringsprosjekter’. Formålet med revisjonen er å undersøke utviklingen av og kommunens
kontroll med store investeringsprosjekter.
Utfordringer med planlegging og gjennomføring av større investeringsprosjekter er vanligvis
• fastsettelse av kostnadsramme
• fordeling av økonomiplanrammen i årlige budsjetter, herunder å budsjettjustere ved
endringer og uforutsette forhold
• sikre finansiering
• prosjektstyring og oppfølging
• rapportering, både i prosjektrapporter og økonomirapporter
Prosjektet vil belyse disse utfordringene gjennom de fastlagte problemstillingene nedenfor.

1.2

AVGRENSNING
I denne forvaltningsrevisjonen antas det ikke å være særskilte forhold å avgrense prosjektet
mot, gitt problemstillingene. Kommunen skal selv ha avgrenset mellom vedlikehold og
påkostninger, der påkostninger er investeringsutgifter. Det vil ikke bli gjort en kontroll av denne
avgrensningen, for så vidt som slike prosjekter ofte er av mindre karakter og dermed faller
utenom prosjektet som sådan. Prosjektet rettes mot de større investeringsprosjektene.
Forvaltningsrevisjonen vil ikke gå inn i det enkelte investeringsprosjekt med tanke på selve
gjennomføringen og de ulike faser (forprosjekt, detaljprosjekt, gjennomføring og rapportering),
men se på budsjettering, finansiering, oppfølging og styring.
Revisjonen vil ikke omfatte hvordan kommunen utarbeider konkurransegrunnlag eller hvordan
selve anskaffelsen av tjenestene gjøres. Det vil heller ikke gjøres kontroll med at
investeringsregnskapet er avsluttet i henhold til lov og forskrift (årsavslutning). Det er ikke et
sentralt tema å vurdere låneforvaltningen knyttet til finansiering av investeringer, men hvordan
finansieringen er satt sammen av lån, tilskudd og egenkapital. Prosjektet vil likevel kunne gjøre
refleksjoner om låneopptak relatert til at investeringer blir utsatt.

2

PROBLEMSTILLINGER
Kontrollutvalget har fastsatt følgende fem problemstillinger:
Nr.

Problemstillinger

1.

Hvilke planer (langtids- eller korttids) foreligger for investeringer i kommunen? Er det
spesielle områder som har blitt prioritert ved investeringer de siste årene, og er det
spesielle områder som prioriteres i planen for framtidige investeringer?
I hvilken grad har kommunens planer for investeringer blitt fulgt?
a. Dersom planlagte investeringsprosjekter ikke er igangsatt, hva er årsaken til
dette?

2.

b. I hvilken grad kommer det til nye investeringsprosjekter underveis, hvorfor, og
i hvilket omfang?
c. Hvilke prosedyrer følges ved beslutning om igangsettelse av nye
investeringsprosjekter utenfor de planer som er lagt?
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Nr.

Problemstillinger

3.

Hvordan finansieres investeringsprosjektene, herunder hvor stor andel av
investeringsprosjektene er finansiert ved låneopptak?

4.

I hvor stort omfang skjer rammeoverskridelser for investeringsprosjektene (både
kostnadsrammer, tidsrammer og andre rammer som er satt for prosjektet av
kommunestyret)?

5.

Hvordan involveres kommunen i prosjektstyringen underveis i prosjektet, herunder,
når varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av kostnadsrammer og
andre rammer for prosjektet?

Tabell 1 Prosjektets problemstillinger. Kilde: Vestby kommunes kontrollutvalg.

Forståelse av problemstillingene konkretiseres nærmere nedenfor (operasjonalisering).

2.1

OPERASJONALISERING
I denne operasjonaliseringen blir det vurdert hvordan problemstillingene skal forstås med forslag
til forhold som skal undersøkes nærmere, og hvilke kriterier problemstillingene skal vurderes
mot.

2.1.1

Problemstilling 1: Planer for investeringer og prioriteringer
Hvilke planer (langtids- eller korttids) foreligger for investeringer i kommunen? Er det
spesielle områder som har blitt prioritert ved investeringer de siste årene, og er det
spesielle områder som prioriteres i planen for framtidige investeringer?
Det er naturlig å ta utgangspunkt i handlingsprogrammet for 2019 – 2022 for å kartlegge planene
for de større investeringene i kommende årene. Oversikten i dokumentet er relativt detaljert, og
omfatter både store og små prosjekter. I det justerte budsjettet for 2018 (pr. 1.7.2018), ved
behandlingen av det nevnte handlingsprogrammet, var samlet investeringsbudsjett på ca. 750
mill. kroner, mens i det avlagte årsregnskapet 2018 var investeringene på 325 mill. kroner. Det
ser ut for at det er en praksis ved budsjettering av flerårige budsjetter som ikke tar hensyn til at
de årlige budsjettene skal være realistiske og ettårige. Denne praksisen vil bli kartlagt under
denne problemstillingen, men kan også få betydning for flere problemstillinger.
Investeringsoversikten viser hvilke områder som har fått bevilgninger. Problemstillingen ønsker
også å få belyst hvilke områder som er prioritert de siste årene, slik at det vil bli kartlagt
investeringsbevilgninger fra fem år tilbake. Med områder forstår vi tjenesteområder.
Spørsmål som vil bli besvart er:
• Hvilke tjenesteområder har fått større investeringsbevilgninger siste fem år?
• Hvilke tjenesteområder har fått bevilgninger til større investeringer i handlingsplanperioden?
• Er de årlige budsjettene realistiske, herunder hvordan foretas budsjettjusteringer?
• Hvordan blir investeringsprosjekter prioritert?
Det legges følgende revisjonskriterier til grunn:
Grunnlaget for investeringsbeslutninger gjøres med politisk medvirkning.
Kostnadsrammer blir fordelt i de årlige budsjettene og justeres i samsvar med framdrift.
For øvrig blir investeringsoversikter utarbeidet deskriptivt (beskrivende).
Kildene for revisjonskriteriene er:
• Kommuneloven og budsjettforskriften (gjeldende).
• Veileder om budsjettering av investeringer mv. (Kommunaldepartementet).
• Ev. interne reglementer for økonomi og delegasjon
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Problemstilling 2: Er planene for investeringer fulgt?
I hvilken grad har kommunens planer for investeringer blitt fulgt?
a. Dersom planlagte investeringsprosjekter ikke er igangsatt, hva er årsaken til dette?
b. I hvilken grad kommer det til nye investeringsprosjekter underveis, hvorfor, og i hvilket
omfang?
c. Hvilke prosedyrer følges ved beslutning om igangsettelse av nye investeringsprosjekter
utenfor de planer som er lagt?
Denne problemstillingen knytter seg til kommunens evne til å gjennomføre de investeringene
som er planlagt og budsjettert. Det kan være mange årsaker til at vedtatte
investeringsprosjekter blir utsatt, og det vil bli kartlagt i delspørsmål a). Problemstillingen reiser
imidlertid spørsmål om hvorfor investeringer ikke blir igangsatt som planlagt, og dette vil måtte
kartlegges nærmere.
Ser vi på årsregnskapet for 2018 (skjema 2B) og oversikt over utvalgte prosjekter, er det få som
har merforbruk, og budsjettene, som nevnt under problemstilling 1, er i sum over dobbelt så
stort som påløpt i regnskapet. Det er som der nevnt forskyvninger mellom budsjett og
gjennomføring.
Den andre delproblemstillingen gjelder nye investeringsprosjekter som kommer til underveis i
budsjettåret, eller i alle fall et spørsmål om det. Trolig reises spørsmålet fordi man har
kjennskap til, eller eksempler på, at så skjer (se også c) nedenfor). Det vil være nærliggende å
følge budsjett- og økonomiplan i inntil fem år bakover for å se hvordan nye prosjekter er
kommet inn i regnskapet som ikke var med i opprinnelig budsjett. Mest sannsynlig vil disse være
med i regulert budsjett. I alle fall er ingen større prosjekter med i årsregnskapet for 2018 som
ikke har regulert budsjett, men det tas forbehold for en sekkepost «sum andre prosjekter» på
nær 100 mill. kroner (i 2018) som riktignok har nær 200 mill. kroner i budsjett. Det vil være
naturlig å undersøke prosjektene i denne sekkeposten nærmere.
Delproblemstilling c) bygger på delproblemstilling b). Det at denne problemstillingen reises,
innebærer nok at dette er en reell utfordring. Ofte kan en investeringsbevilgning bli lagt på
porteføljenivå, eksempelvis «sum andre prosjekter». Da bør underliggende rutiner bestemme
hvordan en slik samlet bevilgning skal disponeres. Det ville også være naturlig at også slike
bevilgninger ble forankret politisk, på ett eller annet nivå. Eventuelle prosedyrer vil trolig
beskrive fullmakter til underordnet politisk organ eller administrasjonen.
For å belyse om planene for investeringer er fulgt, vil det være naturlig å få bevart spørsmål
som:
• Hvor stort omfang har budsjetterte investeringer ikke blitt satt i gang som planlagt, og hva er
årsaken til dette?
• Hvordan blir nye prosjekter initiert utenom budsjetterte prosjekter, og eventuelt i hvilket
omfang?
• Hvordan blir nye prosjekter som ikke er budsjettert, forankret i organisasjonen?
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Vestby kommune gjennomfører investeringsprosjekter i samsvar med budsjettet.
Nye prosjekter utenom budsjettet blir forankret hos bemyndiget instans.
Også her blir investeringsoversikter utarbeidet deskriptivt (beskrivende).
Kildene for revisjonskriteriene er:
• Årsbudsjett og økonomiplaner, prosjektplaner
• Ev. interne reglementer for økonomi og delegasjon
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Problemstilling 3: Finansiering av investeringsprosjektene
Hvordan finansieres investeringsprosjektene, herunder hvor stor andel av
investeringsprosjektene er finansiert ved låneopptak?
Denne problemstillingen er en ren deskriptiv framstilling av finansieringskildene til de ulike
investeringsprosjektene. Ifølge årsregnskapet 2018 (skjema 2A) framgår
hovedfinansieringskildene. Disse framvises som et totalt finansieringsbehov, dvs. at de gjelder
finansiering av alle utgifter i investeringsregnskapet, altså også de utenom betegnelsen
«investeringsprosjekter» (investeringer i anleggsmidler). Det legges opp til en samlet oppstilling
over investeringer og ulike kilder for finansiering over 3-5 år.
For å belyse finansiering av investeringene, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:
• Hvordan er investeringsprosjektene finansiert de siste årene?
• Hvor stor andel av investeringsprosjektene er finansiert med lån de siste årene?
Revisjonskriterier
Her blir det ikke satt egne kriterier, da framstillingen blir deskriptiv (beskrivende).
Kildene for besvarelse av problemstillingen er:
• Regnskaper og budsjetter siste 3-5 år.
• Ev. prosjektoversikter med finansiering siste 3-5 år (prosjektbevilgninger).

2.1.4

Problemstilling 4: Overskridelse av rammene
I hvor stort omfang skjer rammeoverskridelser for investeringsprosjektene (både
kostnadsrammer, tidsrammer og andre rammer som er satt for prosjektet av
kommunestyret)?
Som tidligere nevnt viser hovedoversikt investeringsprosjekter (utvalgte prosjekter) for 2018 at
det for nesten alle prosjekter var besparelser. Problemstillingen er mer konkret mot
rammeoverskridelser i prosjektene med tanke på kostnadsrammer, altså de rammene som ligger
til grunn for budsjetter og økonomiplaner framover. Det er derfor naturlig å skaffe til veie disse
beslutningsdokumentene for investeringsprosjektene.
I de samme dokumentene vil det naturlig være angitt framdriftsplan for prosjektet. Alternativt
vil det sannsynligvis finnes prosjektplaner med samme informasjon.
Ofte settes det såkalte prosjektmål; kostnad, tid, kvalitet, HMS/ulykker, miljø mv. Dette er
således eksempler på «andre rammer» som kan settes for prosjekter uten at vi på det nåværende
tidspunkt er kjent med praksis i kommunen. Dette vil bli nærmere kartlagt.
Det er forutsatt i problemstillingen at kommunestyret vedtar disse rammene. I budsjett og
økonomiplan er investeringsprosjektene kort omtalt, men ikke i en detaljgrad som vil være
tilstrekkelig for å svare ut problemstillingen. Det blir derfor kartlagt nærmere på hvilken måte
kommunestyret er involvert i fastsettelse av rammer.
For å belyse overskridelse av investeringsrammer, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:
•
•
•
•

Hvordan fastsettes kostnadsrammer og tidsrammer for prosjektene?
Hvordan følges investeringsprosjekter opp og eventuelt hvor store er overskridelsene?
Hvilke andre prosjektmål settes?
Blir rammer og mål forankret i kommunestyret?

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Kommunestyret vedtar prosjektmål for kostnad og tid for større investeringsprosjekter.
Kommunen følger opp investeringsprosjekter med tanke på tid og kost.
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Kildene for revisjonskriteriene er:
•
•
•
•
2.1.5

Styringsdokument (eller tilsvarende) for investeringsprosjekter.
Kommunelov og budsjett- og regnskapsforskrift.
Veileder om budsjettering av investeringer mv. (Kommunaldepartementet).
Internt økonomireglement.

Problemstilling 5: Prosjektstyring
Hvordan involveres kommunen i prosjektstyringen underveis i prosjektet, herunder, når
varsles kommunen om eventuelle forventede overskridelser av kostnadsrammer og andre
rammer for prosjektet?
Det er ulike måter å organisere et investeringsprosjekt på, både entrepriseform, og i hvilken
utstrekning tjenester kjøpes. På dette planleggingsstadiet (av revisjonsplanen) er det ikke kjent
hvordan Vestby kommune gjør dette, og det kan være ulikheter fra prosjekt til prosjekt.
Innledningsvis vil det bli avklart om kommunen har noen policy for hvordan større
investeringsprosjekter skal organiseres.
Ofte har kommunen egen prosjektleder, mens byggeledelse ofte kjøpes eksternt. Ofte er det
også byggherremøter hvor kommunen blir orientert om status i byggeprosjektet, og kanskje også
skal treffe beslutninger avhengig av fullmaktsstrukturen.
En kostnadsramme er vanligvis bygget opp med flere elementer. Selve byggeprosjektet har en
fastsatt byggekost basert på innkommet anbud og inngått kontrakt. Også i slike kontrakter kan
det være innebygget usikkerhetsposter, herunder mengdeavregninger. Slike usikkerheter bør
være innbakt i den samlede kostnadsrammen for prosjektet.
Uansett organisasjonsform bør det være løpende oppdateringer fra leverandørorganisasjonen til
byggherren, både bygningsfaglige/tekniske forhold og økonomiske forhold. Dersom det oppstår
uforutsette forhold, må dette varsles byggherren. Er forholdene av en slik art at vedtatte
kostnadsrammer synes å bli overskredet, må kommunen treffe nødvendige tiltak. På det
økonomiske området kan det være snakk om tilleggsbevilgninger eller omfordeling av
bevilgninger (jf. fullmakter), eller at det må fremmes ny sak om prosjektfinansiering (lån). Når
det gjelder uforutsette forhold på det byggfaglige (kvalitet) eller fremdriftsmessige, må
tiltakene vurderes i hvert enkelt tilfelle.
For å belyse prosjektstyringen, vil det være naturlig å få bevart spørsmål som:
• Hvordan organiseres større investeringsprosjekter i Vestby kommune, herunder styringsdialog
mellom entreprenør og kommunen?
• Hvordan følges kostnadsrammer opp og hvordan blir kommunen orientert?
• Hvordan følges andre prosjektmål opp, jf. kvalitet og framdrift, og hvordan blir kommunen
orientert?
• Hvordan håndterer kommunen vesentlige endringer i investeringsprosjektene?
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
I større investeringsprosjekter blir kommunen løpende orientert om framdrift og økonomi.
Kommunen har løpende dialog/møter med prosjektorganisasjonen for større investeringer.
Kildene for revisjonskriteriene er:
• Styringsdokument (eller tilsvarende) for investeringsprosjekter.
• PA-bok (Bok 0) for prosjektstyring og organisering.
• Ev. investeringsveileder
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GJENNOMFØRING AV
FORVALTNINGSREVISJONEN
Forvaltningsrevisjonen vil gjennomføres i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon.
Det innebærer blant annet at rådmannen vil få en orientering om oppdraget før oppstart (det er
allerede gjort etter behandling av foranalyse), og rådmannen vil få mulighet til å uttale seg om
utkast til rapport før endelig rapport gis.
Revisor har taushetsplikt i alle forhold som vedrører forvaltningsrevisjonsprosjektet. For alle
formål er vurderingene som gjøres avhengig av at informasjonsgrunnlaget de bygger på, er riktig
og fullstendig. Vi legger til grunn at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelig i
gjennomføringen av oppdraget. Videre tar vi forbehold om at sentrale ressurser gjøres
tilgjengelige for intervju og samtale i den grad dette er nødvendig.

3.1

PLANLEGGING
Planleggingsfasen starter med at foreliggende prosjektplan godkjennes i kontrollutvalget.
Prosjektplanen er konkret på hvilke spørsmål som skal besvares og hvilke kriterier som skal
benyttes for å svare ut problemstillingene.
Revisjonsteamet har satt seg inn i kommunelovens og budsjett- og regnskapsforskriftenes regler
om budsjettering og overskridelsesproblematikk i tillegg til å ha gjort seg kjent med
Kommunaldepartementets veileder om budsjettering av investeringer mv.
Som ledd i planleggingen har vi også gjort oss noe kjent med kommunens handlingsprogram,
årsberetning og årsmelding siste år, men ytterligere spesifikasjoner vil bli innhentet i
kartleggingsfasen.

3.2

KARTLEGGING
Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som
grunnlag for revisjonen. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang,
detaljeringsnivå og kvalitet. Kartleggingen vil bestå av dokumentanalyser og intervjuer.

3.2.1

Dokumentanalyser
Revisjonen vil gjennomgå aktuelle dokumenter fra kommunen. Formålet er å finne ut hva slags
systemer kommunen har for planlegging, gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter.
Dette kan være både interne prosjektspesifikke dokumenter og styringsdokumenter for
administrativ ledelse og politisk nivå.

3.2.2

Intervjuer
Vi gjennomfører intervjuer med rådmannen, økonomisjefen og de som er ansvarlig for
eiendom/byggeprosjekter. Det er sannsynligvis ikke behov for utdypende intervjuer med
eventuelle prosjektledere, men det må vurderes underveis.
Intervjuene vil gjennomføres som semistrukturerte dybdeintervjuer basert på intervjumaler.
Referatene fra intervjuene vil bli verifisert.

3.3

VURDERINGER
De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for våre vurderinger av kommunens arbeid
med å sikre god prosjektstyring, økonomisk kontroll og finansiering. Ut fra dokumentasjonen og
analysene vil det bli konkludert mot den enkelte problemstilling. Kontrollene dokumenteres i et
analyse-/revisjonsprogram.

Side 8 av 11

24/19 Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter - Prosjektplan - 19/00114-2 Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter - Prosjektplan : Prosjektplan forvaltningsrevisjon store investeringer

FORVALTNINGSREVISJON AV STORE INVESTERINGER

3.4

VESTBY KOMMUNE, KONTROLLUTVALGET

RAPPORTERING
Rapporten vil hovedsakelig ta utgangspunkt i de enkelte problemstillingene og redegjøre for
faktagrunnlaget, våre vurderinger opp mot revisjonskriteriene og våre konklusjoner. Der det
anses som hensiktsmessig, vil vi foreslå eventuelle forbedringstiltak.
Administrasjonssjefen gis anledning til å kommentere forhold som framgår av rapporten, og
høringssvaret legges ved rapporten. I høringen vil det bli lagt vekt på at faktabeskrivelsen er
korrekt, slik at forvaltningsrevisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på riktig grunnlag.
Revisor kan også finne det riktig å kommentere administrasjonssjefens høringskommentar. Det
kan være hensiktsmessig å presentere utkast til rapport i et møte med administrasjonssjefen.
Endelig rapport oversendes kontrollutvalgssekretariatet. Rapporten vil presenteres for
kontrollutvalget når forvaltningsrevisjonsrapporten skal behandles.
Forvaltningsrevisoren for den enkelte kommune utarbeider en selvstendig rapport. I tillegg
utarbeides det en kortfattet felles oppsummering fra alle tre kommunene av sentrale funn,
konklusjoner og anbefalinger. Denne oversendes samtidig med behandling av selve
forvaltningsrevisjonsrapporten.

4

FRAMDRIFTSPLAN
Prosjektet er planlagt gjennomført slik det fremgår av figuren nedenfor.

Figur 1 Framdriftsplan for forvaltningsrevisjon større investeringer

Prosjektet starter i august og får en hovedtyngde i gjennomføringen i september og oktober.
Rapporten sendes til høring 19. oktober slik at endelig rapport kan sendes kontrollutvalget 30.
oktober for behandling i møtet 4. desember 2019. Rapporten oversendes kommunestyret etter
det. Denne framdriftsplanen forutsetter at vi får tilgang til relevant dokumentasjon og at
nøkkelpersoner er tilgjengelige i angitte tidsrom.
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ORGANISERING OG RESSURSESTIMAT
Følgende revisjonsteam vil gjennomføre oppdraget:
• Øyvind Sunde – Oppdragsleder og gjennomføringsressurs
• Kristin Gjone - gjennomføringsressurs
Det kan være aktuelt å benytte ytterligere ressurser ved behov.
Nedenfor følger et ressursestimat for begge forvaltningsrevisjonene samlet.
Faser

Timer

Gj.snitt

Sum

timepris

ekskl. mva.

Planlegging begge prosjekter

30

36 600

Kartlegging tidlig innsats

40

48 800

Kartlegging VAR

40

48 800

Vurdering tidlig innsats

45

54 900

Vurdering VAR

45

54 900

Rapportering begge prosjekter

80

97 600

Reiseutgifter
Sum

11 000
280

1220

352 600

Tabell 2 Ressursestimat fordelt på faser i forvaltningsrevisjonene 2019

Den samlede rammen for forvaltningsrevisjonene, inkludert forarbeidet, er estimert til 280
timer. Estimatet omfatter også reisetid og reiseutgifter i tråd med tilbudet.
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KONTAKT
ØYVIND SUNDE
Director
m: +4797610122
e: Oyvind.Sunde@bdo.no

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap
med begrenset ansvar i henhold til garanti, og er en del av det internasjonale BDOnettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO
993 606 650 MVA. Medlem av Den Norske Revisorforening.
Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er
avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS
eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 25/19

Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00098-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr
1 008 850,-:
Tekst
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS)
- Forvaltningsrevisjon (anbud)
SUM

Budsjett
2020
151 000
291.850
566 000
1 008 850

2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes
budsjett for 2020.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre
Vedlegg:
Vedtak i saken sendes til:
Vestby formannskap
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 18:
§ 18.Budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester,
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget.

25/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 - 19/00098-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 : Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon, omfatter følgende:
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77
og revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter
knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til
kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon»
VURDERING
Kontrollutvalgets drift
Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter,
abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget
avhenger av antall møter og deltakelse på kurs o.a.
Møtegodtgjørelse
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune (Vedtatt 20.03.17 K-sak
17/17) fastsetter følgende:
§ 3-7 Verv som medlem av kontrollutvalget (KU)
Kontrollutvalgets medlemmer får en fast godtgjøring lik 1 % av ordførerens godtgjøring.
Lederen av utvalget får dobbelt fast godtgjøring.

Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes
godtgjøring til enhver tid (reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune
§ 1-1). Fra 1. mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr. 987
997,- per år. 1% av dette utgjør kr. 9 880,Møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer utgjør etter dette:
Møtegodtgjørelse 2019 Pr. møte Årlig
Sum
Utvalgets leder
19 760 19 760
Utvalgets medlemmer (4)
39 520 39 520
Sum
59 280
Andre driftsutgifter
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte.
Medlemskontingenten for 2020 er fastsatt til kr. 9.000,-.
Utvalgets medlemmer har også deltatt på den årlige NKRFs
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Fram til 2019 har kontrollutvalget kunnet
benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. FIKS
har nå avsluttet sitt medlemskap i NKRF, og kontrollutvalget må derfor betale full pris
for deltakelse på konferansen.
Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser. Det er spesielt viktig
med opplæring i 2020, da det er oppnevnt nytt kontrollutvalg etter kommunevalget i
2019. Det foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene skal kunne delta
på minst èn konferanse hver.
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Vestby kommunestyre vedtok 23.05.16 i sak 39/16 Kontrollutvalgets godtgjøring
følgende:
Kontrollutvalgets medlemmer får dekket kostnadene til 1 lokalavis hver.
Rådmannen bes endre reglementet for politisk godtgjøring tilsvarende.

Abonnement på Moss avis utgjør kr. 312,- pr måned, dvs. en årlig utgift på kr. 3 743,per medlem.
Abonnement på Kommunal rapport utgjør kr. 3 290,- per år per medlem. Det foreslås
at ordningen videreføres for 2020.
Det forutsettes at fast medlem av kommunestyret får dekke abonnementet gjennom
funksjon som kommunestyremedlem.
Andre driftsutgifter utgjør etter dette:
Beskrivelse
Reiseutgifter (km.godtgjørelse)
Arbeidsgiveravgift (14,1 %)
Bevertning (ved møter o.l.)
Abonnementer kommunal rapport (4)
Abonnement Moss avis e.l. (4)
Medlemskontingent
Kurs og opplæring
Til sammen

Sum
2 500
8 358
3 500
13 160
14 960
9 000
40 000
91 478

Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2020:
Beskrivelse
Sum
Møtegodtgjørelse
59 280
Andre driftskostnader 91 478
Til sammen
150 758
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester
Det arbeides med å etablere Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, hvor FIKS vil bli en
del av det nye selskapet. Intensjonen er at selskapet skal være operativt fra og med
01.01.2020. I løpet av høsten 2019 vil Vestby kommunestyre få forelagt egen sak om
dette.
Under forutsetning av at Vestby kommune blir deltaker i det nye selskapet, vil dette
medføre følgende kostnader for kjøp av sekretariatstjenester for 2020:
Kr. 291.850,-.
Grunnlag for beregningen er dagens kostnadsfordeling i FIKS hvor 50% er et
grunnbeløp og 50% etter folketall. En av de første oppgavene nytt selskap må
arbeide med er å harmonisere finansieringsmodell mellom de tre selskapene som
skal slås sammen (FIKS, ROKUS IKS og KUBIS).
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Kjøp av revisjonstjenester
Regnskapsrevisjon
Vestby kommune har en avtale om kjøp av revisjonstjenester med Deloitte AS.
Avtalen gjelder for perioden 15. juni 2017 til og med 30. april 2019, med opsjon for
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.
Kommunestyret traff den 11.04.2019 vedtak om å benytte seg av opsjonen til å
fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år fra 01.05.19 til
30.04.20 og fullføre revisjonen av regnskapsåret 2019.
Det må foretas en vurdering av om Vestby kommune skal benytte seg av opsjon for
videre forlenging av kjøp av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020. Under
forutsetning av at dette vil skje, foreslås det at pris for regnskapsrevisjon for 2020
indeksreguleres i forhold til 2019. Kjøp av revisjonstjenester for 2020 foreslått
budsjettert med kr. 566 000, inkl. mva. Det bemerkes at kommunen får refundert
mva-utgiftene.
Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med Deloitte
AS og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene.
Forvaltningsrevisjon
Vestby kommune har valgt å konkurranseutsette forvaltningsrevisjon årlig. For 2019
har Vestby kommune inngått avtale med BDO om to forvaltningsrevisjoner:
1. Integrering av flyktninger
2. Store investeringsprosjekter
Prisen for disse to forvaltningsrevisjonsprosjektene er kr. 486 250,- inkl. mva.
Det legges ikke opp til bestilling av forvaltningsrevisjon i 2020. Imidlertid vil det bli
igangsatt arbeid med å utarbeide følgende planer:
- Plan for forvaltningsrevisjon
- Plan for eierskapskontroll
Planene vil basere seg på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Forutsatt at Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert, ser en for seg at selskapet skal kunne
utføre dette arbeidet.
Hvis ikke sekretariatet skal utføre dette arbeidet, må det budsjetteres med kjøp av
tjenesten i markedet. En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse.
Oppsummering
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i
2020:
Beskrivelse
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS)
- Forvaltningsrevisjon (anbud)
SUM

Budsjett
2020
151 000
291.850

Budsjett
2019
149 000
261 000

Budsjett
2018
137 000
249 000

566 000

552 000
537 000
498 000
567 000
1 008 850 1 460 000 1 490 000
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Avslutning
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandlingen av kommunens
budsjett for 2020.
Ås, 10.09.2019

Unni Westli /s./
Rådgiver
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY
PS 26/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Vestby kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00026-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Vestby KU 290519, 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,
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, Næringstjenester ÅS årsberetning 2018 med
regnskap, SFR IKS Årsberetning og regnskap 2018, KISIF IKS Årsmelding 2018,
KISIF IKS Regnskap 2018, Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med
årsrapport 2018, MOVAR IKS Årsrapport 2018, Follo barnevernvakt Årsrapport 2018,
Follo landbrukskontor Årsmelding 2018, Tertialrapport nr 1 2019, Budsjettendring
tertial 1 2019, Tertialrapport 1 2019 - Vestby havn, Vestby KU Behandlede saker 1
halvår 2019, Aktivitetsplan Vestby KU pr 290519
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
Orienteringssaker (OS):
OS 14/19
OS 15/19

OS 16/19

OS 17/19
OS 18/19
OS 19/19
OS 20/19
OS 21/19
OS 22/19
OS 23/19

Protokoll Vestby KU 29.05.19 (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)
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)
Næringstjenester AS årsberetning og regnskap 2018 (vedlagt)
SFR IKS Årsberetning og regnskap 2018 (vedlagt)
KISIF IKS Årsmelding 2018 (vedlagt)
KISIF IKS Regnskap 2018 (vedlagt)
Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med årsrapport 2018 (vedlagt)
MOVAR IKS Årsrapport 2018 (vedlagt)
Follo barnevernvakt Årsrapport 2018 (vedlagt)
Follo landbrukskontor Årsmelding 2018 (vedlagt)
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OS 24/19
OS 25/19
OS 26/19
OS 27/19

Tertialrapport nr. 1 2019 (vedlagt)
Budsjettendring tertial 1 2019 (vedlagt)
Tertialrapport 1 2019 – Vestby havn (vedlagt)
Vestby KU Behandlede saker 1 halvår 2019 (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 29.05.19 (vedlagt)

Ås, 10.09.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Vestby kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.05.2019 kl. 17:00
Kommunestyresalen, Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, John Arne Kjenn
(Sp), Jeton Morina (H)
Møtende varamedlemmer:
Torbjørn Mehl (V) for Ann Tremblay Vølstad (V)
Forfall:
Ann Tremblay Vølstad (V)
Fra administrasjonen møtte:
Sjur Authen, rådmann (under sak 14/19)
Mikal Johansen, økonomisjef (under sak 14/19-19/19)
Fra Deloitte AS møtte:
Nina Gulbrandsen, senior manager (under sakk 14/19-19/19)
Møtesekretær:
Unni Westli, kontrollsekretær
Diverse merknader:
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 21/19, jf. koml. § 31, nr. 3
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Møteprotokoll godkjent 05.06.2019

Jeanette Hoel /s./
Leder

Lars Johan Rustad /s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
14/19 19/00082-1

Dialog med rådmann

3

15/19 19/00054-3

Vestby kommune - Årsmelding 2018

4

16/19 19/00053-1

Vestby kommune - Årsregnskap 2018

5

17/19 18/00124-8

Oppsummering Revisjon 2018

7

18/19 19/00075-3

Son Havnekontor - Årsregnskap 2018

8

19/19 19/00025-3

Son havnekontor - Oppsummering revisjon 2018

9

20/19 19/00026-3

Referat og orienteringer

10

21/19 18/00174-14

Vestby kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019 Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led

11

Eventuelt

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-14/19
Dialog med rådmann
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-15/19
Vestby kommune - Årsmelding 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2018 til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Leder innledet.
Økonomisjefen og revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2018 til orientering.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-16/19
Vestby kommune - Årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 i sak 16/19 behandlet Vestby kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen datert 11/4-2019 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon
om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby kommunes årsregnskap for 2018 viser et
overskudd/mindreforbruk på 40,3 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt
med 73,7 mill. kroner.
Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor de fleste områder. Innenfor
områdene Sykehjemmet, Kommunalt NAV og Kultur forekommer det merforbruk.
Avvikene er kommentert i årsmeldingen på det enkelte resultatområdet.
Kontrollutvalget har merket seg at sum lånegjeld ved utgangen av 2018 utgjør 138 %
av netto driftsinntekter, noe som er over 70 % høyere enn fylkesmannens
anbefalinger.
Ut over det ovennevnte og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11. april 2019, har kontrollutvalget ikke
kommentarer til Vestby kommunes årsregnskap for 2018.
Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Leder innledet.
Økonomisjefen og revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 i sak 16/19 behandlet Vestby kommunes
årsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen datert 11/4-2019 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon
om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby kommunes årsregnskap for 2018 viser et
overskudd/mindreforbruk på 40,3 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt
med 73,7 mill. kroner.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor de fleste områder. Innenfor
områdene Sykehjemmet, Kommunalt NAV og Kultur forekommer det merforbruk.
Avvikene er kommentert i årsmeldingen på det enkelte resultatområdet.
Kontrollutvalget har merket seg at sum lånegjeld ved utgangen av 2018 utgjør 138 %
av netto driftsinntekter, noe som er over 70 % høyere enn fylkesmannens
anbefalinger.
Ut over det ovennevnte og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11. april 2019, har kontrollutvalget ikke
kommentarer til Vestby kommunes årsregnskap for 2018.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-17/19
Oppsummering Revisjon 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Oppsummering av
årsoppgjørsrevisjon, til orientering
Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Revisor fikk ordet og redegjorde kort for saken.
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål og ga sine kommentarer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Oppsummering av
årsoppgjørsrevisjon, til orientering

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-18/19
Son Havnekontor - Årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Son havnekontors årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 i sak 18/19 behandlet Vestby havns årsregnskap for
2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og Vestby havns årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby havns regnskap for 2019 viser et netto
driftsresultat på 1.265.000 kroner.
Budsjettdisiplinen har vært god i 2018.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Vestby havns årsregnskap for 2018.

Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Leder innledet.
Økonomisjefen og revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Kontrollutvalgets uttalelse om Son havnekontors årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 i sak 18/19 behandlet Vestby havns årsregnskap for
2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og Vestby havns årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby havns regnskap for 2019 viser et netto
driftsresultat på 1.265.000 kroner.
Budsjettdisiplinen har vært god i 2018.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Vestby havns årsregnskap for 2018.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-19/19
Son havnekontor - Oppsummering revisjon 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Årsoppgjør Son
Havnekontor 2018 til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Revisor redegjorde kort for saken.
Økonomisjef og revisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
John Arne Kjenn fremmet følgende forslag til tillegg i vedtaket:
«Kontrollutvalget er av den formening at det er gode forbedringer i forhold til
dokumentasjon og avstemninger i forbindelse med Son Havnekontors årsregnskap i
forhold til i fjor. Det er likevel en del punkter som fortsatt ikke er avklart, og som bør få sin
avklaring.»

Votering:
Innstillingen, med tillegg foreslått av John Arne Kjenn, ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr. 4 Årsoppgjør Son
Havnekontor 2018 til orientering.
Kontrollutvalget er av den formening at det er gode forbedringer i forhold til
dokumentasjon og avstemninger i forbindelse med Son Havnekontors årsregnskap i
forhold til i fjor. Det er likevel en del punkter som fortsatt ikke er avklart, og som bør
få sin avklaring.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-20/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 29.05.2019:
Leder innledet.
Kontrollsekretæren orienterte kort om «plan for samordning av tilsyn med andre
statlige tilsynsmyndigheter».
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 29.05.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Vestby KU-21/19
Vestby kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019
Unntatt etter offentleglova § 23 tredje ledd
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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Eventuelt

Møtet hevet kl. 19.10

Vestby kontrollutvalg 29.05.2019
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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

Ås kommune
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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.

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

Bestemmelsen er presisert i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner
og fylkeskommuner § 20:
§ 20.Sekretariat
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at
utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av
den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke
legges til kommunens eller fylkekommunens administrasjon.
Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke
utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller
kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Den som utfører
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de
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retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets
myndighetsområde ikke instruksjons eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

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








Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og gi bedre
bistand til kontrollutvalgene.
Bedre grunnlag for å håndtere komplekse saksfelt og økt saksmengde
Enklere å håndtere sykefravær og vakanser.
Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets bestilling.
Enklere å rekruttere og beholde arbeidskraft.
Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring.
Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden av
spesialisering i sekretariatet.

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

Uttreden
I vedlagte forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden som
er i samsvar med lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store
kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet. Det
forutsettes at fordringer og forpliktelser i dagens tre selskap blir gjort opp med de
respektive deltakerne i dagens selskap før sammenslåing/fusjon.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til dagens
ansatte i FIKS bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil ha fortrinnsrett til stillinger
i det nye selskapet.
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Pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS vil bli overført til nytt selskap for de
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. Dette gjelder imidlertid ikke for de
deltakerkommunene som har valgt å tre ut av FIKS. Disse kommunene må gjøre opp
for sin andel av påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.19.
Inngåtte og gjeldende leieavtaler og avtaler om levering av tjenester mellom FIKS og Ås
kommune som vertskommune, videreføres inn i nytt selskap. Ny avtalepart vil bli Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS.
FIKS sitt budsjett for 2020 vil basere seg på dagens finansieringsmodell (50 %
grunnbeløp / 50 % etter folketall). Deltakere i nytt selskap vil måtte ta stilling til fremtidig
finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
Fremdriftsplan
For det første har de gjenværende deltakerkommunene i FIKS ikke gitt sine respektive
kontrollutvalg i oppdrag å utrede valg av sekretariatsordning.
For det andre er det her snakk om en videreføring av å få utført sekretariatstjenester i
egenregi, dog ved en sammenslåing/fusjon av flere sekretariat samt overgang til en
annen organisasjonsform.
En finner det mest hensiktsmessig at styret i FIKS oversender saken til
kommunestyrene i de gjenværende deltakerkommunene. Deltakerkommunene er
representert i styret i FIKS ved lederne av kontrollutvalgene med nestlederne i
kontrollutvalgene som personlige varamedlem.
Avslutning
Saken legges frem for styret til behandling. Styrets vedtak oversendes som innstilling i
saken til de gjenværende deltakerkommunene i FIKS.
Ås, 08.06.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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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
5
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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
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For sekretariatet gjelder forvaltningslovens habilitetskrav. Den som utfører
sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved utførelsen av
oppgavene.
Den som er sekretær, er direkte underordnet kontrollutvalget, og skal følge de
retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

6

Kompetanse, sårbarhet og bemanning

6.1 Krav til kompetanse
Kommuneloven fastslår at «sekretariatet skal påse at de saker som behandles av
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».
Forsvarlighetskravet innebærer at sekretariatet må sørge for at de saker som legges
frem er forsvarlig utredet, jf. tilsvarende krav til rådmannen i kommunelovens § 23.
Kommunaldepartementet har utdypet dette i rundskriv H 15/04:
«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal
sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»
«Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget
skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha
tilgang på en bredt sammensatt kompetanse
I Kontrollutvalgshåndboken (desember 2015) skriver Kommunal-departementet (s.
22) bl.a.:
«Det er (..) viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet
regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig
faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør
derfor holde seg oppdatert om saker som er relevante for
kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i
kommunen.»
Utover dette er det ikke fastsatt noen nærmere kompetansekrav til sekretariatene. I
forarbeidene til ny kommunelov skriver departementet «Kommunestyret er pålagt å
sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.
Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at utvalget må ha bistand slik at
lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan imidlertid pålegge sekretariatet å
utføre oppgaver utover dette.»
Alle tre sekretariater er medlem av bransjeorganisasjonen Norges
Kommunerevisorforbund. Gjennom medlemskapet har sekretariatene forpliktet seg til
at den enkelte medarbeider skal gjennomføre minimum 105 timer etter- og
videreutdanning innenfor relevante fagområder, i løpet av tre år.
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

9

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon 10.07.2019

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.
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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.

14

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - versjon 10.07.2019

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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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.
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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.
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Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede
representantskapets valg av styre.
4.2.2 Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det
avtroppende representantskap i deres siste møte.
Valgkomiteens funksjonstid er fire år.
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til VIKEN
kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag
på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og
nestleder i representantskapet
.
4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke
er tillagt representantskapet.
Styret kan delegere myndighet til daglig leder i de saker der loven eller
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin
virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding.
4.2.4 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste.
Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene
ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til
stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har møteleder dobbeltstemme.
Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører
har møte- og talerett i styremøtene.
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal
underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig
leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig
leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap.
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4.3 Daglig leder
Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder
forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de
retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under
betryggende kontroll.
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders
myndighet.
Daglig leder har møte- og talerett i styret og representantskapet. Styret og
representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.
Styret skal vedta en instruks for daglig leder.

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

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

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

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

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

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

6.3 Uttreden av selskapet
En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet.
Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.


Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om
uttreden gjelder.

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

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

7 Ikrafttreden
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2020 eller så snart den er vedtatt av
deltakernes respektive kommunestyrer.
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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
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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.

3

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : FIKS Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018
•••

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

4

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : FIKS Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018
•••

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.

Ås kommune
Vår ref.: 19/00043
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Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. viser et mindreforbruk på kr 132.818,60.
Bevertning ved møter/utvalg omfatter utgifter til julemiddag i forbindelse med styremøte
6.desember 2018.
Bevertning ved kurs/opplæring omfatter utgifter til bevertning i forbindelse med Faglig
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus.
Diverse utgiftsdekning omfatter gavekort til foredragsholdere i forbindelse med Faglig
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus.
Velferdstiltak/gaver ansatte omfatter påskjønnelse til Jan T. Løkken på 3.000 kroner i
forbindelse med at han gikk av med pensjon i 2017. Utgiften er bokført i 2018. Øvrige
utgifter under denne posten er i sammenheng med gave fra Styret i FIKS til Lene H
Lilleheier som sluttet vinteren/våren 2018.
Portoutgifter omfatter i hovedsak utgifter til utsendelse av forvaltningsrevisjonsrapporter
og kommunenes årsrapporter og årsregnskap i papirutgave til kontrollutvalgenes
medlemmer.
Stillingsannonser omfatter utgifter knyttet til ny utlysning av rådgiverstilling på
www.finn.no høsten 2018.
Kurs og opplæring viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.
Oppholdsutgifter kurs viser et vesentlig merforbruk. Dette har sammenheng med at
FIKS fikk ansvaret for å være ansvarlig/koordinator for Samling for
kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2018. Ås kommune
v/Økonomiavdelingen har bistått FIKS med å sende refusjonskrav til de deltakende
sekretariatene. Reelt forbruk på denne posten er om lag kr 14.490,90. Refusjoner
fremkommer under posten 177000 Refusjon fra andre.
Kompetanseutviklingstiltak viser kr 0,-. Dette skyldes at posten knytter seg til
folkevalgtopplæring for kontrollutvalg. Det har ikke vært avholdt folkevalgtopplæring for
kontrollutvalgene i 2018.
Kjøregodtgjørelse viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.
Husleie viser et mindreforbruk på kr 17 500,- i forhold til budsjett. Grunnet at FIKS måtte
flytte over i midlertidige kontorlokaler i forbindelse med rehabilitering av Rådhusplassen
29, har Ås kommune v/økonomiavdelingen avtalt at FIKS ikke ville bli fakturert for
husleie for juli og august 2018.
Andre leieutgifter omfatter parkeringsavtale med Europark AS vedrørende
Rådhusplassen 33 for 2 P-plasser til FIKS sine ansatte. Disse faktureres kvartalsvis.
Kontigenter omfatter FIKS sine medlemskontingenter i NKRF og FKT samt personlig
medlemskontingent i NKRF for kontrollsjef/daglig leder.
Lisenser omfatter blant annet domeneavgift for nettsiden www.follofiks.no

Ås kommune
Vår ref.: 19/00043
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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

Ås kommune
Vår ref.: 19/00043
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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

Ås kommune
Vår ref.: 19/00043
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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.

7

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2018

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

2
1

Våge å se –
tørre å handle
del 2

1
1

1

1

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

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

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

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

TILTAK 5:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

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

TILTAK 7:
GJENNOMFØRING:

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

EVALUERING:

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

EVALUERING:

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

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

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

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

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

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

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

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

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

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med årsrapport 2018

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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Direktøren har ordet:
Vi i MOVAR er opptatt av å gi innbyggerne i regionen gode og trygge tjenester.
Videre er vi selvsagt opptatt av miljøet, og å utnytte de mulighetene vi har til å gjøre
gode miljøprestasjoner på vegne av kommunene og innbyggerne!
Kraftig vekst og økende forventninger fra innbyggere og
myndigheter, krever en høy investeringstakt i årene som
kommer. 2018 var et år preget av oppstart og planlegging
av flere store prosjektet som skal bidra til at MOVAR skal
kunne levere fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste.
Ved Fuglevik RA skal regionens store renseanlegg
etableres. Avløpsvannet fra Kambo RA skal overføres
til Fuglevik RA, og anlegget skal utvides med biologisk
behandling og dimensjoneres for tilstrekkelig kapasitet
for fremtiden. I MOVAR er vi opptatt av å ikke uten videre
gjenbruke gårsdagens teknologi, men i stedet finne frem
til kostnadseffektive og bærekraftige løsninger. MOVAR
har søkt og fått aksept for en utsettelse av nye rensekrav
til 1.1.2026. Dette gir oss tid og mulighet til nettopp å
finne frem til riktig teknologi for fremtidens avløpsbehandling. Videre får vi utnyttet restverdien i dagens
avløpsrenseanlegg, som dermed gir sparte kostnader for
innbyggerne.
På renovasjonsområdet har administrasjonen sammen
med eierkommunene revidert felles hovedplan for husholdningsrenovasjon. Denne er ved utgangen av året
vedtatt i 4 av 5 eierkommuner, og setter retning for
arbeidet på avfallsområdet mot 2022. I 2023 håper vi
at ettersorteringsanlegget for husholdningsavfall står

klart. Dette skal bidra til å oppfylle nye krav til materialgjenvinning som kommer som følge av EU-krav. Østfold
Avfallssortering IKS (ØAS), som er tenkt skal bygge og
drive anlegget, skal behandle husholdningsavfallet fra ca.
300 000 innbyggere i Østfold og Akershus. MOVAR har
hatt en sentral rolle i dette arbeidet, og det er lagt ned
betydelig innsats for å realisere prosjektet. ØAS skal bidra
til at innbyggerne skal kunne oppnå gode miljøprestasjoner igjennom sin avfallshåndtering i fremtiden.
MIB har i 2018 jobbet videre med implementering av
ny brannordning, som ble vedtatt av representantskapet i 2016. På tampen av året har vi rekruttert 9 nye
brannkonstabler i tråd med oppbemanningsplanen, og
det jobbes med en reguleringsplan for Såner brannstasjon. I Rygge forsøker vi fortsatt å få til et samarbeid
rundt brannberedskap med Forsvaret, men fremdriften i
dette er ikke tilfredsstillende.
Takket være dyktige og kompetente medarbeidere
leverer selskapet også i 2018 gode driftsresultater på
samtlige områder, og vi leverer jevnt over i tråd eller
bedre enn budsjett. Takk til MOVARs ansatte, som bidrar
til å gi innbyggerne gode tjenester!
Ønsker du mer info om virksomheten vår, finnes dette på
våre hjemmesider www.movar.no.
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Om MOVAR IKS
MOVAR ER ET INTERKOMMUNALT SELSKAP SOM EIES AV KOMMUNENE MOSS, RYGGE,
RÅDE, VESTBY OG VÅLER.
Selskapet har i dag ansvaret for vannproduksjon, avløpsrensing samt innsamling og behandling av avfall.
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) er administrativt organisert som en sektor i MOVAR
IKS. MOVAR IKS har sitt forretningskontor i Rygge kommune.

Vansjø Vannverk, som ligger i Rygge kommune, er et avansert fullrenseanlegg
som benytter Vansjø som råvannskilde. Vannet passerer gjennom flere rensetrinn
før det sendes ut på ledningsnettet som drikkevann. Til tross for at Vansjø er en
lavlandsinnsjø med dårlig vannkvalitet, produserer Vansjø Vannverk et av landets
beste drikkevann. Vannverket produserer drikkevann til ca. 70 000 personer.
Kambo Renseanlegg ligger i Moss kommune. Anlegget ble opprinnelig satt i
drift 1978 og senere fullstendig modernisert i 2001. Renseanlegget behandler
avløpsvann fra kommunene Moss, Våler og Vestby. I tillegg mottar og behandler
anlegget eksternslam som transporteres til anlegget i slamsugebiler.

Fuglevik Renseanlegg ligger i Rygge kommune. Anlegget ble satt i drift i
1993, og behandler avløpsvann fra Moss og Rygge kommune. Renseanlegget er
bygget med en avansert slambehandling som gir biogassproduksjon og reduserte
slammengder. Biogassen benyttes til oppvarming og produksjon av strøm.
Hestevold Renseanlegg ligger i Råde kommune. Anlegget ble satt i drift våren
2011, og teoretisk kapasitet tilsvarer avløpsvann fra 9 900 personer. Slammet fra
anlegget blir kalkstabilisert, noe som gjør det til et ettertraktet jordforbedringsmiddel.
Solgård Avfallsplass ligger i Moss kommune. På Solgård Avfallsplass er det i
tillegg til deponi, en gjenvinningsstasjon samt mottak og håndtering av flere
avfallsfraksjoner. MOVAR har også en gjenvinningsstasjon i Vestby kommune.
Husholdningsrenovasjon MOVAR har ansvaret for husholdningsrenovasjonen. Kommunene har valgt to forskjellige modeller hvor Rygge, Råde, Vestby og
Våler har overlatt hele tjenesten til MOVAR, mens Moss fortsatt utfører deler av
de administrative tjenestene selv. MOVAR håndterer også slamrenovasjon i
kommunene Rygge, Råde og Våler.
MIB (Mosseregionen interkommunale brann og redning) har fordelt sin virksomhet på 3 brannstasjoner (Moss, Rygge og Vestby). Administrasjon og forebyggende avdeling holder til på hovedbrannstasjonen i Moss kommune sammen med
døgnkasernert personell i beredskaps-avdelingen. Det er også døgnkasernert
personell i beredskapsavdelingen tilknyttet den lokale brannstasjonen i Vestby,
mens kun deltidsansatt beredskapspersonell er tilknyttet den lokale brannstasjonen i Rygge.
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Styrets beretning 2018
STYRETS VIRKSOMHET
Styret har i løpet av 2018 avholdt 7 styremøter og behandlet 14 saker deriblant:
• Styret behandlet i januar en sak om bemanningssituasjonen ved Vansjø Vannverk. Styret besluttet
å forskuttere ansettelse for å sikre tilstrekkelig 		
bemanning.
• I samme møte behandlet styret en milepælsplan
for byggingen av nye Fuglevik Renseanlegg, i
sammenheng med søknaden om utsettelse av 		
sekundærrensekravet til Fylkesmannen i Østfold.
• Styret har også revidert styreinstruksen for
selskapet i 2018.
• Styrets aprilmøte ble lagt opp som en beredskapsøvelse, hvor en sektorovergripende hendelse
utviklet seg over tid. Dette ble gjort ved å simulere
gjentakende ordinære og ekstraordinære
styremøter ettersom situasjonen eskalerte. Styret
var godt fornøyd med øvelsen, som bl.a.
resulterte i endringer i selskapets beredskapsplaner og en tydeliggjøring av ansvar mellom styret
og administrasjonen i styreinstruksen.
• Årets budsjettbehandling fulgte samme mønster
som i 2018. I augustmøtet gjennomgikk og diskuterte man hovedforutsetningene for budsjettet 		
før selve budsjettet kom til behandling i september.
Administrasjonen besøkte også i år alle rådmennene i forbindelse med budsjettarbeidet og 		
redegjorde for selskapets utvikling. Det er fortsatt
de store planlagte investeringene som preget
budsjettet og økonomiplan 2019-2022.
• Styret har i løpet av året fått jevnlige statusrapporter for pågående og planlagte prosjekter og
følger disse tett.
• I hvert styremøte har adm. direktør gitt en orientering om driften av selskapet og regelmessig
rapportert om selskapets økonomiske utvikling 		
gjennom året.
• I juni gjennomførte man en tilsvarende gjennomgang av prosjektene hvor også representskapets
medlemmer ble invitert til et eierseminar for å få en
grundigere gjennomgang. Her fikk også styret og
representantskapet presentert utfordringene
knyttet til IKT sikkerhet og ønsket om økende

digitalisering av representanter fra Telenor.
Deretter ble det informert om hvordan selskapet
jobbet med disse viktige utfordringene.
Styret har rutinemessig fått seg forelagt og har
gjennomgått økonomisk status for investeringsprosjekter som er fullført. Enkelte prosjekter har hatt
behov for mindre tilleggsbevilgning, mens de fleste
prosjektene er gjennomført innenfor vedtatte økonomiske rammer. Totalt er det avsluttet 14 ulike
prosjekter for en samlet godkjent investeringsramme
på 39,5 millioner kroner. På 5 av disse ble det
rapportert overskridelser på til sammen 0,96
millioner kroner, mens det på resterende prosjekter
ble rapportert et mindreforbruk på 3,5 millioner
kroner. Noen prosjekter er redusert i omfang underveis i prosessen og investeringer avsluttet i 2018 er
på totalt 36,9 millioner kroner.

ØKONOMISKE RESULTATER
Omsetningen i 2018 for MOVAR IKS endte opp på
253,9 millioner kroner mot 243,8 millioner kroner
i 2017. Totale kostnader inkludert netto finans ble
261,6 millioner mot 249,1 millioner kroner i 2017.
Årsresultatet for 2018 ble et underskudd på 7,7
millioner kroner mot et underskudd på 5,3 millioner i
2017. For 2018 var det budsjettert med et underskudd
på 5,8 millioner kroner. Omsetningen for konsernet i
2018 var på 311,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for
2017 var 296,9 millioner kroner.
Underliggende drift i selvkostområdene er meget
tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avvik i
forhold til budsjett er:
Omsetning:

• Innlevering av større mengder avfall enn forventet
på Solgård Avfallsplass.
• Økt omsetning som følge av at MIB overtok alarmkundene til Alarmsentralen Brann Øst da de flyttet
til Ski i 2018.
• Salg av større vannmengder. Dette som følge av lite
nedbør og dermed høyere vannforbruk enn normalt
i sommersesongen.
• Lite nedbør genererer også lave innløpsmengder til
våre avløpsrenseanlegg. Dette gir igjen utslag i 		
form av lavere omsetning.
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Kostnader:
• Varekostnadene ved å være tilknyttet alarm-		
sentralen har steget merkbart etter at Alarmsentralen Brann Øst flyttet til Ski i 2018.
• Lønnskostnadene viser en mindrekostnad som
følge av sykerefusjoner. MOVAR budsjetterer i
svært liten grad med slike refusjoner.
• Økte kostnader tilknyttet avskrivninger som følge
av høyere aktivering av virksomhetens anleggsmidler.

SELSKAPETS BALANSE
Konsernet MOVAR IKS har god soliditet med en egenkapitalprosent på 30,5 %. Konsernet har bokførte
anleggsmidler med 459 millioner kroner, som består
av de investeringene som er foretatt innenfor hvert
enkelt område, redusert for avskrivninger. Det er
beregnet avskrivninger basert på objektenes
gjenværende økonomiske levetid. For spesifikasjon av
driftsmidlene vises det til note 5.
Konsernets langsiktige gjeld består av ordinære lån og
er ved årsskiftet på 326,3 millioner kroner.
Konsernets likvider består av ordinære bankinnskudd.

INVESTERINGER
Selskapet har avsluttet flere investeringsprosjekter
i 2018. Det er påløpt ca. 19 millioner kroner i ulike
prosjekter ved årsskiftet, hvorav følgende prosjekter
utgjør hovedtyngden:
•
•
•
•

etablering av vannledning nord (8,0 millioner kroner)
oppgradering av Fuglevik RA (2,6 millioner kroner)
containere og oppsamlingsutstyr (2,3 millioner kroner)
bygging av brannstasjon ved Såner (1,6 millioner kroner)

Konsernets næringsvirksomhet

MOVAR IKS eier 100 % av Movar Næring AS. Dette
selskapet håndterer den delen av virksomheten som er
skattepliktig næringsvirksomhet. I 2018 har det vært
høy aktivitet i datterselskapet som følge av inngått
kontrakt om mottak av aske fra forbrenningsanleggene
i Oslo. Det er også inngått kontrakt med Bane NOR som
vil levere masser til deponiet fra 2019 ifm jernbaneutbyggingen igjennom Moss. Movar Næring AS
belastes for tjenester og bruk av anlegg eiet av MOVAR
IKS, og har et overskudd på 6,4 millioner kroner før
skatt i 2018. Det er ingen ansatte i selskapet. Det er
ikke tiltenkt uttak av utbytte fra datterselskapet i 2018.
Kontantstrøm

Likviditeten i selskapet er stram, men styret vurderer
den som tilstrekkelig. Selskapet har i 2018 tatt opp
nye lån innenfor rammen i vedtatt økonomiplan. For
spesifikasjon av kontantstrøm vises til egen kontantstrømoppstilling.
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Finans-, markeds-, kreditt og likviditetsrisiko.

Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet
til differansen mellom de reelle betalbare rentene
selskapet har på sine lån, og den kalkylerenten som
man kan belaste selvkostregnskapet med i henhold til
retningslinjene for beregning av selvkost for
kommunale tjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i publikasjon H 3/14 fastsatt renten
til 5-årig swaprente med tillegg på ½ prosentpoeng.
MOVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor
kreditt- eller markedsrisiko. Dette fordi en vesentlig
del av selskapets kjernevirksomhet opererer innenfor
selvkost og har en låneramme som nylig er oppjustert
og garantert av eierkommunene, og som er
tilstrekkelig i forhold til budsjetterte investeringer.
Styret foreslår følgende disposisjoner:

(Tall i hele 1 000 kroner)
Årets resultat
(underskudd)

-7 742

Totalt samtlige
sektorer

Årsunderskudd
Vansjø Vannverk

-2 413

Dekkes av
selvkostfond

Årsunderskudd Avløp

-5 323

Dekkes av
selvkostfond

-168

Dekkes av
selvkostfond

-33

Dekkes av
egenkapital

Årsunderskudd
Renovasjonstjenester
Årsunderskudd
MIB – brann/tilsynstjenester
Årsunderskudd
MIB – feiertjenester

-586

Dekkes av
selvkostfond

Solgård Avfallsplass,
konsesjonsbetinget
avsetning

1 200

Avsettes til
etterbruksfond

Årsunderskudd
Administrasjon
Sum disponeringer

-419

Dekkes av
egenkapital

-7 742

ARBEIDSMILJØ
MOVAR IKS har høy oppmerksomhet på sykefravær og
tiltak for å holde folk i arbeid. I stedet for å fokusere på
sykefravær setter man mål for nærvær.
Selskapet har et aktivt arbeidsmiljøutvalg (AMU) som
har avhold 4 møter i 2018. I 2018 er det arbeidstakersiden som har hatt lederansvaret i AMU, og dette
vervet har Brannmester Ronald Thorvaldsen ivaretatt.
Det gjennomføres årlige vernerunder i selskapet. De
forholdene som blir påpekt under vernerundene,
følges opp av avdelingsledere og ansatte ved de
forskjellige avdelinger, som igjen rapporterer status til
AMU.
Det er ikke gjennomført kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved avdelingene som var til helse-
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kontroll i 2018, men det psykososiale arbeidsmiljøet
har alltid et stort fokus blant de ansatte og ledelse.
Samlet i 2018 er det registrert 3 uønskede hendelser.
Ingen av hendelsene medførte tapte dagsverk.
Styret får seg forelagt protokollene fra AMU-møtene
og anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt.

NÆRVÆRSSTATISIKK
I 2018 hadde man en målsetning om nærvær på
95 %. Samlet for hele 2018 er det totale nærværet på
22 422 dagsverk av mulige 23 555 dagsverk.
Dette gir et nærvær på 94,9 %.
Fravær med egenmelding utgjorde 378 dager, dvs. 1,6 %.

% Nærvær

MOVAR 2018

95,1

95,0

94,9

3. kvartal

MOVARs miljøpolitikk:
• Det er en grunnleggende forutsetning at MOVAR
skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter,
konsesjoner og tillatelser.
• Selskapets virksomhet skal være basert på kretsløpstankegangen. Avfall skal i størst mulig grad
innsamles og utnyttes som en sirkulærøkonomisk
ressurs.
• Hensynet til miljøet skal vektlegges i selskapets 		
innkjøpsprosesser.

4. kvartal

• Våtorganisk avfall og slam skal utnyttes til klimanøytral energiproduksjon, og deretter benyttes 		
som en ressurs innen jordproduksjon eller landbruk.
• Virksomheten skal drives etter prinsippet
kontinuerlig forbedring, hvor hensynet til miljøet
skal vektes høyt sammen med økonomi og
samfunnsansvar.

91,6

2. kvartal

MOVAR IKS er en miljøbedrift hvor selskapets virksomhet
som sådan, reduserer belastningen på miljøet. Like fullt
har selskapet en ambisjon om ytterligere reduksjoner av
miljøbelastningen gjennom sin virksomhet. I Strategisk
plan er det innarbeidet en miljøpolitikk for selskapet.

• Bygninger og anlegg skal driftes energieffektivt, og
energi og drivstoff bør i størst mulig grad baseres
på fornybar energi.

94,1

1. kvartal

MILJØRAPPORTERING

Hele
2018

LIKESTILLING OG MANGFOLD
Ved utgangen av 2018 hadde MOVAR 137 ansatte
som til sammen utgjorde 120 årsverk. Andelen kvinner
utgjorde 18,3 %.
Det er ikke satt i gang spesielle tiltak for å fremme
likestilling i 2018. Ved ansettelser innenfor en avdeling
hvor ett kjønn er underrepresentert, vil man foretrekke
dette kjønn dersom kvalifikasjonene for øvrig er like.
MOVAR IKS ønsker å rekruttere flinke fagfolk
uavhengig av kjønn, legning, etnisitet, nasjonal
opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

KOMPETANSEUTVIKLING
MOVAR er en kunnskapsbedrift, hvor rammebetingelsene stadig er i endring. Det er derfor viktig at
kompetansen i selskapet utvikles i takt med endringene.
I likhet med tidligere år har ansatte også i 2018
gjennomført en rekke interne og eksterne kurs for å
møte dagens og fremtidens tekniske og administrative utfordringer.

• Miljøpolitikken skal være en aktiv del av vår
kommunikasjon.

FORSKNING OG UTVIKLING
MOVAR har ikke ressurser til på egen hånd å drive
forskning og utvikling i de bransjene man opererer
innenfor. Imidlertid er MOVAR delaktig i en rekke
utviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører.
MOVAR deltar i Norsk Vanns prosjektfinansieringssystem og i Norsk Vanns teknologiutviklingsnettverk.
MOVAR er også medlem av VAnnforsk. Som en del av
prosjektet «Nye Fuglevik RA», er arbeidet med å finne
fremtidsrettede avløpsbehandlingsmetoder videreført
med pilottesting. Sommeren 2018 startet forsøk med
HIAS-prosessen på Fuglevik, en prosess basert på
biologisk fosforfjerning. Denne har vist gode
resultater. I 2019 skal også andre biologiske renseprosesser testes med membran som separasjonstrinn.

FREMTIDSUTSIKTER
MOVAR har ved utgangen av 2018 en betryggende
egenkapital og en stram men tilfredsstillende
likviditet. Etter styrets vurdering er selskapet godt
posisjonert til å møte fremtiden, som de nærmeste
årene vil preges av større prosjekter for å sikre gode
tjenester for innbyggerne og et godt miljø.

ÅRSRAPPORT 2018
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Styret i MOVAR IKS

Ketil Reed
Aasgaard

Anita Wulvig

Nils-Anders
Søyland

Aud Helen
Wernberg Øyen

Tore
Fredriksen

Steinar Roos

Hege Solberg
Sandtrø

Ole Martin Almvik

Rygge, den
28.03.2019
I styret for MOVAR IKS

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Nestleder

Anita Wulvig

Steinar Roos

Tore Fredriksen

Ansattes valgte rep.

Johnny Sundby
Adm. direktør
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Hege Solberg Sandtrø

Ole Martin Almvik

Ansattes valgte rep.
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Organisasjonen MOVAR
REPRESENTANTSKAPET

STYRET

Representantskapet velges av eierkommunene.
Funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av
representantskapet. 2 av styrets medlemmer velges av
og blant selskapets ansatte.

Ved utgangen av 2018 hadde representantskapet
følgende sammensetning:

Ved utgangen av 2018 var styresammensetningen slik:

Inger-Lise Skartlien

- Rygge, leder

Ketil Reed Aasgaard		

- Moss, leder

Tom Anders Ludvigsen

- Vestby, nestleder

Nils-Anders Søyland		

- Vestby, nestleder

Hanne Tollerud

- Moss

Aud Helen Wernberg Øyen - Moss

Håkon Borch

- Moss

Hege Solberg Sandtrø		

Joakim Sveli

- Rygge

- Moss

Anita Wulvig		

- Vestby

Sverre Alhaug Høstmark - Moss

Steinar Roos		

- Våler

Shakeel Rehman

Tore Fredriksen		

- ansatt

- Moss

Maria Molteberg

- Moss

Ole Almvik		

- ansatt

Hilde Pettersen

- Rygge

Bjørn Amundsen		

- 1. varamedlem

Bjørn Mikarlsen

- Rygge

Carsten Arnt-Jensen		

- 2. varamedlem

René Rafshol

- Råde

Per Chr. Rasmussen		

- varamedlem ansatt

Kjell Løkke

- Råde

Dag Tarje Høiby		

- varamedlem ansatt

Eirin Stuhaug Bolle

- Vestby

Ann Therese Monge

- Vestby

LEDERGRUPPEN

Reidar Kaabbel

- Våler

Arnfinn Linge

- Våler

Ledergruppen består i utgangen av 2018 av Adm. direktør
Johnny Sundby, Økonomi- og administrasjonssjef Merete
Ruud Tuskin, Brannsjef Rune Larsen, Sektorsjef VA
Kaj-Werner Grimen, Sektorsjef renovasjon Freddy Tangen,
og HR & kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen.

Representantskapet har avholdt 2 møter i 2018.

Ledergruppen i MOVAR IKS

Johnny Sundby
(Adm. dir.)

Merete Ruud
Tuskin

Rune Larsen

Kaj-Werner
Grimen

Freddy Tangen
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Resultatregnskap 2018
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAP
2018

KONSERN

2017

Note

2018

2017

252 490

242 879

2 420

1 697

254 910

244 576

78 496

73 488

Driftsinntekter
251 469

242 080

2 420

1 697

253 889

243 777

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2

Driftskostnader
78 496

73 488

Materialkostnader og tjenester

99 805

94 405

Lønn, godtgjørelse og sosiale avgifter

3,16

99 805

94 405

32 726

33 320

Avskrivninger på varige driftsmidler

5

32 726

33 320

43 378

43 163

Andre driftskostnader

4

38 080

39 534

254 405

244 376

249 107

240 747

-516

-599

5 803

3 829

365

360

400

383

0

2 000

0

0

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansposter

700

0

6 891

7 106

-7 226

-4 746

0

0

-7 742

-5 345

Annen renteinntekt
Aksjeutbytte
Nedskrivning finansielle anleggsmidler

700

0

6 892

7 108

Resultat av finansposter

-7 192

-6 725

Resultat før skattekostnad

-1 389

-2 896

1 461

1 068

-2 850

-3 964

0

808

Annen rentekostnad

Skattekostnad
Årets resultat

17

10

Disponering av årets resultat
0

8

808

Avsatt overskudd MIB-brann/tilsynstjenester

1 200

750

0

2 297

Avsatt overskudd felles Administrasjon

-2 413

-949

-5 323
-168
-33

0

-586

-427

Dekning underskudd MIB - feiertjenester

-586

-419

0

Dekning underskudd felles Administrasjon

-419

0

0

Avsatt egenkapital MOVAR Næring AS

-7 742

-5 345

MOVAR

Avsatt etterbruksfond Solgård

1 200

750

0

2 297

Dekning underskudd Vansjø Vannverk

-2 413

-949

-4 633

Dekning underskudd Avløp

-5 323

-4 633

-3 191

Dekning underskudd Renovasjonstjenester

-168

-3 191

Dekning underskudd MIB - brann/tilsynstjenester

Sum disponering
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Balanse pr. 31.12.2018
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAP
2018

KONSERN

2017

Note

2018

2017

Eiendeler
123 724

129 866

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

5

123 724

129 866

201 999

181 414

Ledningsanlegg, veier og utearealer

5

201 999

181 414

132 879

143 052

Transportmidler, maskiner, utstyr og inventar

5

132 879

143 052

18 951

34 673

6

18 951

34 673

930

1 630

430

1 130

478 483

490 635

477 983

490 135

25 840

25 601

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

15

24 809

22 707

25 785

45 692

Bankinnskudd, kontanter m.m

7

31 794

50 023

51 625

71 293

Sum omløpsmidler

56 603

72 730

530 108

561 928

534 586

562 865

Prosjekter under arbeid
Andre finansielle anleggsmidler

11,12

Sum anleggsmidler

Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital

154 613

162 355

154 613

162 355

0

0

Opptjent egenkapital

13,14

Sum opptjent egenkapital

5 879

5 879

Pensjonsforpliktelser

5 879

Sum avsetning pensjonsforpliktelser

326 298

339 898

326 298

339 898

27 911

40 781

5 249

3 255

0

0

10 158

9 760
53 796

530 108

561 928

165 879
165 879

8

0

Utsatt skatt

5 879

43 318

163 028
163 028

16

Gjeld til kredittinstitusjoner

5 879

5 879

5 887

5 879

326 298

339 898

326 298

339 898

22 512

37 126

5 249

3 255

1 454

1 068

17

Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld

15

Skyldig offentlige avgifter
Betalbar skatt

10

Annen kortsiktig gjeld

10 158

9 760

39 373

51 209

534 586

562 865

Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Rygge, den 28.03.2019

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland
Nestleder

Anita Wulvig

Aud Helen Wernberg Øyen

Steinar Roos

Hege Solberg Sandtrø

Tore Fredriksen
Ansattes valgte rep.

Ole Martin Almvik
Ansattes valgte rep.

Johnny Sundby
Adm. direktør
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Kontantstrøm
KONTANTSTRØMANALYSE
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAP
01.01-31.12

KONSERN
01.01-31.12

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2018

2017

2018

2017

Resultat før skattekostnad

-7 742

-5 345

-1 389

-2 896

0

0

-1 068

-682

Perioden betalte skatt
Regulert avsatte lønnsforpliktelser
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning av anleggsmidler
Nedskrivning finansiell anleggsmiddel
Endringer i kundefordringer
Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Endringer i andre tidsavgrensingsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

0

0

0

0

-340

-236

-340

-236

32 726

32 397

32 726

32 397

0

923

0

923

700

0

700

0

-239

-3 401

-2 102

-3 622

-10 477

23 939

-12 221

21 805

20

1 225

20

1 225

14 648

49 502

16 326

48 914

340

236

340

236

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-21 295

-40 594

-21 295

-40 594

-20 955

-40 358

-20 955

-40 358

19 250

31 000

19 250

31 000

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-32 850

-34 227

-32 850

-34 227

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-13 600

-3 227

-13 600

-3 227

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-19 907

5 917

-18 229

5 329

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

45 692

39 775

50 023

44 694

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

25 785

45 692

31 794

50 023

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

10
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Noter

Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven.
Det er utarbeidet etter norsk regnskapstandard og
anbefalinger til god regnskapsskikk samt gjeldene
forskrifter tilknyttet lov om interkommunale selskaper.
Driftsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig
av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift.
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres. 		
		
Klassifisering og vurdering av balanseposter		
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som
anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet
klassifiser som omløpsmidler. Fordringer for øvrig
klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales
innen ett år. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. For
gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på
langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.		
		
Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes
forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid.
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som
driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Skillet mellom vedlikehold og påkostninger/forbedringer
regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet.		
		
Investering i andre selskaper		
Kostmetoden benyttes som prinsipp for investeringer i
andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved
kapitalutvidelse. Mottatte utdelinger resultatføres i
utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger
andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som
reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte fra datterselskap
regnskapsføres det samme året som datterselskapet
avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når det er vedtatt.		
		
Nedskrivning av anleggsmidler		
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel
er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av
goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivning
ikke lenger er til stede.		
		
Fordringer		
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning
til forventede tap. Avsetning til tap er gjort opp på grunnlag

av individuell vurdering av fordringen. Andre fordringer,
både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til
det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er
nåverdien av forventede fremtidige innbetalinger.
Det foretas likevel ikke ned diskontering når effekten av
nedskrivningene er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til
tap vurderes på samme måte som kundefordringer.		
Gjeld		
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser,
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.
Pensjoner		
Selskapet har en ytelsesordning. Ordningen er finansiert
gjennom innbetalinger til pensjonskassen. En ytelsesplan
er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan.
Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer
en pensjonsutbetaling som ansatt vil motta ved
pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig
av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn.
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er
nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus
virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalt beløp til
pensjonskassen), justert for ikke resultatførte estimatavvik
og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders
pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig
av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Planendringer amortiseres over forventet
gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de
aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger
10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).		
		
Skatt		
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes både av
betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. 		
Morselskapet er ikke skattepliktig. 		
		
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide
plasseringer.		
		
Konsernregnskap og konsolideringsprinsipper
I konsernregnskapet til MOVAR IKS inngår morselskapets
MOVAR IKS og datterselskapet Movar Næring AS.
Datterselskapet benytter de samme regnskapsprinsipper
som morselskapet. Datterselskapet blir konsolidert fra det
tidspunkt kontrollen er overført konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i
datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld.
Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én
økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og
mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
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Noter
Note 2 DRIFTSINNTEKTER

Note 3
LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER M.M

(Beløp i 1 000 kroner)

(Beløp i 1 000 kroner)
DRIFTSINNTEKTER FORDELT
PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDE

2018

2017

Driftsinntekter
Vansjø Vannverk

37 357

37 393

Driftsinntekter
Avløp

38 953

39 174

Driftsinntekter
Solgård Avfallsplass

40 021

36 942

LØNNSKOSTNADER ,YTELSER

2018

2017

Lønninger m. m

69 360

64 609

8 530

7 935

Arbeidsgiveravgifter

12 218

11 580

Pensjonskostnader

12 207

10 403

1 786

1 447

Lærlingtilskudd m. m

-164

-253

Refusjoner sykelønn

-4 539

-1 682

407

366

0

0

99 805

94 405

Feriepenger

Andre ytelser

Driftsinntekter
Renovasjon

67 833

63 755

Driftsinntekter MIB
(brann- og feierseksjon)

68 972

65 808

753

705

253 889

243 777

10 052

7 813

-9 031

-7 014

254 910

244 576

Driftsinntekter
Felles Administrasjon
Sum inntekter MOVAR IKS
Salgsinntekter
MOVAR Næring AS
Eliminering av inntekter
Sum inntekter KONSERN

Ytelser til selskapets styre
Regulering av tidligere avsatte
lønnsforpliktelser
SUM

Gjennomsnittlig antall ansatte i selskapet var 136.
MOVAR Næring AS har ingen ansatte.

Lønn til administrerende direktør i 2018:
Utbetalt lønn til selskapets direktør
kr.  1 365 546
Honorar til selskapets styre 2018:
Honorar styreleder pr. år
Honorar ordinært styremedlem pr. år

kr. 
kr. 

106 700
32 000

Verken styreleder eller daglig leder har noen bonusavtaler, og de har heller ingen avtaler om godtgjørelse ved
opphør av vervet/arbeidsforholdet.
Godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon
Andre bistandsytelser

kr. 
kr. 

Godtgjørelse til revisor MOVAR Næring
Andre bistandsytelser

kr. 
kr. 

171 000
124 644
27 000

5 000

Note 4
AVREGNING NÆRINGSAKTIVITETER
(Beløp i 1 000 kroner)

MOVAR IKS har utført næringsaktiviteter på vegne av
MOVAR Næring AS, og som er avregnet netto i MOVAR IKS.
2018
Kostnadsført i MOVAR IKS

12
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Noter
Note 5 VARIGE DRIFTSMIDLER
(Beløp i 1 000 kroner)

MORSELSKAPET
Anleggsmidler
Anskaffelseskost 01.01

Bygninger
og tomter

Ledningsanlegg
og infrastruktur

Maskiner og
tekniske installasjoner

Driftsløsøre

SUM

342 714

271 701

293 472

50 429

33 460

991 776

2 845

28 420

983

2 769

2 000

37 017

288

52

345 559

300 121

294 167

53 146

35 460

1 028 453

Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12

Transportmidler

340

Akkumulerte
avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.12

221 835

98 122

198 698

28 404

22 792

569 851

123 724

201 999

95 469

24 742

12 668

458 602

8 987

7 835

10 358

3 009

2 538

32 726

20 - 50 år

30 - 50 år

10 - 20 år

10 - 20 år

5 - 20 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Balanseført verdi 31.12 av bygg og tomter er samlet bokført til 123 724, hvorav tomter utgjør 15 124.
ÅRLIGE LEIE AV IKKE BALANSEFØRTE DRIFTSMIDLER
Driftsmiddel:

Leieperiode

Rygge brannstasjon

Løpende avtale

185

Vestby brannstasjon

Løpende avtale

383

Vestby brannstasjon,
brakkerigg

Løpende avtale

144

Årlig leie

Sum

712

2017

25 785

45 692

- herav bundet skattetrekk

-3 543

-3 364

- herav bundet etterbruksfond

-5 412

-4 198

- herav bundet selvkostfonds

-6 759

-16 993

10 071

21 137

6 008

4 331

16 079

25 468

Sum netto beholdninger
pr. 31.12
Beholdninger MOVAR Næring AS
Sum netto beholdninger
konsern pr. 31.12

(Beløp i 1 000 kroner)

Investeringer i varige driftsmidler viser følgende tilganger
for 2018. I tillegg kommer prosjekter som er under arbeid
og som avsluttes ved endelig ferdigstillelse.
Saldo på prosjekter som er under utførelse, men som ikke
er avsluttet, viser pr. 31.12.2018 ca. 19 millioner kroner.

Sum investeringer

2018

pr. 31.12 MOVAR IKS

Note 6 INVESTERINGER

Kjøp av aksjer og andeler,
tomteerverv m. m

(Beløp i 1 000 kroner)

Beholdninger

KONSERNET
Movar Næring AS har ingen balanseførte driftsmidler, og
heller ingen leieavtaler av ikke balanseførte driftsmidler.

Investeringer i varige driftsmidler

Note 7 BETALINGSMIDLER

2018

2017

37 017

14 630

0

0

37 017

14 630

Note 8 LIKVIDITETSRESERVE
(Netto betalingsmidler/årlige inntekter*100)
2018

2017

6,31 %

10,41 %

Note 9 LIKVIDITETSGRAD
2018

2017

1,44

1,42

Likviditetsanalysen er beregnet med basis fra konserntall.
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Note 10 SKATT
(Beløp i 1 000 kroner)

Årets skattekostnad refererer seg til datterselskapet MOVAR Næring AS og fremkommer slik:
KONSERN

KONSERN

Beregning av
utsatt skatt

2018

Grunnlag for utsatt skatt

2017

35

2,4

8

0,5

Fordeling av
skattekostnaden

2018

2017

Resultat før skattekostnad

-1 389

-2 896

1 454

1 068

Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt

Utsatt skatt

Årets skattekostnad

7

0

1 461

1 068

Note 11 ANDRE AKSJER
(Beløp i 1 000 kroner)
Forretningskontor

Selskap
Rekom AS
Alarmsentral Brann Øst AS

Eierandel

Egenkapital 2017
100 %

Resultat 2017
100 %

Verdi i
balansen

Bergen

1,28 %

20 665

-3 988

30

Moss

16,67 %

5 299

398

400

Note 12 AKSJER I DATTERSELSKAP
Selskap
MOVAR Næring AS

Forretningskontor

Eierandel

Egenkapital 2018
100 %

Resultat 2018
100 %

Verdi i
balansen

Rygge

100 %

8 415 296

4 891 537

500

Note 13 OPPTJENT EGENKAPITAL
(Beløp i 1 000 kroner)

MOVAR/
Felles
Egenkapital 01.01.18
Årets disponering
Egenkapital 31.12.18

Vansjø
Vannverk

Solgård
RenovasjonsAvfallsplass
tjenester

Avløp

MIB

SUM

-14 002

50 233

69 965

44 422

4 765

6 972

162 355

-419

-2 413

-5 323

1 200

-168

-619

-7 742

-14 421

47 820

64 642

45 622

4 597

6 353

154 613

MOVAR NÆRING AS
Egenkapital 31.12.18

8 415

KONSERN
Sum egenkapital 31.12.18

163 028

Note 14 HERAV BUNDET I SELVKOST/ETTERBRUKSFOND
(Beløp i 1 000 kroner)
Vannforsyning

Avløp

Renovasjonstjenester

Feiertjenester

SUM

Fond pr. 01.01.18

9 122

892

6 240

739

4 212

21 205

Årets regulering

-3 732

-5 726

-185

-590

1 200

-9 033

Total selvkost/etterbruksfond pr. 31.12.2018

5 390

-4 834

6 055

149

5 412

12 172

Note 15 KONSERNMELLOMVÆRENDE
(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over MOVAR IKS mellomværende med MOVAR Næring AS pr. 31.12.2018

14

Etterbruk
Solgård

2018

2017

Kundefordringer

3 387

3 115

Kortsiktig gjeld

5 399

3 655

MOVAR
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Noter
Note 16 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER
(Beløp i 1 000 kroner)

Morselskapet har en kollektiv pensjonsavtale for alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser
(ytelsesbasert). Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen
på ytelser fra folketrygden.
Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fonds-oppbygging organisert i et forsikringsselskap.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
2017

2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

9 348

11 121

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

6 397

6 435

-6 853

-8 565

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

868

896

Resultatført virkning av estimatendring

643

583

10 403

10 470

1 467

1 476

11 870

11 946

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

261 428

270 103

Pensjonsmidler

206 992

219 379

Netto pensjonsforpliktelse før AGA

54 436

50 724

7 675

7 152

Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA

62 111

57 876

Ikke-resultatført estimatendringer

-48 557

-51 997

5 879

5 879

Diskonteringsrente

2,40%

2,40%

Forventet lønnsvekst

2,50%

2,50%

Forventet G-regulering

2,25%

2,25%

Pensjonsregulering

1,48%

1,48%

Forventet avkastning på fondsmidler

4,10%

4,10%

14,10%

14,10%

Avkastning på pensjonsforpliktelsen

Årets netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift
Oppført i balansen:

Arbeidsgiveravgift på netto forpliktelse

Balanseført netto forpliktelse etter arbeidsgiveravgift
Økonomiske forutsetninger

Arbeidsgiveravgift

Årets netto pensjonskostnad fremkommer etter arbeidstakers innbetalte andel av normalpremien.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Med basis i stor usikkerhet i forutsetninger, samt store planendringer i forbindelse med nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealderjustering i beregningene, er kostnadsført etimatavvik i tråd med en uendret
balanseført netto forpliktelse etter arbeidsgiveravgift.

Medlemsstatus
Aktive

2018
143

Oppsatte rettigheter

86

Pensjonister

65
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Noter

Note 17 LANGSIKTIG GJELD
(Beløp i 1 000 kroner)

Opplysninger om lån fra kredittinstitusjoner
Restgjeld
1/1/2018

Långiver
Kommunalbanken

200 907

KLP Kommunekreditt

124 901

Låneopptak
2018
6 250

Renter
2018

Restgjeld
12/31/2018

4 044

17 762

189 395

2 472

13 543

111 358

10 000

0

0

10 000

8

153

0

13 937

3 000

364

1 392

15 545

339 898

19 250

6 888

32 850

326 298

Kommunal Landspensjonskasse, byggelån

0

Nordea Bank ASA

153

Moss kommunale Pensjonskasse
SUM

Avdrag
2018

Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år

175 328

Gjennomsnittlig betalt rente i 2018 er 2,07 %. 37,3 millioner kroner (11 %) er knyttet til 10 års fastrente med
avslutning i 2023. Det er ikke benyttet sikringsinstrumenter utover dette. En overveiende del av gjelden er følgelig
knyttet til flytende rente, noe som er et strategisk valg og sees i sammenheng med selvkost.
Garantiforpliktelser
Kommunene har stillet garanti for selskapets samlede gjeld innenfor en vedtatt totalramme på 1 200 millioner kroner.
Kommunene er pro rata ansvarlig for de lån MOVAR IKS opptar, og fordeler seg innad i forhold til eierandelen i selskapet.
Moss
Garantiforpliktelsen på restgjelden pr. 31.12.2018 er
fordelt i henhold til kommunenes gjeldende eierandel.

143 571

Rygge

68 522

Råde

32 630

Vestby

Våler

65 260

16 315

Note 18 SELSKAPETS EIERE
MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Eier- og ansvarsandelen er som følger:
Kommune
Moss kommune

44 %

Rygge kommune

21 %

Råde kommune

10 %

Vestby kommune

20 %

Våler kommune

16

% andel

MOVAR

5%
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Oppsummering av
MOVARs miljømål
Innenfor de ulike områdene er det definert mål som er av betydning for ytre miljø.
Her følger et utdrag av sentrale målsetninger:
BESKRIVELSE AV MÅL
Renseeffekt fosfor
avløpsrenseanleggene

Bruk av slam som en ressurs (landbruks- eller jordforbedringsformål)

MÅL

RESULTAT 2018

KOMMENTAR

Min 90 %

Fuglevik: 91,3 %
Kambo: 92,9 %

I tråd med forurensningsforskriften
og utslippstillatelsene

Hestevold: 94,6 %

(MOVARs internkontroll)

Oppfylt for alt slam

Ønske om ingen deponering av
avløpsslam som følge av kvalitet

100 %

Kvalitetsklasse avløpsslam

Klasse II eller bedre

Energigevinst Varmepumpe Kambo RA

Egenprodusert El ved Fuglevik RA

fra alle anleggene

Oppfylt for alt slam

(MOVARs internkontroll)
På tungmetallene Cu, Zn og klasse

fra alle anleggene

I på øvrige (MOVARs internkontroll/
Bransjenorm for Avløpsslam).

>225 000 kWh/år

338 681 kWh/år

Resultatet erstatter nesten
34 000 liter fyringsolje
(MOVARs internkontroll)

>20 %

8,9 %

El produsert via gassmotor
fyret med biogass
(MOVARs internkontroll)

Egenprodusert varme ved Fuglevik RA

>95 %

99,6 %

Varme produsert med biogass i
gassmotor og biogassfyr
(MOVARs internkontroll)

Bruk av deponigass til energiformål

>80 %

90,6 %

Avtale med Statkraft

Øke ressursutnyttelsen i avfallet bl.a.
igjennom økt materialgjenvinning

40 vekt % av generert
husholdningsavfall
innen 2021

31,1 vekt %

Felles plan for avfallshåndteringen i
Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.

Andel produsert strøm ved Fulgevik RA er under målsetningen, noe som skyldes havari på gassmotoren.
Denne erstattes i 2019 med gassturbiner som vil gi økt strøm og varmeproduksjon sammenliknet med gassmotoren.
Målsetninger i forhold til materialgjenvinning er heller ikke i 2018 oppnådd. Innenfor dette området økes forventningen fra EU med krav om matavfallsinnsamling fra 2023 og økt materialgjenvinning til 55% i 2025, 60% i 2030 og
65% i 2035. Her spiller prosjektet Østfold Avfallssortering IKS en viktig rolle for å nærme seg disse kravene.
Ytterligere tiltak er nevnt i felles plan for husholdningsrenvasjon i eierkommuene.
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Årets virksomhet
ADMINISTRASJON
Økonomi- og administrasjonsavdelingen holder til i
MOVARs hovedkontor på Huggenes. Avdelingen yter
administrative og regnskapsrelaterte tjenester til de
øvrige avdelingene.
Flere fra administrativ ledelse er også lokalisert her, bl.a.
administrerende direktør, sektorsjefer VA og Renovasjon,
HR & kommunikasjonssjef, stab m.fl.
Avdelingen består pr. 31.12.2018 av 6 ansatte, fordelt på
6 årsverk. På grunn av rimelig lik alderssammensetning i
avdelingen vil man om forholdsvis få år måtte gjennomføre et raskt generasjonsskifte. For å få til en systematisk
og effektiv erfaringsoverføring har man allerede
påbegynt dette.
Administrasjonen har som mål å drive rasjonelt og
kostnadseffektivt. For å nå dette har man over flere år tatt
i bruk moderne styringssystemer og dataverktøy, og man
søkerkontinuerlig å bedre effektiviteten. De ansatte er
både omstillingsvillige og -dyktige.
Krav til dokumentasjon blir stadig høyere og datamengden øker betraktelig. Man ser derfor hele tiden etter

områder hvor oppgaver kan automatiseres. Det foregår
jevnlig oppdatering av de ulike programmene som
benyttes, både av de rent administrative systemene og
av regnskapsprogram. Automatisering og digitalisering
skjer stadig raskere, og bortfall av rene papirdokumenter
er merkbart.
På vårparten av året 2018 ble valg av representantskapets valgkomité avholdt. Valgkomiteen ble valgt for en
periode på 4 år og skal velges midt i representantskapets
funksjonstid. Valgkomiteen er på den måten operativ 2 år
for sittende representantskap og 2 år for fremtidig valgt
representantskap.
I 2018 gikk en av avdelingens ansatte, Oddgeir Johansen,
av med pensjon. Samtidig ble Merete Ruud Tuskin tilsatt
som ny økonomi- og administrasjonssjef i avdelingen.
Det har ikke pågått prosesser som har påvirket avdelingen
vesentlig arbeidsmessig.
Det har heller ikke inntruffet noe som kan anses som
uvanlig eller ekstraordinært for en offentlig bedrift av vår
størrelse. I hovedsak kan 2018 karakteriseres som et godt
og normalt arbeidsår for økonomi- og administrasjonsavdelingen.
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Teknisk avdeling
TEKNISK AVDELING
Teknisk avdeling er en beredskapsavdeling for MOVARs virksomheter og har som hovedoppgave å ta seg av forebyggende
vedlikehold av utstyr og installasjoner etter avtale med den enkelte avdeling. Avdelingen har eget verksted og ansvar for
felles lagerhold av VA-utstyr.

I 2018 har avdelingen utført tjenester/arbeid
i følgende omfang til de enkelte avdelinger:
Adm.

VVV

KRA

FRA

HRA

SAP

MIB

Dagsverk inngåtte avtaler

18

140

56

100

27

18

9

Dagsverk bestilte oppdrag

8

114

38

75

21

18

12

26

254

94

175

48

36

21

Totale dagsverk

(VVV – Vansjø Vannverk, KRA – Kambo Renseanlegg, FRA - Fuglevik Renseanlegg, HRA – Hestevold Renseanlegg,
SAP – Solgård Avfallsplass, MIB – Mosseregionen interkommunale brann og redning)

Dette viser at avdelingen har bistått de øvrige avdelinger
med 286 dagsverk knyttet til bestilte oppdrag/prosjekter
og 368 dagsverk knyttet til inngåtte avtaler om særskilte
oppdrag.
Teknisk avdeling utfører løpende oppdrag som bestilles
av de øvrige avdelingene i MOVAR. Disse oppdragene er
hovedsakelig knyttet til akutte behov for installasjoner/
montering og reparasjoner av diverse type utstyr som
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blant annet pumper, ventiler, rør og elektrisk utstyr/komponenter. Utover de akutte behovene bistår avdelingens
personell i planlegging av nødvendige oppgaver som skal
utføres i samarbeid med personell ute på avdelingene.
Dette innebærer typisk informasjonsinnhenting,
leverandørkontakt, bistand til tilbudsinnenting, oppfølging av eksterne leverandører og dokumentasjonssammenstilling etter utført arbeid. Oppgavene som
avdelingen blir satt til å utføre er mange og svært varierte.
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Noen av de faste avtalte oppdragene som Teknisk
avdeling utfører er:
• Oppfølging og drift av mellomlagringsplassen for
avløpsslam på Solgård Avfallsplass
• Oppfølging, ettersyn og vedlikehold av eksternt
VA-ledningsnett inklusive målestasjoner og kummer,
samt påvisninger og merking
• Oppfølging, ettersyn og vedlikehold av høydebasseng
• Oppfølging, ettersyn og vedlikehold av felles eksternt
signalkabelanlegg inklusive påvisninger og merking
• Service på definerte tekniske installasjoner, blant
annet innløpsrister
• Oppfølging, ettersyn, vedlikehold av eksterne 		
mengdemålere
• Oppfølging, ettersyn og HMS-kontroller for
virksomhetenes el.installasjoner

Avviksbehandling ved Teknisk avdeling
• Det ble ikke registrert avvik ved avdelingen i 2018.
Avvik som involverer personell fra Teknisk Avdeling og
som skjer ute på de øvrige avdelingene registreres der.
Avsluttende kommentarer
• I 2018 gikk Terje Corneliussen av med alderspensjon,
mens Andreas Voldengen sluttet. Daniel Roskifte og
Jon-Espen Hjelkrem ble ansatt som vedlikeholdsarbeidere.
• Avdelingen tok i 2018 i bruk nytt program (Plania) for
å dokumentere vedlikehold, både planlagt vedlikehold
og akutte utbedringer. Programmet benyttes også som
arbeidsbestillingsverktøy. Det ble også innført bruk av
elektronisk kjørebok (ABAX) for biler som lånes ut til
privat bruk. En av avdelingens nyttekjøretøy ble skiftet
ut på grunn av høy alder.

• Visuell oppfølging og prøvetaking i Vansjø
•

Vaktmestertjenester for administrasjonsbygget

• Oppfølging av serviceavtaler nød og ledelys ved
Fuglevik RA, Hestevold RA, Kambo RA og
• Vansjø Vannverk
• Utvendig vedlikehold og snøbrøyting på pumpestasjonene Grimstadkilen, Kjellerød og Rygge
Flystasjon
• Oppdatere tegninger og dokumentasjon for elektriske
installasjoner
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Vannproduksjon og forsyning
VANSJØ VANNVERK
Mål for virksomheten
I MOVARs strategiske plan fremkommer selskapets misjon,
miljøpolitikk, mål og strategier. Innenfor vannproduksjon
og forsyning er selskapets misjon å sørge for at innbyggernes behov for tilstrekkelig og trygt drikkevann
dekkes. I den strategiske planen er det satt mål og
strategier knyttet til blant annet effektiv drift, klimatilpasset drift, kompetanse og arbeidsmiljø, regional vekst
og endrede rammevilkår.
MOVAR IKS har utarbeidet en miljøpolitikk hvor ulike mål
knyttet til miljø fremkommer. En grunnleggende forutsetning i selskapets miljøpolitikk er at MOVAR skal
tilfredstille lover, forskrifter, konsesjoner og tillatelser.
Årets drift
Vannverket leverer vann til ca. 70 000 personer i eierkommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. I tillegg
er Vansjø Vannverk tilknyttet Sarpsborg og Fredrikstad
kommune gjennom gjensidig reservevannssamarbeid.
I 2018 ble det levert 7 569 279 m3 til eierkommunene.
Dette gir en gjennomsnittlig leveranse på 20 738 m3/
døgn. Leveransen var med det 499 102 m3 mer enn i
2017.

og mottak til/fra kommunene i reservevannsamarbeidet,
eventuelle lekkasjer og ikke-målt vannforbruk
(for eksempel vedlikeholdsspyling, brannvannsuttak etc.).
Det er gjennomført eksterne analyser på akkreditert
laboratorium av råvann, rentvann og vann i ledningnettet,
i samsvar med drikkevannsforskriften. I tillegg er det
gjennomført interne analyser på eget laboratorium for
oppfølging av den daglige driften på vannverket.
Vannverket har også omfattende online instrumentering
som gjør driftspersonellet i stand til å kontinuerlig
over våke vannproduksjon og vannkvalitet.
Vannverket har produsert og levert drikkevann av svært
god kvalitet hele året gjennom. Kvaliteten er langt bedre
enn hva drikkevannsforskriften stiller krav om, og i tråd
med målsetningene i Strategisk plan. Se tabell for oversikt over resultatene.
Det har i 2018, som i de foregående år, vært gjennomført
program for oppfølging av algesituasjonen i Vansjø i regi
av vannområdeutvalget for Morsa. Vannverket har som
tidligere også gjennomført egne analyser av algegiften
mikrocystin uten påvisning.

Årlig produksjonsmengde på Vansjø Vannverk kan avvike
fra leveransene til eierkommunene på grunn av leveranser

Årlige vannleveranser til eierkommunene i m3
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År

Moss

Rygge

Råde

Vestby

Våler

Sum

2018

3 176 336

1 560 866

708 641

1 952 144

171 292

7 569 279

2017

3 014 023

1 366 259

621 018

1 922 131

168 593

7 070 177

2016

2 755 541

1 531 423

577 355

2 081 991

161 877

7 108 187

2015

2 717 797

1 487 957

562 035

2 071 022

174 254

7 013 065

2014

2 985 440

1 495 334

492 096

1 983 740

171 883

7 128 493
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Rentvannskvalitet levert fra Vansjø Vannverk 2018
Parameter

Gj.snitt

Maksimum

*Grenseverdi/
tiltaksgrense

Lukt og smak

0

0

Akseptabel for
abbonnementen

pH

7,8

9,3

6,5-9,5

Turbiditet (FTU)

0,1

0,34

1

Fargetall (mg Pt/l)

3

5

20

TOC (mg C/l)

2,7

3,0

-

Aluminium (mg/l)

0,046

0,110

0,2

Jern (mg/l)

0,0018

0,0036

0,2

Hardhet (DH)

3,37

3,70

-

Tot. bakterier (ant./ ml)

0

7

100

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

0

0

0

E.coli (ant./100 ml)

0

0

0

Intestinale enterokokker
(ant./100 ml)

0

0

0

Clostridium perfringens
(ant./100 ml)

0

0

0

Giardia spp (ant./10L)

0

0

0

Cryptosporidum spp (ant./10L)

0

0

0

*Grenseverdiene/tiltaksverdiene er hentet fra drikkevannsforskrift gjeldende fra 1.1.2017.

Råvannskvalitet i Vansjø 2018
Parameter

Gjennomsnitt

Maksimum

Turbiditet (FTU)

6,9

11

Fargetall (mg Pt/l)

68

101

Aluminium (mg/l)

0,57

0,74

TOC (mg C/l)

9,1

10,0

0,57

0,64

Koliforme bakterier (ant./100 ml)

54

200

E.coli (ant./100 ml)

6

160

Intestinale enterokokker (ant./100 ml)

2

42

Jern (mg/l)
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Hovedtall fra driften 2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

Lev. vannmengde til eierkommunene, m3

7 128 493

7 013 065

7 108 187

7 070 177

7 569 279

Produsert vannmengde

7 309 148

6 916 620

7 736 908

6 595 976

7 796 592

+615 296

- 474 201

+ 179 119

mottatt(-)/Levert (+) res.vann
37 624

27 532

34 240

28 280

39 792

138 900

71 372

64 442

83 288

86 578

1 519

1 239

1 427

1 050

1 278

337

275

357

221

263

542 880

416 870

491 380

368 800

467 060

Marmor,kg

88 000

80 800

67 700

0

0

Kalk, kg

225 120

175 660

228 990

202 940

268 120

829

911

1 140

742

857

2 821

2 739

2 660

1 858

2 343

76 958

76 601

85 585

85 889

99 888

208

232

183

148

178

27 730

30 246

33 551

29 341

31 602

5 113 168

5 204 270

4 748 644

4 376 720

4 799 410

0,717

0,742

0,668

0,619

0,634

maks. døgn, m

3

Spyleslamvann til avløp, m

3

Slam, tonn
Slam, tonn TS
Kjemikalieforbruk:
Al. Sulfat, kg

Polymer vannbehandling, kg
Polymer avvanning, kg
Kullsyre, kg
Ammoniakk, kg
15 % Na-hypokloritt, kg
*Energiforbruk kWh
Energiforbruk kWh pr. m3 vann solgt

*Energiforbruket omfatter vannverket, råvannspumpestasjon og utestasjoner for transport av vann.
Selvkost (driftskostnader inkl. kapitalkostnader) utgjorde i 2018 kr. 5,48 pr. levert m3 rent vann. Eierkommunenes pris var
imidlertid fastsatt til kr. 4,90 pr. m3 (solidarisk pris).
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Avviksbehandling ved Vansjø Vannverk
Det er i driftsåret 2018 registrert 7 avviksrapporter ved
anlegget.
Det har vært 76 alarmer/utrykninger til anlegget utenom
normal arbeidstid. Dette er lavt sammenlignet med
tidligere år.
I tillegg ble det utført 53 planlagte ettersyn.
Av større tiltak og hendelser i året nevnes:
• Det ble gjennomført fullskala test med nytt
fellingskjemikalie (PAC).
• Mattilsynet gjennomførte et revisjonsbesøk med fokus
på drift av UV-anlegg og et inspeksjonsbesøk med 		
fokus på bruk, dosering og styring av kjemikalier.
• Det ble utført en brannteknisk tilstandsanalyse.
Utbedringer av brannseksjoneringer, isolering av
ventilasjonskanaler m.m. på bakgrunn av denne.
• Oppbygging og oppstart av nytt FDV-program (Plania).
• Det ble installert utstyr for etablering av et
energioppfølgingssystem (EOS).
Følgende studier/utredninger med
rapporter ble fullført i 2018:
• Mulighetsstudie omkring etablering av
reservekraftanlegg - COWI
• Mulighetsstudie omkring etablering av
solcelleanlegg - Norconsult
• Mikrobiell Barriere Analyse (MBA) av
Vansjø Vannverk - COWI

Avsluttende kommentar knyttet til
vannproduksjon og forsyning
Vannkvalitet og vannmengder
Vannverket har levert vann til kommunene i de mengder
kommunene har etterspurt (nok vann).
Kvalitetsmessig har vannet holdt en svært god kvalitet,
som må karakteriseres i tråd med målsetningene.
Reservevann
I reservevannsamarbeidet ble det i 2018 avholdt 3 møter
i driftsutvalget som er det overordnede organet i
samarbeidet.
For mer informasjon omkring reservevannsamarbeidet i
2018 vises det til separat årsrapport for dette.
Annet
Sommeren 2018 var svært varm og tørr og vannproduksjonen ble dermed uvanlig høy. I tillegg ble det
levert ekstra reservevann mot Fredrikstad pga
kapasitetsutfordringer der. Dette gikk likevel svært bra for
Vansjø Vannverk. Ute på ledningsnettet hadde imidlertid
kommunene tidvise utfordringer med dårlig vanntrykk
som følge av mye hagevanning.
Knut Jørgen Olsen sluttet, mens Per Einar Pedersen gikk
fra avløpsavdelingen over stilling som driftsoperatør ved
vannverket.
Vannverket har som i tidligere år vært flittig besøkt av
både skoleklasser og studenter. Videre har vi hatt flere
besøk fra kollegaer fra andre VA-virksomheter ved
anlegget for å dele erfaringer. Det var også elever
utplassert fra Borg VGS ved vannverket i 2018.
Skjærgårdstjenesten for Vansjø etablerte en basestasjon
for sin virksomhet inne på vannverkets område.
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Avløp
Miljømål for virksomheten
MOVAR IKS har utarbeidet en strategisk plan som ble revidert i 2017 og prolongert til 2020. I planen fremkommer en rekke
interne målsetninger for ulike områder.
Under er det gjort utdrag fra den nevnte strategiplanen hvor det utarbeidet mål innen områder som er relevant med tanke
på ytre miljø for avløpsområdet. For hvert av områdene med tilhørende mål er det redegjort for status/måloppnåelse, det
vil si hva som er utført av relevant arbeid i rapporteringsåret.

Område Beredskap
MÅL:

STATUS:

Selskapet skal kunne håndtere uventede hendelser
(beredskapssituasjoner), slik at disse medfører minst
mulige konsekvenser for samfunnet, miljøet og uten tap
av omdømme.

I 2018 ble det arbeidet videre med å revidere ROS- ogberedskaps- dokumenter for avløpsområdet.
Arbeidet ferdgstilles i 2019 med en oppdatert beredskapsplan.
I 2018 ble det gjennomført en omorganisering i Avløpsavdelingen. En av gevinstene er at flere av de ansatte i større grad kan
håndtere drift og hendelser på mer enn kun et av anleggene.

Gjennomføre nødvendig antall øvelser, sørge for god
opplæring og forankring internt i organisasjonen.

I 2018 ble det gjennomført en beredskapsøvelse på tvers av
alle sektorer i MOVAR IKS. Øvelsen var planlagt med og ledet av
Norconsult. Øvelsen var lagt opp slik at styret fikk
en svært aktiv rolle i øvelsen.

Område Klimaendringer, ytre miljø og nye rammebetingelser
MÅL:

STATUS:

Tilpasse driften, tjenestetilbudene og anleggene til nye
rammevilkår (regelverk, forventninger og krav), samt til
et endret klima.

I forbindelse med nye rensekrav er det gjort vurderinger og
planlegging omkring nytt Fuglevik RA. Det er i den forbindelse tatt
høyde for forventninger om fremtidig varmere, villere og våtere klima.
Sektorsjef Grimen har deltatt Avløpskomiteen I Norsk Vann hvor
påvirkning av rammebetingelser utgjør en stor og viktig del av av
arbeidet. Grimen har også sittet i styringsgruppen for et
Norsk Vann prosjekt for etablering av en veileder for klimaregnskap
for vannbransjen.

Begrense selskapets negative påvirkning på klima og
miljø lokalt og regionalt.

Det ble anskaffet ny anleggsbil i avløpsavdelingen med
biogass som primærdrivstoff.

Øke energiproduksjonen og energismarte løsninger.

På Hestevold RA ble det vurdert hvordan man kan sørge for
kontinuerlig tilgang til renset avløpsvann til alle døgnets
tider. Dette for å minimere bruk av drikkevann til prosessen.
Målet er å få tiltaket implementert I 2019.

MOVAR deltar også i felles resipientovervåking for ytre Oslofjord. Det er i rapporteringsåret ikke gjort funn eller
fremkommet resultater som tyder på vesentlige endringer i resipientens tilstand.
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Forbedringsprosesser og samfunnsansvarlig forretningsdrift
MÅL:

STATUS:

Drive virksomheten slik at man balanserer kvalitet, effektivitet og et langsiktig perspektiv, etter den tredelte bunnlinje
for samfunnsansvarlig forretningsdrift (Økonomi, Miljø og
Samfunn).

I forbindelse med vurderinger og planlegging omkring
nytt Fuglevik RA er det tatt særskilt høyde for å vurdere
teknologivalg ut fra den tredelte bunnlinjen.

Økt gjenbruk og materialgjenvinning.

Det har vært stort fokus omkring resirkulering og gjenbruk
av fosfor og energi i avløpsvannet ifm utredninger og
pilotanlegg for nye Fugelvik RA.

Behandlede avløpsmengder
Avløpsmengder [m3/år] ved Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg, 2014-2018
ÅR

KAMBO RA

2018

1 545 147

2017

FUGLEVIK RA

HESTEVOLD RA

TOTALT

3 764 893

532 172

5 842 212

1 692 050

4 216 827

578 108

6 486 985

2016

1 493 508

3 907 767

495 626

5 896 901

2015

1 852 926

4 571 949

628 249

7 053 124

2014

1 850 377

4 777 243

640 815

7 268 435

Det var for 2018 budsjettert med 6 552 000 m3 avløpsvann levert til MOVARs tre renseanlegg. Reelt kom det inn
5 842 212 m3. Dette var 709 788 m3 mindre avløpsvann
enn budsjettert mengde. 2018 var et år med svært lite
avløpsvann inn til anleggene.

over fra lærling-stilling til stilling som driftsoperatør.
Per Einar Pedersen byttet jobb internt til avd. Vansjø
Vannverk. Lasse Jacobsen tok over arbeidslederstilling
etter Pedersen. Roger Bræck ble ansatt som driftsoperatør (tiltrådde stillingen først i 2019).

Selvkost (driftskostnadene inkl. kapitalkostnader) for alle
tre anleggene samlet utgjorde i 2018 kr 7,67 pr. m3.
Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt til kr. 6,70 pr.
m3 (solidarisk pris).

Omorgansiseringen av avløpsområdet ble fullt ut
implementert i 2018. Det betyr at alle ansatte opererer
fra Fugelvik RA og at Kambo og Hestevold RA driftes uten
fast stasjonert personell.

Generelle kommentarer knyttet til avløpsområdet
Alle renseanleggene overholdt konsesjonskravene til
rensing med god margin. 2018 var et år med lite nedbør,
spesielt på sommeren.

Avløpsanleggene ble besøkt av både lokale skoler,
Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) på Ås, samt andre VA-virksomheter
for erfaringsutveksling.

Tom Otto Mathisen avsluttet sitt arbeidsforhold. Herman
Halvorsrød fikk sitt fagbrev (kjemi- og prosess) og gikk
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Kambo Renseanlegg
KAMBO RENSEANLEGG
Kambo Renseanlegg er et mekanisk/kjemisk renseanlegg
(primærfellingsanlegg) med dimensjonerende kapasitet
på 160 l/s. Det er anslagsvis 16 000 personer som sokner
til Kambo RA.

Kommunevise vannmengder tilført
Kambo Renseanlegg, samt sigevann
fra Solgård Avfallsplass
% av
vannmengde

m3/år
Moss

604 307

39 %

Vestby

538 979

35 %

Våler

258 803

17 %

Solgård Avfallsplass

143 068

9%

1 545 157

100 %

Sum

Tilførsel av forurensing (næringsstoffer og organisk stoff) samt PE-belastningen
målt som 60g BOF5/døgn, vist for perioden 2014 til 2018 på Kambo Renseanlegg:
Tilførsel

2014

Vannmengde (m3/år)

2016

2017

2018

1 850 377

1 852 926

1 493 508

1 692 050

1 545 157

Personekvivalenter (BOF5) middeldøgn

11 226

14 764

13 668

13 716

14 087

Personekvivalenter (BOF5) maksdøgn

16 664

20 901

18 320

17 390

22 784

9 052

8 760

7 811

8 140

10 197

KoF (kg/år)

874 540

854 465

741 315

773 070

990 439

BOF5 (kg/år)

246 740

323 390

299 300

300 395

366 972

92 345

100 740

83 950

86 140

99 353

Fosfor (kg/år)

Nitrogen (kg/år)

Tabellen viser at det i 2018 har tilkommet en god del
mindre avløpsvann sammenlignet med 2017.
Iht. avløpsdelen i forurensingsforskriften skal anleggsstørrelsen beregnes ut fra maksimal PE (BoF5) uke
(NS 9426). I denne beregningen benyttes gjennomsnittlig tilførsel fra døgnblandeprøver som multipliseres
med en faktor på 2. I denne beregningen skal også mottak
av eksternslam fra avløpsområdet medtas.
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Denne tilførselen er fra MOVAR IKS’ side beregnet til
gjennomsnittlig 1 500 PE.
Anleggets størrelse iht. NS9426, samt tillegg for eksternslammottak, blir dermed beregnet til 31 114 PE i 2018.
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Renseresultater Kambo Renseanlegg

Analyseresultatene viser at kravet til renseeffekt for
fosfor og organisk stoff er overholdt med god margin.

Det er blitt gjennomført analyser iht. krav i utslippstillatelsen og i tråd med prøvetakingsplan fra
Driftsassistansen i Østfold. Resultatene av disse er vist i
tabellen nedenfor:
Parameter
Tot. Fosfor:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

Innløp Utløp Renseeffekt Rensekrav
%
%
(mg/l) (mg/l)
6,6

0,5

10,0

1,2

3

0,1

KOF:
641
-middelverdi
-maks verdi 1000
-min. verdi
290
BOF5
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

I driftsåret er det registrert et samlet overløp fra
Møllebakken pumpestasjon på 539 m3.

170

92,9%

90%

Avviksbehandling Kambo Renseanlegg
Det er i driftsåret 2018 registrert 8 avviksrapporter ved
anlegget.
73%

>60%*
Vakthendelser og ettersyn
Det har vært 59 alarmer/vaktutrykninger til anlegget
utenom normal arbeidstid i 2018.
Det har vært 54 planlagte ettersyn ved anlegget i 2018.
Av større tiltak/hendelser i 2018 nevnes det at man gikk
bort fra langtidslagring av slam. Slammet ble I stedet
transportert til Norsk Gjenvinning sitt anlegg i
Holmestrand for kalkbehandling.

280
89

274

74

400

160

100

32

Driftskostnadene inkl. netto finanskostnader utgjorde i
2018 kr. 8,32 pr. m3 renset avløpsvann. Eierkommunenes
pris var imidlertid fastsatt til kr. 6,70 pr. m3 (solidarisk
pris).

71%

>60%*

* I utslippstillatelsen er det stilt krav til at reduksjonen
av organisk stoff målt som KOF og BOF5 skal være på
”dagens nivå”. MOVAR IKS har tolket dette ut fra normalt
oppnåelige resultater for denne typen anlegg, som er
angitt til bedre enn 60 % reduksjon.

Hovedtall fra driften ved Kambo Renseanlegg
Tilrenning
KJEMIKALIER:
- JKL, tonn
- PaX 18, tonn
- Polymer (prosess), kg
- Polymer (avvanning), kg
NaoHCl 15%, kg
- Skumdemper, kg
Slam, vann og olje:
Septikslam mottatt, m3
Slam fra Svinndal ra, tonn
Slamproduksjon, tonn
Slamproduksjon, tonn TS
vannforbruk, m3
oljeforbruk, m3
ENERGI:
El Energiforbruk, Renseanlegget, kWh
El Energiforbruk, Møllebakken
pumpestasjon, kWh
Energiforbruk olje, kWh
Energiforbr. pr.m3 behandlet avløpsvann –kWh/m3
ENERGIUTNYTTELSE:
Energigevinst varmepumpe, kWh
Energifaktor varmepumpe
Slam fra HRA m³
Slam fra FRA m³
Levert fett til FRA m³

2014
1 850 377

2015
1 852 926

2016
1 493 508

2017
1 692 050

2018
1 545 147

133
315
150
2 400
4 500
230

154,4
273,3
600
2 400
5 184
385

139
261
500
2 000
5 500
270

164
258
0
2 800
7 986
200

138
330
0
2 750
7 484
480

9 022
445,3
2 298
609
2 933
4,1

10 699
632,2
2 329
596
4 036
0

11 561
506
2 436
621
4 466
0

11 296
444
2 635
693
3 433
0

10 824
527
2 197
567
3 415
0,4

817 884

837 570

827 196

737 947

728 171
188 219

38 556
0,463

0
0,452

0
0,554

0
0,436

3 889
0,471

312 232
3,7
32,2
92,7
64

356 908
3,7
24
2,7
73

358 378
3,65
433
280
81

361 591
3,71
55
1579
71

338 681
4,02
0
17,9
84
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Fuglevik Renseanlegg
FUGLEVIK RENSEANLEGG
Fuglevik Renseanlegg er et mekanisk/kjemisk renseanlegg
(primærfellingsanlegg), som har vært i drift siden 1993.
Anlegget har en teoretisk kapasitet basert på tidligere
dimensjoneringskriterier (hydraulisk) på 50 000 PE.
Den maksimale kapasiteten er 700 l/s. Slammet som
produseres i den kjemiske fellingsprosessen og fett fra
sand og fettfang gjennomgår en avansert slambehadlingsprosess med aerob termisk hygienisering og anaerob
utråtning i råtnetank. I denne prosessen dannes metangass som utnyttes til produksjon av varme og elektrisitet
på anlegget.

Kommunevise vannmengder tilført
Fuglevik Renseanlegg
% av
vannmengde

m3/år
Moss

2 108 188

56

Rygge

1 568 803

42

Vansjø vv

87 902

Sum

3 764 893

2
100

Tilførsel og belastning på Fuglevik Renseanlegg
Tilførsel

2014

2015

2016

2017

2018

4 777 243

4 571 949

3 907 767

4 216 827

3 764 893

Personekvivalenter (BOF5) middeldøgn

42 307

53 636

56 353

47 463

49 153

Personekvivalenter (BOF5) maksdøgn

80 266

76 174

94 812

64 488

70 846

Fosfor (kg/år)

27 959

22 010

22 667

21 426

23 719

2 427 250

2 445 500

2 702 460

2 256 430

2 740 842

BOF5 (kg/år)

926 370

1 174 570

1 234 065

1 039 520

1 160 716

Nitrogen (kg/år)

177 390

169 725

183 960

178 120

197 280

Vannmengde (m /år)
3

KOF (kg/år)

I 2018 tilkom det vesentlig mindre avløpsvann sammenlignet med tidligere år om man ser bort fra 2016, hvor det
også tilkom unormalt lite avløpsvann. Dette har en
sammenheng med svært tørre sommere og lite nedbør i
form av regn og snø.
Iht. avløpsdelen i forurensingsforskriften skal anleggsstørrelsen beregnes ut fra maksimal PE (BOF5) uke
(NS9426). I denne beregningen benyttes gjennomsnittlig tilførsel fra døgnblandeprøver som multipliseres
med en faktor 2.
Anleggsstørrelsen på Fuglevik RA iht. NS9426 for 2018
beregnet til å utgjøre 98 306 PE.
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Renseresultater Fuglevik Renseanlegg
Det er blitt gjennomført analyser iht. krav i utslippstillatelsen og i tråd med prøvetakingsplan fra
Driftsassistansen i Østfold. Resultatene av disse er vist i
tabellen nedenfor:
Parameter
Tot. Fosfor:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

Innløp Utløp Renseeffekt Rensekrav
%
%
(mg/l) (mg/l)
6,3

0,57

9,0

1,6

2,5

0,09

KOF:
728
-middelverdi
-maks verdi 1200
-min. verdi
250
BOF5
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

192

91,3%

90%

106
170

110

24

Vakthendelser og ettersyn
Det har vært 91 vakthendelser/utrykkninger utenom
normal arbeidstid i 2018.

73%

Driftskostnadene inklusive netto finanskostnader
utgjorde i 2018 kr 5,46 pr. m3 behandlet avløpsvann.
Eierkommunenes pris var imidlertid fastsatt til
kr. 6,70 pr. m3 (solidarisk pris).

>60%*

54

308

Det er i driftsåret 2018 registrert 25 avviksrapporter ved
anlegget.

Det har vært 55 planlagte ettersyn ved anlegget i 2018.

260

440

Analyseresultatene viser at kravet til renseeffekt for
fosfor og organisk stoff er overholdt med god margin.
I driftsåret er det registrert et samlet overløp på til
sammen 6 166 m3.

65%

>60%*

*I utslippstillatelsen er det stilt krav til at reduksjonen
av organisk stoff målt som KOF og BOF5 skal være på
”dagens nivå”. MOVAR IKS har tolket dette ut fra normalt
oppnålige resultater for denne typen anlegg, som er
angitt til bedre enn 60 % reduksjon

Av større tiltak og hendelser i 2018 nevnes:
- Som et ledd i å velge hvilken renseteknologi det skal
satses på for nye/fremtidige Fugelvik RA ble det i 2018
installert 2 pilotrenseanlegg på Fuglevik RA.
Sammenstilling av resultater vil foreligge i 2019.
- Oppføring av nytt garasjeanlegg for anleggets biler ble
påbegynt.
- Gassmotoren havarerte.
- Ny kombikjele for gass og bioolje ble installert. Denne
er klargjort for nye krav gjeldende fom 2020.
- Den søndre utløpsledningen fløt opp til overflaten på
sommeren.
- Avgassningstanken havarerte.

Hovedtall fra driften ved Fuglevik Renseanlegg
Tilrenning
KJEMIKALIER:
- JKL, tonn
- PaX 18, tonn
- Polymer (avvanning), kg
Natriumhypokloritt tonn
- Skumdemper, kg
Slam, vann og olje:
Slamproduksjon, tonn
Slamproduksjon, tonn TS
vannforbruk, m3
Gassproduksjon, Nm3

Gassforbruk gassmotor, Nm3
Gassforbruk kjel, Nm3
Gassforbruk fakkel, Nm3
Oljeforbruk, m3
ENERGI:
Varmeprod. oljekjel kWh
Varmeprod. gasskjel, kWh
Varme prod. motor, kWh
Varmeproduksjon, kWh
El.prod. motor, kWh
El. forbruk, kWh
Derav kjøpt, kWh
Tot. Energiforbruk, kWh
Energiforbr pr m3 behandlet avløpsvann – kWh/m3
ENERGIUTNYTTELSE:
% Egenprod. Energi av forbruk
% Egenprod. varme
% Egenprod. El.

2014
4 777 243

2015
4 571 949

2016
3 907 767

2017
4 216 827

2018
3 764 893

183
736
5 750
11,9

268
728
6 350
7,2

247
570
6 000
12,5

251
529
5 600
10,1

300
641
5 850
10

3 269
819
6 452
603 021
235 000
283 775
84 246
26,2

3 131
798
6 321
513 154
179 440
247 692*
86 022
30,4

3 023
804
5 350
598 386
198 811
282 387
117 188
22,2

2 636
683
8 272
570 032
210 296
224 280
115 888
22,1

3347
820
6 043
698 555
102 326
716 611
466 569
1,85

258 594
1 242 659
555 376
2 056 629
354 395
1 293 041
938 646
3 349 670
0,701

300 048
1 494 078
593 343
2 387 469
231 462
1 243 058
1 011 596
3 630 527
0,794

219 410
1 650 947
652 677
2 523 034
321 887
1 257 345
935 458
3 780 379
0,967

217 890
1 397 360
524 429
2 139 679
273 968
1 214 568
940 600
3 354 247
0,795

18 260
4 256 120
258 619
4 532 999
110 506
1 392 738
1 282 232
5 771 795
1,53

64,3
87,4

57,5
87,4

69,5
87

65,5
89,8
22,6

80,5
99,6
8,9
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Hestevold Renseanlegg
HESTEVOLD RENSEANLEGG
Hestevold Renseanlegg er et mekanisk/kjemisk renseanlegg (primærfellingsanlegg) med kalkstabilisering av slammet.
Anlegget er dimensjonert for en tilførsel på 80 l/s og en organisk belastning på 9 900 PE, og behandler avløpsvann fra
Råde kommunes befolkning.

Tilførsel og belastning på Hestevold Renseanlegg
Tilførsel

2014

2015

2016

2017

Vannmengde (m3/år)

640 815

628 249

495 626

578 108

532 172

4 504

5 634

5 344

5 447

5 681

10 421

12 413

7 326

7 596

8 649

3 833

3 431

2 993

2 957

3 831

298 570

323 025

280 320

272 290

318 771

BOF5 (kg/år)

98 550

123 370

117 165

119 355

140 493

Nitrogen (kg/år)

24 090

25 550

25 915

24 820

32 462

Personekvivalenter (BOF5) middeldøgn
Personekvivalenter (BOF5) maksdøgn
Fosfor (kg/år)
KOF (kg/år)

2018

2018 tilkom det mindre avløpsvann sammenlignet med tidligere år om man ser bort fra 2016.
Iht. avløpsdelen i forurensingsforskriften skal anleggs- størrelsen beregnes ut fra maksimal PE (BOF5) uke (NS9426). I
denne beregningen benyttes gjennom- snittlig tilførsel fra døgnblandeprøver som multipliseres med en faktor 1,5. Belastningen er iht. NS9426 for 2018 beregnet å utgjøre 8 521 PE.
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Renseresultater Hestevold
Renseanlegg

Analyseresultatene viser at kravet til renseeffekt på
fosfor er overholdt. Anlegget gir også en svært god
reduksjon av organisk stoff.
Det er registrert overløp på 4 064 m3 fra anlegget i 2018.

Anlegget har levert prøver i henhold til utslippstillatelse
og prøvetakingsplan utarbeidet av Driftsassistansen i
Østfold.

Parameter

Avviksbehandling Hestevold Renseanlegg
Det er i driftsåret 2018 registrert 3 avviksrapporter ved
anlegget.

Innløp Utløp Renseeffekt Rensekrav
%
%
(mg/l) (mg/l)

Tot. Fosfor:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi
KOF:
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi
BOF5
-middelverdi
-maks verdi
-min. verdi

7,2

0,4

9,7

0,8

3,7

0,1

599

135

900

230

330

76

264

60

410

120

160

20

94,6%

Vakthendelser og ettersyn
Det har vært 31 alarmer/utrykninger utenom normal
arbeidstid til anlegget.

90%

Annet
Det har vært 54 planlagte ettersyn ved anlegget i 2018.
Driftskostnadene inkl. netto kapitalkostnader utgjorde i
2018 kr 21,46 pr. m3. Eierkommunenes pris var imidlertid
fastsatt til kr. 6,70 pr. m3 (solidarisk pris).
Det var ingen ektraordinære/spesielle tiltak eller
hendelser i 2018 ved anlegget.

77%

*Vannforbruk 2017 og 2018 er blitt vesentlig høyere enn
tidligere år da vi har vært nødt til å benytte byvann for
drift av våre fortykkermaskiner. I 2019 er målet å legge til
rette for døgnkontinuerlig tilgang på renset avløpsvann
slik at vi kan redusere forbruket av byvann betraktelig.

78%

Hovedtall fra driften:
Tilrenning
KJEMIKALIER:
- PaX 18 tonn
- JKL, tonn
-Brent Kalk, tonn

2014

2015

2016

2017

2018

640 815

628 249

495 626

578 108

532 172

123
13,7

103
18,3

87
18,5

89
22

93
24

80

88

73,4

113

89

- Polymer (avvanning), kg

575

525

575

800

900

- H2So4 Svovelsyre til luktreduksjonsanl., liter
ANDRE INNSATSFAKTORER:
Slamproduksjon, tonn - med tilsatt kalk

160

140

120

200

350

720

853

670

1157

828

Slamproduksjon, tonn TS

312

345

288

408

326

Vannforbruk, m

3

El. Energiforbruk, kWh
Energiforbruk olje, kWh (9,87 kWh/ l)
Energiforbruk pr m3 beh. avløpsvann – kWh/m3

4 578

4 687

5 476

14 029

16741

484 800

503 200

480 715

508 000

483 143

74 390

59 220

89 807

78 960

123 513

0,873

0,895

1,151

1,102

1,14
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Gips
Kasserte dekk
EE-avfall
Blybatterier
Kasserte fritidsbåter
Sparepærer og lysstoffrør
Totalt

Deponi

Ombruk

Avfallshåndtering
Renovasjonssektoren betjener ca. 80 000 innbyggere.
Sektoren er delt i hovedarbeidsområdene Solgård
Avfallsplass og Husholdningsrenovasjon. Sektoren jobber
ut fra filosofien at innbyggerne settes i sentrum.
Solgård Avfallsplass er lokalisert i Moss kommune og ble
etablert i 1978. Nåværende tillatelse fra 05.10.2016
omhandler drift og utvikling av Solgård Avfallsplass.
I oktober 2017 ble det godkjent en ny reguleringsplan.
Denne planen vil gi oss mulighet for bedre tilrettelegging
av driften og rom for en øket og mere kostnadseffektiv
deponidrift. Den tar høyde for forventet befolkningsvekst,
endring i rammevilkår, avfallsmengder, avfallsfraksjoner
og avfallstyper. Total gjenværende deponikapasitet er
beregnet til ca. 2 400 000 tonn, og en antatt driftstid til
ca. år 2070. Svingninger i avfallsmengder og avfallstyper
vil gi vesentlig utslag på deponiets levealder. Som følge
av den nye reguleringsplanen skal det utarbeides en ny
utslippstillatelse. Dette arbeidet ble påbegynt vinteren
2018, og vil fortsette i 2019. Det vil være vesentlig for den
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196
50
638
53
11
4
10 975

Paller

12

11

Sykler

1

1

Tekstiler og sko
Totalt

6
19

7
19

Restavfall deponi

94

152

Kasserte fritidsbåter

14

11

Asbest private
54
videreFyllmasse
driftenprivate
av avfallsplassen at vi ivaretar miljøet
og
1 273

omgivelsen
Totalt på en god måte. Hittil har vi mottatt
1 435

Sum totalt
ca. 1 565 000 tonn til deponering.
Energigjenvinning

1 612

35 334

65,62 %

64,32 %
31,06 %
0,05 %
4,56 %

Avfallsmengder
fra husholdningene
Avfallsmengder
fra husholdning
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2014
Energigjenvinning

2015

2016

Materialgjenvinning

2017
Deponering

50
1 399

34 220

MOVAR
har ansvaret for husholdningsrenovasjonen
i
Materialgjenvinning
30,13 %
kommunene
Ombruk Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.
0,06 %
Deponering
4,19 %
Husholdningsavfall
fra, gjenvinningsstasjonene
og
innsamlingen
ble
håndtert
som
følger:
* Det er antatt en fordeling på 90% glass og 10% metall.

Tonn

ORIENTERING

192
39
604
49
0
4
10 312

2018
Ombruk
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Avfallsmengder totalt fra husholdningene (tonn/år)
Behandling

Avfallstyper

ENERGIGJENVINNING

Restavfall, husholdningsrenovasjon

15 218

3 063

3 239

Farlig avfall

197

211

BA-avfall som er farlig avfall

109

104

3 122

3 233

4

10

746

713

22 454

22 728

4 216

3 626

668

672

1 205

1 210

135

134

2 300

3 475

15

13

Metaller

885

893

Gips

192

196

39

50

604

638

Brennbart restavfall gjenvinningsstasjonene

Trevirke
Kasserte fritidsbåter
Impregnert trevirke
Papp, papir og drikkekartong
Plastemballasje

MATERIALGJENVINNING

Glassemballasje fra mat- og drikkevarer*

OMBRUK

2018

15 213

Totalt

DEPONI

2017

Metallemballasje fra mat- og drikkevarer*
Hageavfall
Plastfolie

Kasserte dekk
EE-avfall
Blybatterier

49

53

Kasserte fritidsbåter

0

11

Sparepærer og lysstoffrør

4

4

Totalt

10 312

10 975

Paller

12

11

Sykler

1

1

Tekstiler og sko

6

7

Totalt

19

19

Restavfall deponi

94

152

Kasserte fritidsbåter

14

11

Asbest private

54

50

Fyllmasse private

1 273

1 399

Totalt

1 435

1 612

34 220

35 334

Energigjenvinning %

66,6

64,3

Materialgjenvinning %

30,1

31,1

Ombruk %

0,1

0,01

Deponering %

4,2

4,6

Sum totalt

* Det er antatt en fordeling på 90% glass og 10% metall.
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Hovedplan for husholdningsrenovasjon for Moss,
Østfold Avfallssortering IKS - Etablering av
Rygge, Råde Vestby og Våler kommune
ettersorteringsanlegg
Hovedplan for husholdningsrenovasjon for Moss, Rygge,
Det er igangsatt et prosjekt hvor MOVAR, Indre Østfold
Råde, Vestby og Våler kommune for planperioden 2012Renovasjon og kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og
2021 har blitt revidert i 2018. Planperioden for revisjonen
Halden deltar for å etablere et ettersorteringsanlegg.
er 2018-2022. Planen omhandler husholdningsavfall som
For å imøtekomme EUs målsettinger om 50% materialsamles inn hos husholdningene eller som leveres på
gjenvinning innen 2020, 60 % materialgjenvinning innen
gjenvinningsstasjonene.
år 2025 og 65 % materialgjenvinning innen år 2030 må
Det er
innenfor
dette området kommune ogfor
MOVAR
har en
Hovedplan
for
husholdningsrenovasjon
Moss,
Rygge,vi gjennomføre vesentlige og kostbare endringer. Det må
god styringsrett.
valg som gjøres vil påvirke kostnadstas høyde for at etableringen av ettersorteringsanlegget
Råde Vestby
og VålerDekommune
nivået for håndteringen av husholdningsavfall de
medfører endringer i innsamlingsordningen av
kommende
år. Utgiftenefor
skal
i sinRygge,
helhetRåde,
belastes
husholdningsavfall.
Hovedplan for
husholdningsrenovasjon
Moss,
Vestby og Våler kommune
for
planperioden
2012-2021 har blitt
revidert
i 2018. Planperioden
revisjonen
avfallsgebyret.
Planen
inneholder
til sammenfor
6 mål
og er 2018-2022.
Planen omhandler
husholdningsavfall
som
samles innvarierer
hos husholdningene
32 tiltak
for å nå målene.
Tiltakene
i omfang, eller som leveres
Fagprøve i gjenvinningsfaget
på gjenvinningsstasjonene.
kompleksitet
og
dermed
behov
for
ressurser.
Planene
gir
To av våre ansatte og vår lærling bestod fagprøve i
Det er innenfor dette området kommune og MOVAR har en god styringsrett. De valg som
føringer
for
MOVARs
arbeide
innenfor
avfallsområdet
i
i 2018. Dette er en ønskelig
gjøres vil påvirke kostnadsnivået for håndteringen av husholdningsavfall de kommendegjenvinningsfaget
år.
tiden
som
kommer.
kompetanseøkning
i et fag som øker i omfang og krever
Utgiftene skal i sin helhet belastes avfallsgebyret. Planen inneholder til sammen 6 mål og 32
tiltak for å nå målene. Tiltakene varierer i omfang, kompleksitet og dermed behov for stadig mer kompetanse.
ressurser. Planene gir føringer for MOVARs arbeide innenfor avfallsområdet i tiden som
I Hovedplan for husholdningsrenovasjon for kommunene
kommer.
er det satt som mål å øke ressursutnyttelsen i
Miljøtiltak
slik at
blir
minst
I Hovedplanhusholdningsavfallet
for husholdningsrenovasjon
formaterialgjenvinning
kommunene er det satt
som
mål å øke Plasseringen av deponiet på Solgård Avfallsplass medfører
ressursutnyttelsen
i husholdningsavfallet
slik at
materialgjenvinning
blir minst 40 vekt
%
40 vekt
% innen 2022. I 2018
var
materialgjenvinningen
spesielle
fordeler og utfordringer i forhold til nærheten
innen 2022.31,1
I 2018vekt
var materialgjenvinningen
31,02017.
vekt% mot 30,1 vekt% for 2017. til E6, boligbebyggelse, turdrag, industri og kjøpesenter.
% mot 30,1 vekt % for
I påvente av ny utslippstillatelse er det begrenset med
disponible arealer. Dette medfører at driften til tider er
Ressursutnyttelse i
utfordrende. Fordelene at vi er etablert med god kjørehusholdningsavfallet
Ressursutnyttelse i husholdningsavfallet
adkomst for håndtering av avfall til og fra anlegget, samt
100
mulighet for utnyttelse av energien i deponigassen.
90
80

I 2018 har vi videreført vårt engasjement for å redusere
miljøulempene i våre omgivelser. Vi har fortsatt fokus på
lukt, men har i 2018 dreietinnsatsen mer i retning
vannmiljø.

70

%

60
50
40
30
20
10
0

2013

2014

2015

Materialgjenvinning

2016

2017
Mål

2018

Sigevannsystemet har i 2018 fungert tilfredsstillende,
med unntak av ett tilfelle med overløp av små mengder
sigevann til bekk.

Overvåkningssystemet for beskyttelse av vannmiljøet er
Vi ser at den prosentvise mengden avfall til materialgjenomfattende og viktig for overvåking og kontroll av sigevinning er å anse som stabil innenfor de svingningene som
vann, grunnvann og overflatevann. Dette er et arbeid som
Vi ser at den prosentvise mengden avfall til materialgjenvinning er å anse som stabil innenfor
man må påregne. Vi ser på restavfallets beskaffenhet at
over år har blitt mer krevende, omfattende og betydningsde svingningene som man må påregne. Vi ser på restavfallets beskaffenhet at økt
økt
materialgjenvinning
har
et
potensiale.
fullt. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette.
materialgjenvinning har et potensiale.
+
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Fra et aktivt deponi vil det fra tid til annen være noen
luktulemper og deponiet vil således aldri bli luktfritt.
Arbeidet med å holde deponigassutslipp, inkludert lukt,
på et akseptabelt nivå er videreført.
Tiltak for å redusere miljøulempene i
Mosseregionen
•		 God informasjon til innbyggere og næringsliv
•		 Gode løsninger for sortering og innsamling av
		husholdningsavfall
•		 Kontakt og utveksling av erfaring med personale på
		 andre deponier og fagmiljøer
•		 Viderefører ordningen med «Rydd en strand»
•		 Videreført innsamling av farlig avfall og småelektronikk
		med Miljøbilen
Tiltak for å redusere miljøulempene fra Solgård
Avfallsplass
•		 Jevnlige lukt- og kontrollrunder på deponiområdet og i
		nærområdene
•		 Videreføring av luktpanelet bestående av personer 		
		 som bor i nærområdene
•		 Kontroll av avfall til deponering
•		 Program for bekjempelse av skadedyr
•		 Felling av viltarter som gjør skade
•		 Kontroll med sigevann, grunnvann og overflatevann
•		 Plukking av avfall rundt Solgård Avfallsplass
I strategisk plan for MOVAR IKS 2017 – 2020 er det
blant annet utarbeidet følgende mål for driften:
•		 Opprettholde selskapets omdømme blant eier,
		 kunder og innbyggere
•		 Enhetlig, riktig og forståelig kommunikasjon og
		saksbehandling
•		 De ansatte skal være stolt av arbeidsplassen
•		 Selskapet skal kunne håndtere uventede hendelser 		
		 (beredskapssituasjoner), slik at disse medfører minst
		 mulige konsekvenser for kundene, miljøet og uten tap
		av omdømme
•		 Tilpasse driften, tjenestetilbudene og anleggene til
		 nye rammevilkår og endret klima
•		 Begrense selskapets negative påvirkning på klima og
		 miljø lokalt og regionalt

•		 Legge til rette for at innbyggerne via sin avfalls		 håndtering kan oppnå gode miljøprestasjoner
•		 Forvalte tildelte midler til beste for innbyggerne og de
		ansatte
•		 Etablere eller videreutvikle samarbeid med andre, når
		 dette kan bidra til økt lønnsomhet/reduserte
		 kostnader, bedret tilbud, økt sikkerhet eller kunnskaps		utvikling
•		 Økt gjenbruk og materialgjenvinning
•		 Redusere mengden restavfall pr. innbygger
•		 Øke innsamling av farlig avfall
•		 Øke aktiviteten innenfor avfallsvirksomheten, slik at
		 dette gir økte frie inntekter for selskapet
•		 Øke aktiviteten innenfor avfallsvirksomheten, slik at
		 dette gir et bedre tilbud til innbyggerne
•		 Sikre ansatte relevant kompetanseutvikling
•		 Sørge for at ansatte på alle nivåer tar del i bedriftens
		faglige nettverk
•		 Sikre at de ansatte opplever et godt og trygt
		 arbeidsmiljø, og føler tilhørighet til arbeidsplassen
•		 Gjøre det attraktivt for ansatte å bli i bedriften
•		 Drive virksomhet slik at man balanserer kvalitet,
		 effektivitet og et langsiktig perspektiv, etter den
		 tredelte bunnlinje for samfunnsansvarlig forretnings		 drift (Økonomi, Miljø og Samfunn)
For å tilfredsstille konsesjonskravene og forslag
til strategisk plan for MOVAR IKS er følgende
hovedkonsept lagt til grunn for driften av
renovasjonssektoren:
•		 Det legges opp til en høflig, korrekt og informativ dialog
		 både muntlig og skriftlig. Benytte profilering og delta
		 på møteplasser med innbyggerne for å gjøre oss mer
		 synlig. Jevnlig møter med representanter for de
		 tekniske etater i kommunene. Aktiv utnyttelse av våre
		hjemmesider
•		 God kompetanse og kompetanseutvikling av
		 medarbeidere for å sikre god kundebehandling og en
		 best mulig teknisk/økonomisk drift. Tett kontakt med
		 myndigheter og fagmiljøer i inn- og utland for å møte
		 nye krav og kunne ta i bruk ny viten og teknologi. Inne
		 ha god kompetanse innen avfallshåndtering og
		tilhørende miljøutfordringer
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•		 Foreta beredskapsøvelser med evaluering
•		 Tilpasse renovasjonsløsningen i forhold til økning i
		 folketall, bosetningsmønster og etablering av nye 		
		 boområder innenfor de begrensninger som økonomi,
		 teknikk og miljø setter
•		 Det tas sikte på en bedre drift av sigevannsystemet ved
		 sikrere håndtering og økt kapasitet
•		 Tilpasse kapasiteten på gjenvinningsstasjonene
•		 Renovasjonssektoren skal være en høringsinstans i det
		kommunale planverket
•		 Ivareta sirkulær økonomi og bærekraft ved
		 gjennomføring av gode miljøtiltak
•		 Kjøretøy tilpasset klimanøytralt drivstoff skal
		 foretrekkes fremfor fossilt drivstoff, vurdert ut fra
		 MOVARs strategi for valg av lavutslippskjøretøy, der
		 dette finnes og er mulig
•		 Produsere bærekraftig energi fra restprodukter fra 		
		avfallsbehandling
•		 Bidra i høringsprosesser når regelverk endres, slik at
		 nasjonale og lokale hensyn ivaretas
•		 Tilpasse innsamlings- og etterbehandling til nye krav
		 og etterspørsel fra eiere og kunder
•		 Etablere ettersorteringsanlegg for husholdnings		 avfall sammen med andre, for å møte krav om økt
		materialgjenvinning
•		 Tydeligere prioritering av prosjekter i økonomiplan ut
		 fra tilgjengelig finansiering/ låneramme
•		 Balansere drift av deponiet med hensyn til økonomi og
		levetid
•		 Gjennomføre tiltak for å bedre likviditeten
•		 Tett dialog med eierkommunene i forhold til gebyrer og
		servicegrad
•		 Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene 		
		 (NMBU og HiØ og Østfold fylkeskommune) for å bidra til
		 god fremtidig rekruttering og intern læring
•		 Etablere samarbeid med andre aktører innen avfalls		 markedet, slik at dette kan bidra til økt aktivitet innen
		 deponi og mottak og håndtering av avfall
•		 Utvekslingsbesøk for ansatte hos sammenlignbare 		
		 selskaper for erfaringsutveksling
•		 MOVAR skal være lærlingsbedrift og delta i trainee-		
		 program for å sikre rekruttering til fagene
•		 Delta i Avfall Norges benchmarking
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•		 Utforske mulighetene i ny teknologi og ta den i bruk der
		 dette gir effektivisering eller annen merverdi for
		 selskapet eller kundene
•		 Etablere ettersorteringsanlegg som bidrar til å øke 		
		 materialgjenvinning i tråd med EU- målene
•		 Jobbe med informasjonsarbeid for å øke innbyggernes
		 innsats med kildesortering, og tilrettelegge sorterings		 løsningen for dette
•		 Tilby flere tjenester for innbyggerne, eksempelvis 		
		 innsamling av flere fraksjoner og større enheter
•		 Utvidelse av deponi og avfallshåndteringsarealer
•		 Salg av flere avfallsbaserte produkter
•		 Tilby ansatte relevante kurs og etterutdanning for å 		
		 møte selskapets behov
•		 Presentere selskapet i bransjesammenheng og for 		
		utdanningsinstitusjonene
•		 Standardisere og systematisere evaluering, og benytte
		 dette til ny læring og forbedring
•		 Revidere og holde internkontrollsystemet levende
•		 Tilrettelegge ved sykdom
•		 Sørge for at ledelsen er tilstede, tilgjengelig, synlige og
		tydelige
Ved årets utgang var det 26 heltidsansatte og 13
deltidsansatte i renovasjonssektoren, herav 9,6 årsverk på
avdeling for husholdningsrenovasjon.
Interreg – Ren Kystlinje
MOVAR er med i interregprosjektet Ren Kystlinje (20162018). Prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid
som skal ta for seg utfordringen med marint avfall i
området Øresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet skal se
på modeller og teknikker for å håndtere det marine avfallet
mer effektivt i framtiden og har som mål å redusere tilførsel
og mengde marint avfall i havet og på strendene. Formålet
med prosjektet er å etablere innovative samarbeid mellom
forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning på tvers
av landegrensene. MOVAR skal i dette prosjektet teste ut
kildesortering ved strandrydding, muligheter for
gjenvinning av marint avfall/avfall fra strender og vurdere
på gjenvinningsløsninger for fritidsbåter.
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Mengde strandryddingsavfall i prosjekt Ren Kystlinje, kg
2016

2017

2018

Sum

3 340

10 890

22 612

36 842

78

1 051

602

1 731

2 900

360

480

3 740

EE-/farlig avfall

2

144

17

163

Glass

-

-

49

49

Plast

123

360

-

483

Restavfall/Kystlotterisekker
Metall
CCA / trevirke

Sum avfall

6 443

12 805

23 760

43 008

Sum materialgjenvinning

78

1 051

651

780

%-vis materialgjenvinning

1,2

8,2

2,7

4,1

6 365

11 754

23 109

41 228

98,8

91,8

97,3

95,9

Sum energigjenvinning
%-vis energigjenvinning

Nasjonal innsamlingsordning for kasserte
fritidsbåter
1.10.2017 ble det innført en ny forskrift hvor kommuner og
interkommunale selskaper er pliktig til å ta imot båter opp
til 15 fot kostnadsfritt. I forbindelse med den nye
forskriften ble det innført en tilskuddsordning for kasserte
fritidsbåter. Etter innføringen av forskriften kan vi kun ta
imot mindre fritidsbåter som ikke skal miljøsaneres.
I 2018 leverte vi 13 tonn glassfiber- og plastbåter til
godkjent behandler på sørvestlandet gjennom en
sommerkampanje, som resulterte i at nesten 11 tonn gikk
til materialgjenvinning.

Kasserte fritidsbåter
2017

2018

Kasserte fritidsbåter, kg

18 346

31 150

Materialgjenvinning, kg

0

10 704

Materialgjenvinning, %

0

34

3 920

9 876

Energigjenvinning, kg
Energigjenvinning, %

21

32

Deponering, kg

14 426

10 570

Deponering, %

79

34
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Solgt Solgård-kompostsiste
siste 55årår
Solgård-kompost

tonn

Avvik
Solgt
Det ble registrert 36 avviksrapporter i 2018. Ingen av
1000
avvikene har medført akutt forurensning. Renovasjons900
800
sektoren har hatt fokus på at flere avvik skal registreres og
Avvik hadde i 2018 et motivasjonskurs om avvik og internkon700
Det ble registrert
36 avviksrapporter
i 2018.
Ingen
av 24
avvikene
har2017
medført
600
troll. Antall
avviksrapporter
økte
med
stk. fra
til akutt
forurensning. Renovasjonssektoren har hatt fokus på at flere avvik skal registreres og hadde
i
500
2018.
2018 et motivasjonskurs om avvik og internkontroll. Antall avviksrapporter økte med 24 stk.
400
fra 2017 til 2018.

SOLGÅRD AVFALLSPLASS

300
200

I overkant av 122 500 kjøretøy ble registrert inn på Solgård

SOLGÅRD
AVFALLSPLASS
Avfallsplass.
Det tilsvarer i gjennomsnitt 48,5 kjøretøy

100
0

over vekta hver time.

I overkant av 122 500 kjøretøy ble registrert inn på Solgård Avfallsplass. Det tilsvarer i
gjennomsnitt 48,5 kjøretøy over vekta hver time.

2014

2015

2016

2017

2018

Deponigassanlegget

Deponigassanlegget
I desember 1998 ble deponigassanlegget ved Solgård
Antall registreringer på
I desember 1998 ble deponigassanlegget ved Solgård Avfallsplass startet opp.
Avfallsplass startet opp.
gjenvinningsstasjonen og totalt
Antall
registreringer
på
gjenvinningsstasjonen
Deponigassanlegget
har vært i normal drift gjennom året med kun mindre
på Solgård Avfallsplass
140 000

og totalt på Solgård Avfallsplass

Antall registreringer

120 000
100 000

Detmengden
ble i starten
av året
byttet
mengdemåler
Den totale
oppsamlet
deponigass
i 2018
har vært høyerefor
ennproduåret før, men på
grunn sert
av en gass.
lavere gjennomsnitts
metanprosent
har ikke
dengamle
totale mengden
metan endret
Det var et behov
ettersom
den
måleren
seg noe vesentlig fra året før.
3

80 000

hadde en nedre målegrense på ca. 177 m , og at produsert

60 000

mengde
tilmetanprosenten/metanproduksjonen
tider var under dette måleområdet.
Årsaken
til den lave
kan skyldes flere faktorer, som
for eksempel den tørre vår- og sommerperioden vi opplevde, deponiets alder samt
reduksjon av biologisk nedbrytbart avfall i deponert avfall.

40 000
20 000
-

vedlikeholdsstopp.
Oppetiden har vært
på 98 %.
Deponigassanlegget
har vært
i normal drift gjennom året
Det ble i starten av året byttet mengdemåler for produsert gass. Det var et behov ettersom
med
kun
mindre
vedlikeholdsstopp.
værtmengde
på til
den gamle måleren hadde en nedre målegrense på ca.Oppetiden
177 m3, og at har
produsert
tider var
98under
%. dette måleområdet.

Den totale mengden oppsamlet deponigass i 2018 har

2014
Totalt

2015

2016

2017

Gjenvinningsstasjon

Kompostering av hageavfall

2018
Øvrig trafikk

Kompostering
av hageavfall ble det tatt imot omtrent
På våre gjenvinningsstasjoner

Gjennom
årethøyere
har ikke MOVAR
klartfør,
å holde
metankonsentrasjonen
på minimum 34 %, som
vært
enn året
men
på grunn av en lavere
vi forsøker å drifte etter. Snitt metankonsentrasjonen var på 28,3 %. Selv med en forholdsvis
gjennomsnitts metanprosent har ikke den totale mengden
lav metankonsentrasjon har MOVAR levert i overkant av 90 % produsert mengde gass til
metan endret2,3seg
året
før.
fjernvarmeproduksjon,
% tilnoe
egenvesentlig
oppvarmingfra
og 7,1
% til
fakling. I driften av
gassanlegget etterstrebes mest mulig energiutnyttelse og minst mulig diffus utlekking av
deponigass.

Årsaken til den lave metanprosenten/metanproduksjonen

På våre gjenvinningsstasjoner
ble det
tatt imot
omtrent 4 370
tonn hageavfall
i 2018. kan skyldes flere faktorer,
4 370 tonn hageavfall
i 2018.
Hageavfallet
leveres
av
Gassmengder pr. år (Nm3) som for eksempel tørr vår og
Hageavfallet leveres av private husholdninger og av næringskunder.

private husholdninger og av næringskunder.

I 2018 ble det solgt 863 tonn Solgård-kompost. Ved kjøp av kompost deles det ut
brukerveiledning
og varedeklarasjon.
I 2018 ble
det solgt 863 tonn Solgård-kompost. Ved kjøp

av kompost deles det ut brukerveiledning og
varedeklarasjon.
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sommerperiode,
deponiets
alder samt
av2017
2012
2013
2014
2015 reduksjon
2016
biologisk nedbrytbart avfall i deponert avfall.

Gjennom året har ikke MOVAR klart å holde metankonsentrasjonen på minimum 34 %, som vi forsøker å drifte etter.
Snitt metankonsentrasjonen var på 28,3 %. Selv med en
forholdsvis lav metankonsentrasjon har MOVAR levert i
overkant av 90 % produsert mengde gass til fjernvarmeproduksjon, 2,3 % til egen oppvarming og 7,1 % til fakling.
I driften av gassanlegget etterstrebes mest mulig energiutnyttelse og minst mulig diffus utlekking av deponigass.

2018
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Gassmengder pr. år (Nm )

3
Deponigass
3 115 163 2 463 082 2 195 551 1 990 298 1 775 493 1 645 858 2 062 197
totalt
Metangass
2012
2013
2014
Deponigass
205 2568
8372448
759
633
3 115 1163
463 082
195 551
1661
990 2987441 371
775 4936401 953
645 858503
2 062
197 583 602
totalttotalt

1 205 568

837 448

Metangass totalt

3 115 163

2017

2018

2 463 082

2 195 551

1 990 298

1 775 493

1 645 858

2 062 197

1 205 568
837 448
Gassmengder

759 661

744 371

640 953

503 633

583 602

759 661

744 371

640 953

503 633

583 602

5 000 000

1 600 000
1 800 000
1 400 000

4 500 000
5 000 0004 000 000

1 600 000
1 200 000
1 400 000
1 000 000
1 200 000
800 000
1 000 000
600 000
800 000
400 000
600 000
2008
2010
2012
400 000
Metangass totalt
2008
2010
2012
2014

4 500 0003 500 000
4 000 0003 000 000
3 500 0002 500 000
3 000 0002 000 000
2 500 0001 500 000
22018
000 000
1 500 000

Nm3 metan

Metangass totalt

2014

2016

Deponigass totalt
2016
2018

Nm3 deponigass

1 800 000

Gassmengder Gassmengder

Nm3 metan

2016

Nm3 deponigass

Deponigass totalt

Metangass
totalt

2015

Deponigass totalt

Bruk av deponigass
Bruk av deponigass
Bruk av deponigass

120,0 %
120,0 100,0
%
%

100,0 %80,0 %
80,0 %
60,0 %
60,0 %
40,0 %
40,0 %
20,0 %
20,0 %

0,0 %
2008

0,0 %
2008

2010

2010
Fakling
%

Fakling %

2012

2014

2016

2014
Salg2012
(til varmeproduksjon)
%
Salg (til varmeproduksjon) %

2018

2016
2018 %
Intern oppvarming
Intern oppvarming %

Det
er ikke
bygget
flere ibrønner
i 2018.
Det
er ikke
bygget
flere brønner
2018.
består
av
ca.
6
550
m
med
gassdreneringsrør
Det erDeponigassanlegget
ikke
bygget
flere
brønner
i
2018.
Deponigassanlegget består av ca. 6perforerte
550 m med
perforerteog
ca. 12 550 m overføringsledning
Deponigassanlegget
består av ca. 6 550tilmprosessanlegget.
med perforerte gassdreneringsrør og
gassdreneringsrør og ca. 12 550 m overføringsledning til
ca. 12 550 m overføringsledning til prosessanlegget.
prosessanlegget.

Utnyttelse
av deponigassen
2018
Utnyttelse
av deponigassen
2018
Utnyttelse
av deponigassen
2018
Totalt deponigassuttak
2 062 197
Totalt deponigassuttak
Andel
deponigass
til fakling
Totalt
deponigassuttak
Andel deponigass til fakling

Andel deponigass til fakling

Nm3
100 %
2 062 197 Nm3
100 %
147 166 Nm3
7,1 %
147 166 Nm3
7,1 %

Andel deponigass til salg (varme)
Andel deponigass til intern oppvarming
Andel deponigass til elektrisitet

2 062 197 Nm3

100 %

147 166 Nm

3

7,1 %

1 868 365 Nm3

90,6 %

46 666 Nm3

2,3 %

0 Nm3

0,0 %

Andel metan i deponigassen i gjennomsnitt
Driftstid på gassoppsamlingsanlegget

28,3 %
8 589 timer

98 %

Av andel solgt deponigass er alt brukt til produksjon av varme. Snittuttak pr. driftstime har vært 240 Nm3.
Siden oppstarten har vi tatt ut til sammen 47 436 525 Nm3 deponigass.
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Avløpsslam
Slam fra MOVARs tre avløpsrenseanlegg tas imot ved
Solgård Avfallsplass. Håndteringen av avløpsslammet
utføres av sektor for vann og avløp. Håndteringen av
avløpsslam på vårt område medfører fortsatt en rekke
miljømessige utfordringer, blant annet med hensyn til lukt,
sigevann og arealdisponering.
Omlastingsstasjon
Restavfall fra husholdninger, små bedrifter /næring og
MOVAR Næring, samt brennbart restavfall / biologisk
nedbrytbart avfall fra gjenvinningsstasjonene, blir mottatt
ved omlastingsstasjonen. Avfallet omlastes fortløpende
og transporteres videre til energigjenvinning.
Det sendes i gjennomsnitt 3 til 4 vogntog med restavfall
pr. dag til energigjenvinning. Totalt ble det omlastet og
videresendt 19 697 tonn brennbart avfall.
Deponi
I løpet av første halvdel av 2018 ble et nytt deponiområde
på ca. 15 000 m2 ferdigstilt og tatt i bruk. Deponiområdet
er bygd opp med dobbel bunn- og sidetetting, bestående
av en "kunstig" membran og en geologisk barriere av leire.
Arealet er tilknyttet dagens sigevannssystem. Deponiområdet er beregnet for mottak av ordinært avfall.
I 2018 ble det mottatt i overkant av 89 200 tonn avfall til
deponering. Asbest/eternitt utgjorde 566 tonn. I tillegg
ble det mottatt i overkant av 1 385 tonn dekkmasse. Ved
årsskiftet var det ca. 18 540 tonn avfall på mellomlager.
Hovedmengden av avfall som deponeres har også i 2018
vært bunnaske fra forbrenningsanlegg hvor jern og
metaller er utsortert. Dette er i samarbeid med en ekstern
aktør som tar imot aske til mellomlager på Solgård Avfallsplass fra 2 store energigjenvinningsanlegg. På mellomlageret kjøres asken igjennom et sorteringsanlegg for å
ta ut metaller før askeresten deponeres. Ferdig utsortert
askerest utgjorde 68 288 tonn av den totale mengden til
deponi. Resterende mengde avfall som har blitt deponert
har i hovedsak vært isolasjon og plastrør.
Den totale mengden avfall til deponi i 2018 økte med 17
800 tonn. Det er en økning på ca. 25 % fra 2017.
Med jevne mellomrom gjennomføres stikkontroller av
motatt avfall.
I 2018 ble det foretatt 19 stikkprøvekontroller.
I tillegg til stikkontrollene kontrolleres alle leveranser til
deponi visuelt av vektpersonalet. Tre avfallsleveranser
med avfall avvikende fra sammendrag av
basiskarakterisering ble avvist og returnert.
Melding om avvist avfall ble sendt til Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
Sigevann
Sigevannet fra Solgård Avfallsplass sendes til Kambo
Renseanlegg via Moss kommunes ledningsnett. I 2018 ble
det samlet opp og videresendt 144 515 m3 sigevann. I snitt
utgjør dette ca. 4,9 l/s.
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Overvåking av diffus utlekking av sigevann
For å ha kontroll med diffus utlekking av sigevann fra
deponiet er det gjennomført visuelle kontroller, samt
at det er det tatt prøver fra 11 grunnvannsbrønner og 4
punkter i overflatevann i området rundt avfallsplassen.
Vannbalansen som er utført for 2018 indikerer at det ikke
er diffus lekkasje fra deponiet, men analyseresultatene
viser likevel at noen brønner kan være forurenset av sigevann. Vann fra de de to brønnene som er mest forurenset
pumpes over til sigevannsystemet. Resultatene fra
bekkeprøvene kan gi noe, men ikke entydig indikasjon på
sigevannspåvirkning.
I perioden 2017-2018 er det i tillegg gjennomført en
undersøkelse av organiske miljøgifter i Patterødtjern,
Noretjern og Norebekken. Funn gjort i denne undersøkelsen tilsier ikke behov for tiltak, men at man bør holde
et våkent øye med avrenning av enkelte forbindelser.
Overvåking og beskyttelse mot luftforurensning
For å avdekke lukt fra blant annet håndtering av slam,
omlasting av husholdningsavfall, kompostering av
hageavfall og diffuse utslipp av deponigass gjennomføres
det regelmessig lukterunder på Solgård Avfallsplass og i
nærområdet. I 2018 er det foretatt 42 lukterunder hvor
det kun på 1 av rundene ble registrert lukt fra MOVAR
utenfor området til Solgård Avfallsplass. Denne
registreringen var lukt fra kompostering av hageavfall.
I tillegg til lukterundene har ansatte i MOVAR registrert
lukt 11 ganger som vi mener er relatert til driften ved
avfallsplassen. 8 av disse gjelder håndtering av slam,
2 stammer fra håndtering av hageavfall/kompost og 1
kommer fra mottak av vasket sandfangsand på deponi fra
Hestevold Renseanlegg. Ansatte har i tillegg registrert sur
lukt av matavfall 4 ganger som ikke kommer fra driften
av avfallsplassen. Denne lukten stammer fra en av nabobedriftene.
I 2018 mottok vi ingen henvendelser om lukt fra
luktpanelet eller andre, f.eks. beboere og bedrifter i
nærområdet.
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GJENVINNINGSSTASJONENE
Avfallsmengder fra husholdning og næring til gjenvinningsstasjonene (tonn/år)
2017

ENERGIGJENVINNING

Behandling

Avfallstyper

SAP

Restavfall- forbrenning

3 144

503

3 647

3 221

639

3 860

Farlig avfall

196

13

209

191

22

213

BA-avfall som er farlig avfall

116

0

116

115

0

115

3 208

509

3 717

3 322

527

3 849

4

0

4

10

0

10

669

100

769

783

98

881

7 337

1 125

8 462

7 642

1 286

8 928

404

52

456

438

51

489

Trevirke
Kasserte fritidsbåter***
Impr.trevirke
Totalt
Papp, papir og drikkekartong

MATERIALGJENVINNING

Plastemballasje

Totalt

SAP

VG

Totalt

6

1

7

5

1

6

23

1

24

7

1

8

Metallemballasje fra mat- og drikkevarer*

3

0

3

1

0

1

2 440

298

2 738

4 116

254

4 370

16

2

18

15

1

16

Metaller

896

158

1 054

937

126

1 063

Gips**

229

0

229

233

0

233

34

13

47

46

13

59

642

77

719

673

86

759

45

6

51

47

9

56

4

1

5

4

1

5

4 742

609

5 351

6 522

543

7 065

14

0

14

13

0

13

Sykler**

1

0

1

1

0

1

Tekstiler og sko

5

1

6

7

1

8

Totalt

20

1

21

21

1

22

Restavfall deponi**

112

0

112

205

0

205

Asbest private***

54

0

54

50

0

50

Fyllmasse private

1 457

59

1 516

1 566

100

1 666

1 623

59

1 682

1 821

100

1 921

13 718

1 794

15 512

15 996

1 930

17 926

Energigjenvinning %

53,5

62,7

54,5

47,7

66,6

49,7

Materialgjenvinning %

34,6

33,9

34,5

40,8

28,1

39,4

Hageavfall
Plastfolie

Kasserte dekk
EE-avfall
Blybatterier
Totalt

OMBRUK

VG

Glassemballasje fra mat- og drikkevarer*

Sparepærer og lysstoffrør

DEPONI

2018

Paller**

Totalt
Sum totalt

Ombruk %
Deponering %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11,8

3,3

10,8

11,4

5,2

10,7

* Det er antatt en fordeling på 90 % glass og 10 % metall.
** Skilles ikke ut som egen fraksjon på Vestby Gjenvinningsstasjon.
*** Tas ikke imot ved Vestby Gjenvinningsstasjon.
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Solgård Gjenvinningsstasjon

HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Sommeren 2018 lanserte vi MOVAR-appen. Mobilapplikasjonen inneholder bl.a. nyheter og avfallskalender. Det var
18,0 % 17,0 % 17,9 % 20,4 % 14,1 % 19,7 %
Materialgjenvinning
mye0,1
arbeid
som lå bak før vi endelig kunne lansere appen.
0,1 % 0,0 %
0,1 % 0,1 %
0,0 %
%
Ombruk
Noe av tallgrunnlaget for beregning av avfallsmengden
En
omfattende
gjennomgang i abonnementsdatabasen
5,8 % 1,6 %
5,3 % 5,7 %
2,6 %
5,4 %
Deponering
er endret i 2018. I denne årsrapporten er de samme
startet allerede 2017, og fortsatte inn i 2018 frem mot
gjort gjeldende
forog
tallgrunnlaget
* Det endringene
er antatt en fordeling
på 90 % glass
10 % metall. for 2017.
lansering. Data i databasen måtte omstruktureres, og
** Skilles
ikke ut som
egen fraksjon«kasserte»
på Vestby Gjenvinningsstasjon.
Endringen
er fraksjonen
fritidsbåter som nå
dette arbeidet ble gjort for å legge til rette for at MOVAR*** Tas
Vestby Gjenvinningsstasjon.
er ikke
tattimot
medved
i grunnlaget.
Materialgjenvinningsgraden er
appen skulle gi ønsket resultat ut. Appen ble lastet ned
økt i 2018, i forhold til 2017. Mye av årsaken til dette er at
ca. 2 600 ganger.
mengde hageavfall beregnes etter hvor mye som er
Solgård
Gjenvinningsstasjon
I forbindelse med lansering av MOVAR appen, fikk våre
kvernet. Ved utgangen av 2017 hadde vi mye hageavfall
I overkant av 101 800 biler er registrert inn på gjenvinningsstasjonen. Dette er en nedgang
renovasjonsbiler ny profilering. Den nye profileringen skal
på
lager
som
ikke
var
kvernet,
og
dette
medførte
en
på ca. 5 000 biler fra 2017.
vise innbyggerne våre at vi har en MOVAR app.
forskyvning av mengder til 2018.
I overkant av 101 800 biler er registrert inn på gjenvinningsstasjonen. Dette er en nedgang på ca. 5 000 biler fra 2017.

Noe av tallgrunnlaget for beregning av mengdene er endret i 2018. I denne årsrapporten er
de samme
gjort gjeldende
tallgrunnlaget
forsamt
2017.i Endringen er fraksjonen
Fritidsrenovasjon med kildesortering hele året
Salgendringene
av saltblandet
strøsandfor
i sekker
à 25 kg,
«kasserte fritidsbåter som nå er tatt med i grunnlaget. Materialgjenvinningsgraden er økt i
løsvekt
er
også
videreført
i
år.
2018, i forhold til 2017. Mye av årsaken til dette er at mengde hageavfall beregnesi Våler
etter
hvor mye som er kvernet. Ved utgangen av 2017 hadde vi mye hageavfall som ikkeFrem
var til 2018 var det ikke kildesortering for hyttene i Våler.
kvernet,
og dette medførte
en forskyvning av mengder til 2018.
Vestby
Gjenvinningsstasjon
Vi utplasserte kun oppsamlingsenheter for restavfall til

I overkant av 9 200 biler er registrert inn på gjenvinningsstasjonen. Det tilsvarer et gjennomsnitt på ca. 93 biler
pr. dag,
eller i overkant av 23 biler i timen.
Vestby
Gjenvinningsstasjon

Salg av saltblandet strøsand i sekker à 25 kg, samt i løsvekt er også videreført i år.

påske og disse hentet vi inn igjen etter 1. oktober.
Våren 2018 ble ordningen endret. Vi utplasserte
renovasjonsutstyr med samme kildesorteringstyper,
som for ordinære abonnenter ved eneboliger:

I overkant av 9 200 biler er registrert inn på gjenvinningsstasjonen. Det tilsvarer et
gjennomsnitt på ca. 93 biler pr. dag, eller i overkant av 23 biler i timen.
•		 Papp, papir og drikkekartong – tømmes hver 4. uke

•		 Glass- og metallemballasje fra mat- og
Kunder registrert på
Vestby
KunderGjenvinningsstasjon
registrert på Vestby Gjenvinningsstasjon		 drikkevarer – tømmes hver 4. uke
•		 Plastemballasje – tømmes hver 4. uke
•		 Restavfall – tømmes hver 14. dag

10 000
8 000
6 000

Renovasjonsutstyret står ute hele året og har samme
tømmefrekvens som ordinær renovasjon ved husholdninger. Denne endringen betyr at renovatøren får mer
effektive og forutsigbare ruter gjennom hele året.

4 000
2 000
-

2014

2015

Betalende

2016

2017

2018

Farlig avfall/elektro

Stasjonen har fortsatt en plass- og plasseringsmessig
utfordring. Disponibelt areal dekker ikke dagens behov,
Det ersamt
fortsatt
at det er en utfordring
for stasjonen
atslik
beliggenheten
er en utfordring
daplassmessig
den liggerog plasseringsmessig.
Disponibelt
arealet
dekker
ikke dagens
behov,
samt
at beliggenheten
innenfor
tettbebygd
strøk.
Dette
medfører
at vi til er en utfordring da den
ligger innenfor et tettbebygd strøk. Dette medfører at vi til stadighet mottar klager.
stadighet mottar klager.
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Husholdningsavfall tonn pr. år
2014

2015

2016

2017

2018

6 611

6 536

6 453

6 408

6 386

515

518

528

553

499

1 712

1 661

1 588

1 650

1 340

186

182

177

242

285

9 024

8 897

8 746

8 853

8 510

3 364

3 150

3 139

3 244

3 199

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer

269

296

274

241

315

Papp, papir og drikkekartong

923

822

847

808

648

0

54

116

124

112

4 556

4 322

4 376

4 417

4 274

1 551

1 433

1 339

1 429

1 455

78

116

125

136

147

447

324

354

383

369

0

69

114

80

65

2 076

1 942

1 932

2 028

2 036

MOSS KOMMUNE
Restavfall
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
Papp, papir og drikkekartong
Plastemballasje
Totalt
RYGGE KOMMUNE
Restavfall

Plastemballasje
Totalt
RÅDE KOMMUNE
Restavfall
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
Papp, papir og drikkekartong
Plastemballasje
Totalt
VESTBY KOMMUNE

3 005

3 078

3 169

3 174

3 203

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer

Restavfall

259

271

299

299

286

Papp, papir og drikkekartong

846

756

749

730

612

Plastemballasje

137

158

150

167

156

4 247

4 263

4 367

4 370

4 257

888

928

926

958

975

75

86

87

88

90

298

271

281

262

247

46

46

51

49

49

1 307

1 331

1 345

1 357

1 361

Sum innsamlet

21 210

20 755

20 766

21 025

20 438

Herav til energigjenvinning

15 419
73 %

15 125
73 %

15 026
72 %

15 213
72 %

15 218
74 %

5 791
27 %

5 630
27 %

5 740
28 %

5 812
28 %

5 220
26 %

Totalt
VÅLER KOMMUNE
Restavfall
Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
Papp, papir og drikkekartong
Plastemballasje
Totalt

Herav til materialgjenvinning
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Utvikling av totalt innsamlet avfall

•		 RÅDE KOMMUNE hadde nesten samme mengde

18 000

		 Det var nedgang på innsamlet mengde plastemballasje,
		 og papp, papir og drikkekartong. Mengde restavfall, og
		 glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer økte.
Restavfall
•		 VESTBY KOMMUNE hadde ca. 2,6 % mindre mengde
		 innsamlet avfall. Det var kun økning av
Glass- og metallemballasje fra
		restavfallsmengden.
mat- og drikkevarer
•		 VÅLER KOMMUNE hadde også nesten samme
papir mengde
og
		 Papp,
innsamlet
i 2018 som i 2017 (økning på 0,3 %).
		 drikkekartonger
Mengde restavfall og glass- og metallemballasje fra 		
		 Plastemballasje
mat- og drikkevarer økte. Mengde plastemballasje var
		 uendret, og mengde papp, papir og drikkekartonger 		
		gikk ned.

Utvikling av totalt innsamlet 		avfall
innsamlet i 2018 som i 2017 (økning på ca. 0,4 %).

16 000
14 000

Tonn

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

v totalt innsamlet
avfall
2 000
0

2014

2015

2016

2017

2018

Restavfall

Kg avfall pr. person

Kg avfall pr. person

Kg avfall pr. person

og metallemballasje
fra
Utvikling
avfall
pr.
siste
fem år
Mengde innsamletGlassavfall
til energigjenvinning
(forbrenning)Utvikling
fra 2017
til 2018
var meget
avavavfall
pr.person
person
siste
fem år
mat- og drikkevarer
Boligutviklingen
i vårtilregion er i vekst og folkemengden øker jevnt i alle våre eierkom
stabil, mengden økte med kun 5 tonn. Det var derimot nedgang
på mengde
Papp,Nedgangen
papir og
til
materialgjenvinning.
var på 592 tonn. Totalt ble det Innsamlet
innsamlet 587husholdningsavfall
tonn mindre
drikkekartonger
energigjenvinning pr. 1.1
avfall i 2018 enn 2017.
Avfall til energigjenvinning
Plastemballasje
• Moss kommune hadde ca. 3,9 % nedgang i den totale avfallsmengden. Det var kun
230
økning på innsamlet mengde plastemballasje.
Moss
Utvikling
av nedgang
avfall pr.
siste
220fem år
• Rygge kommune
hadde også
i denperson
totale avfallsmengden
i samme periode.
2017
2018
Rygge
Boligutviklingen
vår regionpå
er alle
i vekst
og folkemengden
øker jevnt utgjorde
i alle våre det
eierkommuner.
Det var nedgang
i innsamlet imengde
avfallstyper
og
til sammen
210
Boligutviklingen i vår region er i vekst og folkemengden
ca. 3,2 %.
øker jevnt i alle våre eierkommuner.
Råde
200
• Råde kommune hadde nesten sammeAvfall
mengdetil
innsamlet
i 2018 som i 2017 (økning
energigjenvinning
nvinning (forbrenning) fra 2017 til 2018 var meget
på ca. 0,4
%). Det
var til
nedgang på innsamlet mengde plastemballasje,
og papp, papir
190
innsamlet
avfall
Vestby
Det var derimotMengde
nedgang
på mengde
til energigjenvinning
230
og
drikkekartong.
Mengde
restavfall,
og
glassog
metallemballasje
fra
mat- og Moss
Utvikling
avfall
person
siste
fem år 180
(forbrenning)
fraav
2017
til 2018
var
meget
stabil,
mengden
å 592 tonn. Totalt
ble det innsamlet
587
tonnpr.
mindre
220
drikkevarer
Våler
økte
med kun 5økte.
tonn.
Det
var derimot
nedgang
på mengde
Boligutviklingen
i vår
region
er i vekst
og folkemengden
øker jevnt i alle våre eierkommuner.
Rygge
170 avfall. Det var kun
• tilVestby
kommune hadde
ca.
2,6
%
mindre
mengde
innsamlet
materialgjenvinning.
Nedgangen
var
på
592
tonn.
Totalt
% nedgang i den
totale
avfallsmengden.
Det
var
kun
210
Energigjenv
økning
av restavfallsmengden.
det innsamlet
587 tonn mindre avfall i 2018 enn 2017.
lastemballasje. ble
160
Råde
regionen
Avfall
til
energigjenvinning
200
•
Våler
kommune
hadde
også
nesten
samme
innsamlet
mengde
i
2018
som
i
2017
2014
2015
2016
2017
2018
nedgang i den totale avfallsmengden i samme periode.
•		(økning
MOSS230
KOMMUNE
ca. 3,9
%
i den totale
på
%).hadde
Mengde
restavfall
og glassog metallemballasje
fra mat- fordelt
og Vestby
engde på alle avfallstyper
og 0,3
til sammen
detnedgang
190 utgjorde
Avfall til energigjenvinning
på folkemengde 1. januar tilsvarende år.
Moss
		drikkevarer
avfallsmengden.
Det
var
kun
økning
på
innsamlet
økte. Mengde plastemballasje var uendret, og mengde papp, papir og
220
180
De siste årene har Rygge
Våler hatt minstVåler
avfall til energigjenvinning pr. person (178 kg i 2018). Bå
plastemballasje.
samme mengde		mengde
innsamlet
i 2018 som
2017 (økning
drikkekartonger
gikki ned.

210
på innsamlet mengde
plastemballasje,
og papp,
170
•		 RYGGE
KOMMUNE hadde
ogsåpapir
nedgang i den totale
tavfall, og glass- 		
ogavfallsmengden
metallemballasje
fra
matog
i samme periode.
Det var nedgang i 		
200
160

Rygge, Vestby og Våler har fra 2017 til 2018 hatt nedgang i avfall til energigjenvinning, kun R
hatt en liten økning. Rygge er den kommunen som har mest avfall til energigjenvinning pr. p
Energigjenvinning snitt i
Råde
(199 kg i 2018).
regionen

		 innsamlet mengde på alle avfallstyper
og til sammen
2014
2015
2016
2017
2018
190
6 % mindre mengde
innsamlet
avfall.
Vestby
		 utgjorde
det ca.
3,2 Det
%. var kun
Avfall til energigjenvinning fordelt på folkemengde 1. januar tilsvarende år.

Avfall til materialgjenvinning

180

Våler
esten samme innsamlet mengdeDe
i 2018
som i 2017
siste årene har Våler hatt minst avfall til energigjenvinning
pr. person (178 kg i 2018). Både Moss,
90
170
tavfall og glass- og metallemballasje
fra
matog
Rygge, Vestby og Våler har fra 2017 til 2018 hatt nedgang i avfall til energigjenvinning, kun Råde har
snitt ipr. person
temballasje var uendret,160
og mengde
papp,
papir og
hatt en
liten økning.
Rygge er den kommunen som har85
mest avfallEnergigjenvinning
til energigjenvinning

(199 kg i 2018).
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regionen

80

Avfall til energigjenvinning fordelt på folkemengde 1. januar tilsvarende år.

Moss
Rygge

Kg avfall p

vfall til energigjenvinning
190

Vestby

siste fem år180

Moss
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Våler

emengden øker jevnt
170 i alle våre eierkommuner.

De siste årene har Våler hattRygge
minst avfall til energiSlamtømming
Energigjenvinning snitt i
160
gjenvinning
pr. person (178 kg i 2018). Både Moss, Rygge,
Innsamlet
mengde slam gjenspeiler aktivitetsnivået. Taregionen
2015
2016 hatt nedgang
2017
2018
Vestby og2014
Våler har fra
2017Råde
til 2018
i avfall
bellen viser store mengder for alle kommunene, og tømRåde
hatt en liten1.økning.
meplanene
for året er på det nærmeste gjennomført.
Avfalltiltilenergigjenvinning,
energigjenvinningkun
fordelt
påhar
folkemengde
januar tilsvarende
år.
Vestby
Moss
Rygge er den kommunen
som
har mest avfall til
De siste
årene har Våler hatt
minst avfall
pr. person (178 kg i 2018). Både Moss,
energigjenvinning
pr. person
(199tilkgenergigjenvinning
i 2018).
Rygge
Rygge, Vestby og Våler
har fra 2017 Våler
til 2018 hatt nedgang i avfall til energigjenvinning, kun Råde har
hatt en liten økning. Rygge er den kommunen som har mest avfall til energigjenvinning
pr. person
Husholdningsslam
(m3)
(199 kg i 2018).
Energigjenvinning snitt i
Råde

ergigjenvinning

2016

regionen
Innsamlet
2017
2018 husholdningsavfall til
Vestby
materialgjenvinning
pr. 1.1

Avfall
elt på folkemengde 1. januar tilsvarende
år.
90

Våler

Kg. avfall pr. person

gigjenvinning pr. person
(178 kg i 2018). Både Moss,
70
nedgang i avfall til energigjenvinning, kun Råde har
Moss
m har mest avfall til65energigjenvinning pr. person
Rygge
2015

2018

2 992

2 958

4 645

3 288

3 688

Våler

1 115

1 083

1 049

1 145

1 383

Moss
Rygge

972

931

939

795

860

På Solgård
Avfallsplass er det mottak for farlig avfall
Råde
fra private husholdninger, samt bedrifter med mindre
mengder
Vestby farlig avfall. Ved Vestby Gjenvinningsstasjon er
det kun mottak av farlig avfall fra private husholdninger.
I 2015
Vålerstartet MOVAR innsamling av farlig avfall og
småelektronikk fra private husholdninger med Miljøbilen.

all til materialgjenvinning

55
erialgjenvinning
2014

2017

FARLIG AVFALL

engde 1. januar tilsvarende
år.
75

60

2016

Rygge

regionen

201880

2015

til materialgjenvinningRåde

t avfall til energigjenvinning pr. person (178 kg i 2018). Både Moss,
17 til 2018 hatt nedgang
i avfall til energigjenvinning, kun Råde har
85
snitt pr.
i person
kommunen som har mest avfall Energigjenvinning
til energigjenvinning
2017

2014

Råde

2016

Materialgjenvinning snitt i

2017

Moss

Vestby

Rygge

Våler

Råde

Materialgjenvinning snitt i
regionen

Farlig
avfall som vi ikke behandler selv, blir sendt videre til
regionen
godkjent anlegg for destruksjon eller gjenvinning.

2018

Avfall til materialgjenvinning fordelt på folkemengde 1. januar tilsvarende år.

2017

2018
Vestby

elt på folkemengde
januar
tilsvarende
De1.siste
treVåler
årene har år.
innbyggerne i Råde hatt mest avfall

2017

til materialgjenvinning pr. person (78 kg i 2018).
Materialgjenvinning
i
Alle kommuner
har nedgangsnitt
i mengde
avfall til materialregionen
gjenvinning,
og Vestby er den kommunene som har minst
2018
(60 kg i 2018).

18,0
16,0
14,0

kg/innbygger

2016

Farlig
fra private
Farlig avfall
fraavfall
private

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

2014

2015

2016

2017

2018

Annet BA-avfall
Isolerglassruter som inneholder farlige stoffer
Asbest
Trykkimpregnert trevirke
Farlig avfall (f.eks. maling, spraybokser etc.)

gde 1. januar tilsvarende år.

CCA- og kreosotimpregnert trevirke (tonn/år)

CCA- og kreosotimpregnert trevirke (tonn/år)

Stoff nr.

Fraksjon

7154/7098

CCA- og kreosotimpregnert trevirke til mellomlager
7154/7098

7154/7098

CCA- og kreosotimpregnert trevirke videresendt
7154/7098

Stoff nr.

2014

2015

2016

Fraksjon
CCA-680
og kreosotimpregnert
til
784 trevirke
800
mellomlager
CCA-814
og kreosotimpregnert
871 trevirke
1 706
videresendt

2017
2018
2014 2015 2016 2017
769 784
680

843
800

2018

769

843

1814
133 871 11 300
706 1 133

1 300

Oljeholdig slam og -masser til kompostering (tonn/år)

Oljeholdig slam og masser til kompostering (tonn/år)

Stoff nr.

Fraksjon

7022

Oljeholdig slam

7022

Oljeholdige masser

1604

Oljeholdige masser

Stoff nr.
7022
7022
1604

Fraksjon
2014
2014
2015
Oljeholdig slam
1 124
Oljeholdige
masser 1 245 1 124
Oljeholdige masser
-

-

-

-

9

2015
2016

1 245
1 289
9

-
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2016
2018
20172017 2018
1 289
- - 142
2

-

-

142

2
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Videresendt farlig avfall (kg/år)
Stoff nr. Fraksjon

2017
Næring

7011

Spillolje

7012

Spillolje ikke ref.berettiget

7021

Olje- og fettavfall

7022

Oljeforurenset masse

7023
7024

Privat

Totalt

Næring

Privat

Totalt

1 740

12 183

13 923

1 180

11 199

12 379

0

819

819

213

1 446

1 659

0

471

471

0

398

398

50

540

590

223

737

960

Drivstoff og fyringsolje

70

6 861

6 931

144

6 188

6 332

Oljefiltre

56

577

633

0

439

439

7041

Org. løsemidler m/ halogen

0

121

121

0

0

0

7042

Org. løsemidler u/ halogen

439

5 506

5 945

166

7 132

7 298

7051

Tonere

7051

Maling, lim og lakk

7055
7081

60

864

924

0

647

647

7 027

138 973

146 000

2 547

148 658

151 205

Spraybokser

6

5 232

5 238

20

5 617

5 637

Kvikksølvholdig avfall

0

5

5

14

4

18

7083

Kadmiumholdig avfall

0

2

2

0

0

0

7084

NiCd-batterier

0

0

0

0

1 402

1 402

7085

Amalgam

9

4

13

2

0

2

7086

Lysstoffrør og sparepærer

885

4 340

5 225

593

4 408

5 001

7091

Uorganiske salter og annet fast stoff

233

224

457

250

97

347

7092

Blybatterier

2 711

48 589

51 300

2 346

53 264

55 610

7093

Småbatterier

0

4 327

4 327

113

5 026

5 139

7094

Litiumbatterier

0

618

618

0

716

716

7097

Uorganiske løsninger og bad

0

6

6

7

16

23

7100

Cyanidholdig avfall

7111

Bekjempningsmidler u/ kvikksølv

0

2

2

3

1

4

476

1 323

1 799

101

1 687

1 788

7121

Polymeriserende stoff, isocyanater

2

1 357

1 359

6

1 762

1 768

7122

Sterkt reaktivt stoff

0

11

11

0

5

5

7123

Herdere , organiske peroksider

0

343

343

0

218

218

7131

Syrer, uorganiske

0

264

264

5

435

440

7132

Baser, uorganiske

85

1 421

1 506

17

1 613

1 630

7133

Rengjøringsmidler

1 320

4 651

5 971

57

5 176

5 233

7134

Surt organisk avfall

0

282

282

8

154

162

7135

Basisk organisk avfall

0

87

87

0

0

0

7151

Organisk avfall m/ halogen

6

305

311

0

287

287

7152

Organisk avfall u/ halogen

4

165

169

1 055

456

1 511

7155

Bromerte flammehemmere

7156

Ftalater / vinylbelegg

7157

Kuldevegger

7158

Ruter med klorparafiner

7159

Klorparafinholdig avfall

7211

PCB-holdige ruter

0

0

0

0

9 960

9 960

3 161

20 199

23 360

2 180

0

2 180

0

10 920

10 920

0

1 660

1 660

3 420

58 470

61 890

2 339

79 841

82 180

0

0

0

11

0

11

1 040

18 993

20 033

2 540

12 021

14 561

7220

Fix / fremkaller

6

112

118

3

241

244

7230

Gass i trykkbeholdere, halon

0

3

3

0

0

0

7240

KFK-gass

0

26

26

0

6

6

7261

Gass i trykkbeholdere,
helium/propan/brannslukkere

64

9 449

9 513

0

9 361

9 361

7261

Lightere

0

106

106

0

159

159

22 870

358 751

381 621

16 143

372 437

388 580

Videresendt farlig avfall fra mottaket
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Farlig avfall til deponering (tonn/år)
Stoff nr.

Fraksjon

2014

2015

2016

2017

2018

7250

Asbest og eternitt

797

763

921

279

566

7096

Avfall fra sandblåsing

7

3

-

-

-

7022

Ferdigkompostert oljeholdig slam

-

1 911

1 642

-

-

Nøkkeltall Miljøbilen
2017
Antall besøk med Miljøbilen på bringepunkt:

2018

123

123

2 615

2 928

Totalt kg farlig avfall:

15 374

19 591

Totalt kg småelektronikk:

Antall kunder:

12 358

16 176

Totalt kg farlig avfall fordelt pr. besøkende:

5,9

6,7

Totalt kg småelektronikk fordelt pr. besøkende:

4,7

5,5

Totalt kg farlig avfall fordelt pr. innbygger:

0,2

0,2

Totalt kg småelektronikk fordelt pr. innbygger:

0,2

0,2

Miljøbilen
Miljøbilen er et gratis tilbud for privatpersoner. Miljøbilen samler inn farlig avfall og småelektronikk på faste stoppesteder.
Miljøbilen har tre ulike kjøreruter i løpet av året: vår, sommer og høst.
I 2018 ble sommerruta delt ut til alle innbyggerne i kommunene, som resulterte i økt antall kunder og økte mengder levert
på Miljøbilen. Sommerruta er lagt opp slik at miljøbilen besøker steder i nærheten av hytter.
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Brann- og redningstjeneste
OPPSUMMERING AV ARBEIDET
I VIRKSOMHETEN
Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)
ble etablert 1. juli 1998. Ansvarsområdet dekker de fem
kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby.
MIB skal dekke kommunenes plikter som tilsynsorgan
etter:
Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med
tilhørende forskrifter.

MIB skal videre dekke kommunenes plikter i forbindelse
med beredskap for akutt forurensning og oljevern,
herunder ved deltakelse i regional fellesberedskap
gjennom IUA Østfold og IUA Indre Oslofjord.
Kommunenes forvaltningsoppgaver etter brann- og
eksplosjonsvernloven er delegert til representantskapet i
MOVAR IKS. Intensjonen i brann- og eksplosjonsvernloven
med forskrifter er fulgt, ved at den del av forvaltningsansvaret som kan delegeres videre, er delegert gjennom
styret i MOVAR IKS til direktøren i MOVAR IKS, som igjen
har delegert dette til brannsjefen.
MIB arbeider målrettet for at ingen som oppholder seg i
våre eierkommuner skal omkomme eller bli alvorlig skadet i
brann. Dette målet når vi best ved å bruke ressursene våre
der de har størst nytteverdi. De aller fleste privatboliger,
næringsbygg og institusjoner har gode løsninger som
reduserer faren for at en brann skal oppstå. Samtidig vet
vi at enkelte bygninger, boliger og miljøer utgjør en reell
brannfare, og det er derfor sentralt og identifisere disse
og sette inn nødvendige tiltak der. Dette arbeidet er både
omfattende og krevende, men samtidig er det en risikobasert tilnærming vi vet har effekt. Denne fremgangsmåten er også i tråd med endringene i Forskrift om brannforebygging som vi er pliktig å etterleve. Det samsvarer
også med Direktoratet for Samfunnsberedskaps forventninger til brannvesenets arbeidsmetodikk og organisering.
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Det ble i 2016 gjennomført ny ROS-analyse for MIB.
Implementeringen er startet, med forarbeid i forbindelse
med planlegging og bygging av nye brannstasjoner.
ROS-analysen er et viktig verktøy for utførelse av våre
lovpålagte oppgaver, og virksomheten skal organiseres i
tråd med avdekket risiko. Arbeid med å ferdigstille
beredskapsanalyse og forebyggende analyse, hadde stort
fokus gjennom 2018. Disse baserer seg på risikoer som er
identifisert i ROS-analysen, og skal gi oss en forutsigbar
retning på hvilke områder som krever vårt fokus.
Dagens forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) med
veiledning, har bestemmelser om bemanningen i MIB,
herunder følgende:
3 stillinger utgjør MIBs ledelse.
Ved utgangen av 2018 var dette:
• Brannsjef, Rune Larsen
• Avdelingssjef for forebyggende avdeling,
Mette J. Kaspersen,
(Konstituert som brannsjefens faste stedfortreder)
• Avdelingssjef for beredskapsavdeling, Christian Mørdre
MIB er inndelt i 2 avdelinger, beredskapsavdeling og
forebyggende avdeling med brannsjef som daglig leder av
MIB. Administrative koordinatorer inngår i brannsjefens
stab som del av MIBs administrasjon.
Brannsjefens stab inneholder også medarbeidere med
spesialkompetanse på lovverket og dens forskrifter, samt
egen ansvarshavende for materiell tilknyttet MIB.
I beredskapsavdelingen inngår foruten heltidsansatt
avdelingssjef og overbrannmester, heltidsansatt
(med døgntidsturnus) og deltidsansatt (med dreiende
hjemmevakt) utrykningspersonell for ivaretakelse av
brann- og redningsoppgaver mv.
Forebyggende avdeling består av en tilsynsseksjon og
en feierseksjon. Avdelingssjef og tilsyns- og feierkoordinatorer utgjør avdelingsledelsen. Avdelingene skal være
dimensjonert etter krav til oppgaver som skal løses.
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Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
HMS generelt har særskilt høyt fokus i MIB som følge av
oppgaver tilknyttet utførelse av tjenesten som er tillagt MIB.
Vår tidligere utarbeidet rapport om økt risiko for ulike kreftformer hos ansatte i brannvesen, legger føringer for hvordan
vi tilnærmer oss risiko i forurenset område (brannrøyk,
kjemikalier etc.). Rutiner for hvordan innsatsmannskaper og
feiere forbereder og gjennomfører arbeidsoppgaver, er nøye
gjennomgått og tilpasset de muligheter vi har for å redusere
eksponeringstiden i dette miljøet. Vask av materiell og
utrykningsklær gjøres i eget vaskeri.
Ansettelser og avganger
Antall stillingshjemler ble økt i tråd med funnene i
ROS-analysen, og da med spesielt fokus på beredskapsavdelingen. De nyansatte begynner 1. mars 2019 etter en
omfattende prosess med ca. 300 søkere, og vi mener at vi
har ansatt de 9 beste kandidatene.
Samarbeid med andre
MIB har i 2018 videreført samarbeidsavtaler og innført
intensjonsavtaler med eierkommunene mht. brannforebyggende tiltak, med fokus på risikoutsatte grupper.
Dette er en omfattende og ressurskrevende arbeide, men
vi mener det er direkte livreddende å ha et helhetlig fokus
på den enkelte innbygger som har et behov for at noen
ivaretar dem.
Påvirkning av brannfaget i ulike aspekter, gjøres også ved å
samarbeide med styrende organer, undervisning for Norges
Brannskole og andre brannvesen i Norge. Det er et høyt ønske
om å dele våre erfaringer til andre brannvesen, slik at vi får
kunnskap tilbake fra andre hendelser hos andre brannvesen,
som også vi kan komme til å oppleve. I tillegg er beredskapsmessige og forebyggende avtaler med andre brannvesen
videreført i sin helhet. MIB legger til rette for at brannstasjonen på Tykkemyr skal være et faglig samlingspunkt for alle
nødetater, Forsvaret og Sivilforsvaret, andre naturlige samarbeidsparter, uavhengig av geografisk tilhørighet.

BEREDSKAPSAVDELINGEN
Avdelingens hovedmål
Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og
tilstrekkelig materiell, til å ivareta de oppgaver av bered-

skapsmessig art som brann- og eksplosjonsvernloven
pålegger kommunene.
Større hendelser
For beredskapsavdelingen var 2018 i stor grad preget av
oppdrag som skyldtes meteorologiske forhold. En lang og
kald vinter ble avløst av en uvanlig lang, varm og tørr
sommer. Fra forsommeren og frem til senhøsten håndterte
MIB en lang rekke branner i alle slags type vegetasjon. På
enkelte dager var det i tillegg svært sterk vind og ekstrem
lynaktivitet som forårsaket mange samtidige hendelser.
Dette er krevende, men vi har fulgt interne rutiner for å
sørge for et sikkert og godt arbeide. Denne utviklingen
samsvarer med DSBs analyser om et klima i endring, og er
noe MIB vil være særlig oppmerksom på fremover.
Kvelden 19. juni brøt det ut skogbrann i åssiden mellom
Røysåsen/Mosseskogen og jernbanelinja, Moss kommune.
Brannen spredte seg relativt raskt. Rundt 100 boliger (150
personer) ved Verket-Røysåsen-Mosseskogen ble evakuert.
Vinden og det ulendte terrenget i åssidene ned mot
jernbanen gjorde arbeidet med å få kontroll på brannen
svært krevende. Brannhelikopter og Sivilforsvaret ble satt
inn i slukningsarbeidet. Ingen mennesker eller hus kom til
skade i brannen. Totalt 15 mål skog/utmark ble svidd av.
Ved slike hendelser er innsatsmanskapenes sikkerhet
høyeste prioritering. Tilgjengelig materiell og mannskaper fra Follo Brannvesen ble benyttet. Dette viser igjen
nødvendigheten av samarbeid og samhandling med andre
brann- og redningsvesen, på tvers av egne dekningsområder. I tillegg ble det etablert stab på brannstasjonen i
Moss, med deltakere fra både MIB, Indre Østfold Brann og
Redning, og Fredrikstad Brann og Redningsvesen.
En helhetlig ledelse og organisering, innsatsmannskapers
betydelige vilje til å gjennomføre innsatsordrer, og MIBorganisasjonens evne til å sørge for støttetjeneste/logistikk,
ga sammen et tilfredsstillende resultat. Begrensning av
skogbrannen reddet de omkringliggende boligene, og tillot
dermed de berørte innbyggerne å returnere til hjemmene
sine. Dette har en samfunnsmessig stor betydning.
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Det er i løpet av 2018 også vært flere branner av noe
størrelse, blant annet en husbrann hvor en person omkom.
Utrykningsstyrken
Utrykningsstyrken med minimumsbemanning pr. vaktlag
med 4 heltid døgnturnus (Moss brannstasjon), 3 heltid
døgntidsturnus (Vestby brannstasjon) samt 3 deltidsturnus med dreiende hjemmevakt på kveld og helg/
helligdag (Rygge brannstasjon), har hver for seg eller
sammen løst de oppgaver de har blitt satt til ihht.
brannvernlovgivningen og andre hendelser/oppgaver på
en tilfredsstillende måte.
Aktiviteter vedrørende lovpålagte oppgaver
for 2018
Antall utrykninger
Brann i bygning:	
41
Brann i skorstein:	
25
Brann i innmark/utmark:	
51
Brann i annet:	
60
Brannhindrende tiltak:	
63
Naturhendelse vind:	
50
Akutt forurensing/farlige stoffer:	
20
Helseoppdrag:	72
Bistand politi: 	
10
Trafikkulykke:	137
Andre oppdrag:	
295
Automatisk brannalarm, feil bruk:	
173
Automatisk brannalarm, ukjent årsak:	
158
Automatisk brannalarm, annet:	
181
Totalt antall utrykninger:	

1 336

Øving av beredskap ihht. Dimensjoneringsforskriften § 4-13
Alt personell som inngår i beredskap skal jevnlig øves for
de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor i brann- og
ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller brannvernregionen skal øves slik at samband
og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende.
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Øvelser/opplæring
For å kunne løse de oppgaver som MIB vil bli satt til, er
øvelser og aktiviteter basert på ROS- og beredskapsanalysens fokus på mulige hendelser i vårt distrikt.
Beredskapsavdelingen gjennomfører øvelser innenfor et
bredt spekter av forventede hendelsestyper;
RedningsFRIdykking, trafikkulykker, tauredning, førstehjelp, røykdykking, skogbrann, farlige stoffer, slokketeknikk, klimaskapte hendelser, restverdiredning og bruk
av samband med flere.
Materiell/utstyr
Komplettering og oppdatering av materiell og utstyr er
foretatt gjennom hele året. Godkjente investeringer jfr.
økonomiplan er gjennomført.
HMS-tiltak
Årlig kontroll av medisinske og fysiske krav for beredskapspersonell.
Evaluering etter brann og ulykker, herunder debrifing/
defusing og bruk av egen kollegastøtteordning.
Daglig/ukentlig kontroll av biler og materiell, internt, samt
årskontroll av biler og materiell, eksternt.
Jevnlige møter mellom mannskaper og ledelse.
Beredskapsavdelingens personell bidrar ved revisjon av
IK-systemet som benyttes av MIB og med utarbeidelse av
nye prosedyrer og instrukser.

FOREBYGGENDE AVDELING
Avdelingens hovedmål
Forebyggende avdeling skal jobbe for å redusere risikoen
for at uønskede brannrelaterte hendelser skal oppstå i
eierkommunene våre.
For å forebygge branner er det viktig å kartlegge de bygningene og miljøene som utgjør en økt reell brannrisiko.
Tallene som viser aktiviteten innen feiing og boligtilsyn,
antyder at aktiviteten går ned sammenlignet med tidligere
år. Disse tallene gjenspeiler nødvendigvis ikke kvaliteten
og omfanget av arbeidet som nå utføres. Den enkelte
innbygger vil få større gevinst av at MIB forebygger branner i et risikoobjekt i sitt nærområde, enn at hver enkelt
bolig får besøk av feieren slik som før. Dersom alle privat-
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boliger, næringsbygg og institusjoner skulle kartlegges
og besøkes med samme grad av nøyaktighet, ville dette
medføre et behov for en dramatisk økning i bemanningen i
MIB. Det ville heller ikke være regningssvarende.
Våre eierkommuner ligger i en attraktiv region i vekst, og
MIB samarbeider med aktuelle utbyggere i våre eierkommuner. Dette gjør vi for å komme tidlig i dialog med dem,
slik at vi allerede i planfasen kan avdekke feil og mangler
i branntekniske løsninger og tilrettelegging for slukkemannskaper. Arbeidet er tidkrevende, men bidrar til
lavere brannrisiko og redusert behov for oppfølging fra vår
forebyggende avdeling når byggene står ferdig. MIB anser
innsatsen som en god investering av arbeidstid.
Brannvesenet baserer i økende grad arbeidet på statistikkverktøyene som DSB har etablert. Her fremkommer det
tydelig hvilke deler av befolkningen som har størst risiko
for å skades eller omkomme i branner. På bakgrunn av
dette gjennomfører MIB en rekke informasjonstiltak og
holdningsskapende kampanjer, slik at kunnskapsnivået
øker i miljøer vi anser det som nødvendig. I tillegg bidrar
MIB aktivt til at branntekniske løsninger i privatboliger
forsterkes ved å legge til rette for installering av komfyrvakter, røykvarslere m.m.
I 2016 kom det krav om at brannvesenet skal drive feiing
og tilsyn i fritidsboliger. Dette arbeidet er svært krevende
av flere årsaker. Østfold er et attraktivt område for ferie og
fritidsaktiviteter, og følgelig er antallet fritidsboliger høyt.
Det er også en kjensgjerning at fritidsboliger ikke holder
samme byggetekniske standard som de fleste privatboliger. Eiere av fritidsboliger er ikke nødvendigvis bosatt i
nærheten, og følgelig kan det være komplisert å avtale
møter for å gjennomføre tilsyn og feiing. Konsekvensen
er at MIBs portefølje over bygninger som skal følges opp,
har hatt en betydelig økning og hver enkelt fritidsbolig
medfører tidkrevende oppgaver for MIB. Bemanningen i
MIB er ikke økt for å møte disse nye utfordringene, og er
en av flere årsaker til arbeidet i stadig større grad baseres
på risikovurderinger.
I 2017 ble det ansatt 2 nye spesialarbeidere i feierseksjonen, som erstatning for 2 feiersvenner som sluttet

2016/2017. Spesialarbeiderne er å anse som lærlinger
og følger en predefinert utdanningsplan. En naturlig
konsekvens av dette er at de i 2017 utførte utelukkende
feiing. I løpet av 2018 har spesialarbeiderne gradvis blitt
omdisponert til å delta i annet arbeid med høyere kompleksitet. Dette er i tråd med den risikobaserte prinsippene som forebyggende avdeling arbeider etter.
Personell i forebyggende avdeling
Forebyggende avdeling består av 4 feiersvenner, 2 feierlæringer og 1 feierkoordinator (feierseksjonen) og
7 branninspektører, 1 brannforebygger og 1 koordinator
(tilsynsseksjonen), har samlet løst de forebyggende
oppgavene på en meget tilfredsstillende måte i henhold til
lov og forskrift.
I tillegg til å utføre oppgavene basert på lovverket, er våre
medarbeidere opptatt av den enkelte innbygger og deres
brannsikkerhet.
Samlet ønsker avdelingen å gjøre en så god forebyggende
jobb som mulig, innenfor tildelte rammer. For å oppnå
dette må tilgjengelige ressurser benyttes på en hensiktsmessig måte – også på tvers av seksjoner og avdelinger.
Relasjonsbygging
For å sikre at brannvesenet leverer best mulig forebyggende arbeid til innbyggerne har vi gjennom året
jobbet for å formalisere og videreføre et godt samarbeid
med eierkommunene våre, noe vi også ser er et arbeid
som må holdes levende og vil videreføres de neste årene.
Kampanjer
Brannvesenet har mulighet for å treffe innbyggerne
på mange ulike arenaer. I 2018 har vi deltatt på flere
nasjonale kampanjer, blant annet Aksjon boligbrann og
Røykvarslerdagen hvor vi hadde stands på flere kjøpesentre og informerte om viktigheten av å ha røykvarsler,
delte ut gratis batterier m.m.
Åpen dag på brannstasjonen blir gjennomført hvert år.
Dette er et veldig hyggelig arrangement med mange
besøkende. (ca. 2 000 besøkende) Vi har et fokus på å
samarbeide med andre etater/aktører, da dette gir et
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skolene på nytt, og får en gjennomgang av hvordan de tenkte da huset ble laget, og hva de har lært om
brannforebygging. Gevinsten er et besøk på brannstasjonen, samt en pengepremie til klassekassa fra
bedre totaltilbud til innbyggerne. På Åpen dag deltar
blant
det lokale
el-tilsyn. oppgavene. Dette vil være en kontinuerlig prosess.

annet politi, ambulanse, det lokale el-tilsyn, forsikring, og
branntekniske firmaer. Dette er en dag hvor innbyggerne
kan få svar på mange spørsmål, samtidig som vi lager
dagen litt interessant med noen scenarier utført av beredskapsavdelingen.

Brannvernopplæring for barnehagebarn og
skoleelever
I ukene før Åpen dag på brannstasjonen har det eldste
kullet i barnehagene blitt invitert til oss på brannstasjonen.
Da snakker vi litt om hva de små barna må huske på, for
eksempel ikke leke med fyrstikker, lære de nødnummeret
til brannvesenet m.m. Erfaringsmessig vet vi at det er
mange barn som er redd for personer i uniform og sirener,
og vil ved en farlig situasjon kunne gjemme seg i stedet
for å varsle oss. Dette er noe vi må ta på alvor, og derfor
forsøker vi å ufarliggjøre brannvesenet. Disse dagene er et
samarbeid mellom beredskaps-/ og forebyggende
avdeling, hvor vi kommer tett på barna og vi får mange
positive tilbakemeldinger fra de ansatte i barnehagene.

skolene på nytt, og får en gjennomgang av hvordan de tenkte da huset ble laget, og hva de har lært om
brannforebygging. Gevinsten er et besøk på brannstasjonen, samt en pengepremie til klassekassa fra
det lokale el-tilsyn.

Forebyggende brannvern

Kartlegging og risikovurdering

Hjemmebesøk hos risikoutsatte grupper
En av våre største satsningsområder er de risikoutsatte
gruppene i samfunnet. Denne gruppen består blant annet
av hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedforskriftsendring i 2016
gav føringer
for at det forbyggende
arbeidet skal gjøres
risikobasert. Dette
Det blir også tilbudt brannvernopplæring til alle En
elever
settelse,
rus/psykiatri,
arbeidsinnvandrere,
asylsøkere.
er en god ting, da brannvesenet gis mulighet for å bruke ressursene der hvor vi kan gjøre en forskjell.
på 6. trinn ved barneskolene i våre eierkommuner.
Her
er
Vi
ser
dessverre
at
70
%
av
de
som
omkommer
i brann
Samtidig ser vi at det er en ekstremt krevende øvelse å gjennomføre kartlegging og risikovurdering
for
utføre de daglige oppgavene.
Dette
vil
være
en
kontinuerlig
prosess.
det forebyggende avdeling som besøker de ulikeå skolene,
tilhører en av disse risikoutsatte gruppene. Mange av
sammen med en representant for det lokale el-tilsyn.
disse bor i kommunale boliger.
Klassene er med på en konkurranse, som består av at alle
For å få utført det brannforebyggende arbeidet på en best
elevene må gjennomføre en brannsikkerhetssjekk hjemme
mulig måte, har vi derfor sett behovet for et formalisert og
hos seg selv sammen med en voksen, samt at hele klassen
mye tettere samarbeid med eierkommunene våre.
må samarbeide om å lage en plakat hvor de har tegnet
4 av 5 eierkommuner har per dags dato signert en samet «Brannsikkert hus». Vi besøker skolene på nytt, og
arbeidsavtale for å gjennomføre en felles innsats rettet
får en gjennomgang av hvordan de tenkte da huset ble
mot risikoutsatte grupper. Denne avtalen har som hensikt
laget, og hva de har lært om brannforebygging. Gevinsten
å redusere sannsynligheten for- og konsekvensen av en
er et besøk på brannstasjonen, samt en pengepremie til
brann for våre innbyggere.
klassekassa fra det lokale el-tilsyn.
Vi ser at det er et stort behov for at vi kommer på besøk,
og kan med stor sikkerhet si at disse besøkene har
Kartlegging og risikovurdering
forhindret flere branner. Dette er et svært viktig arbeid
En forskriftsendring i 2016 gav føringer for at det foresom kommer til å kreve store ressurser også i tiden som
byggende arbeidet skal gjøres risikobasert. Dette er en
kommer.
god ting, da brannvesenet gis mulighet for å bruke
ressursene der hvor vi kan gjøre en forskjell. Samtidig ser
Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter
vi at det er en ekstremt krevende øvelse å gjennomføre
For de som ikke er kjent med begrepet særskilt brannkartlegging og risikovurdering for å utføre de daglige
objekt er dette bygg som kjennetegnes med at en brann
En forskriftsendring i 2016 gav føringer for at det forbyggende arbeidet skal gjøres risikobasert. Dette
er en god ting, da brannvesenet gis mulighet for å bruke ressursene der hvor vi kan gjøre en forskjell.
Samtidig ser vi at det er en ekstremt krevende øvelse å gjennomføre kartlegging og risikovurdering for
å
utføre de daglige oppgavene. Dette vil være en kontinuerlig prosess.
Kartlegging og risikovurdering
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i disse bygningene kan føre til tap av mange menneskeliv,
store samfunnsmessige konsekvenser eller tap av
kulturhistoriske verdier. Dette er for eksempel skoler,
sykehus, sykehjem, forsamlingslokaler, museum osv.
For å etterleve forskriftskravet om at brannvesenet skal
jobbe risikobasert, gjennomføres det årlig en risikoHjemmebesøk hos risikoutsatte grupper
vurdering av alle registrerte særskilte brannobjekter,
En basert
av våre største
er de
risikoutsatte
gruppene i samfunnet.
Denne gruppen
består
påsatsningsområder
20 kriterier
om
brannsikkerhet.
Denne
vurderblant annet av hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse, rus/psykiatri,
arbeidsinnvandrere,
asylsøkere.objektene
Vi ser dessverre ati 70
% avmiddels
de som omkommer
i brann
tilhører som
en av
ingen grupperer
lav,
og høy
risiko,
disse risikoutsatte gruppene. Mange av disse bor i kommunale boliger.
føringer
for hvilke arbeidet
tiltakpåsom
i det for et
Forgir
å få utført
det brannforebyggende
en bestskal
mulig gjennomføres
måte, har vi derfor sett behovet
formalisert og mye tettere samarbeid med eierkommunene våre.
enkelte
objekt.
4 av
5 eierkommuner
har per dags dato signert en samarbeidsavtale for å gjennomføre en felles

innsats rettet mot risikoutsatte grupper. Denne avtalen har som hensikt å redusere sannsynligheten
for- og konsekvensen av en brann for våre innbyggere.
Vi ser
at det
et stort behov for at vigjennomført
kommer på besøk, og ordinært
kan med stor sikkerhet
disse tiltak
Det
ererhovedsakelig
tilsynsi atsom
besøkene har forhindret flere branner. Dette er et svært viktig arbeid som kommer til å kreve store
ressurser
også i tiden som kommer.med høy og middels risiko. I branni de brannobjekter
Gjennomføring
tilsyn i særskilte
brannobjekter
objekteravmed
lav risiko
har andre

tiltak blitt vurdert, blant
digital
egenmelding,
brannverninformasjon
ogmed at en
Forannet
de som ikke
er kjent med
begrepet særskilt brannobjekt
er dette bygg som kjennetegnes
brann i disse bygningene kan føre til tap av mange menneskeliv, store samfunnsmessige konsekvenser
øvelser.
eller tap av kulturhistoriske verdier. Dette er for eksempel skoler, sykehus, sykehjem,
forsamlingslokaler, museum osv.

fyringsanlegget (dvs. ildsted, feierluker, røykrør, skorstein,
sotluker m.m.). Ut fra en samtale med de som eier/leier
boligen, fyringsanleggets befatning, samt boligtype vil
feieren kunne gjøre en faglig vurdering for behov for feiing.
Ved tilsynet informeres det også om viktigheten av å ha
Denne vurderingen grupperer objektene i lav, middels og høy risiko, som gir føringer for hvilke tiltak
som skal gjennomføres
i det enkelte
objekt.
tilstrekkelig
med
røykvarslere,
slukkeutstyr, rømningsveier, riktig bruk av elektrisk utstyr m.m. Gevinsten med
dette er at innbyggerne får veiledning om brannsikkerhet
i sitt eget hjem.
Kartlegging og risikovurdering er en kontinuerlig prosess,
da fyringsmønsteret kan endres raskt med skifte i værforhold, eierskifte av boliger og lignende. Eksempelvis ved
lengre perioder med sprengkulde, er fyringsmønsteret
Det erendret
hovedsakeligsammenlignet
gjennomført ordinært tilsynmed
som tiltak
i devanlig
brannobjekter
med høy og middels
mye
en
vinter.
risiko. I brannobjekter med lav risiko har andre tiltak blitt vurdert, blant annet digital egenmelding,
brannverninformasjon og øvelser.
Gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegget

Tilsyn med fyringsanlegg

For å etterleve forskriftskravet om at brannvesenet skal jobbe risikobasert, gjennomføres det årlig en
risikovurdering av alle registrerte særskilte brannobjekter, basert på 20 kriterier om brannsikkerhet.

Tilsyn med §13 særskilte brannobjekter

I gamle dager utførte feieren kun feiing i alle boliger som hadde skorstein. I dag er arbeidsdagen til
feierne en helt annen. Lov og forskrift gir føringer for at det skal være en hovedvekt på tilsyn hjemme
hos de som har skorstein og ildsted og at det skal feies ved behov.
Dette betyr at feieren først varsler et tilsyn med fyringsanlegget. På dette besøket skal de ha tilgang til
hele fyringsanlegget (dvs. ildsted, feierluker, røykrør, skorstein, sotluker m.m.). Ut fra en samtale med
de som eier/leier boligen, fyringsanleggets befatning, samt boligtype vil feieren kunne gjøre en faglig
vurdering for behov for feiing.
Ved tilsynet informeres det også om viktigheten av å ha tilstrekkelig med røykvarslere, slukkeutstyr,
rømningsveier, riktig bruk av elektrisk utstyr m.m. Gevinsten med dette er at innbyggerne får
veiledning om brannsikkerhet i sitt eget hjem.
Kartlegging og risikovurdering er en kontinuerlig prosess, da fyringsmønsteret kan endres raskt med
skifte i værforhold, eierskifte av boliger og lignende. Eksempelvis ved lengre perioder med
sprengkulde, er fyringsmønsteret mye endret sammenlignet med en vanlig vinter.

Registrerte
særskilte
brannobjekter

Objekter med
lav risiko

Objekter med
middels risiko

Objekter med
høy risiko

Antall utførte
tilsyn

Feiing

Gjennomføring av tilsyn og feiing av
fyringsanlegget
I gamle dager utførte feieren kun feiing i alle boliger som
hadde skorstein. I dag er arbeidsdagen til feierne en helt
annen. Lov og forskrift gir føringer for at det skal være en
hovedvekt på tilsyn hjemme hos de som har skorstein og
ildsted og at det skal feies ved behov.
Dette betyr at feieren først varsler et tilsyn med fyringsanlegget. På dette besøket skal de ha tilgang til hele

Fritidsbolig
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brannforebygging av 1. januar 2016 innførte også krav til at brannvesenet skal
tilsyn/feiing av fritidsboliger. For MIBs distrikt utgjør dette 4 500 nye pipeløp vi skal
med. Dette er utfordrende krevende både for våre ansatte, men også for innbyggerne
forventninger til vår
utførelse.
Fritidsbolig

Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016 innførte
ver i feierseksjonenogså krav til at brannvesenet skal gjennomføre tilsyn/feiingsom
av fritidsboliger.
MIBsog
distrikt
utgjør
4 500
mange andre oppgaver
blir utført i tilleggFor
til tilsyn
feiing. Noen
avdette
disse kan
sees i
.
nye pipeløp vi skal utføre tilsyn med. Dette er utfordrende
krevende både for våre ansatte, men også for innbyggerne
Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016 innførte også krav til at brannvesenet skal
gjennomføre
fritidsboliger. For MIBs distrikt
4 500 nye pipeløp vi skal
som
hartilsyn/feiing
klare avforventninger
tilutgjør
vårdette
utførelse.
utføre tilsyn med. Dette er utfordrende krevende både for våre ansatte, men også for innbyggerne
som har klare forventninger til vår utførelse.

Andre oppgaver i feierseksjonen
Det er også mange andre oppgaver som blir utført i tillegg til tilsyn og feiing. Noen av disse kan sees i
figuren under.

Feierseksjonen

Andre oppgaver i feierseksjonen
Det er også mange andre oppgaver som blir utført i tillegg
til tilsyn og feiing. Noen av disse kan sees i figuren under.
I 2018 ble det utført i overkant av hundre befaringer av
skorsteiner og ildsteder. Erfaringsmessig blir det avdekket
mange feil og mangler etter endringer på fyringsanlegget,
noe som også viser seg å gjelde ved oppføring av fyringsanlegg i nybygg. Oppfølgingen av dette arbeidet krever
mye tid og ressurser.
Etter en pipebrann vil beredskapsavdelingen kunne gi
muntlig fyringsforbud, og be om at feier gjennomfører en
befaring i ettertid.
Andre oppgaver som for eksempel feiing av sentralfyr/ovn
gjøres etter henvendelse fra innbyggerne.
Vi ser at endringer i lov og forskrift, også sett i sammenheng med vår rolle som tilsynsorgan, gjør at vi må fokusere
på en større helhet for å ivareta den enkelte innbyggers
sikkerhet.
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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
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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.
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AMK henvender seg til Follo barnevernvakt dersom de møter barn som er involvert i deres
akuttoppdrag. Hvis det foreligger en akutt bekymring fra AMK vedrørende barnas
omsorgssituasjon, følger barnevernvakten opp situasjonen og ivaretar barna.
Samarbeid med øvrige
Eksempler på øvrige samarbeidspartnere, spesielt i konkrete situasjoner, er kriseteam,
utekontakter, ungdomsklubber, BUP og vektere. Vi har også og naturlig nok et særskilt
samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Øst i anledning tildeling
av beredskapshjem og institusjonsplasser. Det er Bufetat som sørger for at nødvendige tiltak
blir gjort tilgjengelige for Follo barnevernvakt.
Andre aktiviteter
De ansatte holder seg faglig oppdatert ved deltakelse på ulike kurs og fagutviklingstiltak, og
ved både eksterne og interne arrangementer. I løpet av vinteren og våren 2018
gjennomførte to av våre ansatte videreutdanning i akuttarbeid, i regi av Universitetet i
Agder. Vi har hatt en fagdag i regi av ATV Follo, og to ansatte samt daglig leder deltok på
akuttkonferansen i Trondheim i november. Øvrig kapasitet for kurs har vært brukt på
opplæring i nytt fagsystem.
Av andre aktiviteter er det blant annet også verdt å nevne at barnevernvakten tar imot
studenter i praksis og på hospitering. Vi har prioritert politistudenter i 2018, og kommer til å
fortsette med denne prioriteringen i 2019. Hospitering av politistudenter krever mindre
tilrettelegging enn studenter i praksis fra andre utdanningsløp, både fordi de har relativt
korte hospiteringsperioder samt at det ikke kreves eget veilederopplegg. I en krevende
periode med mye uro og endring for vaktas del, i tillegg til at vi ikke har andre enn daglig
leder som jobber på dagtid, har det vært strategisk klokt av oss å åpne arbeidsstedet for
politistudenter, men takke nei til spørsmål fra andre utdanningsinstitusjoner. Denne
prioriteringen har også vist seg å være klok i lys av vårt – og politiets – behov for å
vedlikeholde og videreutvikle god kommunikasjon oss imellom. Politistudentene bidrar med
verdifulle perspektiver inn i vårt arbeid, og tar også med seg våre perspektiver inn i
politifeltet.
Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge
Follo barnevernvakt er ett av i alt 15 svarsteder for Alarmtelefonen 116 111. I
barnevernvaktenes åpningstid er vi svarsted for telefoner til 116 111, ved at oppringninger
til Alarmtelefonen fra vårt distrikt rutes direkte til vår vakttelefon. Alarmtelefonen 116 111
ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter tjenesten på oppdrag
fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet3. Det er gratis å benytte nummeret.
Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller mishandling, samt
voksne som er bekymret for barn og unge. Barnevernvakten i Follo mottar kvartalsvis
oversikt over antall henvendelser til Alarmtelefonen fra våre kommuner. I 2018 ble det
registrert 61 henvendelser fra Follo.

3

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

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

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

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

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

Vara: Dag Bjerke
Vara: Olav Neander

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

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

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

Antall barn
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400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2006 2008 2009
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330

403

506

539

567

577

601

Antall henvendelser og antall barn barnevernvakten har vært i kontakt med, har vist seg
nokså stabilt de siste årene, etter en kraftig økning fra og med 2014. Det er naturlig å se
denne økningen i sammenheng med blant annet det forhold at Follo barnevernvakt etter
2013 gradvis utvidet åpningstidene og dermed er mer tilgjengelig for befolkning og politi.
Økt oppmerksomhet rettet mot barns velferd i samfunnet generelt, samt økt
oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner og omsorgssvikt spesielt, kan også ha
bidratt til at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Åpenhet og synliggjøring i
media kan også ha betydning for antall henvendelser.
Erfaring fra egen virksomhet, og fra andre barnevernvakter, er at utvidet tilgjengelighet og
åpningstid leder til prosentvis økt bruk av barnevernvaktens tjenester. Daglig leder ved
Romerike Barnevernvakt kaller dette for «åpningstidens magi». Når en barnevernvakt
utvider sine åpningstider og dermed øker sin tilgjengelighet, blir omgivelsene mer
oppmerksomme på barnevernvakten. Sannsynligheten øker dermed for at barnevernvakten
blir mer brukt også på tidspunkt der den også tidligere var åpen. Bruken øker altså ikke kun i
løpet av de periodene der åpningstiden er utvidet, men også i de periodene der åpningstiden
- 14 -

14

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Follo barnevernvakt Årsrapport 2018

allerede har innebåret full tilgjengelighet. Vi hadde dermed grunn til å forvente en viss
økning i aktivitet etter utvidelsen i åpningstid og tilgjengelighet som ble effektuert ved ny
turnus 1.mai 2017, og dermed ved at 2018 var det første hele året med denne utvidede
tilgjengeligheten. Vi ser imidlertid at tallene for 2018 er noenlunde like som tallene for 2017.
Vi er av den oppfatning av at dette sannsynligvis handler om nedgangen i henvendelser fra
politiet, der vi i den første perioden etter at operasjonssentralen ble utvidet opplevde at det
omtrent ikke kom henvendelser fra politiet i det hele tatt. Dessuten er det også naturlig å se
politiets manglende henvendelser til barnevernvakten i sammenheng med det faktum at vi
fra og med juli måned ikke lenger var samlokalisert med politiet.
Geografisk fordeling
Henvendelser pr. kommune varierer noe fra år til år:
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Enebakk
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72
91
149
217
193
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Frogn Nesodden Oppegård
49
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60
78
108
59
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74
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133
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83
88
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72
223
88
91
247
123
178
160

Ski
Vestby
120
59
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254
103
419
53
224
82

Ås
80
110
88
83
74
104
211
136
123
100

Andre
109
105
62
74
66
93
110
115
274
287

Tallene i oversikten over henger sammen med i ulike forhold. Et åpenbart forhold
kommunene imellom er knyttet til ulikt befolkningsgrunnlag. I tillegg kan variasjoner fra år til
år handle om at enkelte kommuner i enkelte år kan ha et høyt antall saker av akutt karakter,
og der barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. I disse tilfellene vil
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hver aktivitet overfor samme familie registreres som enkeltstående henvendelser. Videre
forankres tallene også i barnevernvaktens bistand i form av kontrolloppdrag.
Barneverntjenestene har ulik praksis på hvor mye de benytter barnevernvakten til
gjennomføring av kontrollbesøk. Tallene kan også reflektere belastningen av alvorlige saker
som den enkelte kommune har.
Akuttplasseringer
Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon effektuert av
Follo barnevernvakt, fra og med 2012 til og med 2018:
14
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
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7
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13
226
380
48
133
27
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34
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35
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17
9
33
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340
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362
47
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94
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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.
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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

5

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2018

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
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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
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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
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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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Tertialrapport nr. 1 - 2019
Vestby kommune
dokumentet
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1. INNLEDNING
Tertialrapportnr. 1 2019leggesmed dette frem for politisk behandling.Rapportenfølger
tidligere mal, og byggerpå vedtakenei handlingsprogrammet.

2. ØKONOMI
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik i kr

Regnskapi
% av rev. bud

Revidert
bud

Opprinnelig
bud

Regnskap
hittil i fjor

Lønn

266 986

260 029

6 957

36,9

724 335

723 754

255 810

Andredriftsutgifter
Finansutgifter

146 308
13 191

139 114
11 549

7 194
1 642

32,8
13,4

446 196
98 724

443 375
98 724

120 210
31 594

Andreinntekter
Refsykepenger

-89 293
-15 225

-81 224
0

-8 069
-15 225

32,3
-

-276 330
0

-273 164
0

-79 884
-11 416

Finansinntekter
Skattog ramme

-2 792
-318 703

-2 873
-318 000

81
-703

17,3
32,6

-16 125
-976 800

-15 889
-976 800

-3 045
-315 387

472

8 595

-8 123

0

0

-2 118

I alt

Tabellenovenfor inneholdersentraleutgifter og inntekter i tillegg til tall for
resultatområdene.Avviketpå lønnskostnadenemå seesi sammenhengmed refusjon
sykepenger.For øvrigekommentarervisesdet til det enkelte resultatområdeog
budsjettendringssaken.

3. MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær- totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
937,7
10,4 %
4,0 %
6,5 %

Mål 31.12.19
1 048,8
8,3 %
2,0 %
6,3 %

Resultat
30.04.19
1 023,6
10,1 %
3,6 %
6,5 %

Korttidsfravær
Korttidsfraværethar hatt en reduksjonfra 4,0 % per 30.4.2018til 3,6 % per 30.4.2019.
Reduksjonener forventet grunnet innsatsfor å oppfordre ansattetil økt bruk av
egenmeldingerdersomlegemeldingkan unngås.Jevntover har korttidsfraværetligget rundt
3 % for kommunentotalt, og det forventesen ytterligere nedgangi tiden som kommer.Da
økningenkun var for en kortere periode,og virkningenpå langtidsfraværetvar marginal,vil
kommuneni lys av ny IA-avtaleog endringeri dennese nærmerepå korttidsfraværet.
Langtidsfravær
Langtidsfraværethar vært stabilt sammenlignetmed sammetidspunkt i 2018.
Sommeren2017ble tettere oppfølgingav sykemeldteinnført, og ytterligere tiltak er
igangsatti 2018.I mars2019 startet kommunenet samarbeidmed NAVVestbysom nå tilbyr
2
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bedriftsrettet oppfølging,hvilket innebærerat NAVVestbytar på segoppfølgingsansvar
for
samtligesykemeldtearbeidstakerei Vestbykommune,uavhengigav folkeregistrertadresse.
Dette samarbeidetinnebærerogsåinvolveringav NAValleredefra 6. fraværsukehvor
tilrettelegging,eksternbistandog eventuellomplasseringdrøftes med den sykemeldtefor å
få vedkommenderaskeretilbake i aktivitet i den grad dette er mulig.
Kommunensarbeid med fraværssituasjonen
Det arbeideskontinuerligmed å sette inn tiltak for å reduserelangtidssykefraværet,
og
fraværssituasjonenpå enheter med over 10 % fravær skalkartleggesbåde på organisatorisk
og individnivåfor å skreddersyhvordandet skalarbeidesstrategiskmed nærværet.
Et relativt lite antall medarbeiderestår for størstedelenav fraværet.Personalavdelingen
har
ogsåi 2019fokus på å bistå enhetenei oppfølgingav arbeidstakeremed nedsatt
funksjonsevnesamt å veiledei arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonenfor disse.
Totalt sett er lite av fraværet rapportert som arbeidsrelatert.I de tilfeller det er mistankeom
arbeidsrelatertfravær, går leder i tett dialogmed arbeidstakervedrørendetilretteleggingav
arbeidssituasjonen.Utprøvingi annet passendegjøresdersomdette er mer hensiktsmessig
og i tråd med arbeidstakersønskerog behov,jf. tilretteleggingsplikteni arbeidsmiljøloven.
Personalavdelingen
bistår etter rutinen ogsåi dennetypen saker.
Nasjonale
tall
kommunesektor
2017/18
7,2

Egne
tall
Vestby
kommune
2017
7,0

Egne
tall
Vestby
kommune
2018
5,8

Egnetall
Vestby
kommune
1. kvartal
2018
6,8

Skole
Barnehage

8,6
12,5

7,6
10,0

7,8
12,5

9,8
15,2

8,2
15,6

7,5
10,0

Helseog barnevern
Rehabilitering

11,2
11,2

7,2
14,9

4,0
10,9

7,0
13,9

4,5
10,4

4,0
9,0

Hjemmetjenesten
Sykehjemmet

11,2
11,2

10,1
11,4

9,9
12,5

13,0
12,8

8,9
17,7

9,0
12,0

KommunaltNAV
Kultur

8,5
8,5

5,5
4,3

8,2
3,9

8,2
3,0

12,2
4,8

10,0
4,0

Plan,bygg,geodata
Kommunalteknikk

8,5
6,8

5,6
9,8

5,1
7,1

9,3
10,1

3,4
7,4

3,0
6,0

Eiendom

6,8

4,9

6,3

7,6

10,0

7,5

Totalt

9,9

8,9

8,9

10,9

10,1

8,3

Område
Sentraladministrasjonen

Egnetall
Egne
Vestby
tall
kommune Ambisjons1. kvartal
nivå
2019
2019
6,0
7,0

Nasjonaletall er for perioden4. kvartal 2017 –3. kvartal 2018.De nasjonaletallene er ikke direkte
sammenlignbaremed kommunensegnetall. Nasjonaletall for Vestbykommuneliggerhøyereenn kommunens
egnetall. Alle tall i tabellen er målt i prosent.

Medarbeiderundersøkelse
KS10-Faktormedarbeiderundersøkelse
gjennomføresmedio oktober. Resultatetforventeså
foreliggei løpet av desemberog vil bli kommentert i årsmeldingen.
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4. STATUS
INVESTERINGSPROSJEKTER
Utvidelseav eksisterendeinvesteringsprosjekter:
UtbyggingGrevlingenungdomsskole–Varmepumpe
Kommunestyretvedtok den 25.06.2018,sakK-36/18Budsjettjusteringtertial 1 2018,
en bevilgningpå 800 tusen kroner til ny varmepumpepå Grevlingen.Utskiftingav
varmepumpenble utsatt for å se den i sammenhengmed byggingenav ny idrettshall
på Grevlingen.Kostnadsestimatetpå 800 tusen kroner fra 2018 er for lavt i forhold til
hva ny varmepumpekoster.Totalkostnadfor ny varmepumpeog oppkoblingtil ny
hall, er beregnettil 3,6 millioner kroner. Rådmannenforeslårå øke bevilgningenpå
prosjektet med 1,6 millioner kroner. Økningentilsvarer mottatt Enovatilskudd.
Resterendebehovpå 1,2 millioner kroner foreslåsdekket innenfor prosjektet ny
IdrettshallGrevlingen.
Ny kioskKrokstrand
Det er forventet et merforbruk i forbindelsemed ferdigstillelsenav ny kioskpå
Krokstrand.Merkostnadengjelderterreng mur og flytting av kabler som opprinnelig
ikke var en del av prosjektet.Rådmannenanbefalerat det bevilges150 tusen kroner
til å dekkenødvendigearbeider.
GangbruHølenviadukten
Det er ikke budsjettert med midler til ny GangbroHølenviadukteni 2019,eller i
handlingsprogrammet2019-2022.Rådmannenanbefalerat det bevilges
500 tusen kroner i 2019til prosjekteringog gjennomføringav anbudskonkurranse.
Rådmannenvil kommetilbake til budsjettbehovi forbindelsemed selve
gjennomføringav prosjektet i 2. tertial og i Handlingsprogrammet2020-2023.
Infrastruktur næringspark
Det ble ikke budsjettert med midler til «Infrastrukturnæringspark»i budsjettet for
2019. Rådmannenanbefalerat det bevilges16 millioner kroner til å gjennomføre
arbeideri 2019.Av budsjettbehovetgjelder 10 millioner kroner klargjøringav IKEA
sin lagertomt, og 6 millioner kroner gjelder utvidelsevei og byggingav fortau i
Toveien.

Justeringav budsjett mellom prosjekter:
VA-saneringsarbeider
Kjenn
Det er forventet et merforbruk på prosjektet «VA-saneringsarbeider
Kjenn»med
omlag9 millioner kroner.
Utskiftningav hovedvannledningSon-Pepperstad
Det er forventet et merforbruk på prosjektet«Utskiftningav hovedvannledningSonPepperstad»med omlag4 millioner kroner.
Rådmannenanbefalerat merforbruk på «VA-saneringsarbeider
Kjenn»og
«Utskiftningav hovedvannledningSon-Pepperstad»
finansieresved å redusere
bevilgningenpå prosjektet «VA-saneringRandem/Høgda»med 13 millioner kroner.
4
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Endret bruk av midler - eksisterende investeringsprosjekter:
 Utbygging av sykehjemmet
Kommunestyret vedtok 25.06.18 tiltak for til sammen 1,7 millioner kroner. Tiltakene
ble vedtatt finansiert av gjenstående bevilgning på prosjektet. Vedtatte tiltak gjelder
intern ombygging av sykehjemmet (500 tusen kroner), digitalt medisinkabinett
(1 million kroner) og carport for elektriske mopeder (200 tusen kroner). Status 1.
tertial 2019 er at intern ombygging av sykehjemmet, og digitalt medisinkabinett ikke
er avsluttet. Carport for elektriske mopeder er utsatt i påvente av en plan for
endringer av uteområdet. Planen inneholder tiltak som utvidelse av veien frem til
hovedinngangen, flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede, og utbedring av
utearealer. Utvidelsen av veien er av hensyn til fremkommeligheten for ambulansen.
Det er behov for flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede enn det er i dag.
Sykehjemmet har noen uteområder med gress i sterkt skrånende terreng. Gresset
bør erstattes av annen vegetasjon som er enklere å vedlikeholde. Per 1. tertial 2019
er gjenstående budsjett på om lag 4,3 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at
omlag 2,5 millioner kroner av gjenstående bevilgning benyttes til tiltak utomhus.

Prosjekter med mindreforbruk
 Brevik skole
Det forventes gjenstående budsjettmidler når byggeprosjektet vedrørende Brevik
skole er ferdig. Gjenstående budsjettmidler har sammenheng med lavere bruk av
sikkerhetsmargin enn det som var budsjettert. Rådmannen anbefaler at budsjettet
reduseres med 16,65 millioner kroner, tilsvarende netto finansieringsbehov i
1. tertial.
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5. FORVALTNING AV LIKVIDITET OG GJELDSPORTEFØLJE
I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig
likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer.

Likviditet
Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 30. april:

DNB Konsernkonto

Beløp i 1000

Rente

657 576

1,66

Sparebank1 Østfold-Akershus

267

0,30

Sparebank1 Østfold-Akershus

50 000

2,09

Sum

707 843

Kommunen har bankavtale med DNB, dog slik at kommunen står fritt til å plassere ledig
likviditet hos andre. Dagens bankavtale gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders
nibor rente pluss en margin på 0,25 prosentpoeng. Vi har plassert 50 millioner kroner i
Sparebank 1 til tre måneders nibor rente pluss en margin på 0,68 med en betingelse om
31 dagers varsel ved uttak. Det er ikke mulig å plassere mer enn 50 millioner kroner i
Sparebank 1 til denne rentebetingelsen.

Gjeldsportefølje
Årets startlån på 25 millioner kroner er tatt opp. Det er i budsjett 2019 ikke vedtak om
ordinært låneopptak. Vedtak om byggelån fra 2017 i forbindelse med Sentrumsplanen er
ikke gjennomført grunnet et fortsatt høyt nivå på likvide midler. Det har ikke vært
konverteringer av gamle lån i 2019. Per 30. april er gjeldssammensetningen slik:
Låneportefølje

Beløp i 1000

Rente

116 765

1,58

918

0,58

51

1,58

Kommunalbanken - p.t. rente

805 260

2,15

Kommunalbanken - nibor rente

442 151

1,87

97 028

1,67

78 785

2,34

245 125

2,01

Startlån i Husbanken
Lån til særvilkår i Husbanken
Andre lån i Husbanken

KLP - nibor rente
Kommunalbanken - fast rente
KLP - fast rente
Sum

1 786 084

Renten på de to fastrentelånene er bundet fram til 2022 og 2023, og utgjør 19,4 % av
lånemassen eksklusiv startlån. Fratrukket kommunens likvide midler utgjør fastrentelånene
27,1 % av netto lånemasse mens gjennomsnittlig rentebinding er på ett år og tre måneder.
Dersom renten skulle bli ett prosentpoeng mer enn budsjettert de to siste tertialene i 2019,
vil netto renteutgift bli 5,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall med tre
prosentpoeng høyere rente enn budsjettert er 11,6 millioner kroner.
6
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Langsiktige finansielle plasseringer
Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at
storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet.
6. RÅDMANNENS KONKLUSJON
Det er stor aktivitet i kommunen og derfor behov for å øke budsjettrammen på drift samt
omprioritering på investering. Det er flere resultatområder som melder om forventet
merforbruk på drift ved utgangen av 2019. Forventet merforbruk er kommentert under det
enkelte resultatområdet, og samlet er det meldt om et merforbruk på 14,6 millioner kroner.
Det betyr at det allerede etter første tertial er meldt inn behov som er større enn «potten»
for reserverte tilleggsbevilgninger på 10 millioner kroner. Prognoser meldt etter første tertial
vil være usikre. Rådmannen følger utviklingen nøye, og kommer tilbake med oppdatert
prognose i forbindelse med andre tertial.
Da budsjett 2019 ble vedtatt, var summen av skatt og rammetilskudd over 8 millioner kroner
høyere enn KS sin beregning. Beregningen til KS etter kommuneproposisjonen gir nå samme
tall for summen av skatt og rammetilskudd som det kommunen har i budsjett 2019. Selv om
tallene nå er like vil prognosen for skatt og rammetilskudd for 2019 fortsatt være usikker.
Rentenivået er om lag 0,15 prosentpoeng høyere enn det som er lagt til grunn i budsjett
2019. For 2019 dekkes dette av høyere renteinntekter som følge av at midler i bank er
høyere enn det som tidligere er blitt lagt til grunn. Det er i gjeldende handlingsprogram lagt
til grunn en økning i gjennomsnittlig rentenivå med 0,4 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Med
den utviklingen som har vært så langt i år, er det ikke usannsynlig at rentenivået i
kommende handlingsprogram må økes utover det som ligger i gjeldende handlingsprogram.
Rådmannen mener at økonomien for 2019 er under kontroll, men at det kan være
bekymringsfullt at behovene meldt etter første tertial er større enn det vi har av reserver.
Det krever at man må følge utviklingen nøye, og gjøre nødvendige forberedelser dersom
situasjonen blir slik at det må gjøres kutt i rådmannens forslag til handlingsprogram 20202023.
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SENTRALADMINISTRASJONEN
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

11 429

11 312

117

36,73

31 121

31 121

11 432

Andredriftsutgifter

13 754

13 625

129

44,96

30 595

30 595

6 662

Andreinntekter

-849

-1 069

220

13,37

-6 350

-6 350

-267

Refusjonsykelønn

-105

0

-105

0,00

0

0

-378

24 230

23 868

362

43,76

55 365

55 365

17 449

I alt

Lønninkl. refusjonsykelønner i henhold til budsjett. Det sammegjelder ogsåfor andre
driftsutgifter og andre inntekter.
Konklusjon:Forventeså gå i balanse.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
40,8
7,2 %
2,6 %
4,6 %

Mål
31.12.19
40,1
7,0 %

Resultat
30.04.19
40,1
6,0 %
3,9 %
2,1 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Innbyggere som trives, medvirker og opplever trygghet i Vestby kommune.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål Suksessfaktor
Styringsindikator Ambisjons-nivå
Resultat
30.04.19
Fornøyde
Velfungerende
Behandlingstid
To dager
OK
brukere
servicekontor
for henvendelser
til servicekontoret
Søknader for
startlån behandles
fortløpende
Mer brukervennlig
hjemmeside for
Vestby kommune

Behandlingstid
for søknader
startlån
Siteimprove gir
oss målinger

Fire uker etter
komplett søknad

Øke digitaliseringen

Andel av
utgående faktura
som er
elektroniske
Innføre
elektroniske
purringer

Over 75 %

Innfridd

I løpet av første
halvår 2019

Gjennomført

Kommentarer

Ikke Innfridd

Oppnå en scoreforbedring på mer
enn 20 % i 2019

Systemet er tatt i
bruk. Resultat vil
foreligge etter 2.
tertial

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Arbeidet med sentrumsplanen har tatt betydelig kapasitet første tertial, og vil også framover
ta stor kapasitet, selv om det i mai starter en ny prosjektmedarbeider. Det er generelt et
stort og økende arbeidspress i Sentraladministrasjonen på grunn av at organisasjonen vokser
og nye krav, men så langt er dette blitt håndtert.
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RESULTATOMRÅDE
SKOLE
ØKONOMI
Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år kr

Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter

99 177

Andredriftsutgifter

95 178

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert
budsjett

4 000

38,87

OpprinneligRegnskap
budsjett
hiå i fjor

255 165

253 462

96 149

7 104

7 082

22

20,51

34 630

34 254

7 416

-11 399

-11 218

-180

32,15

-35 460

-33 380

-11 810

Refusjonsykelønn

-4 762

0

-4 762

0

0

0

-5 854

I alt

90 121

91 042

-921

35,43

245 336

254 336

85 901

Andreinntekter

Lønnog sosialeutgifter må sesi sammenhengmed refusjon sykelønn.Merinntekt på
762 tusen kroner skyldesav vikarenehar laverelønn enn de ansattesom vi får refusjonfor.
Konklusjon:Behovetfor ROskolehar økt på noen områder,men dette er noe som så langt
kan dekkesinnenfor egenramme.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
375
9,2 %
2,9 %
6,3 %

Mål
31.12.19
393
7,5 %

Resultat
30.04.19
388
8,2 %
2,8 %
5,4 %

TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Deninkluderendeskole.Vestbyskolenskalutdanne elevermed faglig og sosialkompetanse,og som
er velfungerendesamfunnsborgere.
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons- Resultat30.04.19 Kommentarer
nivå
Nasjonaleprøver:
Elevermed
gode
grunnleggende
ferdigheter

-Ledereog
medarbeideresom
vektleggertilpasset
og
læringsfremmende
opplæring
-Gode
tilbakemeldingertil
elevene

Regning

Lesingpå norsk

Bedreenn
nasjonalt
nivå

Alle styringsindikatorer måles
høst 2019,
kommer først i
årsmelding.

Lesingpå engelsk
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Hovedmål

Suksessfaktor

Elever som er
motiverte for
læring

-Elever med
ledere og
medarbeidere som
vektlegger tilpasset
og
læringsfremmende
opplæring
-Gode
tilbakemeldinger
Ledere og
medarbeidere som
vektlegger positivt
læringsmiljø
Ledere og
medarbeidere som
vektlegger arbeid
mot mobbing

Elever som
trives på skolen

Ingen mobbing

Styringsindikator
Elevundersøkelsen:
Læringskultur

Ambisjonsnivå

Resultat 30.04.19

Bedre enn
nasjonalt
nivå

Alle styringsindikatorer måles
høst 2019,
kommer først i
årsmelding

Vurdering for
læring

Trivsel

Bedre enn
nasjonalt
nivå

Andel elever som
har blitt mobbet av
andre elever på
skolen 2-3 ganger i
måneden eller
oftere

Ingen
mobbing

Kommentarer

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Utdanningsdirektoratet jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen. Disse
læreplanene skal tas i bruk fra skolestart 2020. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig
del av hva elevene skal lære i skolen. Fagfornyelsen kommer fordi det elevene skal lære skal
være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye
utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.
Mange av de nåværende læreplanene har vært for omfattende, så elevene skal nå få mer tid
til dybdelæring. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og de forskjellige delene
av læreplanverket skal henge bedre sammen.
Det er tre tverrfaglige temaer som blir prioritert. De teamene er demokrati og
medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Disse tre temaene skal
prioriteres i alle fag der det er relevant.
Skolene vil nå fremover få mer og mer fokus på fagfornying i sitt utviklingsarbeid, og på
overordnet plan har RO skole allerede jobbet med det en stund. RO skole er nå i gang med å
utarbeide en ny strategiplan som skal ha en rød tråd mellom nasjonale styringsdokumenter
og Vestbys kommunale dokumenter.
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RESULTATOMRÅDE
BARNEHAGE
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Lønnog sosialeutgifter

36 667

35 324 1 343

37,59

Andredriftsutgifter

31 348

28 844 2 504

34,70

Andreinntekter

-9 804

-7 219 -2 585

42,43

Refusjonsykelønn

-3 726

0 -3 726

0,00

I alt

54 485

56 949 -2 464

33,06

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor
97 550

98 908

52 914

90 348

88 990

28 063

-23 105

-23 105

-7 505

0

0

-1 852

164 793

164 793

52 914

Noenav barnehagenehar ledig kapasitet,og av den grunn er ikke alle stillinger besatt. I
barnehagersom ikke har fulle barnegrupper,settesdet ikke inn vikar. Lønntil tilrettelegging
for barn med særskiltbehov for hjelp og støtte er hittil i år lavereenn forventet. Generelt
sett er det vanskeligå få tak i vikarer.For 2019ser ut til å bli et betydeligmindreforbruk på
lønn og sykepengerefusjon.
Tilskuddtil private barnehagerhar et merforbruk. Dette vil erfaringsmessigreduserestil
høsten.Tilskuddtil pedagognormenskalutbetaleshele 2019,ikke bare de sju første
månedenesom først bestemt.Merforbruk tilskudd til private barnehagerog pedagognorm
fem ekstramånederer estimert til 500 tusen kroner. Refusjonfor barn fra andre kommuner
ser ut til å få en mindreinntekt på 1,4 millioner kroner.
Det er lagt inn i budsjettet at kommunenskullefå 600 tusen kroner i tilskudd til
bemanningsnorm.Kommunalebarnehageri Vestbykommunefyller ikke kravenefor dette
tilskuddet.
Konklusjon:Nærmereprognoseav merforbruket vil bli fremlagt i forbindelsemed 2. tertial.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
157,8
13,5 %
5,6 %
7,9 %

Mål
31.12.19
158,63
10,0 %

Resultat
30.04.19
152,35
15,6 %
5,0 %
10,6 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut fra barns ulike
forutsetninger.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons-nivå Resultat
Kommentarer
30.04.19
Barnehagen
Ledere og
Foresattes opplevelse 4,7
Måles
legger til rette
medarbeidere
av at barnet trives i
november
for at barn
implementerer ny barnehagen
2019
utvikler gode
rammeplan
(Skala 1-5)
sosiale
Barnehagen bidrar til 4,7
Måles
ferdigheter
barnets sosiale
november
utvikling
2019
(Skala 1-5)
Barnehagen
skal bidra til at
barn utvikler
gode språklige
og
kommunikative
ferdigheter

Barn utvikler
evne til å delta i
og påvirke egen
hverdag

Foresatte
opplever godt
samarbeid og
medvirkning i
barnehagen

Ledere og
medarbeidere har
god kompetanse
om barnehagens
språkmiljø og
barns
språkutvikling
Barnehagen
legger til rette for
utvikling av språk
og
kommunikasjon
Ledere og
medarbeidere
som vektlegger
barns
medvirkning

Deltakelse fra
barnehagene på
Nettverk for språk og
atferd

90 % deltakelse

16 %
deltakelse

Foresatte har
inntrykk av at
barnehagen
tilrettelegger for
barnets språkutvikling
Trivselsevaluering
med 5- åringene én
gang i året

4,7

Måles
november
2019

100 %

80 %

Foresatte deltar
aktivt i
barnehagens
hverdag og på
arrangementer

Andel foresatte som
benytter seg av to
samtaler

90 %

35 %

Brukertilfredshet
(Skala 1-5)

4,5

Måles
november
2019

Det har vært ett
av fire nettverk
hittil i 2019

De fleste
barnehagene
har samtalene
på våren. Noen
få har på
høsten
Det er samtaler
vår og høst, og
det er ikke alle
foresatte som
benytter seg av
tilbud om
samtale på
våren

13

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Tertialrapport nr 1 2019

KORTOPPSUMMERING
ETTER
FØRSTE
TERTIAL
Samordnetopptak
Ved hovedopptakkom det inn totalt 271 søknadermot 274 i 2018.Åtte søkeretrakk segfør
tildeling. Påopptaksmøtetvar det 263 søkere.Det ble sendt ut 247 tilbud. Alle barn med rett
til barnehageplass
fikk barnehagetilbud.De resterende16 søkernefikk tilbud om plassfør
01.08.2019,fikk ikke overflytting til annenbarnehage,haddeikke rett til plassog/eller
ønsketplassfra januar 2020.
Per 30.04.2019er det sju barn uten tilbud om plasssom ønskeroppstart før 31.10.2019.
Utfordringener at flere av søkernesøkerkun én barnehageog den barnehagenhar ikke
ledig kapasitet.Vi tilbyr plassfortløpendeved ledighet.Det er ledigebarnehageplasser
både
i Vestbynord og syd.
For pedagogiskeledere er det per 03.04.20197,5 årsverkav 58 årsverkmed dispensasjonfra
utdanningskravet.Det er en utfordring å få søkeremed godkjentutdanningtil vikariater.
Foreldrebetaling/redusertbetaling og gratis kjernetid
Husstanderhvor samletbruttoinntekt er lavereenn 533 500 kroner kan søkeom
inntektsgradertforeldrebetaling.Husstandenhar da ogsåkrav på 20 timer gratis kjernetid
dersombarnet er født i 2015,2014 eller 2013.For barnehageåret2018 –2019 er det per
30.04.2019fattet 130 vedtakom inntektsgradertforeldrebetalinginklusiv79 vedtak om
gratis kjernetid. Privatebarnehagermed barn med vedtakom inntektsgradert
foreldrebetalingog gratis kjernetid får refundert tapt foreldrebetalingfra Vestbykommune.
Statlig finansieringav bemanningsnorm
Kommunenhar mottatt tilskudd til bemanningsnormpå vegneav fire private barnehager.
Tilskuddetble umiddelbarti sin helhet tilført de respektiveprivate barnehagene.
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RESULTATOMRÅDE
HELSE
OGBARNEVERN
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Lønnog sosialeutgifter

9 298

9 883

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

-585

34,51

26 940

26 940

8 294

Andredriftsutgifter

8 581

9 632 -1 050

29,70

28 895

28 895

7 121

Andreinntekter

-2 134

-1 781

-352

39,92

-5 344

-5 344

-821

-255

0

-532

0,00

0

0

-334

17 733 -2 242

30,68

50 491

50 491

14 259

Refusjonsykelønn
I alt

15491

Det ble satt av i underkantav 1,3 millioner kroner for mye midler på fond i fjor. Dette blir
tilbakeført regnskapetfor dette året. Det vil bli et merforbruk på kommunalelegetjenester
på om lag 300 tusen kroner løpet av året. Det er uklart om dette kan dekkesinn innenfor
egenramme.
Konklusjon:Nærmereprognoseom et eventuelt merforbruk vil bli fremlagt i forbindelse
med 2. tertial.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
26,05
7,0 %
3,2 %
3,8 %

Mål
31.12.19
27,81
4,0 %

Resultat
30.04.19
27,81
4,5 %
3,4 %
1,2 %

I tillegg 1,85 årsverkmed tilskudd
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Styrke barn og unges oppvekstsvilkår
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjonsnivå
Barn i 5. klasse
Gi mulighet for
Andel klasser som har
100 %
skal få innsikt i
tidlig intervensjon fått informasjon
hva
hvis barn
barnevernet
opplever
gjør
omsorgssvikt
Barn skal ha
Tilby gode
Antall kvinner som
100 %
best mulig
tjenester til
tilbys hjemmebesøk av
helse
nyfødte
jordmor innen tre
virkedager etter
hjemkomst
Tilby gode
tjenester på
helsestasjonen

Brukertilfredshet målt
ved
brukerundersøkelse på
1-årskontroll

90 %

Resultat
30.04.19
2008 kullet er
informert

Alle kvinner
tilbys.
55 hjembesøk
av 63 fødsler i
perioden 1.1.30.4.19
88 %

Kommentarer
2009 kullet tas
på høsten

Denne ble
målt høsten
2018
5,3 av 6
oppnåelig,
landsgjennom
snitt 5,5

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Det er en betydelig økning i antall meldte saker til barneverntjenesten hittil i år,
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sakene er komplekse og tidkrevende.
Helsestasjonen tilbyr svangerskapsomsorg etter retningslinjene, med unntak av
etterkontroller. Dette kommer på plass høsten 2019, da tjenesten har mottatt økt tilskudd til
20 % jordmor. Skolehelsetjenesten gir tilbud etter retningslinjene. Tilbudet er etterspurt og
tjenesten på barneskolene må ses på når det gjelder fordeling av ressurser da skolene har
ulikt med elevantall.
Tjenesten har gjennomført foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security eller
Trygghetssirkelen (COS) og International Child Development Programme (ICDP) grupper som
er et foreldreveiledningsprogram. Disse programmene, i tillegg til åpen helsestasjon og
barselgrupper er verdifulle forebyggende tiltak. Det gir gevinst når det gjelder effektiv
oppgaveløsning, samt er verdifullt når det gjelder innbyggeres behov for å etablere nettverk.
Vestby kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir)
til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Dette arbeidet har startet og vil
gi ytterligere kompetanse i kommunen på å få til tidlig innsats og koordinerte tjenester.
Kommuneoverlege i 60 % stilling er tilsatt og vedkommende starter i stillingen i august.
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RESULTATOMRÅDE
REHABILITERING
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

28 392

27 930

462

35,70

79 520

79 520

27 248

Andredriftsutgifter

10 702

11 267

-565

31,45

34 028

34 028

13 885

-251

-787

536

1,58

-15 857

-15 857

-673

Andreinntekter
Refusjonsykelønn

-1 588

0 -1 588

0,00

0

0

-1 445

I alt

37 256

38 410 -1 154

38,14

97 690

97 690

39 015

Merforbruket på lønn må seesi sammenhengmed refusjonsykelønn.
Konklusjon:Balanseved årets slutt forutsatt planlagtaktivitetsnivå.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18

Mål
31.12.19

Resultat
30.04.19

102,87
13,4 %
4,3 %
9,1 %

103,87
9,0 %

102,50
8,9 %
3,4 %
5,5 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Brukere av rehabiliteringstjenesten har styrket sine muligheter for gjenvinning av tapt
funksjonsevne, økt egenmestring og opprettholdt funksjonsnivå.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
30.04.19
Innbyggere med
Ferdigbehandlede Andel pasienter med 40 %
18,4 %
psykisk helse- og
og
avsluttet tjeneste da
rusutfordringer
utskrivningsklare
behovet er opphørt,
lever selvstendige pasienter/brukere som ikke rehenvises
og meningsfulle
som har nådd sitt innen et år
liv til tross for en
mål om mestring
funksjonssvikt,
Ingen venteliste
Antall vedtak som
0
0
lidelse eller skade for rehabilitering
ikke er effektuert
innen tre uker
Sikrer
pasient/brukers
rett til
medvirkning

Gode rutiner for
bruk av
individuell plan

Personer med
nedsatt fysisk
funksjonsevne
etter ulykke eller
operasjon, mottar
rett fysikalsk
behandling til rett
tid

Følge
prioriteringsnøkkel for
fysioterapitjenestene

Andel brukere med
mer enn to tjenester
som har tildelt
koordinator og har
individuell plan
Ventelister som
samsvarer med
prioriteringsnøkkel

100 % av de
som ønsker
det

100 %

Pri 1: <1 %
Pri 2: <3 %
Pri 3: <15 %

Pri 1: 1,6 %
Pri 2: 4,7 %
Pri 3: 24,8 %

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Avdelingens nye hovedmål er styrende for arbeidet mot bærekraftig faglig og økonomisk
utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Tiltak er iverksatt for å oppnå kortere
behandlingstid ved samordnede pasientforløp og rett hjelp til rett tid, og for utvidelse av
kapasitet i rus- og psykisk helsetjenesten (ROP). Tendenser viser en forkortet behandlingstid,
ved en økende andel utskrivninger av brukere som har oppnådd sitt mål om mestring og
selvstendighet med sin funksjonshemming eller lidelse. En ser også en tendens til svak
økning i antall innbyggere som har mottatt psykisk helse- og rustilbud i første del av året,
sammenlignet med samme periode i 2018. Økningen samsvarer med omfanget av nye
forebyggende grupper og kurs.
Andel pasienter/brukere hvor tjenesten er avsluttet grunnet at behovet er opphørt, ligger
under ambisjonsnivået. Erfaringsmessig er det en tendens med flere utskrivelser frem mot
sommeren. Vi vil ha tall med større validitet til 2. tertial. Arbeidet med en mer treffsikker og
effektiv tjeneste mot ambisjonsnivå videreføres i hele organisasjonen.
Når det gjelder ventelister på fysioterapi i Vestby kommune når fysioterapitjenesten ikke
målsetningene. Et institutt har svært lange ventelister. Pasientene blir opplyst om at det er
kortere ventelister ved andre institutter i Vestby, men pasientene velger å stå på ventelister
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til det aktuelle instituttet. Fysioterapitjenesten arbeider mot bedre fordeling av
henvendelser og tilbyr instituttet lokaliteter til gruppetilbud for å kunne øke
behandlingskapasiteten og redusere ventetid på fysioterapi.
Randem avlastningsbolig har flyttet inn i nye flotte lokaler som er tilrettelagt for
morgendagens velferdsteknologi og befolkningsvekst, og gir gode betingelser for kvalitet i
tjenestene til innbyggerne og ansattes arbeidsmiljø.
Avdelingen har hatt utfordringer med hendelser som kan utsette brukere og ansatte i
Rådhusgata 6 for risiko, og det er iverksatt sikkerhetstiltak og høyere beredskap som anses
forsvarlig.
Arbeidet i nettverk med Sykehuset i Østfold og kommunene i Mosseregionen om
forberedelser til og implementering av pakkeforløp for ROP-pasienter og betalingsplikt for
overliggende pasienter i sykehus er ferdigstilt. Det er iverksatt et samarbeid med fem
kommuner i Mosseregionen og Sykehuset Østfold med formål å utrede nytten av i fellesskap
å løse de mest komplekse og krevende pasientforløpene.
Det er fortsatt en tendens til avtagende sykefravær i avdelingen.
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RESULTATOMRÅDE
HJEMMETJENESTEN
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

16414

16 247

167

35,31

46 488

46 488

15 491

Andredriftsutgifter

6 396

6 463

-678

44,84

14 262

13 876

4 098

Andreinntekter

-1 035

-853

-182

40,43

-2 559

-2 173

-1 159

Refusjonsykelønn
I alt

-629

0

-629

0,00

0

0

-903

21 146

21 857

-711

36,34

58 191

58 191

17 627

Merforbruk på lønnsutgiftermå seesi sammenhengmed sykelønnsrefusjon.
Mindreforbruk
på andredriftsutgifter skyldesi hovedsakmanglendefaktura for BPAtjenester for andre
kvartal.
Stadigflere hjemmeboendeer i økendegrad under avansertmedisinskbehandling.I tillegg
er pleietyngdenog kompleksitetenstørre og oppdragenemer tidkrevende.Av den grunn må
grunnbemanningeni perioder økes.Merkostnadenanslåstil om lag 1 million kroner for
2019.Det vil i tillegg påløpeøkte kostnaderfor å rekruttere kvalifisertpersonaletil BPA
mottager.
Konklusjon:Nærmereprognoseom størrelsenpå merforbruket vil bli lagt frem i forbindelse
med 2. tertial.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
58,33
12,9 %
4,5 %
8,3 %

Mål
31.12.19
63,23
9,0 %

Resultat
30.04.19
63,23
8,9 %
3,3 %
5,6 %
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Hjemmetjenesten skal sikre at kommunens innbyggere mottar tilpasset helsehjelp i hjemmet.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons Resultat
Kommentarer
-nivå
30.04.19
Fornøyde
Faglig kompetent Lokal
brukere
personale som
Brukerundersøkelse:
vektlegger etikk
I hvilken grad blir du
5,5
Måles juli
og brukerbehandlet med
Skala 1-6
2019
medvirkning
høflighet og respekt
av hjemmetjenesten?
I hvilken grad
5,5
Måles juli
etterkommer
Skala 1-6
2019
hjemmetjenesten
avtaler?
Hvor fornøyd er du
5,5
Måles juli
totalt sett med
Skala 1-6
2019
hjemmetjenesten?
Underernærte
Personale med
Andel pasienter som
100 %
Innfridd
og personer i
ernæringser kartlagt for
ernæringskompetanse
ernæringsmessig
messig risiko
risiko
blir identifisert
Gode rutiner for
Andel risikopasienter
100 %
43 %
43 % av pasienter
og får en
kvalitetssikring av med individuell
med
målrettet
ernæringspraksis
oppfølging-/
ernæringsmessig
ernæringsernæringsplan
risiko (BMI < 20/22)
behandling
har takket ja til
ernæringsplan
Sikre at rett
Ansvarlig
Antall avvik
Under 100 44
pasient får rett
kompetent
per år
medisin til rett
personale
Antall avvik med
0
0
tid
alvorlig konsekvens

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Gjennomsnittlig vedtakstimer per 1. tertial 2019 er 745 timer per uke. Sammenlignet med
3. tertial 2018 var gjennomsnittet 677 timer per uke. Økningen skyldes blant annet at stadig
flere hjemmeboende pasienter i økende grad er under avansert medisinsk behandling, i
tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større. Flere av pasientene er ressurskrevende
med svært tidkrevende oppdrag som krever to ansatte i stellesituasjonen. Ved livets slutt
ønsker flere pasienter å kunne være hjemme med økt pleie og omsorg fra
hjemmesykepleien. Det har derfor vært behov for å øke bemanning i perioder.
Hjemmetjenesten må ha mulighet for ekstra innleie ved krevende tilfeller som for eksempel
terminal-pleie i hjemmet.
Tjenesten opplever merkbart lavere søkning ved utlysning av sykepleierstillinger. Det gjelder
både faste stillinger og vikariater, heltids- og deltidsstillinger. Vanskelighetene med å
rekruttere sykepleiere medfører bruk av bemanningsbyråer, overtid og forskjøvet arbeidstid
for å få en faglig forsvarlig bemanning. Bemanningsbyråene er dyre og vikarbruk fører til økt
belastning på de fast ansatte. Bemanningsbyråene sliter også mer enn før med å skaffe
vikarer. Tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte medarbeidere er en forutsetning for å gi gode
tjenester.
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RESULTATOMRÅDE
SYKEHJEMMET
ØKONOMI
Beskrivelse
Lønnog sosialeutgifter

Regnskap Budsjett
hittil i år
hittil i år

Avviki Reg.i % av
kr
rev.bud.

Revidert
budsjett

OpprinneligRegnskap
budsjett
hiå i fjor

27 282

25 051 2 231

35,51

76 821

76 821

26 251

Andredriftsutgifter

7 711

6 575 1 135

39,09

19 726

19 726

5 713

Andreinntekter

-4 158

-3 816

28,10

-14 796

-14 796

-3 807

-342

Refusjonsykelønn

-1 911

0 -1 911

0,00

0

0

-1 271

I alt

28 924

27 810 1 114

35,38

81 752

81 752

26 886

Sidennovember2018har kapasitetenpå sykehjemmetvært benyttet fullt ut, og situasjonen
ser foreløpigut til å vedvare.Somfølge av manglendekapasitetleiesbåde korttids-,
langtidsplasser.I tillegg må det betalesfor mangeutskrivningsklarepasienterfra sykehus
som tas imot for sent. Situasjonenhar sammenhengmed økt behandling-og
oppfølgingsbehovog kort liggetid på sykehuset.Kort liggetid på sykehusmedførerekstra
liggetid ved korttidsavdelingen(forskyvningav liggetid fra sykehustil sykehjemmet),
reinnleggelser,behov for raskrehabilitering,forebyggingog lavt omløp på plasser.
Kommunestyretvedtok den 08.04.2019,sakK-31/19,en økningi bemanningenved begge
bogrupperfor personermed demensfra 1. mars,samt at den sistebogruppenmed 8 plasser
åpnesog tas i bruk fra september.Somfølge av vedtakettilføres sykehjemmet
4,8 millioner kroner.
Pågrunn av overbeleggforventeset merforbruk på grunn av leie av plasserpå om lag
5 millioner kroner. Det er ikke realistiskat det økte behovet kan dekkesinnenfor
eksisterenderamme.
Konklusjon:Nærmereprognoseom merforbruk vil bli meldt i forbindelsemed
2. tertialrapport.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
101,03
16,8 %
4,8 %
12,0 %

Mål
31.12.19
117,58
12,0 %

Resultat
30.04.19
104,83
17,7 %
4,7 %
13,0 %

Økningi antall årsverkv/Sol- og Hagestua
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Alle beboere ved Vestby sykehjem skal oppleve et tilbud basert på faglig forsvarlighet, kvalitet
og kompetanse.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons Resultat
Kommentarer
-nivå
30.04.19
Alle innbyggere
Ha tilstrekkelig
Venteliste for plass 3
0
Bare til
med rett til
sykehjemsi sykehjem
rulleringsplasser
sykehjemsplass
kapasitet
Antall døgn med
< 25
Ca 130
skal få et tilbud
tilgjengelig
utskrivningsklare
pasienter fra
sykehus som man
må betale for
Antall døgn leie av
< 25
393
plasser for
korttidsopphold
Beboere og
pasienter skal
oppleve
medbestemmelse

Livskvalitet
Ansvar for eget liv

Beboere og
pasienter skal
oppleve
kontinuitet i
behandlingsforløpet

God samhandling
og systematikk i
sykehjemmet og
mellom
sykehjemmet og
andre
tjenesteområder
Oppleve mestring
og økt livskvalitet

Beboere skal
oppleve
tilpassede
aktivitet (fysiske
og kognitiv) i
samsvar med
behov og
interesser
Underernærte og
personer i
ernæringsmessig
risiko
blir identifisert og
får en målrettet
ernæringsbehandling

Personale med
ernæringskompetanse
Gode rutiner for
kvalitetssikring av
ernæringspraksis

Brukerundersøkelse

5,5
Antall
tilbud
pårørendesamtaler
5,5
Løsningsprosent
over 90

Høst 2019

Brukerundersøkelse
skala fra 1-6

5,5

Høst 2019

Andel pasienter
som kartlegges for
ernæringsmessig
risiko
Antall
risikopasienter med
individuell
oppfølging/
ernæringsplan

100 %

100 %

Alle

100 %

Pårørendesamtale/
undersøkelse, skala
fra 1-6
Avvik
Brukerundersøkelse
skala fra 1-6

Ingen avvik
mellom
tjenester.
Brukerundersøkelse,
høst 2019
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KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Det er økt behov for både korttidsopphold og langtidsopphold ved sykehjemmet. Mange
pasienter har blitt liggende flere døgn enn nødvendig på sykehus, fordi sykehjemmet ikke
har nok plasser til å ta dem imot. Siden høsten 2018 har sykehjemmet hatt 100 % belegg til
enhver tid. Som følge av dette har det vært nødvendig å leie mange korttidsplasser i andre
kommuner.
Kommunestyret vedtok 8. april å åpne den siste bogruppen i den nyeste delen av
sykehjemmet. Dette er en bogruppe på 8 beboerrom forbeholdt personer med demens.
Forventet åpning er september, og ansettelse av leder og planlegging av åpningen er startet.
Samtidig ble det vedtatt økning av bemanningen ved de to andre bogruppene fra 1. mars på
grunn av pasientsikkerhet.
Vestby, som andre kommuner, har utfordringer ved å rekruttere nok sykepleiere. Det jobbes
kontinuerlig med rekruttering for å få ned bruk av vikarer. Situasjonen fører til en viss slitasje
av fast ansatte, som nok viser seg i form av økt sykefravær.
Økningen av legetjenesten har god effekt, og dekker behov til pasienter som skrives tidlig ut
fra sykehus med pågående medisinsk behandling.
Anskaffelsesprosessen knyttet til innkjøp av velferdsteknologisk plattform og nytt
sykesignalanlegg er gjennomført. Prosjekt for installering og implementering er nå i
startgropen. Dette gir nye muligheter til mer effektiv drift.
Sykehjemmet, rehabiliteringstjenesten og hjemmetjenesten samhandler for at pasienter skal
kjenne seg trygge og godt ivaretatt i eget pasientforløp. Det jobbes kontinuerlig for å finne
gode løsninger i samband med den enkelte pasients egne ressurser.
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KOMMUNALTNAV
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

Lønnog sosialeutgifter

4 243

4 157

86

38,69

10 967

10 730

3 563

Andredriftsutgifter

6 587

5 659

928

41,49

15 876

15 876

6 249

-179

-472

293

19,03

-943

-706

-176

-365

0

-365

0,00

0

0

-51

10 285

9 344

941

39,71

25 900

25900

9 585

Andre inntekter
Refusjonsykelønn
I alt

KommunaltNAVhar et overforbrukpå økonomisksosialhjelp.Dette omhandlerutgifter til
husleieog livsopphold.
Konklusjon:KommunaltNAVregnermed et merforbruk i 2019 med 2 millioner kroner.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg
én stilling er prosjekt

Resultat
30.04.18
16,0
8,2 %
5,1 %
3,2 %

Mål
31.12.19
15
10,0 %

Resultat
30.04.19
15
12,2 %
5,0 %
7,2 %

TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Gjennområd, veiledningog bruk av NAVsin tiltaksporteføljesikreat flest mulig er i arbeid,
meningsfullaktivitet og blir økonomiskselvhjulpne.
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
Ambisjons Resultat
Kommentarer
-nivå
30.04.19
Flereblir
Tettere og bedre
Antall månederpå
4 mnd.
3,7
økonomisk
oppfølging.
økonomisk
selvhjulpne
Bruke
sosialhjelp
aktivitetsplikten
som virkemiddel
Ingenungdom
Samarbeidmed
Andelungdommed
100 %
100%
som mottar
aktuelle
vilkår i vedtakom
økonomisk
samarbeidspartner økonomisk
sosialhjelpskal e og tett oppfølging sosialhjelp
væreuten en
fra NAV
meningsfull
aktivitet
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KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Kommunalt NAV har store utgifter til økonomisk sosialhjelp. Antall brukere har ikke økt, men
kontoret erfarer at det er dyrt å leve og bo i Vestby kommune. Kontoret har for eksempel
utbetalt 250 tusen kroner mer i livsoppholdsutgifter enn i fjor og 400 tusen kroner mer i
husleier. De største utbetalingene går til barnerike familier med sammensatte utfordringer,
manglende språk og kompetanse.
Reglene for hvor lenge en bruker kan motta arbeidsavklaringspenger ble endret 01.01.2018.
På landsbasis har antall sosialhjelpsmottakere økt og mange kommuner opplever en økning i
utbetaling av økonomisk sosialhjelp. I Vestby kommune har vi hatt få slike saker og økningen
i utbetalinger har ikke sammenheng med denne regelendringen per nå.
Utgiftene til midlertidig bolig er redusert, og det er for tiden ingen bostedsløse i «systemet».
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RESULTATOMRÅDE
KULTUR
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Lønnog sosialeutgifter

8 969

9 857

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

-888

32,44

27 646

27 464

9 942

Andredriftsutgifter

8 435

7 001 1 434

41,88

20 140

20 140

7 836

Andreinntekter

-6 481

-5 004 -1 477

25,42

-25498

-25 498

-4 953

-135

0,00

0

0

-50

11 854 -1 066

48,40

22 288

22 288

12 775

Refusjonsykelønn
I alt

-135
10 788

0

Avvikeneer i all hovedsakknyttet til flyktningtjenestenhvor det er vanskeligå finne gode
periodiseringerfor budsjettet. Budsjettfor tros- og livssynssamfunnvil trolig få et
merforbruk på 100 tusen kroner. Detble innvilget en underskuddsgarantipå 50 tusen til
Prestivaleni fjor som er blitt utbetalt i år.
Konklusjon:Nærmereprognoseom et eventuelt merforbruk vil bli fremlagt i forbindelse
med 2. tertial.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
26,88
3,0 %
1,3 %
1,7 %

Mål
31.12.19
30,57
4,0 %

Resultat
30.04.19
28,81
3,6 %
3,0 %
0,6 %

Kommentarer

Densamledestillingsprosentenpå klubb og fritid har økt fra 437,09til 472,00%,fra 1.1.2019.
Dette skyldestilpasningav de ansatteskomprimerte arbeidsårpå 36 uker til gjeldendelovog avtaleverk.Fraog med 2019 får de lønn og feriepengerpå lik linje med øvrigeansatte.
Tilpasningenhar ingen økonomiskekonsekvenser,verkenfor ansatteeller kommunen.
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TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Fremmekulturelt mangfold,personliglivskvalitet,god folkehelseog leggetil rette for tilgangtil et
rikt og inkluderendekulturtilbud. Kultur for alle –hele livet!
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktorer Styringsindikator
Ambisjons Resultat
Kommentarer
-nivå
30.04.19
Flyktningerskal
Tett og god
Antall bosatte
10-25
5
bosettesi
oppfølgingav
flyktningeri henholdtil
henholdtil
bosatte
bosettingsvedtak
bosettingsvedtak flyktninger.
Andeldeltakerei
70 %
90%*
20 avsluttet i 2018:
og integreresi
Godt samarbeid
arbeidog utdanning
Arbeid 25%
arbeidslivog
internt og
ett år etter
Utdannningvg. 30%
lokalsamfunn
eksternt.
introduksjonsprogram
*Grunnskolevoksne
Godforståelseav
40%
fellesansvarfor
Helse5%
integrering.
Tilgangpå
adekvateboliger
Alle innbyggere
God
Besøkpr. innbygger
3,3
1,4
Oppgangfra 2018.
skalha tilgangtil
tilgjengelighet.
Utlån pr. innbygger
3,5
1,1
Likt som i 2018.
allsidigeog
Moderne lokaler. Antall publikum på
2 000
1 057
Oppgangfra 2018.
synlige
Allsidig,god og
arrangement
Eksterneaktørers
bibliotektjenester aktuell
arrangementikke
mediesamling.
inkludert.
Godveiledningog
formidling.
Gode
arrangementer.
God
markedsføring
Kulturskolenskal Godundervisning. Dekningsgrad= Andel
13,0 %
12,5%(pr.
væreettertraktet Godelokaler.
barn i grunnskolealder
1.10.2018)
og leverekvalitet Gode
som deltar på aktivitet.
arrangement.
(GSItall 1.10 hvert år)
God
markedsføring
Alle innbyggere
Godt samarbeid
Arrangementtotalt
140
61
skalgisgode
med andre
Arrangementbibliotek 50
35
Oppgangfra 2018.
muligheterfor
kommunale
Eksterneaktørers
kulturopplevelser tjenester og
arrangementikke
og for å drive
frivillige
inkludert.
aktivitet i
organisasjoner.
Arrangement
30
9
nærmiljøet
Variert tilbud.
kulturskolen
UtviklingsArrangementklubb og 20
11
+ Fellesarrangement
orientering.
fritid
UKM,KonsertA til Å
Godekultur og
Arrangement
20
6
idrettsarenaer.
spaserstokken
Markedsføring.
Folkehelseuken
20
Høsten2019
Tilstrekkelige
BesøkstallGrevlingen
6 500
2 721
(125 åpningsdager
ressurser
svømmehall
pr år/ snitt 52 pr
dag)
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KORTOPPSUMMERING
ETTER
FØRSTE
TERTIAL
I forbindelsemed handlingsprogram2019-2022vedtok kommunestyretfølgende:«Alle
tredjeklassingerbosatt i Vestbykommuneskalha gratis tilgang til svømmehalleni
Grevlingen.Ordningenevalueresi 2020.»Alle tredjeklassingerhar fått utdelt «frikort» til
Grevlingensvømmehall.Fraog med uke 1 gil uke 17 har 335 tredjeklassingerog 305 foreldre
besøktFolkebadet.
Tetenungdomsklubbhar hatt et gjennomsnittbesøkmed ca.20pr. gang.Dette er en liten
nedgangfra i fjor. Positiviteten33 og juniorklubben20. Bayazhar hatt et gjennomsnittbesøk
pr kveld med 44 pr. gang.Dette er en økningi forhold til sammeperiode i fjor
Brevikdanseverkstedhar ca. 70 eleverog 11 instruktører.UKMble avholdt med 48
deltagere.
Lyskunstfestivalen
«LYSDRYPP»
ble arrangerti februar og i forkant var alle kommunens3.
trinns eleverpå workshopi Den KulturelleSkolesekken.DenKulturelleSpaserstokken
samarbeidetmed VestbyStorbandom et helaftensSinatra-arrangementpå VestbyArena.
Konserthåndteringfra A til Å, eleveneved Produksjonfor sal og scenepå Grevlingen,i
samproduksjonmed DenKulturelleSkolesekken,produserten vellykketskolekonsertfor 220
10. klassingerpå dagtid og 100 betalendepublikummerepå kveldstid.
Bibliotekethar hatt hovedansvaretfor Bringsværd-prosjekti perioden.Prosjektfor
arenautviklingvidereføresi 2019.Utlånet har økt i Soni perioden,mensVestbyhar hatt en
liten nedgang.Besøkstallenepå beggeenheter viserklar økningsammenlignetmed samme
periode i 2018.I Sonantasdette å ha mye å gjøremed innføringenav meråpent/selvbetjent
løsning.
Kulturskolenhar gjennomførtvinterfestivalog Molto sin vårlydkonsert.Kvalitetenpå
elevenesarbeiderblir bedre og bedre.Alle stillingsressurserer besatt. Vedutgangenav mars
haddekulturskolen493 elevplasser,60 plassersto ledige(12%),mensventelistener på litt
under 200 elever.
Nærmiljøtilskuddeter fordelt og det er utbetalt 89 tusen kroner av friluftslivstilskuddet.
Akershusfylkeskommunehar bevilgettil sammen143 500 kroner gjennom
tilskuddsordningen«Tilskuddtil oppfølgingav Aktivitetsløftet –2019». Tildelingener fordelt
på to tiltak: «Tilretteleggingstiltakfor menneskermed nedsatt funksjonsevnepå
badestrender»,95 tusen kroner og «Kartleggeog planleggefor universelltilretteleggingpå
Ødemørkog deler av kyststien»(35 tusen kroner).Kommunenhar sendt inn to søknadertil
Bufdir sin tilskuddsordning«Inkluderingav barn i lavinntektsfamilier»(ferieaktiviteter for
ungdomog opplevelseskort),men ikke fått tilbakemelding.Det forventeså få svari midten
av mai.
Flyktningtjenestenhar bosatt to familier, totalt fem personer.Gjeldendevedtak er 10-25
personer.Ansvarvedrørendesosialhjelpfor flyktninger er flyttet fra Flyktningtjenestentil
NAV.Dette er i henholdtil «Lovom sosialetjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen
(sosialtjenesteloven)».
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RESULTATOMRÅDE
PLAN,BYGNING,GEODATA
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter
Refusjonsykelønn
I alt

Reg.i % av
rev.bud.

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor

6 570

5 738

833

41,66

15 770

15 770

5 982

462

556

-94

27,68

1 668

1 668

620

-3 614

-3 620

6

32,14

-11245

-11245

-6 830

-292

0

-292

0

0

0

-497

3 127

2 674

453

58,48

6 194

6 194

-726

Samletavvikgir et merforbruk på om lag 450 tusen kroner. Merforbruket skyldesi hovedsak
økte lønnsutgiftersom følge av utvidet satsningpå byggesaksbehandling.
Til andre tertial vil
det bli foretatt en beregningmot selvkost,og eventuelletiltak blir vurdert på bakgrunnav
dette.
Konklusjon:Det er kontroll på økonomien.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
18
9,3 %
2,9 %
6,4 %

Mål
31.12.19
19
3,0 %

Resultat
30.04.19
24
3,4 %
2,4 %
1,0 %

Antall årsverkper 30.04.19vil bli reduserttil 23 i mai 2019,og viserutvidet satsningpå
ressurserfor byggesaksbehandling,
jf. mål per 31.12.2019.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Bidra til god planlegging av kommunen som lokalsamfunn og rask og korrekt saksbehandling av
bygge-, plan- og dele/oppmålingssaker.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
30.04.19
Søknader skal
Tilstrekkelig
Lovbestemt saksUnder 21
I gjennomsnitt
behandles
bemanning
behandlingstid for
dager
67 dagers saksinnenfor
med:
søknadspliktige tiltak
behandlingstid
tidsfrister
-kompetanse
(byggesak) etter at
der 19 av 31
fastsatt i Plansom er tilpasset
komplett søknad er
saker er over 21
og
oppgavene
mottatt (nasjonalt
dager
bygningsloven
Tilrettelegging
lovkrav)
Under 84
I gjennomsnitt
med tilhørende gjennom:
dager
50 dagers saksforskrifter
-oppdaterte
behandlingstid
rutiner
der 10 av 74
-verktøy for
saker er over 84
saksbehandling
dager
Byggetiltak det
Utarbeidelse av
Antall gjennomførte
Gjennomføre
1 tilsyn er
er søkt om
tilsynsplan og
tilsyn på byggeplass
10 tilsyn årlig
gjennomført
utføres/bygges
godt samarbeid
eller av dokumenter
som godkjent i
med andre
kommunen har
tillatelse
instanser
mottatt i en byggesak
Saksbehandling Nødvendig
Antall klager i planKommunens
4 av 6 saker er
skal gjennomgrunnkompeog byggesaker som er vedtak
stadfestet av
føres i henhold
tanse og kompe- sendt Fylkesmannen
stadfestet i
Fylkesmannen
til gjeldende lov tanseutvikling
for endelig avgjørelse alle saker
og forskrift
for ansatte
Ingen saker
0 saker er
samt lokale
gjennom kurs og
hvor
omgjort av
bestemmelser
etterutdannelse
kommunens
Fylkesmannen
vedtak er
omgjort
Ingen saker
2 av 6 saker er
hvor
opphevet av
kommunens
Fylkesmannen
vedtak er
opphevet
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KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Planavdelingen
Stabil personellsituasjon. Hovedtyngden av arbeid er knyttet til sentrumsutviklingen med
ulike detaljreguleringsplaner. Arbeidet har også omfattet flere gang- og sykkelveier,
kommunens sykkelstrategi, Hølenviadukten og Solhøy omsorgsboliger i tillegg til flere forslag
til mindre reguleringsendringer.
Bygningsavdelingen
Personellendringer har medført utfordringer, med en begrenset og midlertidig redusert
saksbehandlingskapasitet inntil nye ansatte har fått tilstrekkelig opplæring.
Mange nye søknader er mottatt samtidig som eldre søknader ikke har blitt behandlet. Det
legges vekt på å endre situasjonen med overskridelse av lovbestemt saksbehandlingstid
snarest mulig.
Geodataavdelingen
Stabil personellsituasjon. Kommunens kartsystemer er flyttet til ny skyløsning hos Norkart.
Avtale om ny skråbildefotografering av hele kommunen er inngått og igangsatt.
Det er utført feilretting av opplysninger i matrikkelen og inngått avtale om nødvendige
korrigeringer i forbindelse med innføring av nytt kommunenummer. Oppmålingsforretninger
og fradeling er foretatt både for enkelteiendommer og for nye boligfelt.
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RESULTATOMRÅDE
KOMMUNALTEKNIKK
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Lønnog sosialeutgifter
Andredriftsutgifter
Andreinntekter

5 176
21 924

5 461

Reg.i % av
rev.bud.

-285

34,06

20 038 1 886

Revidert Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor
15 198

15 198

4 733

36,42

60 203

60 203

18 820

-19 043

-19 063

20

27,54

-69 140

-69140

-19 874

-181

0

-181

0,00

0

0

-133

6 436 1 441

125,79

6 262

6 262

3 546

Refusjonsykelønn
I alt

7 877

Mindreforbruket innen lønn skyldesi hovedsaken ubesattstilling innen park og idrett.
Det er merforbruk på andre driftsutgifter innen flere områder.Påavløp skyldes
merforbruket skifte av pumper, samt at faktura for andre kvartal fra SøndreFollo
renseanlegger belasteti perioden.Påvei er det merforbruk innen vintervedlikeholdet
vinteren 2018/2019,samt for gatelyssom skyldesmørkelamper og mangenedkjørte
master.Vedrørendetømming og behandlingav slamer det et mindreforbruksom skyldesny
rammeavtalesom ikke er startet opp.
Ordinæregebyrinntekterinnen vannog avløper litt høyereenn budsjettert. Dette skyldes
hovedsakeligavregningeretter tørkesommeren2018.For 2019 ble det vedtatt feil
gebyrsatserfor slam,se sakom budsjettjusteringer.Det er sesongmessige
svingningerpå
inntekter innen tilknytningsgebyrer,gravemeldingerog utslippstillatelser.Inntekteneer
lavereenn budsjettertper 1. tertial. Det er et etterslep på behandlingav tilknytningsgebyrer.
Det forventesflere inntekter.

Konklusjon:Økonomienforventeså værei balanseved årets slutt.

MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
24
9,2 %
7,6 %
1,6 %

Mål
31.12.19
25
6,0 %

Resultat
30.04.19
24
7,4 %
3,0 %
4,4 %

Det er en ledig stilling innen park og idrett. Stillingenforventeså bli besatt våren2019.
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TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Overordnet mål: Drift av teknisk infrastruktur i kommunen på en forsvarlig måte.
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat
nivå
30.04.19
Tilstrekkelig og
Etablere
Antall områder der
3 områder
Igangsatt
stabil
soneinndeling,
vannledningen er
vannforsyning
finne lekkasjer og renovert
renovere

Kommentarer

Trygge
skoleveier langs
kommunale
veier

Oppfølging av
vegetasjon for å
oppnå frisikt på
privat grunn langs
kommunale veier

Gjennomførte tiltak
etter varsel

50 tiltak

I rute

Gjennomføres tidlig
høst

Ivareta
kommunens
veikapital
Minske
vanntapet fra
kommunale
vannledninger
Begrense
forurensning i
grunn- og
overflatevann

Grøfting langs
kommunale veier

Antall meter grøftet

3 000 meter

Planlagt

Gjennomføres
sommer

Oppspore og
tette lekkasjer

Lekkasjeprosenten
på vannettet

Ned 1 %
på samlet
lekkasje %

Kontroll av
eksisterende
avløpsnett

Antall løpemeter
avløpsnett
kontrollert

5 000 meter

Planlagt

Gjennomføres ved
de enkelte prosjekter

Saksbehandlerkapasitet

Antall vedtak om
utslippstillatelser

100 vedtak

5

I tillegg er det
utsendt ca 180 brev
vedr. ferdigattester,
fristforlengelser,
oppfølging av
mangelfulle
søknader og arbeid
med slamtømmingsanbud

Måles etter året

KORT OPPSUMMERING ETTER FØRSTE TERTIAL
Vintervedlikeholdet ble gjennomført uten de store utfordringene. Vårfeiingen ble igangsatt
tidligere enn vanlig. Det har blitt innleid eksterne feiemaskiner for å rekke over alle veier,
plasser og ved alle kommunale bygg.
Nytt ansvar for kommunalteknikk i 2019 er vedlikehold av alle uteomhusområdene ved de
kommunale byggene.
Det er inngått avtale med Næringstjenester AS om rydding og enklere skjøtsel av
kommunale områder. Dette er et prøveprosjekt på 6 måneder.
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INVESTERING
Det er igangsatt mange VA-prosjekter. Flere prosjekter er under prosjektering, og vil bli
igangsatt høsten 2019. Prosjektavdelingen har brukt mye tid på arbeid i forbindelse med
Vestby sentrum.
Prosjekter med merforbruk og forslag til finansiering
Prosjekt 0621 VA-saneringsarbeider Kjenn får et forventet merforbruk på om lag
9 millioner kroner. Merforbruket finansieres ved å redusere bevilgningen på prosjekt
0623 VA-sanering Randem/Høgda tilsvarende.
Prosjekt 0637 Utskifting av hovedvannledning Son-Pepperstad får et forventet merforbruk
på om lag 4 millioner kroner. Merforbruket finansieres ved å redusere bevilgningen på
prosjekt 0623 VA-sanering Randem/Høgda tilsvarende.
Prosjekter med merforbruk og behov for ny finansiering
Prosjekt 0687 Ny kiosk Krokstrand får en forventet merforbruk på om lag 150 tusen kroner.
Merkostnadene gjelder terreng mur ved kiosken og flytting av kabler.
Det ble ikke budsjettert med midler til prosjektering av arbeider vedrørende nytt prosjekt
Gangbro Hølenviadukten i budsjettet for 2019. Det er behov for 500 tusen kroner til
prosjektering og gjennomføring av anbudskonkurransen. Rådmannen vil komme tilbake til
budsjettbehov i forbindelse med selve gjennomføring av prosjektet i 2. tertial og i
Handlingsprogrammet 2020-2023.
Det ble ikke budsjettert med midler til prosjekt 0412 Infrastruktur næringspark i budsjettet
for 2019. Det er behov for en ekstra bevilgning på 16 millioner kroner til å gjennomføre
arbeider i 2019. Av budsjettbehovet gjelder 10 millioner kroner gjelder klargjøring av IKEA
sin lagertomt, og 6 millioner kroner gjelder utvidelse vei og bygging av fortau i Toveien.

35

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Tertialrapport nr 1 2019

RESULTATOMRÅDE
EIENDOM
ØKONOMI
Beskrivelse

Regnskap Budsjett Avviki
hittil i år
hittil i år
kr

Reg.i % av
rev.bud.

Lønnog sosialeutgifter

10 481

10 931

-451

35,00

Andredriftsutgifter

18 929

19 820

-891

31,83

Andreinntekter

-5 865

-5 824

-41

33,57

-737

0

-737

0,00

24 927 -2 119

31,71

Refusjonsykelønn
I alt

22 808

Revidert OpprinneligRegnskap
budsjett
budsjett hiå i fjor
29 945

29 945

9 959

59 460

59 460

19 858

-17 472

-17 472

-6 029

0

0

-390

71 933

71 933

23 398

Mindreforbruket innen;
- Lønnskyldesvakantestillinger på drift og renhold.
- Andre driftsutgifter skyldesigangsattearbeiderder det ikke er mottatt faktura i perioden.
- Refusjonsykelønnskyldeshøyeresykefraværenn forventet.
Det forventesat overnevnteforhold vil balansereved årsslutt.
Prognoserviserat kommunensutgifter til energi(strøm,olje og pellets)kommer til å bli en
del høyereenn budsjettert. Økningenvil i størst mulig grad søkesdekket innenfor
resultatområdetseksisterenderamme. Nærmereprognosevil bli fremlagt i andre tertial.
Seren bort fra ovennevntevil eiendomfå ikke planlagteFDV(forvaltningdrift vedlikehold)
kostnadersom fordeler segslik:
FDVkostnaderBjørliengamleskole900 tusen kroner, jfr K-16/19
ByggeneSiriusog Jupiterskaldriftes videre.Utover ordinæredriftskostnadervil det
påløpekostnaderfor tilpasningtil videre bruk. Kostnadenefor øvrigetiltak vil bli
meldt i 2. tertial 2019.
Birkelandgården,fremtidig bruk 150 tusen kroner, jfr K-18/19
Vedtakom anskaffelseav en oppdatert tilstandsvurderingenog en arkitekt.
Tilstandsvurderingen
er bestilt. Arkitekt er bedt om tilbud.
Kostnadfor øvrigetiltak kommer i 2. tertial 2019.
Konklusjon:Det er forventet et merforbruk ved utgangenav 2019 på om lag
1,05 millioner kroner.
MEDARBEIDERE
Tekst
Antall årsverk
Sykefravær–totalt
Sykefravær- kort 1 - 16 dg
Sykefravær- lang> 16 dg

Resultat
30.04.18
54
7,8 %
3,4 %
4,3 %

Mål
31.12.19
56
7,5 %

Resultat
30.04.19
54
10,0 %
2,5 %
7,5 %
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TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Overordnet mål: Gi brukernegodeog funksjonellebygg,og sørgefor at eiendommeneforvaltes,driftes og
vedlikeholdespå en tilfredsstillendemåte, innenfor gitte rammer.
TJENESTER
TILINNBYGGERNE
Hovedmål
Suksessfaktor
Styringsindikator
AmbisjonsResultat Kommentarer
nivå
30.04.19
Verdibevarende Oppdatert
Andel
Utføre 80 % av 30%
Vedlikeholdsplanen
vedlikeholdav
vedlikeholdsplan gjennomførtetiltak tiltakene i Vfølgesog tiltak
kommunale
i
planen
utføres fortløpende.
bygg
vedlikeholdsplanen
Mangetiltak utføres
i sommerferien2019
Redusere
Utarbeide
Nivåetpå
20 % lavere
Vi har ingen
utslipp av
klimagassregnklimagassutslipp
utslipp enn
prosjektermed
klimagasserfra skapfor alle
kravenei
byggestarti januar –
byggebygge-prosjekter
teknisk
april 2019
prosjekter1)
med byggestart
forskrift
fra 20191)
Årlig hoved
Opprette hovedAndelutført hoved- 75 % av alle
2%
Hovedsesongen
har
renhold av
renholdsteam
renhold av
formålsbygg
ikke startet enda.
formålsbygg
formålsbygg
årlig
Mest hovedrenhold
utføres i
sommermånedene.
Forbedreytre
Utarbeide
Andel
25 %
20 %
Utomhusplaner
bomiljø rundt
utomhusplan
gjennomførtetiltak
påbegynt,og mange
de kommunale
i utomhusplanen
av tiltakene er
boligene
iverksatt.
1) Hovedmålog suksessfaktor
er plassertfeil under feil overskrift i vedtatt måltavle.I måltavlenovenfor er
dette rett opp.

KORTOPPSUMMERING
ETTER
FØRSTE
TERTIAL
Drift og vedlikehold
Driftsteknikereer i gangmed årlig tilstandsregistreringav alle byggfor å avdekkefremtidige
vedlikeholdsbehov.Tilstandsregistreringen
i kombinasjonmed tilbakemeldingerfra
virksomhetenedannergrunnlagfor Vedlikeholdsplanen2020-2023.
Avdelingenhar tatt i bruk Lydiatil økonomioppfølgingav vedlikeholdsplanen,og
driftsteknikernehar fått tilgang til Agressofor økonomikontrollog attesteringav egne
arbeider.Det er ansatt en systemadministrator,som skalha ansvarfor drift, vedlikeholdog
utvikling av FDVU-systemet
Lydia.
Gjennomføringav vedlikeholdstiltakenefor 2019 er godt i gang.
Drift og vedlikeholdhar tatt over driften av to nye bygg,Bjørlienskoleog Randem
barneavlastning.
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Renhold
Forutenen vakantstilling som er utlyst, er alle stillinger på Renholdbesatt.
I tillegg til gjennomføringav planlagtrenhold,har tjenesten overtatt renhold av to nye bygg
Bjørlienskoleog Randembarneavlastning,samt økt renholdet på Vestbybarneskolemed
20 %.
Syvav åtte barnehagerhar fått økt renholdstidenmed 22 %.Formåleter smitterenhold.
Bruk av absorbasjonsmatterer økt i perioden.Beggeovernevntetiltak i tråd med vedtaki
handlingsprogrammet2019-2022.

Bolig
Denkommunalteide boligmassenhar økt med to boenheterved ferdigstillelseav to nye
hybler tilknyttet Randembarneavlastning.
Det har vært stort fokus på iverksettelseav planlagtetiltak i utomhusplanenog mange
utvendigevedlikeholdsprosjekterer gjennomført.Tjenestenhar i tillegg hatt omfattende
renoveringav flere leiligheter og er i gangmed tilstandsregistreringfor planleggingav
vedlikeholdeti boligenefremover.
Kommunenhar signertsamarbeidsavtalemed MIB (Mossinterkommunalebrann og
redning)om felles brannverntiltakfor risikoutsattegrupper,og er godt i gangmed
kartleggingog iverksettingav nødvendigebrannforebyggendetiltak i de kommunale
utleieleiligheteneog omsorgsboligene.

INVESTERING
Prosjekt

Status
(per 1. tertial 2019)

Budsjett
i hele tusen

Ferdigstillelse

0202

Pepperstadbarnehage

Garantioppfølging

50 000 Januar2017

0219

Grevlingenungdomsskole

Garantioppfølging

51 000 Januar2015

0220

Vestbyungdomsskole

Garanti/Etterarbeid

0225

Hølenskole

Etterarbeid

0227

Brevikskole

Garantioppfølging

287 000 August2018

0235

Bjørlienskole

Garantioppfølging

213 000 Januar2019

0303

Vestbysykehjem–trinn II

Garanti/Etterarbeid

96 000 Mars 2015

0310

Sykehjemmet–Nødstrøm

Garantioppfølging

0323

Solerundenomsorgsboliger

Garanti/Etterarbeid

0329

Solhøyomsorgsboliger

Planlegging

474 000 August2022

0331

Randembarnebolig

Garanti/Tvist

30 500 Januar2019

0350

Prestegårdslåven

Planlegging

10 000 2021

0419

Tilpasningerbankgården

Garanti/Etterarbeid

58 100 Februar2017

0422

Kulturkvartalet

Planlegging

0425

NAV

Garanti/Etterarbeid

0503

VestbyArena–Nødstrøm

Garantioppfølging

0527

Svømmehallnord

Planlegging

0528

Ny idrettshall Grevlingen

Bygging

172 800 Mai 2015
85 600 November2015

3 500 2018
26 300 Desember2015

400 000 2022/2023
11 000 August2017
3 500 2018
150 000 November2021
75 000 August2020
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0220 Vestby ungdomsskole
Byggekomiteens arbeid ble avsluttet i 2018. Kommunestyret 12.11.18 vedtok utredning av
kjøling av ungdomsskolen. Utredningen vil starte i andre halvår 2019. Det er ikke avklart
hvilke tiltak som eventuelt skal utføres og om de eventuelt kan finansieres av restbudsjettet
som var om lag 4,05 millioner kroner da Byggekomiteen avsluttet sitt arbeid høsten 2018.
0225 Hølen skole
Plan- og miljøutvalget 04.01.19 vedtok en mindre endring av reguleringsplanen. Vedtaket
medfører endret adkomst for flere eiendommer, utbedring av gang-/sykkelvei fra vest samt
at bilveien på tvers av skolegården skal flyttes nærmere Hølen gamle skole. Prosjektering av
tiltakene vil bli utført i 2019. Det er uavklart om byggestart blir i 2019 eller i 2020. Kostnad
for tiltaket er ikke beregnet. Det derfor heller ikke vurdert om tiltaket kan realiseres innenfor
restbudsjettet til formålet som er i underkant av to millioner kroner.
0303 Utbygging av sykehjemmet nytt 2015
Kommunestyret vedtok 25.06.18 tiltak for til sammen 1,7 millioner kroner. Tiltakene ble
vedtatt finansiert av gjenstående bevilgning på prosjektet. Vedtatte tiltak gjelder intern
ombygging av sykehjemmet (500 tusen kroner), digitalt medisinkabinett (1 million kroner) og
carport for elektriske mopeder (200 tusen kroner). Status 1. tertial 2019 er at intern
ombygging av sykehjemmet, og digitalt medisinkabinett ikke er avsluttet. Carport for
elektriske mopeder er utsatt i påvente av en plan for endringer av uteområdet. Planen
inneholder tiltak som utvidelse av veien frem til hovedinngangen, flere parkeringsplasser for
bevegelseshemmede, og utbedring av utearealer. Utvidelsen av veien er av hensyn til
fremkommeligheten for ambulansen. Det er behov for flere parkeringsplasser for
bevegelseshemmede enn det er i dag. Sykehjemmet har noen uteområder med gress i sterkt
skrånende terreng. Gresset bør erstattes av annen vegetasjon som er enklere å vedlikeholde.
Per 1. tertial 2019 er gjenstående budsjett på om lag 4,3 millioner kroner. Det antas at om
lag 2,5 millioner kroner gjenstår til tiltak utomhus.
0329 Solhøy omsorgsboliger
Det pågår en prosess for detaljregulering av Solhøytomta. Tre ulike alternativer for
utnyttelse av tomta er utredet, og Plan- og miljøutvalget vedtok 16.04.2018 å legge alt. 1 ut
for offentlig ettersyn. Alternativ 1 tar sikte på å få plass til inntil 88 boenheter for heldøgns
omsorg på tomten. Utbygging forutsatt at hele tomta kan disponeres fritt, dette betyr at den
gamle skolen og eldre trær fjernes.
Primærfunksjonen til bygget er å romme omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns
omsorgstjenester. Det vil si fullverdige leiligheter med fleksible løsninger som kan
tilrettelegge for det omsorgsnivået den enkelte beboer har behov for.
Strukturelt og organisatorisk vil det tilknyttes 8 leiligheter til det som kalles for én bogruppe.
Disse har i tillegg felles oppholdsrom/stue med kjøkken og noen servicefunksjoner som
skyllerom, lager, arbeidsstasjon for ansatte, toaletter for besøkende, beboere og personell. I
tillegg vil også følgende fellesfunksjoner inngå i bygget; vestibyle, kantine og sentralområde,
dagsenter for demente, fysioterapi og trening, velvære (hår- og fotpleie), gjesterom,
administrasjon/kontorer for hjemmetjenesten samt personalavdeling (garderober etc.).
Ny detaljregulering er vedtatt av kommunestyret, innkommende klager er avvist av PLM og
videresendt fylkesmann. Det er utsendt tilbudsinvitasjon for anskaffelse av
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samspillsentreprenør,med prekvalifisering.Forespørselsfrister satt til 03.06.2019og videre
tilbudsfrist 02.09.2019.Mål for ferdigstillelseav byggeprosjekteter satt til august2022.
0331 Randem–Barnebolig
Budsjetteter 30,5 millioner kroner. Byggetble tatt i bruk i januar2019.Entreprenørenhar
fremmet krav om et betydeligtillegg i forbindelsemed sluttoppgjøret.Kraveter avvistmed
assistansefra advokatfirmaetBAHR.
0323 Boligerfor funksjonshemmede(Soleskog)
Personalbasen
er for liten i forhold til behovetsom er 17 årsverkfordelt på 10 personerpå
dagtid samt nattevakt.Planleggingenvil starte opp i første halvår2019.Kostnadvil bli
finansiertav restbudsjettetpå prosjektet.
0350 Prestegårdslåven
Budsjetteter 1,7 millioner kroner i 2018 og 8,375millioner kroner i 2019.Noe planlegginger
utført. Resterendeplanleggingutføres slik at byggearbeidenekan starte i andre halvår2020.
0419 Tilpasningerbankgården(Rehabilitering)
Plasseringav byggetble godkjent før oppstart av arbeidet med sentrumsplanen.Det har vist
segat plasseringav borehull for varmepumpekan kommei konflikt med naboeiendommen
og Sentrumsveien.Enløsningkan væreå senketoppen av borehullet og gravegrøft for nye
ledninger.Kostnadfor en slik operasjoner uavklartper mai 2019.
0422 Kulturkvartalet
Kommunestyretvedtok 20.06.16at VestbyKommuneskulleerverve100 % av aksjenei
SentrumskvartaletAS,som eier Gnr/Bnr 9/77 i VestbySentrum,og at det skulleutarbeides
skissefor flytting av bibliotek til første etasje,få kulturskoleinn i bygget,og se på muligheten
for å etablereen ungdomskafe.
Det ble gjennomførtet mulighetsstudiefor å avklarehvilke muligheterog begrensninger
som tomten og eksisterendebygningsmasse
gir, samt å utarbeide forslagpå hvordandet
fremtidige kulturkvartalet kan løsesbest mulig innenfor de premissenesom foreligger.
Forslagetble behandletav StyringsgruppeVestbySentrumsplans09.05.2017og det ble
vedtatt at mulighetsstudiengjennomføresetter alternativ B, med tillegg slik at eventuell
utvidelsebakoverskalvurderes.
I forbindelsemed HP2018-2021ble mulighetsstudietbehandlet.Det ble vedtatt at
prosjektet skullegå videre med en løsningsom baserersegpå at dagensbyggrivesog det
byggesopp et nybyggsom ogsåinkludererto kontoretasjer.Budsjetteter
400 millioner kroner, og forutsetter at salgav tomter i sentrum skalværeen viktig
finansieringskildetil prosjektet.
Rom-og funksjonsprogramble utarbeidet høsten2018.Prosjektetskalgjennomføressom en
samspillsentreprisemed samspilli tidligfase,og anskaffelsenav samspillsentreprenører i
gangmed forventet kontraktsigneringfør sommeren2019.Skisse-og forprosjekt starter opp
etter kontraktsignering.Detaljreguleringpågår.
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KOMMUNESTYRESAKER 1.TERTIAL
Møtedato Sak
11.02.2019 9/19

11.02.2019 8/19
11.02.2019 7/19

11.02.2019 6/19

11.02.2019 5/19

Behandlingsaktivitet
Renova s jons l øs ni ng for
Ves tby s entrum

Vedtak
1.Ves tby kommune pros jekterer i et a vfa l l s s uga nl egg for s entrums kva rtal et.
Avfa l l s s uga nl egg bl i r et kons eptva l g for Ves tby s entrum, og di mens joneres s l i k
a t bå de i nnbyggere, beboere, næri ngs l i v og offentli g forva l tni ng benytter
a nl egget. Det pros jekteres for fra ks jonene res tavfa l l , pl a s t, pa pp/pa pi r og
gl a s s /metal l .
2.Løs ni ngen i nnebærer a t det etabl eres en ti l kopl i ngs pl i kt for nybygde bol i ger i
s entrums kva rtal et.
3.Rå dma nnen kommer ti l ba ke ti l kommunes tyret med en fina ns i eri ngs model l
s om fordel er kos tna der mel l om utbyggere, kommune og i nnbyggere.
4.Rå dma nnen i verks etter pros es s med pl a s s eri ng a v termi na l .
Ori enteri ng om Ga rder s kol e Sa ken tas til ori enteri ng. Vi dere dri ft på Ga rder s kol e, herunder bruk s om
a l terna tiv oppl æri ngs a rena , a vgjøres i nes te ha ndl i ngs progra m.
Stra tegi og til tak for utvi kl i ng Kommunes tyret ber Ves tby Bedri fts forum komme til ba ke med en utbedret s økna d
a v rei s el i v og ha ndel i Ves tby hvor næri ngens egeni nns a ts og s a ma rbei d med Son Næri ngs foreni ng og
kommune - s økna d om s tøtte Akers hus Rei s el i vs rå d dokumenteres .
InterCi ty Øs tfol dba nen Va rs el om pl a nopps tart og pl a nprogra m l egges ut på høri ng og til offentli g
Hens etti ng - Togpa rkeri ng
etters yn med føl gende til l egg:
Mos s - Pl a nprogra m til
Area l et s om l egges ut på høri ng i Ves tby kommune er begrens et til a rea l et
beha ndl i ng
mel l om jernba nen i ves t og E6 i øs t, evt. med til l egg a v nødvendi g a rea l for endret
a dkoms t til tunnel under E6 til Ødemørk.
Ny fors kri ft om pol i tivedtekter Ny fors kri ft om pol i tivedtekter for Ves tby kommune, Akers hus , vedtas og
for Ves tby kommune - 2.
overs endes til Pol i tidi rektora tet for endel i g godkjenni ng med føl gende
ga ngs beha ndl i ng etter
endri nger:
høri ng
§ 7-3 Føl gende l egges til :
Ders om det s erveres a l kohol .
§ 2-9 Ti ggi ng. Ti ggi ng på offentli g s ted el l er fra hus til hus er forbudt.
Strykes .
§ 2-6 Tomga ngs kjøri ng. Det er forbudt med tomga ngs kjøri ng over tre mi nutter.
Sa mtidi g s om ny fors kri ft godkjennes a v Pol i tidi rektora tet oppheves nå værende
fors kri ft om pol i tivedtekt, Ves tby kommune, Akers hus a v 27.03.2000.
Kommuna l hå ndhevel s e:
Rå dma nnen få r ful l ma kt til å fi nne en egnet l øs ni ng for den a dmi ni s tra tive og
den pra ktis ke gjennomføri ngen a v kommuna l hå ndhevel s e a v de a ktuel l e
regl ene, herunder å etabl ere konkrete rutiner og bes temmel s er for
hå ndhevel s en.

Merknader
Avhol dt mi ni konkurra ns e og til del t
pros jekteri ngs oppdra g til COWI. Motta tt
pros jekteri ngs ra pport s om er grunnl a g for
forberedel s e til ny pol i tis k s a k vedr
renova s jons l øs ni ng for s entrums kva rtal et.
Utarbei der fi na ns i eri ngs model l s om i nngå r i
s a mme s a k.

Rektorene er i nformert om vedtaket.
Ny s a k opprettet, jf. vedtaks nummer 19/19

Vedtak overs endt Ba ne NOR. Ba ne NOR
a vventer ny høri ng til etter va l get i
s eptember 2019. Utredni ngs a rbei d på gå r i
mel l omtiden.
Pol i tidi rektora tet ha r s tadfes tet fors kri ften
med unntak a v forbud mot tomga ngs kjøri ng,
s a l g a v hel i umba l l onger, pl ukki ng a v
hundeeks krementer, s a mt "ders om det
s erveres a l kohol ".
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Møteda to Sa k
11.02.2019 4/19

Vedtak
1.Kommunes tyret benytter s eg a v ops jonen ti l å fornye a vtal en med Del oi tte AS
s om regns ka ps revi s or med ett å r, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og ful l fører
revi s jonen a v regns ka ps å ret 2019.
2.Kommunes tyret ber rå dma nn i nngå a vtal e med Del oi tte AS.
11.02.2019 3/19 Oppføl gi ng a v
1.Kommunes tyret tar rå dma nnens ti l ba kemel di ng vedrørende oppføl gi ng a v
forva l tni ngs revi s jons ra pport - forva l tni ngs revi s jons ra pporten Sa mha ndl i ngs reformen i Ves tby kommune, da tert
Sa mha ndl i ngs reformen i
1.11.18, til ori enteri ng.
Ves tby kommune
2.Kommunes tyret ber om en s tatus for oppføl gi ngen a v a nbefa l i ngene i
forbi ndel s e med kommunens å rs mel di ng for 2019.
11.02.2019 2/19 Forva l tni ngs revi s jons ra pport - 1.Kommunes tyret tar forva l tni ngs revi s jons ra pporten Fol l o l a ndbruks kontor ti l
Fol l o l a ndbruks kontor
ori enteri ng.
2.Kommunes tyret vi s er ti l revi s jonens a nbefa l i nger og ber Fol l o
l a ndbruks kontor føl ge opp føl gende a nbefa l i nger:
a .Fol l o l a ndbruks kontors ruti nebes kri vel s er bør oppda teres å rl i g.
b.Brukerunders økel s e a v gå rdbrukere og del takerkommuner bør utføres hvert
tredje å r.
11.02.2019 11/19 2. ga ngs beha ndl i ng - Sol høy Detal jregul eri ng for Sol høy oms orgs bol i ger med til hørende pl a nka rt,
oms orgs bol i ger
bes temmel s er og pl a nbes kri vel s e med kons ekvens utredni ng da tert 23.11.2018,
egengodkjennes i henhol d til pl a n- og bygni ngs l oven § 12-12.
11.02.2019 10/19 Jus teri ng a v tomt S9 i Ves tby 1.Ves tby kommune s el ger ti l s trekkel i g a rea l (es ti mert ti l 675 kvm) a v S7 ti l
s entrum
utbygger på S9 (Ves tby Bol i gutvi kl i ng II AS).
2.Ta ks t med pri s pr kvm for S9 – da tert 20.12.2017 - l egges ti l grunn for s a l get.
3.Endri ng a v områ deregul eri ngen foretas s a mti di g med ny detal jregul eri ng for S9.

11.02.2019 1/19

Beha ndl i ngs a ktivi tet
Forl engel s e a v a vtal e med
oppdra gs a ns va rl i g
regns ka ps revi s or

Merkna der
Vedtaket er s endt på epos t til FIKS v/Kjel l
Wi rum.

Vedtaket er s endt på epos t til FIKS v/Kjel l
Wi rum.

Vedtak er s endt på epos t til FIKS v/Kjel l
Wi rum.

Vedtak kunngjort 20.2.2019.

Avhol dt oppføl gi ngs møte med utbygger og
pl a na vdel i ngen. Utbygger er bedt om å
komme med ny detal jregul eri ngs pl a n for
hel e kva rtal et, bå de S9 og S7. Nytt
opps tarts møte vi l bl i a vhol dt nå r
detal jregul eri ngs pl a nen er s endt i nn, og
tomtes tørrel s en på nytt a rea l er kl a rt.
Ves tby kommune - Oppføl gi ng Kontrol l utva l get freml egger for kommunes tyret ra pport om «Oppføl gi ng a v
Vedtaket er s endt på epos t til FIKS v/Kjel l
a v gjennomførte
gjennomførte forva l tni ngs revi s jons pros jekter 2011 – 2015» s l i k kommunes tyret ba Wi rum.
forva l tni ngs revi s jons pros jekt om i s i tt vedtak 9/18.
2011 - 2015
Ra pportene og rå dma nnens til ba kemel di nger om oppføl gi ng a v ra pportens
a nbefa l i nger, vi s er a t forva l tni ngs revi s jonene ha r medvi rket til jus teri nger og
forbedri nger på s entra l e forva l tni ngs områ der i Ves tby kommune.
Kontrol l utva l get ber kommunes tyret ta ra pporten til ori enteri ng.
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Møteda to Sa k Beha ndl i ngs a ktivi tet
18.03.2019 26/19 Nytt va l goppgjør og
s uppl eri ngs va l g - Si gny
Svends en (Sv)

Vedtak
Si gny Svends en gi s fri tak for s i ne pol i tis ke verv i Ves tby kommune fra 01.04.2019.
Som medl em i Hel s e- og oms orgs utva l get er Kjel l Meek (Sv) va l gt.
Som nytt 3. va ra medl em i Forma nns ka pet for Ap, BYGDL, Sv, Sp og V er Kjel l Meek
(Sv) va l gt.

Merkna der
Vedtak s endt i epos t til i nvol verte pa rter
19.03.2019.

18.03.2019 25/19 Suppl eri ngs va l g Tori l l Ceci l i e
Lyngha ug (V)
18.03.2019 21/19 2. ga ngs beha ndl i ng - Søndre
Fol l o rens ea nl egg Detal jregul eri ng
18.03.2019 20/19 Søkna d om s tøtte fra Ves tby
Bedri fts forum og Son
Næri ngs foreni ng
18.03.2019 19/19 Bytte a v kuns tgres s - va l g a v
mi l jøvennl i g a l terna tiv

Som 4. va ra medl em i Kl a genemnda for ei endoms s ka tt er Ma ri a nne Henri ks en
Nes s hei m (V) va l gt.
Detal jregul eri ng for Søndre Fol l o rens ea nl egg med regul eri ngs ka rt da tert
07.05.2018 og bes temmel s er da tert 09.01.2019, egengodkjennes i henhol d til pl a nog bygni ngs l ovens § 12-12.
Ves tby kommune i nnvi l ger s økna den fra Ves tby Bedri fts forum og Son
Næri ngs foreni ng om et bel øp på 260.000 kroner i henhol d til deres brev a v
11.12.2018 og 20.02.2019.
1.Ves tby kommune bruker kuns tgres s med gummi gra nul a t på Grevl i ngen a rena .
2.Al l e a rbei der på ba nen og på s i deterrenget utføres etter de a nbefa l i ngene s om
Norges fotba l l forbund ha r gi tt.
3.Ves tby kommune s etter s om må l å redus ere bruken a v gra nul a ttypen SBR
(gummi ) og EPDM ned til et mi ni mum. Gra nul a ttypene fa s es ut nå r mi l jøvennl i g
a l terna tiver ful l t ut ka n ers tatte di s s e.
4.Ves tby kommune utreder å gjøre om Ri s i l kuns tgres s og Grevl i ngen Arena ti l
i nnendørs fotba l l ha l l er.

Vedtak s endt i epos t til i nvol verte pa rter
19.03.2019
Kunngjøri ng a v vedtak ha r bl i tt s endt a l l e
pa rter i s a ken, 22.05.19.

18.03.2019 18/19 Bi rkel a ndgå rden - Fremtidi g
bruk

1.Rå dma nnen gi s ful l ma kt ti l å a ns ka ffe en oppda tert ti l s tands vurderi ng a v
Sa ken er i pros es s .
bygni ngen, l ei e i nn a rki tekt for å i førs te omga ng tegne førs te etas je i
Bi rkel a ndgå rden med formå l kontorfa s i l i teter og kul turl oka l er, s a mt a ns ka ffe
hå ndverkere for å utføre a rbei det. De økonomi s ke kons ekvens ene redegjøres for
og dekkes i forbi ndel s e med tertia l 1 2019.
2.Rå dma nnen s tarter et a rbei d med utredni ng a v hvorda n hel e Bi rkel a ndgå rden
s ka l kunne tas i bruk. Utredni ngen s ka l være ferdi g, med økonomi s ke
kons ekvens er for dri ft og i nves teri ng, s l i k a t dette ka n i nna rbei des i
ha ndl i ngs progra mmet for 2020-2023.

18.03.2019 17/19 Næri ngs tjenes ter AS

Sa ken tas til ori enteri ng. Kommunen og Ves tby Næri ngs tjenes ter AS
vi dereutvi kl er da gens s a ma rbei d, og kommunen s øker å bruke Ves tby
Næri ngs tjenes ter AS s om tjenes tel evera ndør der det er mul i g.

Det er l a gt opp til a t ha l vpa rten a v s tøtten på
260.000 kroner vi l bl i utbetal t i s l utten a v
ma i .
Arbei dene føl ges opp vi dere. Ba nedekket
s ki ftes etter pl a nen i 2019.

Di a l og om vedtatt fremtidi g s a ma rbei d
mel l om Ves tby kommune og
Næri ngs tjenes ter AS er i verks a tt.
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18.03.2019 16/19 Etterbruk a v Bjørl i en ga ml e
s kol e - Sa ks freml egg 2019

Vedtak
1.Ka s s i opei a og Pega s us l ukkes ned, og dri ftes på et mi ni mum, for eventuel t
s enere å benyttes s om res erve s kol eka pa s i tet.
2.Det opprettes kontorpl a s s er for kommuna l t a ns a tte i Si ri us .
3.Jupi ter og a kti vi tets s a l i Si ri us benyttes ti l kul turvi rks omhet.
4.Kra v om bruks endri ng ved etabl eri ng a v kontorer i Tel l us utredes .

Merkna der
Punkt 1, 2 og 3 er i verks a tt. Punkt 4 a vventes
i nntil et konkret behovet for eks tra
pl a s s eres mel des i nn.

18.03.2019 15/19 Kontrol l utva l gets å rs ra pport
2018

Kommunes tyret tar kontrol l utva l gets å rs ra pport for 2018 til ori enteri ng.

Vedtak s endt på epos t til FIKS v/ Kjel l Wi rum
19.03.2019.

18.03.2019 14/19 Tema for forva l tni ngs revi s jon 1.Kommunes tyret øns ker å få gjennomført føl gende forva l tni ngs revi s joner i 2019: Vedtak s endt på epos t til FIKS v/Kjel l Wi rum
2019 - ny beha ndl i ng
1)Integreri ng a v flyktni nger
19.03.2019.
2)Store i nves teri ngs pros jekter
2.Kommunes tyret ber kontrol l utva l get utarbei de må l og probl ems ti l l i nger for
forva l tni ngs revi s jons pros jektene.
3.Kommunes tyret ber kontrol l utva l get i nns ti l l e overfor kommunes tyret på va l g a v
forva l tni ngs revi s or på hvert a v forva l tni ngs revi s jons pros jektene.
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18.03.2019 13/19 2. ga ngs beha ndl i ng
kommunepl a n Ves tby 2019 2030

Vedtak
1.Kommunepl a n for Ves tby 2019-2030 da tert 01.02.2019 med s a mfunns del ,
bes temmel s er og pl a nka rt da tert 25.02.2019 vedtas med føl gende endri nger:
a .Al i cenborg vi dereføres s om i Kommunepl a nen Ves tby 2014-2026 uten fores l å tte
endri nger. Det vedtas et nytt l edd i bes temmel s enes §13 s om s ka l l yde:
«Innenfor områ de Al i cenborg ka n det i detal jregul eri ng i kke oppføres mer enn 35
bol i ger.»
b.På områ det 117 vedtas a rea l formå l i dretts a nl egg og a rea l formå l
offentli g/pri va ttjenes teyting. Sentrums formå l vedtas i kke, men l egges i nn s om
i dretts a nl egg på den s ydl i ge ha l vdel en og offentli g/pri va t tjenes teyting på den
nordl i ge ha l vdel en. Det vedtas et nytt l edd i bes temmel s enes §13 s om s ka l l yde:
«Innenfor områ de for i dretts a nl egg på Del i ka n det i detal jregul eri ng til l a tes
hotel l , s om en del a v i dretts a nl egget/ i til knytni ng til i dretts a nl egget. Innenfor
områ det a vs a tt til offentli g/pri va ttjenes teyting til l a tes kun Vennebyen.
c.Næri ngs områ de merket 65 i kommunepl a nen redus eres med a t a l l
dyrket/dyrkba r ma rk og tunet (ca . 265 deka r) tas ut.
d.Ves tby kommune s ka l jobbe med Statens Vegves en for å finne en l øs ni ng for
a vkjøri ng kun for tungtra ns port fra E6 til næri ngs områ de Del i s kog/Ves tby
Næri ngs pa rk Øs t.
e.Områ det Berg vi dereføres med bol i gformå l s om i Kommunepl a n Ves tby 20142026 uten fores l å tte endri nger.
f.Områ det Sol å s en vi dereføres med s a mme formå l s om i Kommunepl a n Ves tby
2014-2026.
g.Vei merket 64 i kommunepl a n l egges i nnti l s koghol tet.
h.Det s tartes umi ddel ba rt en begrens et rul l eri ng a v kommunepl a nen med s i kte
på å til ba keføre «Ikea jordet» til LNF. Sa mtidi g bes rå dma nnen fremme s a k om
bygge- og del eforbud for s a mme områ de.
2.Pl a nen trer i kra ft s tra ks med unntak a v områ de(r) med ul øs t(e) i nns i gel s e(r),
s om trer i kra ft ved egengodkjenni ng i kommunes tyret etter mekl i ng, el l er ved
a vgjørel s e a v depa rtementet ders om eni ghet i kke oppnå s gjennom mekl i ng.
Ved fremtidi ge rul l eri nger a v kommunepl a nen s ka l a l l e ei ere a v ei endommer
berørt a v mul i ge endri nger i kommunepl a nen få s kri ftli g va rs el .

08.04.2019 36/19 Va l g a v medl emmer til s tyret i Som s tyrel eder er Ani ta Wul vi g (Ap) va l gt.
s tiftel s en Sol å s og Stei nl økka Som s tyremedl em er Ha l vor Sørbye (H) va l gt.
for peri oden 01.05.19 -

Merkna der
Gjens tår ul øs te i nns i gel s er til områ dene 117
og 65 fra Fyl kes ma nnen. Øvri ge i nns i gel s er
er trukket. Res ten a v pl a nen er gjel dende fra
kommunes tyrets vedtak. Inns i gel s ene er
overs endt KMD for endel i g a vgjørel s e.

Vedtaket er s endt på epos t 09.04.2019 til
Sol å s og Stei nl økka .
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08.04.2019 35/19 Va l g a v s tyremedl emmer Næri ngs tjenes ter AS

Merkna der
Vedtak er s endt på epos t i da g 09.04.2019 til
Næri ngs tjenes ter AS.

08.04.2019 34/19

Vedtak a v 08.04.2019 a vs l a g på del i ng.
Motta tt kl a ge fra erverver. s ka l beha ndl es
pol i tis k etter s ommeren.

08.04.2019 33/19

08.04.2019 32/19

08.04.2019 31/19

Vedtak
Som s tyrets nes tleder fores l å s Joha nne D. Ha uge (H).
Som s tyremedl em fores l å s Tone Skretti ng (Sp).
Som kommunenes repres entant fores l å s Ni l s - Anders Søyl a nd.
Med hjemmel i jordl ovens § 12 fi nner Ves tby kommune i kke å kunne gi til l a tel s e
Gnr 96 Bnr 1 Pung i Ves tby
kommune – s økna d om del i ng til fra del i ng a v tunet og kå rbol i gen med til hørende a rea l s om oms økt på
- beha ndl i ng etter jordl oven ei endommen Pung gnr 96 bnr 1 i Ves tby kommune. Grens ene til tomtea rea l ene
fa s ts ettes i s a mrå d med Fol l o l a ndbruks kontor.
Hovedpl a n for hus hol dni ngs renova s jon 2018-2022 vedtas .
Revi dert hovedpl a n for
hus hol dni ngs renova s jon 20182022
1.Ves tby kommune s l utter s eg ti l et fel l es IKT-s a ma rbei d med en el l er flere a v
Etabl eri ng a v fel l es IKTkommunene Frogn, Nes odden og Ås .
s a ma rbei d mel l om
2.IKT-s a ma rbei det orga ni s eres s om et a dmi ni s tra ti vt verts kommunes a ma rbei d
kommunene Frogn,
etter §28, 1b
Nes odden, Ås og Ves tby
3.Vedl a gte fors l a g ti l s a ma rbei ds a vtal e for IKT-s a ma rbei det vedtas
4.Rå dmennene gi s myndi ghet ti l å jus tere vedl a gte s a ma rbei ds a vtal e og vel ge
verts kommune etter a t s a ken er beha ndl et i a l l e kommunes tyrene.
5.De berørte a ns a tte i s a ma rbei ds kommunene overføres ti l verts kommunen med
hjemmel i a rbei ds mi l jøl ovens ka pi ttel 16 om vi rks omhets overdra gel s e.
6.Myndi ghet i s a ker vedrørende IKT-s a ma rbei det del egeres i henhol d ti l
kommunel oven § 28-1b ved a t kommunes tyret i s a ma rbei ds kommunen gi r
i ns truks til egen rå dma nn om å del egere egen myndi ghet til rå dma nn i
verts kommunen.
Myndi gheten omfa tter oppga ver i nnenfor IKT-s a ma rbei det og treffe a vgjørel s er i
enkel ts a ker el l er typer s a ker s om i kke er a v pri ns i pi el l betydni ng.
7.De nye IKT-tjenes tene s ka l gi bedre brukertjenes ter.
1.De res terende å tte pl a s s ene på s kjermet enhet ved Ves tby s ykehjem å pnes fra
Økt ka pa s i tet ved Ves tby
1. s eptember 2019, med hel å rs vi rkni ng fra 2020.
s ykehjem
2.Bema nni ngen ved de to eks i s terende s kjermede enhetene s tyrkes
umi ddel ba rt.
3.Økonomi kons ekvens er i nna rbei des i forbi ndel s e med terti a l ra pport nr 1.
4.Rå dma nnen bes fremme s a k om vi dere utvi del s e a v Ves tby s ykehjem. Sa ken
fremmes s om et notat i nn mot beha ndl i ngen a v kommende ha ndl i ngs pl a n.

Ok.

Kommunes tyrene i Ås , Frogn og Ves tby ha r
vedtatt a t de øns ker å gjennomføre
pros es s en med en fel l es IKT-a vdel i ng etter
verts kommunepri ns i ppet. Pros es s en med å
gjennomføre dette er i ga ng med formel l
medvi rkni ng fra de til l i ts va l gte i
kommunene.

Rekrutteri ngs pros es s en a v a vdel i ngs l eder er
i s l uttfa s en. Det jobbes med rekrutteri ng for
å fyl l e økni ngen i bema nni ngs pl a nen for Sol og Ha ges tua og det forberedes rekrutteri ng
a v bema nni ng til den s i s te bogruppen.
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08.04.2019 30/19 Ny a vtal e om ki os kdri ft på
Kroks tra nd fri områ de

Vedtak
Ki os ken på Kroks tra nd l ei es ut for ki os kdri ft i trå d med vedl a gte l ei ea vtal e.
Ki os ken l ei es ut gra tis , men det s til l es vi l kå r for dri ft- og vedl i kehol ds oppga ver.

Merkna der
Utlei e a v ki os ken er utlys t. Søkna der er
under beha ndl i ng. Endel i g bes l utni ng
forventes å gjøres i uke 21.
Vedtaket er kunngjort på nett og pr brev til
overordnede myndi gheter 23.04.2019.

08.04.2019 29/19 Sykkel s tra tegi

1.Sykkel s tra tegi for Ves tby kommune med ti l hørende ha ndl i ngs del , begge da tert
12.03.2019, vedtas .
2.Sykkel s tra tegi en revi deres høs ten 2020.

08.04.2019 28/19 Informa s jon om fra mdri ft Etterbruk a v Høl envi a dukten

1.Rå dma nnen forts etter a rbei det med å s i kre etterbruk a v Høl envi a dukten.
2.Ordfører s i gnerer a ks eptbrev fra Akers hus fyl kes kommune.

Si gnert a ks eptbrev s endt Akers hus
fyl kes kommune 11.4.2019.

08.04.2019 27/19 Oppl evel s es kort

Sa ken tas til etterretni ng. Eventuel l e fremtidi ge utgi fter med til taket vi l fores l å s
i nna rbei des i ha ndl i ngs progra mmet.
Ti l budet i oppl evel s es kortet utvi des med a ktivi teter til a l l e s om gå r ut a v 7.tri nn
i grunns kol en. Det fi na ns i eres a v fondet for rus forebyggende til tak med kr
150.000,-. Admi ni s tra s jonen bes l egge i nn pa s s ende til bud/a ktivi teter.

Starter a rbei det i ma i /juni . Jobber mot å ha
oppl evel s es kortet ferdi g i s eptember.
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Rådmannens innstilling:
1. Driftsbudsjettet 2019 endres slik:
a) Rammen til sentraladministrasjon økes med 100 tusen kroner
b) Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 1,281 millioner kroner
c) Rammen til RO sykehjem økes med 4,8 millioner kroner
d) Rammen til RO eiendom økes med 1,05 millioner kroner
e) Eiendomsskatt økes med 3 millioner kroner
f) Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 1,669 millioner kroner
2. Investeringsbudsjettet i 2019 endres slik:
a) Grevlingen skole – varmepumpe økes med 1,6 millioner kroner
b) Ny kiosk Krokstrand økes med 150 tusen kroner
c) Gangbru Hølenviadukten bevilges 500 tusen kroner
d) Infrastruktur Næringspark økes med 16 millioner kroner
e) VA-saneringsarbeider Kjenn økes med 9 millioner kroner
f) Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad økes med 4 millioner
kroner
g) VA-sanering Randem/Høgda reduseres med 13 millioner kroner
h) Brevik skole reduseres med 16,65 millioner kroner
i) Tilskudd fra Enova budsjetteres med 1,6 millioner kroner
j) Endret bruk av budsjettmidler på prosjektet Utbygging av sykehjemmet
godkjennes
3. Betalingssatser for separate avløpsanlegg (slam) for 2019 endres i henhold til
tabell nedenfor:
Nr Gebyr separate avløpsanlegg:
238 Slamtømming årlig; tett tank
239 Slamtømming årlig; minirenseanlegg

Ny sats
år

2 486

år
år

2 486
1 245

241 Slamtømming hvert 4. år; slamavskiller ikke tilknyttet wc
242 Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m3

år

622

m3

451

243 Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr
244 Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres
245 Slamtømming; slangeutlegg over 50 m

år

537

stk.

537

10 m.

73

246 Slamtømming; høydeforskjell over 7 m
247 Slamtømming; annet ekstraarbeid

meter

147

240 Slamtømming hvert 2. år; slamavskiller tilknyttet wc

stk.

1 434
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4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 20 millioner kroner i lån i Husbanken til
videreutlån.
5. Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke.
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer for 2019, jf. tertialrapporten.
De fleste budsjettendringene omtales i grove trekk i denne saken og det henvises til
tertialrapporten for ytterligere detaljer. I denne saken fremmes det
tilleggsbevilgninger under drift med til sammen 4,669 millioner kroner og under
investering med 31,250 millioner kroner.
Vurdering:
1. DRIFT
Sentraladministrasjonen
Rammen til sentraladministrasjonen tilføres 100 tusen kroner. Kommunestyret vedtok
den 20.05.2019, sak K-41/19 Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens
Næringsutvikling, at Vestby kommune skal bli en partnerkommune til MNU i første
omgang ut 2020. Kostnaden for 2019 er på 100 tusen kroner.
Utlånsrammen til startlån er på 25 millioner kroner for 2019, og det er nå gitt tilsagn
for hele denne rammen. Det ligger allerede 16 saker til behandling hvor flere i
utgangspunktet er innenfor målgruppen til å få tilsagn på startlån. Dersom det skal
kunne gis ytterligere tilsagn i år, må utlånsrammen økes. Rådmannen foreslår at
utlånsrammen økes med 20 millioner kroner. Hvorvidt dette er et varig skifte i
etterspørselen etter startlån, må vurderes nøye frem mot neste handlingsprogram.
RO helse og barnevern
Rammen til RO helse og barnevern foreslås redusert med 1,281 millioner kroner. I
forbindelse med regnskapsavslutningen for 2018 ble det satt av for mye midler til
fond. Avsetningen blir tilbakeført i regnskapet for 2019.
RO sykehjem
Rammen til RO sykehjem tilføres 4,8 millioner kroner. Kommunestyret vedtok den
08.04.2019, sak K-31/19 Økt kapasitet ved Vestby sykehjem, en økning i
bemanningen ved begge bogrupper for personer med demens fra 1. mars. I tillegg
ble det vedtatt at den siste bogruppen med 8 plasser åpnes og tas i bruk fra
september. Kostnaden for 2019 er beregnet til 4,8 millioner kroner.
RO kommunalteknikk
Kommunestyret vedtok betalingsregulativ for Vestby kommune som en del av
handlingsprogrammet 2019-2022 den 10.12.2018. I betalingsregulativet er
betalingssatsene for separate avløpsanlegg (slam) ved en inkurie vedtatt for høye i
2019, se tabell nedenfor.
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Nr Gebyr separate avløpsanlegg:
238 Slamtømming årlig; tett tank
239 Slamtømming årlig; minirenseanlegg

Vedtatt sats

Ny sats

år

2 840

2 486

år
år

2 840
1 423

2 486
1 245

241 Slamtømming hvert 4. år; slamavskiller ikke tilknyttet wc
242 Slamtømming; tillegg ved slamvolum over 4 m3

år

711

622

m3

516

451

243 Slamtømming; kontroll- og inspeksjonsgebyr
244 Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres
245 Slamtømming; slangeutlegg over 50 m

år

614

537

stk.

614

537

10 m.

83

73

246 Slamtømming; høydeforskjell over 7 m
247 Slamtømming; annet ekstraarbeid

meter

168

147

1 638

1 434

240 Slamtømming hvert 2. år; slamavskiller tilknyttet wc

stk.

Vedtatt sats er benyttet ved fakturering av kommunale avgifter for første og andre
termin. Slamgebyret justeres ned i tredje og fjerde termin slik at årsgebyret for den
enkelte abonnent blir i henhold ny sats.
RO eiendom
Rammen til RO eiendom tilføres 1,05 millioner kroner.
Kommunestyret vedtok den 18.03.2019, sak K-18/19 Birkelandsgården - Fremtidig
bruk, at rådmannen skulle anskaffe en tilstandsvurdering av bygningen samt at det
skulle i leies inn arkitekt for å i første omgang tegne første etasje med formål om
kontorfasiliteter og kulturlokaler. Rådmannen har bestilt tilstandsvurdering og bedt
arkitekt om tilbud. Kostnadene til dette er beregnet til 150 tusen kroner. I tillegg
vedtok kommunestyret at håndverkere skulle anskaffes, og at arbeidene med
ombygging skulle utføres. Rådmannen avventer tilstandsvurderingen før tiltak
kostnadsberegnes og igangsettes, og vil komme nærmere tilbake til dette i 2. tertial.
Kommunestyret vedtok den 18.03.2019, sak 16/19 Etterbruk av Bjørlien gamle skole,
at det opprettes kontorplasser for kommunalt ansatte i Sirius og at Jupiter og
aktivitetssal i Sirius benyttes til kulturvirksomhet. FDV kostnader til videre drift av
Sirius og Jupiter er beregnet til 900 tusen kroner. Kostnader for øvrige tiltak og
tilpasninger vil bli meldt til 2. tertial.
Forslag til finansiering av økninger på drift:
Reservert tilleggsbevilgning
Det er i budsjettet for 2019 satt av 10 millioner kroner til reserverte
tilleggsbevilgninger. Rådmannen foreslår at det brukes i underkant av 1,7 millioner
kroner til å finansiere ovennevnte tilleggsbevilgninger.
Eiendomsskatt
Det er i 2019 budsjettert med 28,5 millioner kroner i eiendomsskatt. Etter at første
termin er fakturert forventes det en merinntekt på om lag 3 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at budsjettet økes med 3 millioner kroner.
2. INVESTERINGER
Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter:
 Utbygging Grevlingen ungdomsskole – Varmepumpe

Side 4 av 10

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Budsjettendring tertial 1 2019

Vestby kommune
Kommunestyret vedtok den 25.06.2018, sak K-36/18 Budsjettjustering tertial 1
2018, en bevilgning på 800 tusen kroner til ny varmepumpe på Grevlingen.
Utskifting av varmepumpen ble utsatt for å se den i sammenheng med
byggingen av ny idrettshall på Grevlingen. Kostnadsestimatet på 800 tusen
kroner fra 2018 er for lavt i forhold til hva ny varmepumpe koster. Totalkostnad
for ny varmepumpe og oppkobling til ny hall, er beregnet til 3,6 millioner
kroner. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen på prosjektet med 1,6
millioner kroner. Økningen tilsvarer mottatt Enova tilskudd. Resterende behov
på 1,2 millioner kroner foreslås dekket innenfor prosjektet ny Idrettshall
Grevlingen.


Ny kiosk Krokstrand
Det er forventet et merforbruk i forbindelse med ferdigstillelsen av ny kiosk på
Krokstrand. Merkostnaden gjelder terreng mur og flytting av kabler som
opprinnelig ikke var en del av prosjektet. Rådmannen anbefaler at det bevilges
150 tusen kroner til å dekke nødvendige arbeider.



Gangbru Hølenviadukten
Det er ikke budsjettert med midler til ny Gangbro Hølenviadukten i 2019, eller i
handlingsprogrammet 2019-2022. Rådmannen anbefaler at det bevilges
500 tusen kroner i 2019 til prosjektering og gjennomføring av
anbudskonkurranse. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettbehov i
forbindelse med selve gjennomføring av prosjektet i 2. tertial og i
Handlingsprogrammet 2020-2023.



Infrastruktur næringspark
Det ble ikke budsjettert med midler til «Infrastruktur næringspark» i budsjettet
for 2019. Rådmannen anbefaler at det bevilges 16 millioner kroner til å
gjennomføre arbeider i 2019. Av budsjettbehovet gjelder 10 millioner kroner
klargjøring av IKEA sin lagertomt, og 6 millioner kroner gjelder utvidelse vei og
bygging av fortau i Toveien.

Justering av budsjett mellom prosjekter:
 VA-saneringsarbeider Kjenn
Det er forventet et merforbruk på prosjektet «VA-saneringsarbeider Kjenn»
med om lag 9 millioner kroner.


Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad
Det er forventet et merforbruk på prosjektet «Utskiftning av hovedvannledning
Son-Pepperstad» med om lag 4 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at merforbruk på «VA-saneringsarbeider Kjenn» og
«Utskiftning av hovedvannledning Son-Pepperstad» finansieres ved å
redusere bevilgningen på prosjektet «VA-sanering Randem/Høgda» med 13
millioner kroner.

Endret bruk av midler - eksisterende investeringsprosjekter:
 Utbygging av sykehjemmet
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Kommunestyret vedtok 25.06.18 tiltak for til sammen 1,7 millioner kroner.
Tiltakene ble vedtatt finansiert av gjenstående bevilgning på prosjektet.
Vedtatte tiltak gjelder intern ombygging av sykehjemmet (500 tusen kroner),
digitalt medisinkabinett (1 million kroner) og carport for elektriske mopeder
(200 tusen kroner). Status 1. tertial 2019 er at intern ombygging av
sykehjemmet, og digitalt medisinkabinett ikke er avsluttet. Carport for
elektriske mopeder er utsatt i påvente av en plan for endringer av uteområdet.
Planen inneholder tiltak som utvidelse av veien frem til hovedinngangen, flere
parkeringsplasser for bevegelseshemmede, og utbedring av utearealer.
Utvidelsen av veien er av hensyn til fremkommeligheten for ambulansen. Det
er behov for flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede enn det er i dag.
Sykehjemmet har noen uteområder med gress i sterkt skrånende terreng.
Gresset bør erstattes av annen vegetasjon som er enklere å vedlikeholde. Per
1. tertial 2019 er gjenstående budsjett på om lag 4,3 millioner kroner.
Rådmannen anbefaler at om lag 2,5 millioner kroner av gjenstående
bevilgning benyttes til tiltak utomhus.
Prosjekter med mindreforbruk


Brevik skole
Det forventes gjenstående budsjettmidler når byggeprosjektet vedrørende
Brevik skole er ferdig. Gjenstående budsjettmidler har sammenheng med
lavere bruk av sikkerhetsmargin enn det som var budsjettert. Rådmannen
anbefaler at budsjettet reduseres med 16,65 millioner kroner, tilsvarende netto
finansieringsbehov i 1. tertial.

Forslag til finansiering av økninger på investering:
Økning av investeringsprosjekter er på 31,25 millioner kroner. Rådmannen foreslår at
økt bevilgning på investeringsprosjektene finansieres ved omdisponering av
budsjettmidler fra andre prosjekter og ved bruk av mottatt Enova tilskudd på
1,6 millioner kroner.
Vurdering av støtte til videre drift av Godset
Rådmannen ble i kommunestyret den 11. februar bedt om å vurdere Godset.
Rådmannen oppfatte oppdraget som å:
1.
Kartlegge framtidsutsiktene til Godset.
2.
Utrede lovligheten av en eventuell kommunal støtte til brukthandel og kaffebar.
3.
Så langt mulig gi en tilbakemelding i forbindelse med tertialrapport nr 1. 2019.
Frivilligsentralen har sendt over søknader og rapporter, det er avholdt møte med
fungerende leder av Frivilligsentralen den 14.5. og Frivilligsentralen sendte etter
møtet en redegjørelse og klargjøring av forhold tatt opp i møtet.
Frivilligsentralen og Godset – organisering, personell og økonomi:
Vestby Frivilligsentral er fullt og helt eiet av Vestby Sokn/menighetene. Vestby
Frivilligsentral er således ikke, og har aldri vært, en del av Vestby kommunes
tjenestetilbud. Frivilligsentralen har to årsverk og det samme har Godset.
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Vestby kommune overfører 1 307 000 til Frivilligsentralen i 2019. Fordelingen er som
følger:
 Fast årlig tilskudd til drift av Frivilligsentralen kr. 415.000
 Tilskudd til delfinansiering av prosjektet/tiltaket «Teten på tvers» kr. 250.000
 Ekstra tilskudd (praksisplasser) kr. 185.000.
 Tidligere statlig tilskudd lagt inn i rammetilskuddet kr. 392.000
 RO-rehab utbetaler 65 000 i driftstilskudd årlig, med formål; «Aktiviserings- og
servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser».
Indirekte støtte:
Godset disponerer vederlagsfritt om lag 1300 m2 i Fiatbygget som er kommunalt eid.
Dette vurderes som indirekte støtte. Det er vanskelig å vurdere hva leieprisen ville
vært for disse lokalene på det private markedet, eller dersom lokalene var egnet for
annen utleie. Reelle sammenlikningsbare lagerlokaler på det lokale leiemarkedet er
eksempelvis:
 lagerlokale til leie til kr 9500 pr mnd (+ MVA og felleskostnader) for 170 m2
 lager/produksjonslokale med kontordel på 207 m2 til kr 17 000 pr mnd.
Det ville sannsynligvis vært mulig å samle lagrede gjenstander på et noe mer
beskjedent areal enn Godset per i dag disponerer i Fiatbygget, slik at de potensielt
kunne ha leid et mindre lager. Men under denne forutsetningen er det også i nedre
sjiktet i markedet rimelig å legge til grunn betydelige leiekostnader dersom
nåværende lagring skulle gjøres via det lokale utleiemarkedet, jamfør priseksempel.
Frivilligsentralen har gjort forsøk på å skaffe annen finansiering/sponsing for videre
drift av Godset, men så langt uten hell. Tilbakemeldinger fra Frivilligsentralen tilsier at
de ikke selv ser at de vil kunne bli økonomisk selvdrevne. De regner med en inntekt
på om lag 70 tusen brutto i butikken per måned. Dette går med til å dekke
driftskostnader, inklusive ca 50 % stilling. De omsøkte midlene, 900 tusen skal
således dekke 1,5 årsverk. Godset sier selv at de har midler til å drive ut juli 2019
Det bemerkes at eier av Frivilligsentralen i Vestby ikke bidrar økonomisk til driften av
Vestby Frivilligsentral.
Regelverk om offentlig støtte:
Nærings- og fiskeridepartementet har gitt ut en veileder om offentlig støtte. I
veilederen framgår det at Norge ikke har et eget nasjonalt regelverk om offentlig
støtte slik at det er EØS-avtalen som gir regler på dette området. I utgangspunktet
stilles det strenge krav for å kunne gi offentlig støtte, men det er en mulighet for å
kunne gi en såkalt bagatellmessig støtte.
Denne støtten kan ikke være mer enn 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår.
Med dagens kurs tilsvarer det i underkant av 2 millioner kroner over tre år. Det er
knyttet noen vilkår til å gi en slik støtte, blant annet at det er summen av støtten fra
ulike offentlige organer som skal være under 200 000 euro. Det betyr at dersom
Godset skulle få en kommunal støtte i 2019, må denne ses opp mot hva som er gitt
av statlig støtte i 2017 og 2018. Denne tre års perioden er rullerende. Det er alltid
støtte i inneværende år og de to siste årene som skal legges sammen, når man skal
regne sammen hvor mye støtte en virksomhet har mottatt.
Kommunalt behov og faglig utbytte:
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Det kan i tilbakemeldinger, rapporter og i andre sammenhenger fra Frivilligsentralens
og Godsets side tolkes dithen at kommunale instanser har behov for eller stor
interesse av tjenestene Godset leverer. Dette tilbakeviser rådmannen.
Rehabiliteringsavdelingen har fått oppgaver av Godset, på forespørsel fra
avdelingen, fra noen år tilbake. Aktivitetssenteret har jobbet med istandgjøring av
skjorter etc. til søm- gruppen, noe som ble avsluttet for et par år siden fordi Godset
ikke lenger hadde behov for hjelp til dette. Avdelingen har også hatt oppdrag med
oppriving av sengetøy for veving av filleryer. En har tidligere hjulpet til med pussing
av kobber/messing, men dette oppdraget ble avsluttet for ca. et år siden grunnet lav
egnethet for brukergruppen. Rehabiliteringsavdelingen er heller ikke kjent med hvilke
kommunale instanser som viser interesse eller ønsker å bidra.
Rehabiliteringsavdelingen eller psykisk helse- rustjenesten har ingen formelle
arenaer for henvisning, samarbeid eller drøfting av saker med Godset. Det er tilfeller
hvor begge parter deltar i ansvarsgruppe rundt enkeltbruker og hvor man avhengig
av brukers funksjonsnivå har dialog på samme måte som med andre relevante
aktører i brukers liv. Gruppene drives av kommunal koordinator.
NAV har benyttet Godset som arbeidstrening for noen få brukere. Godset er et
lavterskeltilbud for de svakeste og gir en myk start når aktivitet skal iverksettes.
Godset kan være en bra arena for noen få brukere som trenger sosialisering,
språktrening og enkle arbeidsoppgaver. Det er stort sett de statlige veilederne som
har benyttet dette til brukere som mottar arbeidsavklaringspenger og som står langt
unna arbeid. Kommunale veiledere som jobber med økonomisk sosialhjelp har ikke
bruk dette som et tiltak. Tidligere jobbet det en sosionom på Godset, men hun er der
ikke lenger. Det stilles derfor spørsmål fra enkelte av veilederne om kompetansen til
å avklare helse og restarbeidsevne er god nok og om Godsets sosialfaglige
kompetanse kan sidestilles med lavterskeltiltak i regi av NAVs tiltaksleverandører.
Noen av veilederne har uttrykt at stedet kan bli en hvilepute da det blir i overkant
skjermet og leder av Frivilligsentralen har selv uttrykt at det har vært vanskelig å få
brukerne inn i ordinært arbeidsliv. For tiden har NAV tre brukere på arbeidstrening og
ved utgangen av juni er alle tiltakene avsluttet.
NAV er i stadig endring og etaten fronter inkludering i ordinært arbeidsliv i tråd med
regjeringens inkluderingsdugnad. Veilederne jobber med arbeidsrettet
brukeroppfølging ut mot lokalt næringsliv og har et eget team som jobber med tett
oppfølging av de som står lengst unna arbeidslivet. Forskning viser at arbeidstrening
i ordinært arbeidsliv i større grad fører til jobb og NAV Vestby har samarbeidsavtaler
med flere bedrifter i regionen om arbeidstrening eller rekruttering til jobb. NAV har i
løpet av den siste tiden fått alternative lavterskel tiltak som vi i større grad benytter
på gruppen som står lengst unna arbeid, i regi av Follo Futura og Åspro, kalt AFT
(arbeidsforberedende trening). Den statlige tiltaksporteføljen er differensiert, kan
matche de fleste og NAVs tiltak er kjøpt inn på anbud med krav til kompetanse og
resultater. Tiltak som Godset blir i mindre grad benyttet nå enn for to år siden.
Kjøp av tjenester
Dersom kommunens bruk av Godset skal ses på som kjøp av tjenester vil
selvfølgelig ikke regelverket om offentlig støtte være aktuelt.
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Det er i en tjenestekjøpsammenheng viktig å være klar over at NAV ikke kjøper
praksisplasser, dette er et samarbeid mellom NAV og bedrifter, til beste for begge
parter. Tjenester innen arbeidsmarkedstiltak kjøpes inn sentralt etter offentlige
anbud.
Rådmannens vurdering:
Det fremkommer i sluttrapporten til Godset at målsettingen ble endret etter ett år, da
det var de som sto lengst unna arbeid som ble søkt inn. Målsettingen ble endret til at;
«deltakelse skal være en avklaring for hver enkelt deltaker, i forhold til egen evne i
forhold til en restarbeidsevne og forbedring av livskvaliteten hver enkelt har». Når det
sees på resultatene så er det slik at 43 personer har deltatt fra NAV siden starten i
2014 og frem til i dag. Av disse ble 30 personer skrevet ut av prosjektet, 3 ble
avsluttet på grunn av dårlig oppmøte, 2 begynte i nytt tiltak (nav-tiltak) og 1 flyttet. Av
43 personer var det 2 som fikk jobb og 1 som tok opp studiene. Det tilsvarer en
måloppnåelse på 7 %.
Det er liten tvil om at Godset har en verdi for brukerne som deltar, men det er også
slik at kommunen i liten grad har behov for tjenestene de leverer.
Samfunnsutviklingen krever i større grad faglighet og kompetanse, noe som
rådmannen mener blir synliggjort i svaret fra NAV.
Arbeids- og velferdsdirektoratet tildelte 1,2 millioner i 2017 og 800 tusen i 2018. Dette
tilsvarer 2 millioner for perioden vi nå er inne i. I tillegg kommer den indirekte støtten i
form disponering av lokaler i Fiatbygget. Slik rådmannen ser dette er det ikke
anledning til å yte økonomisk støtte i 2019.
Rådmannen mener videre at det er viktig med likebehandling av næringslivet i
Vestby kommune. Selv om det hadde vært mulig å gi støtte i dette tilfellet burde man
ikke ha gjort det ut fra prinsipper om likebehandling og like konkurransevilkår. Godset
driver nå brukthandel, og «kaffebar» hvor det selges kaffe, kaker med mer.
Eksempelvis er det også en annen menighet i Vestby kommune som driver
brukthandel i nærheten av sentrum. I stasjonsbygningen er den en kiosk som selger
kaffe og enkel «ta med mat», og på Vestbytorget er det en kaffebar. Ingen av disse
virksomhetene får kommunal støtte.
Konklusjon:
Det er flere resultatområder som melder om forventet merforbruk i driftsregnskapet
ved utgangen av 2019. Forventet merforbruk er kommentert under det enkelte
resultatområde i tertialrapporten. Samlet er det meldt om forventet merforbruk på
14,6 millioner kroner. Det vil si at det allerede etter første tertial er meldt inn behov
som er større enn «potten» for reserverte tilleggsbevilgninger på 10 millioner kroner.
Rådmannen anser prognosene meldt etter første tertial som usikre. I denne saken
fremmes det derfor kun forslag til budsjettendringer i driftsregnskapet på saker som
allerede er vedtatt av kommunestyret i første tertial, og som må finansieres. Unntaket
gjelder RO helse og barnevern hvor det ble gjort en feil ved regnskapsavslutningen
for 2018. Rådmannen vil følge utviklingen i økonomien nøye, og kommer tilbake med
oppdatert prognose i forbindelse med 2. tertial.
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Støtte til videre drift av Godset innvilges ikke.
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Tertialrapport 1 2019 - Vestby havn
Saksbehandler:
Mikal Johansen
Behandlingsrekkefølge
Havnestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr.: 19/01595-1
Møtedato
29.05.2019
03.06.2019
17.06.2019

Rådmannens innstilling:
1) Tertialrapport 1/2019 tas til orientering
2) Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold og
forprosjekt mudring. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter
fortløpende.
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SAKSUTREDNING:
1. SAKSOPPLYSNINGER

Lønnsutgifter
Andre utgifter
Inntekter
Sum småbåthavna
Lønnsutgifter
Andre utgifter
Inntekter
Sum gjestehavn
Andre utgifter
Sum Vestby havnedistrikt
Sum Havna

Regnskap Bud hittil
418 882
426 244
1 351 129 1 473 167
-6 860 492 -6 873 233
-5 090 481 -4 973 823

Reg. bud
2019
1 335 183
6 561 817
-7 947 000
-50 000

141 942
339 823
-401 007
80 759

276 174
303 333
-270 000
309 507

890 122
1 809 878
-2 700 000
0

9 534
9 534

16 667
16 667

50 000
50 000

-5 000 189 -4 647 649

0

1.1 Økonomi
Lønns- og driftskostnadene totalt for Vestby havn er i henhold til budsjett.
Vinterhavn har medført lønnskostnader til etablering, drift og tilsyn. Mangeårig
vedlikeholdsetterslep er tatt igjen i løpet av våren. Mye er utført av havnas ansatte i
stedet for innleid bistand. Innleid bistand til oppgaver som krever kran, lekter eller
spesialkompetanse.
Vannforsyningsanlegg til enkelte brygger er utbedret etter frostskader i vinter. Alle
fakturaer er ikke mottatt. Det legges opp til av vedlikeholdskostnader utover ordinær
sesongklargjøring dekkes av vedlikeholdsfondet.
Leieinntekter for småbåthavna er i henhold til budsjett. Fakturaer båtplassleie som
ikke er betalt er oversendt inkasso. Leieinntekter for gjestehavna er høyere enn
budsjettert. Det skyldes tidlig vår og sen påske med bra vær og mye besøk.
Konklusjon: Gitt at ikke budsjetterte vedlikeholdskostnader dekkes av fond er
økonomien under kontroll.
1.2 Medarbeidere
Havneadministrasjonen består av havnesjef (100 % stilling) og tre deltidsansatte
havnebetjenter. I tillegg er det gjort avtale med sesongansatte gjestehavnverter
helger og kvelder i høysesong (tilsvarende 70 % stilling) samt ungdommer for å dele
ut aviser og rundstykker i gjestehavna i juli.
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1.3 Kort oppsummering av første tertial
Ordningen med vinterfortøyning i gjestehavna har fungert greit. Det har vært 44
båter, hvorav mange store. Flere har brukt båten som «hytte» i helgene og lagt igjen
mange penger hos lokale næringsdrivende.
Flere plasser foran blokkene i Havnegata er for grunne til ordinær utleie. Rådmannen
foreslår derfor å avsette 125 tusen til et forprosjekt for mudring av A-brygga og
septiktømmeplassen. Forprosjektet vil avdekke behov, omfang og kostnad, slik at
prosjektet kan gjøres i 2020 dersom det avsettes midler til mudringen i neste
handlingsprogram.
Plasser stilt ledig av fast leietager til fremleie for hele eller gjenværende del av
sesongen er lite attraktive og vanskelig å få leid ut. For å bøte på dette har man også
denne sesongen leid ut til utenbygdsboende kunder.
Enkelte leietagere betalte ikke årets leie og kravene har gått til inkasso. Misligholdte
leieavtaler blir sagt opp med virkning fra sesongslutt.
Fisking fra bryggene i Son havn syd er fortsatt et stort problem. Skilt med fiskeforbud
respekteres ikke. Havnekontorets ansatte og innleid vekter har kun virkning der og
da.
Havnekontorets lokaler var ikke i bruk på grunn av fuktskade og muggsopp siden
desember 2016 til desember 2017. Januar 2018 måtte de fraflyttes igjen på grunn av
inneklimaproblemer. Fortsatt midlertidig kontorlokale i Sagveien 122.
Også i år er flere av havneadministrasjonens oppgaver forsinket som følge av
midlertidige kontorforhold. Det jobbes med å hente inn etterslepet.
2. KONKLUSJON
Det tilrås at rådmannen gis fullmakt til å dekke vedlikeholdskostnader. Det forutsettes
at havnestyret holdes orientert om vedlikeholdskostnader.
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KONTROLLUTVALGET I
VESTBY KOMMUNE
Møte nr./
dato
23.01.19

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

BEHANDLEDE SAKER 1. HALVÅR 2019
Sakstittel

Status

Status byggesaksbehandling i Vestby kommune
Vestby kommune – nummerert brev nr. 2 fra revisjonen –
Rådmannens tilbakemelding
Oppsummering interimrevisjon 2018
Son havnekontor – Revisjonsrapport nr. 2 – Rådmannens
tilbakemelding
Son havnekontor – Revisjonsrapport nr. 3
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Ny behandling
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Referat og orienteringer

A
A

Forvaltningsrevisjon 2019 – Mål og problemstillinger
Henvendelse til kontrollutvalget – Bekymringsmelding –
Manglende journalføring plansak – Stjernåsen –
Detaljreguleringsplan – Rådmannens tilbakemelding
Høring – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Møteplan 2. halvår 2019
Referat og orienteringer

A
A

Dialog med rådmannen
Vestby kommune – Årsmelding 2018
Vestby kommune – Årsregnskap 2018
Oppsummering revisjon 2018
Son havnekontor – Årsregnskap 2018
Son havnekontor – Oppsummering revisjon 2018
Referat og orienteringer
Vestby kommune – Valg av forvaltningsrevisor 2019 –
Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23, tredje ledd.

A
A
A
A
A
A
A
B

A
A
A
A
A
A

24.03.19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19

A
A
A

29.05.19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19

Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Under behandling
O Til videre oppfølging
U
Saken utgår
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KONTROLLUTVALGET I
VESTBY KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 29.05.19
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Aktivitetsplan
Utvalgets strategiplan
Kontroll og revisjon – Budsjett
Kontroll og revisjon – Budsjett 2019
Møteplan
(Møtene starter kl. 17:00, varighet ca. 2 timer)

Frist

Ansvar

Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 23.1.19
Rullerende og ajourføres etter hvert møte
Skal fornyes årlig.

FIKS

KU 26.9.18

FIKS

Møteplan 1.halvår 2019:
23.1 – Formannskapssalen, Vestby rådhus
6.3 – Formannskapssalen, Vestby rådhus
24.4 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
29.5 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus

Januar

Status

Møteplan 2.halvår 2019
28.8 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
30.10 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
4.12 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus
6.

7.

Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap
Kommunens årsregnskap for 2018

FIKS
FIKS

15.2

Rådmann

Deltakere:
Lars Johan Rustad
John Arne Kjenn
Deltakere:
John Arne Kjenn
KU 29.5.19

Avsluttet
KST 18.3.19

KST

Gjennomført
Avlyst
Gjennomført
Gjennomført
Avlyst

Avholdt

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Vestby KU pr 290519

Nr.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
Vestby Havn /Son havnekontor årsregnskap
Vestby Havn årsregnskap for 2018
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
Tertialrapporter:
1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsplan 2018
Oppsummering interimsrevisjon
(perioden 1.5.18 – 31.10.18)
Oppsummering årsoppgjørsrevisjon
(perioden 1.5.18 – 30.4.19)
Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Forvaltningsrevisjon 2017
1. Samhandlingsreformen
2. Søndre Follo Renseanlegg IKS
Forvaltningsrevisjon 2018
1. Follo landbrukskontor
Forvaltningsrevisjon 2019
1. Integrering av flyktninger

15.4.

Deloitte
FIKS

KU 29.5.19
KU 29.5.19

15.2
15.4.

Kommunen
Deloitte
FIKS

KU 29.5.19
KU 29.5.19
KU 29.5.19

Juni
Oktober

Rådmann
Rådmann

November

Deloitte
Deloitte

KU 26.9.18
KU 23.1.19

Mai

Deloitte

KU 29.5.19

Høst 2017

FIKS

KU 1.11.17

KST 15.12.17

22.11.17
22.11.17

Deloitte
Deloitte

KU 6.12.17 – FR-rapport
KU 14.3.18 – FR rapport

KST 12.2.18
KST 23.4.18

FDR

KU 12.12.18 – FR rapport

KST 11.2.19
KST 18.3.19

FIKS

KU 23.1.19 - Tema
KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger
KU 23.1.19 - Tema
KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger

2. Store investeringsprosjekter
15.

FIKS

Oppfølging av tidligere FR-rapporter:
1. Rådmannens internkontroll, ny frist:

1.3.16

Rådmann
Rådmann

2. Hjemmetjenesten
3. PPT-tjenesten

2.8.15
8.11.16

Rådmann
Rådmann

Aktivitetsplan

Status

KU 4.5.16
KU 1.11.17
KU 11.11.15
KU 14.12.16

Avsluttet

KST 23.5.16
KST 15.12.17
KST 7.12.15
KST 13.2.17

2

26/19 Referat og orienteringer - 19/00026-4 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Vestby KU pr 290519

Nr.

16.

17.

18.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

4. Kommunens beredskapsarbeid
8.2.17
5. Demensomsorgen (2016)
6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker
(2016)
7. Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-2015 5.9.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 10.5.17

KST 26.6.17
KST 13.2.17
KST 13.2.17

FIKS

KU 12.12.18

KST 11.2.19

8. Samhandlingsreformen (2017)
Overordnet analyse og
plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
plan for selskapskontroll 2017-2020
Varsel om generalforsamling/repr. skap
Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for utvalget
en gang per år.

Rådmann

KU 12.12.18

KST 11.2.19

FIKS

KU 14.9.16

KST 10.10.16

FIKS

KU 14.3.18 (orienteringssak)
KU 26.9.18 (orienteringssak)
KU 24.4.19 (orienteringssak)

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

KU 10.5.17
KU 12.12.18

Andre tilsyns-/kontrolloppgaver
(RR): Deloitte AS: 15.6.2017 – 30.4.2019
1.opsjon 1.5.2019 – 30.4.2020
2.opsjon 1.5.2020 – 30.4.2021
(FR): Valg av forvaltningsrevisor 2019

Høst 19

Aktivitetsplan

Status

Avsluttet

KST 22.5.17
KST 11.2.19

KU 29.5.19 (innstilling)
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