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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 14/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.april 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00053-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møtet 2.april 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Enebakk KU 02042020 

SAKSUTREDNING: 

Utkast til protokoll ble sendt ut samme dag rett etter møtet. 

Leder oversendte kommentarer til protokollen til hele utvalget. 

Det legges opp til at protokollen godkjennes formelt i møtet før den publiseres på 
www.follofiks.no  

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 23.04.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 
 
Møtetid: 02.04.2020 kl. 17:30 
Sted: Fjernmøte via Teams 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Johan Gerhard Ellingsen (V) leder, Lena Mjerskaug (H) nestleder, Thorvald 
Ungerness (Sp), Kai Roar Bergersen (FrP), Ingebjørg Lunde Brevig (SV) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann 
 
Av øvrige møtte: 
Hans Kristian Solberg, ordfører 
 
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Lena Mjerskaug og Johan G Ellingsen meldte 
sak til under Eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 02.04.2020 
 
 
 

Johan G Ellingsen/s./  Lena Mjerskaug/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

10/20 20/00010-6 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 3 

11/20 20/00035-2 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - 
Kommunens leie/leasing av hjulgraver 

4 

12/20 20/00031-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 5 

13/20 20/00029-2 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 
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Enebakk KU-10/20 
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 02.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte om arbeidet og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Ordfører Hans Kristian Solberg kommenterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 02.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-11/20 
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Kommunens leie/leasing 
av hjulgraver 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget gjennomfører en undersøkelse av kommunens leie/leasing av 

hjulgraver. 
2. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte mål og problemstillinger for undersøkelsen. 
3. Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen utført av Viken kommunerevisjon IKS. 

Viken kommunerevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan på bakgrunn av mål og 
problemstillinger for undersøkelsen. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets 
neste møte. 

 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 02.04.2020: 
Leder innledet. 
Sekretær orienterte. Det er i etterkant av utsendelsen av innkallingen blitt oversendt 
3 notat og 1 e-post fra Enebakk kommune til utvalgets medlemmer. 
Ordfører Hans Kristian Solberg orienterte. 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Kjersti Øiseth svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 02.04.2020: 
 
1. Kontrollutvalget gjennomfører en undersøkelse av kommunens leie/leasing av 

hjulgraver. 
2. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte mål og problemstillinger for undersøkelsen. 
3. Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen utført av Viken kommunerevisjon IKS. 

Viken kommunerevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan på bakgrunn av mål og 
problemstillinger for undersøkelsen. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets 
neste møte. 
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Enebakk KU-12/20 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 02.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Årsrapporten ble endret i samsvar med de innspill som fremkom i møtet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 02.04.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
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Enebakk KU-13/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 02.04.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 05/20 Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget, 

saksprotokoll KST sak 4/20  
  
RS 06/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda renseanlegg, 

saksprotokoll KST sak 5/20  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 06/20 Protokoll Enebakk KU 13.02.2020 
  
OS 07/20 Eksterne tilsyn med Enebakk kommune 2020 
  
OS 08/20 Elevundersøkelsen 2019, artikkel fra Romerikes Blad 03.03.2020 
  
OS 09/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 05.03.2020 
 Rådmann Kjersti Øiseth orienterte om status for arbeidet med 

årsregnskap og årsrapport 2019. 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte om status for arbeidet med 
regnskapsrevisjon 2019. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 02.04.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
Orientering om kommunens beredskapsarbeid 
Lena Mjerskaug tok opp saken. 
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte om kommunens arbeid med smittevernberedskap, 
forebygging samt smittereduserende tiltak i forbindelse med Covid-19 (Corona-
viruset) og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Ordfører Hans Kristian Solberg supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:14 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 15/20 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00010-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Kommunefakta Enebakk kommune 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 13.02.2020 å bestille utarbeidelse av Risiko- og 
vesentlighetsvurdering (ROV) som grunnlag for følgende planer: 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ble bestilt utført av Viken kommunerevisjon IKS. 

Tidligere behandling av saken 
Under kontrollutvalgets behandling av saken i møte 02.04.2020, var ordfører og 
rådmann spesielt invitert for å komme med innspill/betraktninger på 
risikoområder og fremtidsutfordringer knyttet til kommunen, kommunens eierskap i 
kommunale og interkommunale selskap samt interkommunale samarbeid. 

Bakgrunn for saken 
Til behandling av saken i dette møtet er følgende spesielt invitert til å komme med 
innspill/betraktninger på blant annet risikoområder eller fremtidsutfordringer for 
Enebakk kommune: 

 Kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole

 Kommunalsjef for Helse og omsorg

 Kommunalsjef for Teknikk og samfunn

Kommunefakta 
Vedlagt følger kommunefakta for Enebakk kommune. 

For ytterligere informasjon og nøkkeltall for Enebakk kommune: 
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/enebakk  
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Avslutning  
Rådmann har i e-post, datert 19.04.2020, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel 
om deltakelse fra kommunalsjefene i møtet, kan imøtekommes. Rådmann ønsker 
også at HR-sjef og Økonomisjef blir invitert til møtet. 
 
 
Ås, 23.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 16/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
  - Mobbing i skolen i Enebakk kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 15/00406-16 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding, datert 17.04.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmann rapporterer om resultatet av arbeidet med å

forebygge samt redusere mobbing i skolen i forbindelse med kommunens årlige
årsrapporter.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Oppfølging av vedtak i sak om forvaltningsrevisjon Mobbing i skolen, Artikkel RB 
030320 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing i skolen i Enebakk kommune, datert 
06.01.2017. 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Enebakk kommunestyre vedtok 29.04.2019 i sak 24/19 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune følgende: 

1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i forvaltningsrevisjonens

anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom skolesituasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen en frist på 6

måneder.

Forvaltningsrevisjonsrapporten  
Follo distriktsrevisjon IKS utarbeidet forvaltningsrevisjonsrapporten Mobbing i skolen, 
datert 06.01.17. 

I rapporten anbefalte revisjonen at Enebakk kommune ser på følgende forhold: 
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 Samlet omfang av mobbing bør klarlegges. 

 Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen, bør vurderes. 

 Ensartede prosedyrer for dokumentasjon, avvikssystem og håndtering av enkeltsaker bør 
vektlegges. 

 Kvaliteten på enkeltvedtakene bør forbedres. 

 
 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding er datert 17.04.2020. 
Rådmann kommenterer kommunens oppfølging av revisjonens anbefaling kulepunkt 
2. 
 
Rådmannens tilbakemelding følger vedlagt. 
 
 
Elevundersøkelsen  
Vedlagt følger utdrag av artikkel fra Romerikes blad vedrørende Elevundersøkelsen, 
datert 3.mars 2020. 
  
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at kommunen har iverksatt tiltak for å forebygge 
samt redusere mobbing i skolen. 
Da det psykososiale skolemiljøet er en avgjørende faktor for læringssituasjonen i 
grunnskolen, så er sekretariatet av den formening at det bør foretas en rapportering 
på status for arbeidet med forebygging samt redusering av mobbing årlig;  
- i forbindelse med kommunens årsrapport, eller  
- egen sak hvor det utarbeides en statusrapport for arbeidet med det psykososiale 

skolemiljøet for hvert skoleår. 
   
 
Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, inviteres til å komme i møtet for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 23.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT TIL 

   POLITISKE ORGANER 
Saksnr:  2015/2417    Arkivkode:  217   

Emne  Oppfølging av vedtak i sak om forvaltningsrevisjon "Mobbing i 

skolen" 

Til  Kontrollutvalget 

Fra  Kjersti Øiseth 

Kopi til  

 

Dato  17.04.2020 

 

Det ble i 2017 gjennomført forvaltningsrevisjon i forhold til opplæringsloven kapittel 9A. 

Kommunestyret fattet ved behandling av sak 24/19, oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport – mobbing i skolen i Enebakk kommune, følgende vedtak etter 

innstilling fra kontrollutvalget: 

 
1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i   forvaltningsrevisjonens 

anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom skolesituasjonen.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen en frist på 

6 måneder.  

 

Strekpunkt 2: Økt fokus på å avdekke saker, også utenom skolesituasjonen bør vurderes. 

 

Skolene har etter innføring av ny skolemiljølov kapittel 9A lovfestet plikt til å undersøke og 

avdekke mobbing, samt å iverksette nødvendige tiltak. Dette innebærer også å undersøke 

omstendigheter utenfor skolens område og etter skoletid dersom dette påvirker skoletiden. 

Digital mobbing er eksempel på mobbing som forekommer utenfor skolens område og etter 

skoletid.  Skolen, ved rektor, har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk med 

skolemiljøet på skolen, også med fokus på digital mobbing. Det gjennomføres jevnlige 

elevundersøkelser med mål om at eventuell digital og annen mobbing avdekkes.  

 

Skolene i Enebakk jobber systematisk med både å forebygge samt å avdekke mobbing 

innenfor og utenfor skolens område. Det tas utgangspunkt i elevens opplevelse av mobbing. 

Elevene oppfordres til å varsle om mobbing. Alle skoler har en «mobbeknapp» på sin 

hjemmeside som gjør det å lettere for elevene eller foresatte å melde ifra, også om hendelser 

utenfor skolesituasjonen.   

Ungdomsskolene har nå innført mobilforbud i skolene, og forskning viser at digital mobbing 

reduseres kraftig ved dette tiltaket. På barneskolene er bruk av mobiltelefon forbudt.  

 

Rådmannen mener at elevundersøkelser og «mobbeknappen» på skolenes nettsider er gode 

verktøy for å avdekke mobbing både i og utenfor skoletiden.  

I tillegg er det tett kontakt mellom skolene og kommunalsjefen om oppfølging av både saker 

som oppstår, tiltak som iverksettes og kommunens/skolenes planverk. Rådmannen vurderer 

derfor at elevenes skolemiljø ivaretas på en forsvarlig måte i tråd med Opplæringsloven §9 A. 
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Notat til politisk organ  Side 2 av  

 
___________________________________________________________________________________ 

 



16/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune - 15/00406-16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune : Artikkel RB 030320



17/20 Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan - 20/00035-11 Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan : Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 17/20 Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00035-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for undersøkelsen Hjulgraver, til orientering. 

Vedlegg: 
Prosjektplan Hjulgraveren 

Vedtak i saken sendes til: 
Viken kommunerevisjon IKS 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 02.04.2020 i sak 11/20 Oversendelse av sak til 
kontrollutvalget – Kommunens leie/leasing av hjulgraver følgende: 

1. Kontrollutvalget gjennomfører en undersøkelse av kommunens leie/leasing av hjulgraver.
2. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte mål og problemstillinger for undersøkelsen.
3. Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen utført av Viken kommunerevisjon IKS. Viken

kommunerevisjon IKS bes utarbeide prosjektplan på bakgrunn av mål og problemstillinger
for undersøkelsen. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.

Prosjektplan 
Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet en prosjektplan for undersøkelsen, datert 
april 2020. 

Formål  
Undersøke etterlevelsen av kommunestyrets vedtak, herunder kommunens fullmakt 
til inngåelse av leie-/leasingavtale, omfang og varighet, samt håndtering av leie- 
/leasingavtalen. 

Revisjonen foreslår å operasjonalisere problemstillingene under to tema: 

Tema 1: Rådmannens oppfølging av politiske vedtak 

Problemstillinger:  
- Har rådmannen hatt fullmakt i form av politiske vedtak for inngåelse av avtale om

leie/leasing av hjulgraver? Herunder: Var det uklarheter i kommunestyrets vedtak av
27.02.17 i forhold til forståelsen av fullmakt til å inngå korttidsleie? Hvis så, hva ble gjort
fra administrasjonen opp imot politisk ledelse for å oppklare eventuelle uklarheter?

- I hvilken grad har rådmannen fulgt opp kommunestyrets vedtak av 19.06.17, med hensyn
til fremleggelse av evaluering av bruken av maskinen, for folkevalgte organer? I hvilken



17/20 Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan - 20/00035-11 Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan : Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan

 Side 2 av 3 

grad har rådmannen etterlevd de forutsetninger som forelå for kommunestyrets vedtak av 
19.06.17?  

- I hvilken grad har rådmannen underrettet folkevalgte organer om gjeldende avtale om 
leie/leasing av maskinen? Hvordan har denne informasjonen vært, med hensyn til 
innhold og kommunens faktiske utgifter som var kjent på det gitte tidspunkt?  

- Har det forekommet lignende leieforhold i leieperioden 12.desember 2016 – 29.februar 
2020? 

 
Disse problemstillingene reflekterer problemstillingene nr.1-5 i kontrollutvalgets 
vedtak, men de er omstrukturert og det gjort noen språklige endringer. 
 
 
Tema 2: De økonomiske sidene ved leasing av hjulgraveren 
Under dette temaet foreslår revisjonen faktakartlegging av følgende: 
 
- Hva har kostnaden ved leasingavtalen vært? 
- I hvilken grad har kommunen utnyttet potensialet som lå i inngått leie-/leasingavtale for 

bruk av hjulgraver? 
- Hvordan har kommunen beregnet maskintid, driftstid etc.? 
- Hvordan er forholdet mellom pris kommunen har lagt til grunn for egen sjåfør og 

beregningen av selvkost for denne type tjeneste? 
- Hvordan er leie/leasing av hjulgraver blitt ført i kommuneregnskapet? 

 
 
Dette retter seg inn mot det som faktisk har hendt, både mht. bruken av maskinen og 
kostnadene. 
 
Revisjonen kan ikke anbefale en analyse av hva som ville vært de konkrete 
kostnadene ved eie/ leie, fordi det er ressurskrevende å rekonstruere pålitelige data 
om den faktiske bruken av maskinen, og fordi en slik analyse sannsynligvis vil gi svar 
med en del forbehold. 
 
Metode 
Revisjonen vil gjennomføre oppdraget som en undersøkelse. Revisjonens 
gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, men 
tilpasninger til oppdragets egenart vil bli vurdert. 
 
Ressursbruk 
Undersøkelsen vil bli utført av revisjonens egne ansatte innenfor en ressursramme 
på 100-150 timer. 
 
Fremdriftsplan 
Revisjonen tar sikte på at rapport kan ferdigstilles i oktober 2020. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at prosjektplanen ivaretar og følger opp vedtatte 
formål og problemstillinger for undersøkelsen. 
 
Sekretariatet er av den formening at ferdigstillelsen av undersøkelsen er noe langt 
frem i tid. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget vurderer om det skal komme 
med innspill i forhold til fremdriftsplanen. 
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Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet for å kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 23.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Enebakk kommune   |  2020  |  Hjulgraveren 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1. Bakgrunn 

Dette utkastet til prosjektplan har bakgrunn i kontrollutvalgets møte 2. april 2020 (sak 11/20) hvor 

Viken kommunerevisjon IKS (VKR) ble bedt om å utarbeide et forslag til prosjektplan vedr. sak om 

kommunens leasing av hjulgraver. 

 

2. Formål og problemstillinger 

Undersøkelsens formål er å undersøke etterlevelsen av kommunestyrets vedtak, herunder 

kommunens fullmakt til inngåelse av leie-/leasingavtale, omfang og varighet, samt håndtering av 

leie/leasingavtalen.  

Revisjonen har ved utarbeidelsen av prosjektplanen tatt utgangspunkt i de ni problemstillingene som 

går fram av KU-sak 11/20. Vi har dessuten gjort oss kjent med saken gjennom opptak av 

kommunestyrets møter 2. desember 2019 og 24. februar 2020, sakene 96/19 og 9/20, samt noe 

skriftlig dokumentasjon vi har fått tilgang til. 

Etter gjennomgang av disse opplysningene, oppfatter vi det slik at saken reiser spørsmål i to ulike 

retninger:  

- For det første hvordan rådmannen har forstått politiske vedtak og etterlevd dem og om 
rådmannen har rapportert til de folkevalgte slik de folkevalgte har forventet. 

- For det andre de mer økonomiske sidene ved leasingavtalen: Hva har kostnadene vært, 
hvordan er brukstid av maskinen registrert, hvordan er leasingkostnadene regnskapsført 
m.m.? 

Vi foreslår derfor en undersøkelse med to temaer.  

 

2.1. Tema 1: Rådmannens oppfølging av politiske vedtak 

Problemstillinger: 

- Har rådmannen hatt fullmakt i form av politiske vedtak for inngåelse av avtale om 
leie/leasing av hjulgraver? Herunder: Var det uklarheter i kommunestyrets vedtak av 27.02.17 
i forhold til forståelsen av fullmakt til å inngå korttidsleie? Hvis så, hva ble gjort fra 
administrasjonen opp imot politisk ledelse for å oppklare eventuelle uklarheter? 

- I hvilken grad har rådmannen fulgt opp kommunestyrets vedtak av 19.06.17, med hensyn til 
fremleggelse av evaluering av bruken av maskinen, for folkevalgte organer? I hvilken grad har 
rådmannen etterlevd de forutsetninger som forelå for kommunestyrets vedtak av 19.06.17? 

- I hvilken grad har rådmannen underrettet folkevalgte organer om gjeldende avtale om 
leie/leasing av maskinen? Hvordan har denne informasjonen vært, med hensyn til innhold og 
kommunens faktiske utgifter som var kjent på det gitte tidspunkt? 

- Har det forekommet lignende leieforhold i leieperioden 12.desember 2016 – 29.februar 2020?  
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Enebakk kommune   |  2020  |  Hjulgraveren 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

Disse problemstillingene reflekterer punktene 1-5 i kontrollutvalgets sak 11-20, men de er 

omstrukturert og det gjort noen språklige endringer. 

 

2.2. Tema 2: De økonomiske sidene ved leasing av hjulgraveren 

Under dette temaet foreslår vi faktakartlegging av følgende: 

- Hva har kostnaden ved leasingavtalen vært? 
- I hvilken grad har kommunen utnyttet potensialet som lå i inngått leie-/leasingavtale for bruk 

av hjulgraver? 
- Hvordan har kommunen beregnet maskintid, driftstid etc.? 
- Hvordan er forholdet mellom pris kommunen har lagt til grunn for egen sjåfør og beregningen 

av selvkost for denne type tjeneste?  
- Hvordan er leie/leasing av hjulgraver blitt ført i kommuneregnskapet? 

 

Dette retter seg inn mot det som faktisk har hendt, både mht. bruken av maskinen og kostnadene. 

Det kan også tenkes en analyse av hva som ville vært kostnadene dersom hjulgraveren hadde vært i 

kommunens eie, eller dersom kommunen leide inn private entreprenører til oppdragene. 

Utfordringen ligger i å ha trygge forutsetninger som kan legges inn i slike kalkyler, og her 

understreker vi at det vil være usikre momenter.  

Som ett eksempel nevner vi at rådmannen i notat til kommunestyret av 17. februar 2020 (første side, 

tredje siste og nest siste avsnitt) nevner at man kan se på disponert tid / reservert tid for maskinen. 

Dette kan i prinsippet i etterkant avregnes mot faktisk brukt tid på det enkelte oppdrag. Det har 

administrasjonen ikke gjort. Revisjonen oppfatter dette slik at det ikke foreligger konkrete 

opplysninger det enkelte oppdrags varighet. Da er det krevende å gjøre sikre analyser av hvilke 

kostnader kommunen ville hatt ved innleie til de konkrete oppdragene i årene som har gått. 

Vi kan derfor ikke anbefale en analyse av hva som ville vært de konkrete kostnadene ved eie/ leie, 

fordi det er ressurskrevende å rekonstruere pålitelige data om den faktiske bruken av maskinen, og 

fordi en slik analyse sannsynligvis vil gi svar med en del forbehold. 

 

3. Metode, organisering og ressursbruk 

Oppdraget legges opp som undersøkelse. Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for 

forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), men tilpasninger til 

oppdragets egenart vil bli vurdert. 
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Enebakk kommune   |  2020  |  Hjulgraveren 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Utkast til rapport vil bli sendt til rådmannen for uttalelse. 

Undersøkelsen vil bli utført av revisjonens egne ansatte innenfor en ressursramme på 100-150 timer. 

Vi tar sikte på at rapport kan ferdigstilles i oktober 2020.  

 

Drammen, 21. april 2020. 

 

Torkild Halvorsen Gisle Skaaden 

Leder forvaltningsrevisjon Prosjektleder/forvaltningsrevisor 
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Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 18/20 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00123-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget viser til engasjementsbrevet, og ber revisor 
1. om en muntlig orientering om hvordan kravene til kvalitetskontroll er implementert

i revisors arbeid ifm. overordnet revisjonsplan
2. informere når selskapet plukkes ut for kontroll av NKRF, og om resultatet av

kontrollen.
3. rapportering til kontrollutvalget skal som hovedregel være skriftlig
4. informere årlig om andre oppdrag som utføres for kommunen

Vedlegg: 
Engasjementsbrev fra VKR IKS - Enebakk kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Viken kommunerevisjon IKS 

SAKSUTREDNING: 
Innledning 
Revisor er pålagt å inngå en skriftlig oppdragsavtale eller engasjementsbrev med sin 
klient, Enebakk kommune, ref. internasjonal standard for revisjon ISA 210. 
Engasjementsbrevet skal bidra til å sikre en felles forståelse for arbeidsoppgaver og 
ansvarsdeling mellom revidert part og revisor, og at kontrollutvalget og revisor blir 
enige om vilkårene for oppdraget. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret 
forestå den løpende kontrollen med den kommunale forvaltning, og skal påse at 
regnskapet blir revidert på en betryggende måte. I praksis vil det si at kontrollutvalget 
gjennom ulike handlinger må danne seg en oppfatning av om kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning.  
Engasjementsbrevet et ett av flere kontrollpunkter for å påse at revisjonen forgår i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Engasjementsbrevet kan 
ikke innsnevre revisjonens pålagte oppgaver i lov, forskrift og standarder, men det 
kan avtales tilleggsoppgaver og gis nærmere informasjon om oppgaver, rapportering 
m.m. Engasjementsbrevet gjelder fra 2020 og omfatter også eventuelle foretak.

Engasjementsbrevet – varighet og omfang 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet 
vedlagte engasjementsbrev for Enebakk kommune. Her orienterer revisor om målet 
med og omfanget av revisors arbeid ved revisjonen av regnskapet. 
Regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag, hvor revisor rapporterer sine funn til 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget har allerede mottatt rapport etter avsluttet 
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interimsrevisjon. Basert på vedlagte engasjementsbrev vil kontrollutvalget få seg 
forelagt følgende fra regnskapsrevisor i løpet av et år: 
 
Rapport til kontrollutvalget Tidspunkt for 

fremleggelse 
Kontrollutvalgets rolle/ 
hvordan saken behandles 

Vurdering av uavhengigheten til 
oppdragsansvarlige 
(uavhengighetsvurderinger) 

Årlig (høst) Legges frem årlig ifm. med 
revisjonsstrategien 
Behandlet i sak … 
Del av påseansvaret 

Plan for årets revisjon Årlig (høst) legges frem som egen sak 

To statusbrev  Høst og vår Legges frem halvårlig og 
behandles som egen sak 

Vurdering av risiko og 
vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

Årlig (høst) Legges frem som egen sak 

Uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomiforvaltningen 

Årlig (vår) Kommer til behandling etter 
planen i juni møte 

Åpenhetsrapport Vår Legges frem ifm. 
Revisjonsberetningen? 

Revisjonsberetningen Årlig (vår) Legges frem ifm. 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 

Eventuelle skriftlige påpekninger fra 
regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Fortløpende Legges frem som egen sak 

Oppsummering av nummererte brev 
som ikke er rettet opp eller som ikke 
er tilstrekkelig fulgt opp dersom det 
er aktuelt 

Fortløpende Legges frem som egen sak 

 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Revisors arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er også omtalt i 
engasjementsbrevet. Ved disse kontrollene er det kontrollutvalget som bestiller, og 
det skal foreligge en prosjektplan som kontrollutvalget skal godkjenne før revisor kan 
starte oppdraget. Bestillingene skal baseres på plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. Kontrollutvalget har bestilt en risiko og vesentlighetsanalyse (ROV) 
fra revisjonen. Denne skal danne grunnlag for planen som kontrollutvalget skal vedta 
i løpet av 2020. 
 
Kvalitetskontroll med revisor 
Det er viktig at kontrollutvalget gjør seg opp en formening om revisors arbeid med 
kvalitetskontroll. Revisor er underlagt revisjonsstandard for kvalitetskontroll på 
selskapsnivå1 (og for det enkelte oppdraget (ISA 2202). Det kan være interessant for 
kontrollutvalget å få en muntlig orientering om hvordan dette er implementert hos 
Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Som medlem i bransjeorganisasjonen Norges kommunerevisorforbund (NKRF) er 
revisjonen underlagt forbundsbasert kvalitetskontroll. Kontrollutvalget bør be om 
informasjon fra revisor når selskapet plukkes ut for kontroll, og informasjon om 

                                            
1 ISQC 1 



18/20 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS - 19/00123-10 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS : Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS

 Side 3 av 3 

resultatet av kontrollen når den foreligger. Alle selskaper underlegges kontroll med 
maksimum seks års mellomrom. 
 
Ressursbruk og andre oppdrag  
Kontrollutvalget har også behov for informasjon om hvor mye ressurser som er brukt 
på de ulike revisjonsoppdrag i kommunen. I denne rapporten ber kontrollutvalget om 
at revisor også orienterer om andre oppdrag som utføres for 
kommuneadministrasjonen slik som varslingspunkt mv. 
 
Revisors rapportering til kontrollutvalget  
For å oppfylle påse-ansvaret sitt har kontrollutvalget behov for systematisk 
informasjon om revisor arbeid. Engasjementsbrevet avklarer hvordan revisor 
planlegger å gi informasjon om arbeidet som utføres. Kontrollutvalget vil få seg 
forelagt en sak som drøfter alle sider ved utvalgets påseansvar til høsten.  
 
For øvrig vises det til engasjementsbrevet.  
 
Kontrollutvalget bør understreke at rapporteringen som hovedregel skal være 
skriftlig, slik at utvalget kan oppfylle påseansvaret. Sekretariatet anbefaler videre at 
kontrollutvalget ber om at revisor gir en muntlig orientering om hvordan kravene til 
kvalitetskontroll er implementert i revisors arbeid ifm overordnet revisjonsplan samt 
informerer utvalget når selskapet plukkes ut for kontroll i NKRF, og om resultatet av 
kontrollen. Det er viktig at utvalget har løpende informasjon om eventuelle andre 
oppdrag som utføres for kommunen, og utvalget bør be om slim informasjon  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig revisor eller den han/hun bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte for å orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 23.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Viken kommunerevisjon IKS Hovedkontor – Drammen Avdelingskontor – Hønefoss Avdelingskontor – Ski 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 
post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss  

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 
Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

 

 

Sted og dato: Drammen, 04.03.2020 

Referanse: 287/2020 

Saksbehandler: Inger Anne Fredriksen 

Dir. tlf.nr: 913 90 518 

Deres dato:  

 Deres ref:  

Til kontrollutvalget i Enebakk kommune   
   
   
   

 

 

ENGASJEMENTSBREV – Enebakk kommune 
 

1. Innledning  

Follo distriktsrevisjon IKS, nå Viken kommunerevisjon IKS, ble i kommunestyrets møte 27.05.2019, sak 
35/19, valgt til revisor for Enebakk kommune fra 01.01.2020. 

Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner, 
herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av 
revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes av oss. 

Revisjonen består av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov og andre uttalelser og kontrollhandlinger, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet, og fra 2020 også konsolidert årsregnskap. 
 

2. Revisjonen – formål og innhold 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov, jf. kommuneloven § 24-2. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal revisjonsskikk, 
som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelovens bestemmelser om 
revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på området. Som medlem av 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlige eksterne kvalitetskontroller. 

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal 
hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i samsvar med forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 19.  

Ledelsens ansvar 

I henhold til kommuneloven er det kommunedirektøren som er ansvarlig for at kommunens interne 
administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er gjenstand for 
betryggende kontroll. Det er også kommunedirektørens ansvar å utarbeide og fremme kommunens 
årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. og god 
kommunal regnskapsskikk.  

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte 
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt arbeid, 
herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller m.v. Dette inkluderer også tilgang til 
systembeskrivelser og nødvendig veiledning. 
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Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar  

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for å kontrollere den 
kommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå løpende kontroll med 
den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap blir 
forsvarlig revidert. Videre skal kontrollutvalget påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal også påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll). 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, 
kommuneloven § 23-3.  

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. kommuneloven § 23-4. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide planer som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Planene skal baseres på en risikovurdering av kommunens 
virksomhet, virksomheten i kommunens selskaper og av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. 

Planene skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planen. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller basert på plan 
vedtatt av kommunestyret. 

Innenfor forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er det NKRF som er det standardsettende organ. 
Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll vil være beskrevet 
ved planlegging og rapportering av hvert oppdrag, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere 
i dette brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt. 

Oppdragsansvarlig revisor utpekes av revisjonsenheten til hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll.  

Regnskapsrevisjon 

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen 

I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave å kontrollere om årsregnskapet inneholder vesentlig 
feilinformasjon og å avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om at revisor har betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon og at det er avgitt i samsvar med 
lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge 
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

Vi kontrollerer om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever, og om 
opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Vi ser også etter om 
årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 
vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene er dekkende beskrevet i 
årsberetningen1. 

 
1 Gjelder fra revisjon av regnskap for 2020 
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Årsregnskapet, herunder konsolidert årsregnskap, skal iht. kommuneloven § 14-6 være avlagt av 
kommunedirektøren innen 22. februar2 i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis senest 31. 
mars. Kommunedirektørens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og 
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte. 

Videre er det vår oppgave å se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 
betryggende måte og med forsvarlig kontroll.  

Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll 

God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet som 
underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre revisjonshandlinger 
som vi etter forholdene finner hensiktsmessige. 

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende 
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes, selv om 
revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er 
relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 
effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne 
avtales særskilt. 

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil vil 
oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt 
revisjonsarbeid påvirkes av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens interne kontroll, samt 
regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle vesentlige mangler i den 
interne kontrollen som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet 
rapportering. 

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsberetningen, 
vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon». 
Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå 
betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av 
kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av 
revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler. 

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere 
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

I samsvar med kommuneloven § 24-9 og god kommunal revisjonsskikk er det vår oppgave å se etter om 
kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Denne 
kontrollen skal gjennomføres med begrensede ressurser og baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som legges fram for kontrollutvalget. Resultatet av kontrollen rapporteres i en 
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget som avgis senest 30. juni. 

 
2 For 2019-regnskapet er fristen 15. februar. Krav til å utarbeide konsolidert årsregnskap gjelder fra 2020. 
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Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og avgis etter RSK 3013 «Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen». Standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt 
arbeid for å oppnå moderat sikkerhet i uttalelsen om etterlevelse på det området som velges for 
kontroll. 

Misligheter 

Revisor bidrar gjennom revisjonen til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Hvis revisor avdekker 
eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra om det til kontrollutvalget i 
nummerert brev, dette fremkommer i kommuneloven § 24-7.  

Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende nytt brev til kontrollutvalget. Revisor skal 
sende kopi av brevet til kommunedirektøren.  

Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget 

Vi vil avgi følgende revisorbekreftelser mv. i samsvar med lov og god kommunal revisjonsskikk: 

• Underskrift på kontrolloppstillingen for lønns- og pensjonskostnader 
(skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 – RF 1022).  

• Merverdiavgift (mva/moms) - krav om kompensasjon (RF-0009) 

• Antall psykisk utviklingshemmede 

• Tilskudd ressurskrevende tjenester 

• Andre revisjonsbekreftelser etter forespørsel fra kommunen 

 

3. Innsynsrett og taushetsplikt 

Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og foreta de 
undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.  

Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltningsloven  
§§ 13 til 13e.  Dette følger av kommunelovens § 24-2 femte ledd. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, 
også etter at oppdraget er avsluttet. 

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av 
revisjonen som er nødvendige.  

 

4. Rapportering og dialog 

Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget og administrasjonen. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det er 
forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den enkelte 
forvaltningsrevisjon. I forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen sendes det årlig en plan for 
årets revisjon til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Planen vil omhandle nærmere 
informasjon om innholdet i regnskapsrevisjon, overordnet revisjonsstrategi og prioriteringer. Videre vil 
planen gi informasjon om gjennomført eller bestilt forvaltningsrevisjon og eventuelt andre tjenester, 
samt informasjon om oppdragsansvarlig revisor og revisjonsteamet. 

 
3 Standarden har vært på høring og er enda. ikke fastsatt.  
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Revisjonen rapporterer forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller til kontrollutvalget i egne rapporter.  

For å sikre kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen, vil det i tillegg til revisjonsberetningen 
redegjøres for status i arbeidet ved at vi utarbeider to faste årlige brev til kontrollutvalget. Utover dette 
blir det rapportert ved behov, se nærmere i avsnittet om nummererte brev fra revisor.  

I tillegg vil det bli utarbeidet skriftlig uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll (se nærmere omtale 
ovenfor). 

Videre utarbeider selskapet hvert år en åpenhetsrapport med utgangspunkt i anbefalinger fra NKRF. 
Formålet med rapporten er å gi regnskapsbrukerne informasjon om revisjonsselskapet, dets 
organisering, uavhengighet og kvalitetskontroll. Åpenhetsrapporten avgis av selskapets styre, og 
oversendes kontrollutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens årsregnskap. 

Nummererte brev 

Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men som 
vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til 
kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at forhold 
som er påpekt av revisor blir fulgt opp. 

I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev: 

a. vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b. vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c. vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d. manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e. enhver mislighet 
f. hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen 

skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 
g. hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i 
nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

Selv om det ikke foreligger slike forhold, vil vi i tilknytning til regnskapsrevisjonen årlig sende to faste 
statusbrev til kontrollutvalget der vi på overordnet nivå orienterer om resultatet av utført revisjon, samt 
opplyser om revisjonens fremdrift og status. Det siste brevet i den faste rapporteringen vil også tjene 
som et oppsummeringsbrev for årets revisjon. 

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administrasjonen. 

Uttalelser fra kommunens ledelse 

I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en skriftlig 
uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet. På 
samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om kjennskap til eller mistanke om 
misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administrasjonen. 

I forbindelse med avslutningen av forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen innhenter 
revisor en skriftlig uttalelse fra ledelsen for den aktuelle kontrollen.  
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5. Personvern  

For å gjennomføre revisjonen og andre oppdrag under dette engasjementsbrevet, vil vi behandle 
personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen er 
tilgjengelig på vår nettside vkrevisjon.no4. Vi er behandlingsansvarlig etter personvernreglene for de 
personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi inngår derfor ikke en 
databehandleravtale. 
 

6. Andre tjenester  

Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange fagområder. 
Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF kan vi også trekke 
på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor intern kontroll, 
merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår 
oppgave som revisor. 

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og 
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller utvalget har 
spørsmål, er det bare å ta kontakt. 
 

7. Oppdragsansvarlige 

Vi bekrefter at Viken kommunerevisjon IKS og våre oppdragsansvarlige revisorer oppfyller lovbestemte 
krav til revisjon av kommuner i tråd med kommunelovens bestemmelser og forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon. Dette omfatter både krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 
samt krav til vandel og uavhengighet. 

Vi vil i den årlige revisjonsplanen som sendes kontrollutvalget ved oppstart av revisjonsåret orientere om 
hvem som er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor for kommunen.  

 

8. Honorar 

Honoraret vil være basert på medgått tid og gjeldende timesatser. Dersom vi ser at det går mot et 
merforbruk av betydning i forhold til den tid som ligger til grunn for anslått honorarnivå, vil 
kontrollutvalget bli underrettet om dette. 

Vi vil underrette kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om hva vi budsjetterer med av 
inntekter fra kommunen for kommende år, og hvordan dette beløpet anslagsvis vil fordele seg på 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver. 
 

  

 
4 https://vkrevisjon.no/wp-content/uploads/2020/02/PERSONVERNERKL%C3%86RING-for-VKR.pdf 
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9. Avslutning 

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og 
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller utvalget har 
spørsmål, er det bare å ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 
Viken kommunerevisjon IKS 
 
 
 
Inger Anne Fredriksen 
Daglig leder 
 
Kopi: Kommunedirektøren 
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Ifølge kommuneloven § 24-8 skal regnskapsrevisor avgi en revisjonsberetning til 
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hvor fristen er utsatt til 15.juni 2020. Frist for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet for 2019 er utvidet fra dagens 30.juni til 15.september 2020.  
Det er ønskelig med en orientering om status for arbeidet med regnskapsrevisjonen 
for 2019. 

Forenklet etterlevelseskontroll (FEK) 
Ifølge kommuneloven § 24-9 skal revisor årlig avgi en skriftlig uttalelse om forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen innen 30.juni hvert år.  
Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor fristen er utsatt til 15.september 2020. 
For 2019 er det valgt å foreta en forenklet etterlevelseskontroll med offentlige 
anskaffelser.  
Det er ønskelig med en orientering om status for arbeidet med uttalelsen. 

Ås, 23.04.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1LEDER

Selskapet sine strategiske fokusområder i perioden har 
vært brukeren i fokus, nærvær, kommunikasjon internt 
og eksternt, samarbeid og kompetanse.

Romerike Krisesenter IKS var 40 år i 2019. Tusenvis av voksne og barn har fått beskyttelse, veiledning og 
praktisk bistand fra selskapet. Det startet i 1979 i en leilighet på Lørenskog, driftet av frivillige. I 2010 kom 
krisesenterloven og i 2011 ble Romerike Krisesenter et interkommunalt selskap, eiet av alle kommunene 
på Romerike. I 2014, flyttet selskapet inn i et nytt og tilpasset bygg med flotte fasiliteter for våre brukere 
og ansatte.

I 2018 mottok selskapet rapporten på selskapskontrollen gjennomført i 2017. 

Det knytter seg alltid spenning til slike selskapskontroller, og det var derfor positivt å se at de endringene 
som er gjennomført i selskapet de siste årene har gitt gode resultater både organisatorisk og økonomisk. 
Det er spesielt positivt at selskapet, gjennom en periode med høye brukertall, kompetansehevende tiltak, 
markant nedgang i sykefraværet og mye ekstern kunnskapsdeling, fortsatt koster kommunene fire kroner 
mindre per innbygger enn gjennomsnittet for sammenlignende krisesentre.

Medarbeiderundersøkelser viser at folk trives med hverandre og arbeidsoppgavene. De ansatte skårer 
spesielt høyt på indre motivasjon og vilje til fleksibilitet. Og for en leder som styrer på tillit og tror på 
mangfold, blir jobben fremover å ta vare på det som virker, i samarbeid med de ansatte. 

Da er det ekstra flott når verneombudet og ansattes representant i 2019 har gjennomført månedens 
fokusområder og tatt ansvar for seminar med temaet arbeidsmiljø for alle fast ansatte.

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem med store økonomiske og menneskelige konsekvenser. 
Selskapet merker en økning i saker med høy risiko. Det er mennesker utsatt for alvorlig vold. Flere lever 
med drapstrusler. 

Romerike Krisesenter IKS tar vårt samfunnsansvar og oppdrag alvorlig, og kvalitetssikrer at våre rutiner 
og faglige tilnærming er til det beste for de som trenger vår hjelp.

Vi har gode støttespillere i flere frivillige organisasjoner, som bidrar med gaver og støtte til aktiviteter.  
Et samarbeid som styrker tilbudet til våre brukere!

Utviklingen av selskapet fortsetter med mål om effektiv drift og best mulig tilbud til de som trenger 
Romerike Krisesenter IKS sine tjenester.

Daglig leder takker for seg etter seks spennende og utviklende år som leder og ønsker selskapet det 
beste fremover!
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Krisesentertilbudet er et lovpålagt kommunalt ansvar, og en del av det offentlige 
hjelpeapparatet. 

2KORT OM VÅRT TILBUD
 

Alle tilbudene vi gir er naturligvis uavhengig av brukerens kjønnsidentitet og seksuelle orientering. 
Mange av brukerne tar kontakt med oss på eget initiativ, mens andre henvises til oss av andre instanser.  
De fleste ringer på forhånd, men det er også mange som kommer direkte uten avtale. Vi er et lavterskeltilbud, 
så det er ikke nødvendig med henvisning eller timeavtale. 

Vårt tilbud kan i korte trekk beskrives med følgende stikkord:

• Botilbud for kvinner, menn og deres barn

• Samtaler/veiledning

• Tilbud til barn og unge fra barnefaglig team

• Telefontilbud med rådgivning

• Samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet

• Oppfølging etter utflytting

• Utadrettet virksomhet i form av opplæring/informasjon/media
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3
Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at man blir utsatt for 
krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen man er glad i eller har 
en relasjon til, og som man har hatt tillit til, eller kunne forvente å ha tillit til. 
Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken, 
foreldre eller voksne barn.

Volden har ulike uttrykk, og kan kategoriseres i 
blant annet disse gruppene: 

• Fysisk vold er alle fysiske handlinger som 
kontroller deg eller skader deg. Det kan for 
eksempel være slag, spark, dytting, lugging, 
biting, knivstikking, binding, brennmerking, 
kvelertak og angrep med ulike gjenstander.  
All fysisk mishandling inneholder også psykisk 
mishandling.

• Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, 
handling eller mangel på handling som 
kontrollerer, skader eller krenker en annen. 
Det kan for eksempel være utskjelling, direkte 
trusler, indirekte trusler, isolering, gjentatt 
sårende kritikk, ignorering, ydmykelser, 
utagerende sjalusi, framsetting av uriktige 
anklager og forhør. 

• Seksuell vold utføres for å krenke, ydmyke og 
kontrollere et annet menneske. Det kan for 
eksempel være uønsket seksuell berøring, 
påtvunget seksuell aktivitet, smertefull 
seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske 
seksuelle handlinger, påtvunget seksuell 
aktivitet med andre og eller mens andre ser 
på. Den seksuelle volden er svært psykologisk 
nedbrytende fordi den rammer det mest 
private hos et menneske.

• Materiell vold er vold som går ut over ting og 
gjenstander. Dette inkluderer for eksempel 
å knuse eller ødelegge vinduer og dører, 
kaste gjenstander (på noen), ødelegge 
ting andre er glade i/som betyr noe for 
dem, rive i stykker klær, kaste og rasere 
inventar. Særlig hvis vedkommende tidligere 
har utøvd fysisk vold, vil den materielle 
volden virke skremmende og lammende. 

• Latent vold betyr at man lever i en konstant 
frykt for nye voldsepisoder. Livet er ofte preget 
av en gjennomgående angst og usikkerhet, 
ikke bare under en voldsepisode, men også 
mellom episodene. Muligheten for vold blir 
derfor styrende for hva man foretar seg. 
Oppmerksomheten rettes typisk mot alle tegn 
på at en ny episode er i gang.

• Digital vold innebærer at internett og 
mobiltjenester kan misbrukes til trusler og 
trakassering via meldinger, overvåking og 
kontroll via mobil og eller sosiale medier. Kan 
også være nettbasert overgrep.

HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER
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• Økonomisk vold er å forhindre en person i å 
ha rådighet over egen økonomi, nekte adgang 
til egen eller evt. felles bankkonto. Videre å 
forhindre en person å ha inntekt, press til å 
være avhengig av andre, samt tvinge til å 
underskrive på lån eller endre testament.  

• Negativ sosial kontroll forstås som ulike 
former for press. Oppsyn, tvang og trusler 
som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever 
i tråd med familiens eller gruppens verdier og 
normer. Negativ sosial kontroll kjennetegnes 
ved at den fratar eller begrenser personers 
grunnleggende rett til å bestemme over eget liv 
og fremtid i henhold til sin alder og modenhet. 
Videre kjennes kontrollen ved at den er 
systematisk og kan bryte med den enkeltes 
rettigheter i norsk lov og barnekonvensjonen. 

Æresrelatert vold og tvangsekteskap blir behandlet 
i neste kapittel i denne årsrapporten. 

Denne problematikken er svært kompleks og 
krevende, hvor det stilles høye krav til ansattes 
kompetanse. Disse sakene krever også et utstrakt 
samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. 
Bygging av nettverk er her viktig for å ivareta 
familiene både under og etter oppholdet på 
senteret.
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Latent vold 
betyr at man lever 

i en konstant 
frykt for nye 

voldsepisoder. 

”
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4 ÆRESRELATERT VOLD  
 – ET VIKTIG FAGOMRÅDE FOR KRISESENTRENE 

Romerike Krisesenter IKS har siden 2014 
registrert en tredobling av saker som omhandler 
æresrelatert vold. Samtidig har krisesenteret 
i samme periode registrert at trusselbildet til de 
som oppsøker krisesenteret er mer uavklart og 
komplekst enn tidligere. 

For å kunne tilby god og riktig hjelp til denne 
brukergruppen, har krisesenteret fokus på å øke 
kompetansen på æresrelatert vold, både internt 
hos de ansatte og eksternt i ulike samarbeidsfora. 

Æresrelatert vold er en form for vold i nære 
relasjoner. Volden utøves for å beskytte familiens, 
slektens eller klanens ære og blir ofte utøvet av 
flere enn en person. 

Både gutter og jenter, kvinner og menn, blir 
utsatt for æresrelatert vold. Volden har som 
mål å forhindre tap av den kollektive æren 
eller å gjenopprette tapt ære. Familien, slekten 
eller klanens ære knyttes ofte til oppførselen til 
kvinnene i familien.

Æresrelatert vold er ikke knyttet til avgrensede 
religiøse miljø, men knytter seg i større grad til 
kultur og tradisjon. Æresbegrepet finnes i alle 
kulturer, men det er ulikt hvordan ære defineres og 
hvilke æreskodeks som gjelder i de ulike samfunn. 
For å kunne forstå fenomenets kompleksitet er 
det viktig med informasjon og kunnskap.

Æresrelatert vold er svært alvorlig for individet 
som blir utsatt, men også for resten av familien. 
Det er mye som står på spill både for den gjeldene 
familien, men også for resten av slekten dersom 
æren går tapt. For familien vil et ærestap kunne 
bety at familien mister sin anseelse, at relasjoner 
blir brutt og at familien fryses ut fra det sosiale 
fellesskapet de er en del av.

Den æresrelaterte volden kan arte seg forskjellig, 
og den er sammensatt. 

Den kan blant annet innebære:

•  Negativ sosial kontroll

•  Fysisk vold

•  Nedverdigelser, isolasjon og annen    
      psykisk vold

•  Trusler

•  Tvangsekteskap

•  Kjønnslemlestelse 

•  Syrevold

•  Ufrivillige utenlandsopphold, hvor en for  
 eksempel blir etterlatt hos familie og slekt

•  Utstøtelse/eksil eller at en ikke ser annet  
 alternativ enn å bryte med familien

•  Æresdrap
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En av årsakene til at disse sakene anses som 
komplekse, er at det kan være mange involverte 
og at de ikke nødvendigvis bare oppholder seg i 
Norge. Krisesenteret ser ofte at familie og nettverk 
i andre land også er involvert. Dette kan innebære 
at den eller de som tar beslutninger på vegne av 
familien og slekten, ikke oppholder seg i Norge. 

Årsaker til æresrelatert vold kan være:

•  En hemmelig kjæreste som blir oppdaget

•  At man står fram med en annen  
 kjønnsidentitet eller seksuell legning 

•  Spredning av rykter og sladder,  
     uavhengig om informasjonen medfører  
 riktighet

•  Familien er i tvil om jentas ærbarhet

•  Den unge omgås venner familien ikke   
 aksepterer 

•  Familiens ønske om å hjelpe slektninger i  
 opprinnelseslandet

•  Press fra slekt og nettverk 

•  Fattigdom og økonomi

•  Hasteløsning for å forhindre eller  
 gjenopprette ærestap

Krisesenteret ser at mange i brukergruppen har 
lite eller ingen nettverk utenom familien. Sett i lys 
av konsekvenser som utstøtelse eller nødvendig 
brudd med familien, vil mange føle seg alene 
og ensomme når en skal ut i ny hverdag uten 
støtte. Oppdragelsen er ofte meget tett knyttet til 
kollektivet, og dermed er også individets identitet 
tett koblet til kollektivet. I møte med denne 
brukergruppen vil hjelpeapparatet kunne oppleve 
ønske om skjerming for volden bruker blir utsatt 
for, samtidig som bruker trekkes mot familien. 
Det kan være utfordrende for hjelpeapparatet 
å forstå denne ambivalensen. Hjelpeapparatet, 
tiltakene og samfunnet for øvrig er bygget fra et 
individualistisk ståsted, og dette kan være en mulig 
forklaring på at både fenomenet og brukerens 
ambivalens for mange kan være utfordrende å 
forstå.

Romerike Krisesenter erfarer at brukerne som er 
utsatt for æresrelatert vold, kan ha behov for en 
rekke ulike tjenester og tilbud. For å forstå deres 
situasjon, og kunne arbeide på en hensiktsmessig 
og god måte, kreves det at krisesenteret og 
hjelpeapparatet for øvrig har god kjennskap til 
problematikken. Det kreves også et godt og nært 
samarbeid mellom instansene, for å kunne ivareta 
brukerens behov, deres rettigheter og ikke minst 
bidra til et trygt liv uten vold.
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Barna utgjør en stor del av beboerne på Romerike 
Krisesenter. Av 281 beboere i 2019 var 142 barn. 
Det var klart flest av de yngste barna, og hele 62% 
var fem år eller yngre. 

Av de voksne som oppsøker krisesenteret hadde 
1/3 levd med vold i fem år eller lengre, og over 
45% hadde levd med vold fra ett til fire år før de 
oppsøkte hjelp. Sett i sammenheng med barnas 
alder, kan vi anta at mange av disse barna har levd 
med vold hele eller store deler av barndommen 
sin og har lite erfaring med en voldsfri barndom. 

Krisesenterloven understreker at barn er 
selvstendige brukere på lik linje med voksne, og 
dermed har samme lovpålagte krav til innhold i 
krisesentertilbudet. Kommunen skal sørge for at 
barn ivaretas på en måte som er tilpasset deres 
særlige behov, og skal i tillegg sørge for at barns 
rettigheter etter annet regelverk er oppfylt mens 
de oppholder seg på krisesenteret.

I 2018 tok Romerike Krisesenter initiativ til et 
barnefaglig nettverk for krisesentre i region øst, 
og i 2019 ble nettverket godt etablert. Vi hadde 
tre treff hvor de barnefaglige fikk rom for å dele 
erfaringer og øke kunnskapen om barn utsatt for 
vold i nære relasjoner. Temaene har blant annet 
vært seksuell atferd hos barn og unge, bruk av 
sanserom i arbeidet med barn og æresrelatert 
vold. I sistnevnte tema var det fokus både på tegn 
vi kan se etter for å avdekke denne type vold samt 
litt om hva vi bør ta hensyn til i den type saker.

 

2018 hadde Romerike Krisesenter fokus på å øke 
de barnefagliges kunnskap om foreldreveiledning. 
I 2019 bygget vi videre på dette ved å heve 
kompetanse i å veilede foreldre til barn utsatt 
for seksuelle overgrep, øke kompetansen på å 
snakke med utsatte barn, samt se etter tegn på 
seksuelle overgrep. Samtidig jobber vi stadig 
med å legge til rette for at enda flere skolebarn 
får fortsette på egen skole, der hvor det er trygt 
nok. Her har vi fokus på både hvordan dette skal 
gjennomføres i praksis for den enkelte, og med 
å veilede og eventuelt trygge forelderen som kan 
være usikker på hva som er en reell risiko og 
hva som er egen frykt utløst av volden beboeren 
har vært utsatt for. Romerike Krisesenter ser at 
barna som får gå på skolen og/eller delta på faste 
aktiviteter profiterer på dette. Andelen barn hvor 
det har lykkes med å fortsette på egen skole har 
økt i 2019 sammenlignet med tidligere år. 

I 2019 var 62% av barna under skolepliktig 
alder. Mens skolebarn har rett til skoleskyss 
med bakgrunn i skoleplikt, har ikke yngre barn i 
barnehage samme rettigheter. Barn på krisesenter 
har ikke rett til å få dekket skyss til barnehage, 
og de fleste barnehagebarn på krisesenteret 
blir derfor uten eget dagtilbud. For å få dette til, 
er barnet avhengig av foreldrenes mulighet til 
å frakte de selv, eller at barneverntjenesten gir 
bistand til skyss. 

5BARNA SOM BOR PÅ KRISESENTERET
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Barn som kommer på krisesenter er i krise – de er 
på flukt, og kan ha det utfordrende psykisk. Barnet 
kan ha vanskelige tanker rundt det å forlate en 
forelder, og savner gjerne venner. Vi på Romerike 
Krisesenter ser at dagene fort blir ekstra lange 
og tunge for de små som bor her. Dette er særlig 
utfordrende for barn som bor her over tid. I 2019 
bodde barna på senteret i gjennomsnitt 26 dager. 
Noen blir kun få dager, mens andre er her i flere 
måneder.

Det virker utfordrende å finne noe positivt å 
aktivisere seg med. Barna kan ha behov for 
hjelp og voksenstyrt lek for å stabilisere seg. 
Uten dagtilbud for barna ser vi at det blir ekstra 
utfordrende for familien å holde på sin vanlige 
døgnrytme. Samtidig får forelderen lite avlastning 
og tid til å bearbeide egne opplevelser, og til å 
stable på plass alt som må til for å etablere en 
ny hverdag. Barn som mistrives kan også være 
en medvirkende faktor til at noen foreldre velger å 
dra tilbake til voldsutøver i en tidlig fase fremfor å 
bli boende sammen med barna på krisesenteret.

Frivillige fra Redd Barna gjør en kjærkommen 
innsats ved å ha lekse- og aktivitetsgruppe for 
barna en dag i uka og en helg i måneden. I tillegg 
stiller Redd Barnas frivillige opp når krisesenteret 
arrangerer sommerfest, juletrefest og andre årlige 
tilstelninger. 

Romerike Krisesenter er avhengig av donasjoner 
fra private og organisasjoner for å ha midler til å 
arrangere aktiviteter og sosiale tilstelninger. Dette 
er positive aktiviteter utover ett trygt sted å bo. 
På tampen av 2019 søker Romerike Krisesenter 
midler hos ulike organisasjoner for å innrede et 
lekerom som er hensiktsmessig for barn med 
mange vanskelige tanker.

I 2020 vil barnefaglig team ha fokus på mer 
tilrettelagt aktivitet for barna som ikke har et 
dagtilbud. 
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For oss som er ansatt på krisesenter er det 
å snakke om vold et dagligdags tema. Vi er 
derimot bevisste på at dette ofte ikke gjelder de 
personene som tar kontakt med oss. Vi erfarer 
at mange aldri har snakket om vold, særlig ikke 
om sine egne erfaringer med det å være utsatt. 
Romerike Krisesenter IKS erfarer at mange som 
tar kontakt med krisesenteret føler en skam over 
å være utsatt for vold, noe som kan føre til at den 
voldsutsatte forblir i den voldelige relasjonen. 
Volden forblir en hemmelighet mange lever med 
over lang tid, noen hele livet.

Flere som tar kontakt med krisesenteret er også 
usikker på om det de er utsatt for kan kalles vold, 
men de har gjerne en oppfatning om at måten 
de behandles på ikke er bra. I slike tilfeller kan 
vi samtale med de om ulike typer vold og lytte 
til deres refleksjoner rundt sine egne erfaringer. 
Vi opplever også at enkelte underkommuniserer 
volden de er utsatt for. Dette gjelder etter vår 
erfaring særlig ofte personer som er utsatt for 
svært grov vold over lang tid. Mennesker tilpasser 
seg og underkaster seg dessverre i alt for stor 
grad også et liv i vold.

Vi erfarer også at det for enkelte utsatte er særlig 
tabu å ta kontakt med krisesenteret. Dette gjelder 
spesielt mann utsatt for vold, eldre person som 
utsettes for vold av sine barn eller barnebarn 
og de som er utsatt for vold av en partner i et 
samkjønnet forhold. På bakgrunn av dette mener 
Romerike Krisesenter IKS at det er svært viktig 
at vold belyses og snakkes om, også utenfor 
krisesentrets vegger og i samfunnsdebatten. 
Romerike Krisesenter IKS jobber kontinuerlig med 
kunnskapsdeling og tverrsektorielt samarbeidet 
for å kunne dele erfaringer og kunnskap om 
voldens mange uttrykk. Vi er avhengig av et godt 
samarbeid med eierkommunene for på best mulig 
måte forebygge vold.

6VOLDENS TABUER
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Avvergeplikten er viktig for å beskytte utsatte mot 
videre vold og forhindre at personer skal bli utsatt 
for vold. Som en generell bestemmelse, ifølge 
straffeloven, er alle pliktig til å melde avverge for å 
søke og forhindre alvorlige straffbare handlinger. 
Ved bekymring for at en person gjør skade på seg 
selv eller andre kan man bruke avvergeplikten 
ved å ta kontakt med politiet eller andre akutte 
tjenester som blant annet legevakt. 

Romerike Krisesenter IKS tar kontinuerlige 
vurderinger vedrørende vår plikt til å avverge. 
Dette gjøres gjerne sammen med vedkommende 
som tar kontakt med krisesenteret og som 
informerer om forhold som vurderes som pliktig 
til å varsle om for å avverge vold. I lovverket går 
forpliktelsen til å varsle for å avverge foran lov om 
taushetsplikt. Men grensen mellom plikt til å varsle 
og taushetsplikt kan være vanskelig å vurdere i 
praksis. Da anbefaler vi å ta kontakt med politiet 
eller barneverntjenesten for å be om en anonym 
drøfting.

7PLIKTEN TIL Å VARSLE
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Ved å være et lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet hele året, med en personalgruppe med høy faglig 
kompetanse har krisesenteret en unik mulighet til å kunne bidra til et helhetlig tilbud.  For å få gode løsninger 
for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet.  
Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpeapparatet i egen hjemkommune i en tidlig fase 
i vårt arbeid, med tanke på eventuell videre oppfølging. 

Romerike Krisesenter IKS er døgnåpent 365 dager i året, og er i første rekke et 
bo- og veilednings/samtaletilbud. 

8STATISTIKK 2019

 

Utvikling i antall brukere på Romerike Krisesenter IKS 

Tabellen viser at de som trenger et beskyttet botilbud blir boende lenger. Dette forklares med høy risiko 
i stadig flere saker og behovet for bistand fra andre instanser, inkludert risikovurdering fra politiet, før 
beboer kan flytte ut av krisesenteret.

Tabellen viser også en markant økning i antall dagsamtaler, som betyr personer som trenger råd og 
veiledning, men ikke nødvendigvis er i en situasjon hvor det er behov for et beskyttet botilbud.
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Hvordan kom beboeren i kontakt med krisesenteret? (Tall i prosent) 

Mange av brukerne tar kontakt med oss på eget initiativ, mens andre henvises til oss av andre 
instanser. De fleste ringer på forhånd, men det er også mange som kommer direkte uten avtale.  
Vi er et lavterskeltilbud, så det er ikke nødvendig med henvisning eller timeavtale. Noen kommer til 
samtale for å få råd/veiledning, mens andre har behov for et sted å bo på grunn av volden. 
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Hvorfor henvendte beboeren seg til krisesenteret?  
(Kan være flere årsaker, tall oppgitt i prosent)

Hvor lenge har volden foregått?
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Hvem var voldsutøver?

Barnas alder
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Hvilken bistand har beboerne fått?

Hvor drar beboerne etter opphold på krisesenteret?

* Dette gjelder også alle beboere som hadde opphold gjennom nyttår.
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9STYRETS ÅRSBERETNING 2019

Om Romerike Krisesenter IKS 

RKS har egen hjemmeside, www.romerike-krisesenter.no, hvor det ligger informasjon til brukere og 
samarbeidspartnere om tilbudet.

Romerike Krisesenter IKS (RKS) ble opprettet i 2011. Selskapet yter tjenester 
etter Lov om kommunale krisesentertilbud for 14 eierkommuner på Romerike. 
Selskapet er lokalisert på Skedsmokorset, i Skedsmo kommune. 

Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene Aurskog-
Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketall i kommunene 
per 01.01.2019. 

Organisasjonskart for RKS:
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Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 
vararepresentant, fra hver eierkommune. 

Leder for representantskapet i 2019 var Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune. 

Representantskapet har hatt ett møte i 2019. På oppsatt møte i november var ikke representantskapet 
vedtaksdyktig, da for få representanter møtte. 

Det har vært avholdt ett eiermøte. 

Styret
Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2019: 

Jane Castro 
Styreleder 
Tiltrådte sept. 2018

Annicken Iversen 
Nestleder

Kari Vatndal Rustad 
Styremedlem

Marius Trana 
Styremedlem 
Fratrådte april 2019

Elizabeth Dahl  
Styremedlem 
(Ansattvalgt styremedlem)

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019. 

Ola Løberg  
Styremedlem

Audun Fiskvik 
Styremedlem 
Tiltrådte april 2019
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Ansatte
RKS hadde per 31.12.2019 20 årsverk fordelt på 
24 ansatte. Selskapet er sammensatt av en rekke 
helse- og sosialfaglige ansatte, samt ansatte med 
god realkompetanse. De ansatte har bred erfaring 
fra offentlig og privat sektor, og god kunnskap om 
vold i nære relasjoner og relaterte fagområder. 

Daglig leder sa opp sin stilling i 2019, og fratrådte 
31. desember 2019. Styret tilsatte i desember 
2019 ny daglig leder, som tiltrer februar 2020 

Oppgaver og 
tjenesteproduksjon
Krisesenterets målgruppe er mennesker som er 
utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om 
vold i nære relasjoner. Tjenestene Romerike 
Krisesenter IKS yter er i tråd med Krisesenterloven, 
og innebærer et gratis, helårs, heldøgns, 
trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud 
og oppfølgning sammen med kommunen i 
reetableringsfasen. Romerike Krisesenter IKS gir 
brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt 
med andre deler av tjenesteapparatet, driver 
utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, 
samt samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet 
for å fremme krisesenterets formål. 

Det har også i år vært en økning i bruk av 
krisesenterets tilbud. Det er en tydelig dreining 
mot bruk av dagsamtaler, i løpet av 2019 har det 
vært gjennomført 482 dagsamtaler. 

De ansatte har økt bevisstheten knyttet til best 
mulig tilbud, og erfart at dagtilbud i mange tilfeller 
er det som gir best gevinst for bruker. I tillegg 
har dagsamtaler hatt en positiv effekt ved at 
kapasiteten på senteret økes. Brukere som har 
høyest risiko får prioritert botilbud i perioder når 
pågangen er stor. 

Antallet beboere i 2019 ble tilsvarende lik 2018. 
Det har dog vært et år med store variasjoner 
i pågang gjennom året. Statistikken viser 281 
opphold på krisesenterets botilbud, og totalt 
7.103 oppholdsdøgn gjennom året. Dette betyr 
at det gjennomsnittlig bodde 20 personer på 
krisesenteret hver natt. 

Utviklingstiltak 2019 

I 2019 har selskapet særlig jobbet med:
- Brukeren i fokus 
- Nærvær 
- Kommunikasjon 
- Samarbeid 
- Kompetanse

Årstall Antall beboere 
(voksne og barn)

Antall 
døgn

Antall 
dagsamtaler

2013 253 6 568 54

2014 283 6 098 75
2015 324 7 915 294
2016 285 7 074 347
2017 326 8 061 291
2018 277 7 153 429
2019 281 7103 482
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19% 13,5% 9,5% 9,5% 8,6% 3,4% 4,9% 8,9%

Disponering av årsresultatet 

Årsregnskap og årsberetning for RKS avlegges i henhold til lov om interkommunale selskaper og i 
henhold til forskrift om årsberetning og årsregnskap for interkommunale selskaper. 

Regnskapet avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalens § 5.2.
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse med noter et riktig 
bilde av selskapets resultat for 2019 og økonomisk stilling ved årsskiftet. 

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelse av selskapet. 

Selskapet har i 2019 et mindreforbruk i drifts- regnskapet på kr 33.147. 
Mindreforbruket i 2019 på kr 33.147 foreslås overført til disposisjonsfondet for å styrke selskapets 
likviditet, samt gi selskapet handlings-rom ved uforutsette hendelser.

Arbeidsmiljø
RKS har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-virksomhet). Avtalens overordnede mål er å bedre 
arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i 
arbeidslivet. 

Selskapet innførte i 2016 10-faktor medarbeiderundersøkelsen. Den gjennomføres hvert annet 
år, sist gang i 2018. Svarprosenten var da 96% og gjennomsnittlig skår var 4,51. Høyeste skår er 5. 
Landsgjennomsnittet ligger på 4.08. 

Resultatet fra 10-faktor brukes aktivt i utviklingen av selskapet og i arbeidet med nærvær og trivsel. 

Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,9% i 2019, som er høyere enn 2018. Året har vært preget av 
planlagt sykefravær, og hvis man ser bort fra dette fraværet er sykefraværsprosenten 4,7%. Selskapet 
har et høyt fokus på nærværsfremmende tiltak og rask oppfølging av de som melder seg syke.  

Sykefraværet ved RKS har hatt følgende utvikling de siste årene:

Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2019. Det har heller ikke forekommet 
ulykker. 
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Likestilling og diskriminering 
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, samt å hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og 
livssyn. Formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er å fremme likestilling og likeverd, sikre 
like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt for å fremme lovenes 
formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og et bygg tilpasset ulik funksjonsevne. 

Styret i RKS har i 2019 bestått av tre kvinner og to menn, i tillegg til representant valgt av de ansatte. 

Per 31.12.19 har RKS 24 ansatte, herav 21 kvinner og 3 menn. Det betyr at 12,5% av de ansatte er menn. 
Gjennomsnittsalderen hos de ansatte er 39 år, og varierer mellom 27 og 56 år. 

Ved utlysning av ledige stillinger oppfordrer vi til kjønnsbalanse i personalgruppen. 

Kontroll og etisk standard 
Selskapets prosedyrer er levende dokumenter, som revideres og endres fortløpende. 

Selskapet sikrer betryggende økonomisk kontroll gjennom eget delegeringsreglement. 

Det er registrert 52 avvik i 2019. De fleste omhandler brudd på prosedyrer og strømbrudd som påvirker 
nettforbindelse og port. Avvik behandles med tiltak, gjennomgås i Arbeidsmiljøutvalget og står som fast 
punkt på personalmøter. 

Representantskapet har vedtatt en internkontroll for selskapet, som inkluderer et skjema for internkontroll 
som gjennomføres og sendes ut til elle eierkommunene i mai hvert år. 

Ansatte har ekstern veiledning for å sikre høy etisk standard i tjenestene. Det er utarbeidet verdier for 
Selskapet med høy grad av medvirkning fra personalgruppen. 

Styret mottok i 2018 rapport fra selskapskontrollen i 2017. Rapporten er fulgt opp med egne saker i styret 
og i representantskapet.
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Ytre miljø
Romerike Krisesenter IKS har ingen innsatsfaktorer eller produkter som kan medføre en ikke ubetydelig 
påvirkning av det ytre miljø. RKS, men  er en ren tjenesteytende virksomhet. Selskapet ivaretar miljøhensyn 
gjennom kildesortering av avfall, tre ladepunkter for el-bil og et energieffektivt bygg. Selskapet anses ikke 
å ha en virksomhet som vesentlig forurenser det ytre miljøet og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak. 
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Selskapet har i 2019 gjennomført investeringer 
i tråd med representantskapsvedtak i november 
2018 knyttet til kjøreport og kjøleanlegg. 

I overgangen fra 2019 har selskapet 6,7 mill. i 
likvide midler. 

Romerike Krisesenter IKS er eksponert mot 
endringer i rentenivået, da selskapet har flytende 
rente. Selskapets investeringer finansieres etter 
lånebetingelser styrt av markedet og benytter 
p.t. flytende rente. Sett i forhold til markedet 
har selskapet gode rentebetingelser grunnet 
lav økonomisk risiko for långiver, knyttet opp til 
kommunal sikkerhet. 

Styret vurderer den operasjonelle risikoen som 
lav. Med operasjonell risiko menes risiko for 
hendelser som påvirker selskapets evne til 
å levere de tjenester som tilligger selskapet. 
Unntaket er det Romerike revisjon peker på i 
sin eierskapskontroll i 2017, at krisesenterets 
likviditet reduseres når senteret selv må dekke 
sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn 
overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter 
hvert framstå som svært begrenset og det er 
heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig 
kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon. 

Styrets årsberetning 2019

Investeringer, utvikling og risiko
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Barna utgjør  
en stor del 

av beboerne 
på Romerike 
Krisesenter.

”



20/20 Referat og orienteringer - 20/00029-3 Referat og orienteringer : Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2019

28

10ÅRSREGNSKAP 2019

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS
DRIFTSREGNSKAP Note  Regnskap 2019  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2018 

Driftsinntekter:
Salgsinntekter  9 444  -    -   52 188

Refusjoner 3  23 980 587  23 562 000  23 562 000  23 559 192

Overføringer 200 000 -  -   -

Andre driftsinntekter 6  126 637  -    -    137 721 

Sum driftsinntekter  24 316 668  23 562 000  23 562 000  23 749 100 

Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter 2  17 550 792 17 618 000 17 618 000 16  641 199

Kjøp av varer og tjenester 3 845 783 3 150 000 3 152 000 3 662 580

Overføringer 763 795 665 000 665 000 813 977

Kalkulatoriske avskrivninger 4, 7, 10  1 522 165  1 523 000  1 523 000  1 522 165 

Andre driftsutgifter 7 999 46 000 46 000 3 224

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum driftsutgifter:  25 573 918 23 004 000 23 004 000 22 643 144

Brutto driftsresultat: -1 257 250 558 000 558 000 1 105 956

Finansposter:
Renteinntekter 184 862  -    -   130 628

Renteutgifter 810 409 815 000 815 000 666 029

Avdrag på lån 4, 8 1 514 380 1 530 000  1 530 000 1 520 540

Mottatte avdrag på lån  -    -    -    -   

Utlån  -    -    -    -   

Motpost avskrivninger  3 405 549  1 523 000  1 523 000  1 522 165 

Ordinært resultat 8 372  -264 000   -264 000  572 180

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger 6 1 025 147 862 601  -   1 223 527

Bruk av tidligere avsetninger 6 1 074 979 1 152 601 290 000 1 539 076

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskap 25 057 26 000 26 000 25 128

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne 
finans.)

33 147  -    -    862 601
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INVESTERINGSREGNSKAP Note  Regnskap 2019  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2018 
Investeringer:

Investeringer i varige driftsmidler 477 250   550 000   550 000    -   

Utlån  -    -    -    -   

Kjøp av aksjer og andeler 4 25 057 26 000 26 000 25 128

Sum investeringer 502 307 576 000 576 000 25 128

Finansiering:
Bruk av lånemidler  -    -    -    -   

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom  -    -    -    -   

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer  -    -    -    -   

Kompensasjon for merverdiavgift  95 450    -    -    -   

Mottatte avdrag på utlån  -    -    -    -   

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -   

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 25 057 26 000 26 000 25 128

Netto avsetninger  381 800 550 000    550 000 -

Sum finansiering: 502 307 576 000 576 000 25 128

Udekket/udisponert  -    -    -   -

BALANSE  Regnskap 2019  Regnskap 2018 
EIENDELER:
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  -    -   

Faste eiendommer og anlegg 7, 10 45 932 026 38 720 021

Utstyr, maskiner og transportmidler 7, 10 786 851  980 270

Utlån  -    -   

Konserninterne langsiktige fordringer  -    -   

Aksjer og andeler 5 197 119 172 062

Pensjonsmidler 4, 5 12 408 161 11 405 463

Sum anleggsmidler: 59 324 157 51 277 816

Omløpsmidler
Varer  -    -   

Kortsiktige fordringer 573 639 447 416

Konserninterne kortsiktige fordringer  -    -   

Premieavvik 5  -162 945  -81 165

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Derivater  -    -   

Kasse, bankinnskudd 6 708 659 7 518 589

Sum omløpsmidler: 7 119 353 7 884  840
SUM EIENDELER: 66 443 510 59 162 656
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EGENKAPITAL OG GJELD: Note Regnskap 2019 Reg. Budsjett

Egenkapital
Disposisjonsfond 6 2 928 466 2 447 664

Bundne driftsfond 6 619 240 669 072

Ubundne investeringsfond  -    -   

Bundne investeringsfond  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest  -    -   

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 33 147 862 601

Regnskapsmessig merforbruk (Drift)  -   -

Udisponert i inv.regnskapet  -    -   

Udekket i inv.regnskapet  -   -

Kapitalkonto 4 9 132 058 753 351

Sum egenkapital: 12 712 910 4 732 688

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Pensjonsforpliktelser 4, 5 13 076 490 11 894 476

Sertifikatlån  -    -   

Annen langsiktig gjeld  -    -   

Konsernintern langsiktig gjeld  -    -   

Avsetning for forpliktelser 8 37 102 310 38 616 690

Sum langsiktig gjeld: 50 178 800 50 511 166

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld 3 551 800 3 918 801

Derivater  -    -   

Konsernintern kortsiktig gjeld  -    -   

Premieavvik  -    -   

Sum kortsiktig gjeld: 3 551 800 3 918 801

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 66 443 510 59 162 656

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler  -   -

Ubrukte konserninterne lånemidler  -    -   

Andre memoriakonti  -    -   

Motkonto for memoriakontiene  -   -
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Romerike 
Krisesenter IKS ble 

opprettet i 2011.
”
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11NOTER

Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold

Selskapets årsregnskap er ført etter kommunale regnskapsprinsipper,  
jmf. selskapsavtalen.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet, skal fremgå av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. 

Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. 

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for 
vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. 

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, jf. egne standarder 
for dette. 

Selskapet har et slikt eierforhold pr 31.12.2019: 

Kommunenr Kommune Eierandel i %
221 Aurskog-Høland 5,6
237 Eidsvoll 8,4
229 Enebakk 1,9
227 Fet 4,0
234 Gjerdrum 2,3
239 Hurdal 1,0
230 Lørenskog 13,3
238 Nannestad 4,5
236 Nes 7,5
233 Nittedal 8,0
228 Rælingen 6,1
231 Skedsmo 18,6
226 Sørum 6,2
235 Ullensaker 12,6

Sum 100,0
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Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon

Godtgjørelse til styret:

Navn Styreverv Beløp
Jane Beate Castro Styreleder           84 800 
Annicken Iversen Nestleder 52 200
Elisabeth Beck Dahl           44 800 
Audun Fiskvik Styremedlem          22 400 
Ola Løberg Styremedlem 44 800
Kari Vatndal Rustad Styremedlem 44 800
Marius Trana Styremedlem 20 000

          

Sum godtgjørelse til styret 313 800

Godtgjørelse til daglig leder:

Laila Durrani har mottatt kr 887 789 i lønn og kr 23 333 i telefongodtgjørelse i 2019.

Tilskudd til revisjon:

Revisjonshonorar i 2019 utgjør kr 66 300.
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Kommune  Eierandel i %  Innbetalt i 2019
 Aurskog-Høland 5,6 1 285 032
 Eidsvoll 8,4 1 927 548
 Enebakk 1,9 435 993
 Fet 4,0 917 880
 Gjerdrum 2,3 527 781
 Hurdal 1,0 229 470
 Lørenskog 13,3 3 051 951
 Nannestad             4,5 1 032 615
 Nes 7,5 1 721 025
 Nittedal 8,0 1 835 760
 Rælingen 6,1 1 399 767 
 Skedsmo 18,6 4 268 142
 Sørum 6,2 1 422 714 
 Ullensaker 12,6 2 891 322
Sum fra kommuner 100,0 22 947 000
  
 Øvrige refusjoner (sykelønn, mva-kompensasjon)  1 033 587

  

Refusjoner totalt  23 980 587

Note 3 – Overført fra eierkommuner
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Kapitalkonto Debet Kredit
   

INNGÅENDE BALANSE 01.01.2019  753 351
   
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg *)          3 405 549  
Aktivering av fast eiendom og anlegg (vent.anlegg) 477 250
Korr aktivering fast eiendom/anlegg tidligere år *) 9 351 028
Korr aktivering utstyr/maskiner tidligere år *) 595 857
Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 25 057
 Aktivering av pensjonsmidler  1 002 698 
Avdrag på eksterne lån (Kommunalbanken)  1 514 380
Endring pensjonsforpliktelser 1 182 014

UTGÅENDE BALANSE 31.12.2019 9 132 058

   

SUM 13 719 621 13 719621

Note 4 – Kapitalkonto  

*) Se også note 7 og 10 
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Note 5 – Pensjon 
Romerike Krisesenter IKS flyttet sine pensjoner til KLP i 2015. Fremtidige premier vil påvirkes av 
risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte i selskapet, samt andre selskap 
som inngår i pensjonsordningen. Premien vil også påvirkes av avkastning, lønnsvekst og utvikling i 
folketrygdens grunnbeløp. 

Regnskapsføringen av pensjon skjer etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner§ 13. Premieavviket føres med 1 års amortiseringstid. 

Årets premieavvik har økt årets pensjonsutgifter i 2019 med kr 142 809 . 

Fjorårets premieavvik på kr 71 135 var i 2018-regnskapet ført som en utgift og har i årets regnskap 
redusert kostnadene. 

Selskapet har et premiefond på kr 1 502 787 som står hos KLP. Dette kan benyttes til å redusere fremtidige 
pensjonsutgifter. 

Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 197 119, og består av årets og tidligere års tilskudd.  

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert  

premieavvik og beregningsforutsetningene:    

PENSJONSKOSTNADER                                                                                 2018 2019
Årets opptjening                                                                                    1 749 057 1 963 397 
Rentekostnad                                                                                        458 427 503 492 
Brutto pensjonskostnad                                                                              2 207 484 2 466 889
Forventet avkastning                                                                                -458 685 -499 203
Netto pensjonskostnad                                                                               1 748 799 1 967 686 
Sum amortisert premieavvik                                                                          -87 177 -71 135
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 78 501 76 826 
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               1 740 123 1 973 377 

PREMIEAVVIK                                                                                         2018 2019
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 756 165 1 901 703 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -78 501 -76 826
Netto pensjonskostnad                                                                               -1 748 799 -1 967 686
Premieavvik                                                                                         -71 135 -142 809 

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2018 31.12.2019

  ESTIMAT                                                                                             ESTIMAT                                                                                           
Brutto påløpt forpliktelse                                                                          1183 4 046 12 993 901 
Pensjonsmidler                                                                                      11 405 463 12 408161 
Netto forpliktelse før arbeidsavgift                                                                   428 583 585 740 
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SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2019
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                        0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        11 834 046 
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    -1 113 255
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktisk forpliktelse                                                                                10 720 791 
Årets opptjening                                                                                    1 963 397 
Rentekostnad                                                                                        503 492 
Utbetalinger                                                                                        -193 779
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                12 993 901 

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2019
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                               0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        11 405 463 
Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          -1127 603
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktiske pensjonsmidler                                                                             10 277 860 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 901 703 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -76 826
Utbetalinger                                                                                        -193 779
Forventet avkastning                                                                                499 203
Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      12 408 161 

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2019
Sum amortisert premieavvik til føring                                                               -71 135
Akkumulert premieavvik                                                                              -142 809
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AVSTEMMING                                                                                          2019
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               428 583 
Netto pensjonskostnad                                                                               1 967 686 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 76 826 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              -1901 703
Brutto estimatavvik                                                                                 14 348
Nettoeffekt av fisjon/fusjon                                                                        0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             585 740 

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING  
OG TARIFFENDRING                                         

2019

Endret forpliktelse - Planendring                                                                   0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff                                                          0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              -1 113 255
Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     -1 113 255

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2018 01.01.2019
Antall aktive                                                                                       33 33
Antall oppsatte                                                                                     19 24
Antall pensjoner                                                                                    8 9
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                351 522 386 692 
Gj.snittlig alder, aktive                                                                           42,56 42,77 
Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     4,01 4,06

FORUTSETNINGER                                                                                      2018 2019
Diskonteringsrente                                                                                  4,00 % 4,00 %
Lønnsvekst                                                                                          2,97 % 2,97 %
G-regulering                                                                                        2,97 % 2,97 %
Pensjonsregulering                                                                                  2,20 % 2,20 %
Forventet avkastning                                                                                4,50 % 4,50 %
Amortiseringstid                                                                                    1 1
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Note 6 – Avsetninger og fond 

Driftsregnskapet Beløp
Avsetninger (dekn.tidl.års regnskapsm.merforbruk + bundne fond) 1 025 147 
- Bruk av tidligere avsetninger (disposisjonsfond + bundne fond) -1 074 979
Endring -49 832 

Gavefond budnet

Romerike Krisesenter IKS har egen bankkonto for gaver der innbetalinger fra ulike givere bokføres. 
Kostnader som skal dekkes av gavepenger, blir utbetalt fra driftskontoen gjennom året, og 
kontoregulering foretas annenhver måned. 

Mottatte gaver i 2019 er kr 126 637. 

FOND Saldo pr 
01.01.

Endring Saldo pr 
31.12.

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 2 447 664 480 802 2 928 466 
Sum disposisjonsfond 2 447 664 480 802 2 928 466 

Bundne driftsfond
5510002 Gavefond bundet 669 072 -85 740 583 332 
5510003 Øremerkede midler (krim.forebygg) - 35 908 35 908 
Sum bundne driftsfond 669 072 -49 832 619 240 
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Note 7 – Investeringer og anleggsmidler 
Representantskapet vedtok. i møte 19.12.2012 i sak. 19/2012 følgende: 

«Representantskapet gir selskapets styre fullmakt til å ta opp lån inntil kr 55 mill. med formål å bygge 
nytt krisesenter.» 

Bygget ble tatt i bruk i mai 2014. 

Romerike Krisesenter IKS har i samarbeid med Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS (som har vært 
byggeleder i byggeprosessen) foretatt en oppdeling av bygget for å føre mest mulig korrekte 
avskrivninger over eiendelenes levetid f.o.m. 2015. Avskrivninger ble foretatt f.o.m. 2015. 

Anleggsmidlene ble registrert med anskaffelseskost uten kompensasjonsberettiget mva ved aktivering i 
2015-regnskapet, dvs. kr 9 946 885 for lavt beløp. Dette er korrigert i 2019-regnskapet, og medfører en 
økning på anleggsmidlene og kapitalkontoen. 

I 2019 er det investert kr 477 250 i nytt ventilasjonsanlegg. Dette avskrives f.o.m. 2020.  

Anskaffelses- 
kost 

 Akkumulerte 
avskrivninger 

2015-2018

 Årets 
avskrivninger 
2019 inkl. korr.

 Bokført verdi 
pr. 31.12.2019 

 Antall års 
avskrivning 

 

Hovedbygg 31 794386 2 047 208 1 132 233 28 614 945 50 1)
Tomt 5 228 560 - - 5 228 560 0 1)
Teknisk anlegg 14 977 860 2 396 456 1 348 007 11 233 397 20 1)
Kennel-.anlegg 755 743 241 836 136 033 377 874 10 1)
Vent. anlegg 477 250 - - 477 250 20 1)
Inventar 2753 976 1 258 960 708 165 786 851 7 2)
IKT-utstyr 225 311 144 200 81 111 - 5 2)
SUM 56 213 086 6 088 660 3 405 549 46 718 877

1) Sum faste eiendeler/anlegg 
2) Sum utstyr, maskiner, transportmidler

Note 8 – Langsiktig gjeld 
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken AS på kr 37102 310 ved årsskiftet. Selskapet har 
innbetalt kr 1 514 380 i ordinære avdrag i 2019. 
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Note 9 – Arbeidskapital    

Anskaffelse og anvendelse av midler  Regnskap 
2019 

 Reg. 
budsjett 

 Oppr.
budsjet 

 Regnskap 
2018 

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  24 316 668 23 562 000 23 562 000 23 749 100

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 95 450    -    -    -   

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 184 862  -    -   130 328

Sum anskaffelse av midler 24 596 979 23 552 000 23 562 000 23 879 728

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 22 168 369 21 481 000 21 481 000 21 120 979 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  477 250 550 000   550 000       -   

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 2 349 846 2 371 000 2 371 000 2 211 697 

Sum anvendelse av midler 24 995 485 24 402 000 24 402 000 23 332 676 

Anskaffelse - anvendelse av midler -398 485 -840 000 -840 000 547 052 

Endring i ubrukte lånemidler -  -    -   -

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -    -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
Invest

 -    -    -    -   

Endring i arbeidskapital -398 485 -840 000 -840 000 547 052 

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 1 058 294 862 601 - 2 086 128
Bruk av avsetninger 1 456 779 1 702 601 840 000 1 539 076
TIi avsetning senere år - - - -
Netto avsetninger -398 485 -840 000 -840 000 547 052

lnt. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv. 3 430 606 1 549 000 1 549 000 1 547 293
Interne utgifter mv. 3 430 606 1 549 000 1 549 000 1 547 293
Netto interne overføringer - - - -
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Note 9 – Arbeidskapital forts.    

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2019 Regnskap 2018

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler -809 930 825 073 

Endring ihendehaverobl og sertifikater  -    -   

Endring kortsiktige fordringer 126 223 -5 550 937

Endring premieavvik -81 780 18 304 
Endring aksjer og andeler  -    -   

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -765 487 -4 707560

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) 367 002 5 254 611 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -398 485 547 052

Note 10 – Korrigering av tidligere års feil 
Romerike Krisesenter IKS tok i bruk nytt bygg i mai 2014, og avskrivninger ble foretatt f.o.m. 2015. 

I 2015-regnskapet ble anleggsmidlene registrert med anskaffelseskost uten kompensasjonsberettiget 
merverdiavgift (nettobeløp), men skulle ha vært registrert med bruttobeløp. 

Anskaffelseskost ble registrert med totalt kr 45 788 951, mens det korrekte var kr 55 735 836, dvs.  
kr 9 946 885 for lavt beløp. 

Dette er korrigert i 2019-regnskapet ved at anskaffelseskost pr. anleggsmiddel er økt til korrekt beløp.  
Av årets avskrivninger på kr 3 405 549 gjelder kr 1 883 385 ekstra avskrivninger for perioden 2015-2019.

Konto Kontonavn Ant. 
år  

avskr.

Anskaff.kost 
pr. 01.01.15 

(u/mva) 

Anskaff.kost 
pr. 01.01.15 

(m/mva) 

 Differanse 
anskaff.kost 
(korr. i 2019)

 Ekstra årlig 
avskrivning 

Ekstra avskr.  
5 år:  

2015-2019 

5240000 Inventar 7 2 203 181 2 753 976 550 795 78 685,00 393 425,00
5240001 IKT-utstyr 5 180 249 225 311 45 062 9 012,00 45 062,00
5270000 Hovedbygg 50 25 590 079 31 794 386 6 204 307 124 086,14 620 430,70
5270001 Tomt  

Korshagen 35-37
0

5 228 560 5 228 560 - - -

5270002 Teknisk anlegg 20 11 982 288 14 977 860 2 995 572 149 778,60 748 893,00
5270003 Kennel-anlegg 

og utebod
10

604 594 755 743 151 149 15 114,90 75 574,50

SUM 45 788 951 55 735 836 9 946 885 376 677,04 1 883 385,20
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Regnskap for Romerike Krisesenter IKS 2019 
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12REVISORS BERETNING 2019

 

Til representantskapet i Romerike Krisesenter IKS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Romerike Krisesenter IKS som viser et ordinært resultat på kr 8 372 
og et regnskapsmessig resultat på kr 33 147. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2019, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale 
selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i styrets årsberetning, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for 
øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk 
i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• Evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket 
i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap er konsistente med 
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Jessheim, 10. mars 2020

Børge Haukland 
oppdragsansvarlig revisor 
Romerike Revisjon IKS
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DRIFTSREGNSKAP/-BUDSJETT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter

Salgsinntekter 7 12 948 000 12 829 000 12 468 000 11 087 307

Refusjoner 6 109 341 355 106 007 000 106 007 000 104 728 533

Overføringer 10 000 0 0 1 205

Andre driftsinntekter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 122 299 355 118 836 000 118 475 000 115 817 045

Driftsutgifter

Lønn inkl sosiale utgifter 4,5 83 937 135 84 681 100 84 681 100 81 679 887

Kjøp av varer og tjenester 8,14 32 746 774 28 284 900 28 284 900 33 706 049

Overføringer drift 3 396 168 3 484 000 3 484 000 2 603 204

Avskrivninger 9 2 461 191 2 653 000 2 653 000 2 524 567

Andre driftsutgifter 9 375 130 8 796 000 8 796 000 8 137 593

Fordelte utgifter 14 -7 953 314 -6 036 000 -6 036 000 -10 482 253

Sum driftsutgifter 123 963 085 121 863 000 121 863 000 118 169 047

Brutto driftsresultat -1 663 730 -3 027 000 -3 388 000 -2 352 002

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 526 281 220 000 220 000 481 746

Sum eksterne finansinntekter 526 281 220 000 220 000 481 746

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 45 312 60 000 60 000 43 320

Avdrag på lån 10 424 480 492 000 492 000 424 480

Sum eksterne finansutgifter 469 792 552 000 552 000 467 800

Resultat eksterne finanstransaksjoner 56 489 -332 000 -332 000 13 946

Motpost avskrivninger 9 2 461 191 2 653 000 2 653 000 2 524 567

Netto driftsresultat 853 950 -706 000 -1 067 000 186 511

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 13 173 716 0 0 1 068 436

Bruk av disposisjonsfond 0 1 067 000 1 067 000 0

Bruk av bundne fond 13 553 506 0 0 710 567

Sum bruk av avsetninger 727 222 1 067 000 1 067 000 1 779 003

Overført til investeringsregnskapet 361 053 361 000 0 723 362

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 13 173 716 0 0 1 068 436

Avsatt til bundne fond 0 0 0 0

Sum avsetninger 534 769 361 000 0 1 791 798

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 046 402 0 0 173 716
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KAPITALREGNSKAP/-BUDSJETT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 40 800 42 000 0 130 644

Momskompensasjon investering 0 1 400 000 1 400 000 200 113

Statlige overføringer 1 046 0 0 0

Sum inntekter 41 846 1 442 000 1 400 000 330 757

Utgifter

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 0 5 600 000 5 600 000 2 012 374

Overføringer 0 1 400 000 1 400 000 200 113

Sum utgifter 0 7 000 000 7 000 000 2 212 487

Finanstransaksjoner

Kjøp av aksjer og andeler 402 899 403 000 0 423 697

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 402 899 403 000 0 423 697

Finansieringsbehov 361 053 5 961 000 5 600 000 2 305 427

Dekket slik:

Overført fra driftsbudsjettet 361 053 361 000 0 723 362

Bruk av bundne fond 0 0 0 794 022

Bruk av disposisjonsfond 0 3 200 000 3 200 000 788 043

Låneopptak 0 2 400 000 2 400 000 0

Sum finansiering 361 053 5 961 000 5 600 000 2 305 427

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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BALANSEREGNSKAP 
 

 
 
 

Ski, 25. februar 2020 

 

 

 

 
Bente Hedum  Nina Ramberg  Inger Johann Bjørnstad  Torun Olsen 

Styreleder  Nestleder  Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

Joar Solberg  Bård Martin Tollefsen Petter Narvesen   Lino Inversini 

Styremedlem  Styremedlem  Ansatt repr.   Ansatt repr 

Noter 2019 2018

EIENDELER

Anleggsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler 9 22 540 400 25 065 927

Aksjer og andeler 4 131 152 3 728 253

Pensjonsmidler 4 161 688 657 153 142 714

Sum anleggsmidler 188 360 209 181 936 894

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 12 2 622 660 1 763 442

Premieavvik 4 3 182 382 1 912 189

Kasse, bankinnskudd 11 16 401 257 19 770 335

Sum omløpsmidler 22 206 299 23 445 966

SUM EIENDELER 210 566 508 205 382 860

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Disposisjonsfond 13 5 584 447 5 410 731

Bundne driftsfond 13 1 755 770 2 309 276

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 046 402 173 716

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Kapitalkonto 3 -7 683 132 -1 885 849

Sum egenkapital 703 487 6 007 874

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 4 194 201 872 181 556 794

Annen langsiktig gjeld 10 1 841 470 2 265 950

Sum langsiktig gjeld 196 043 342 183 822 744

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 13 819 679 15 552 242

Sum kortsiktig gjeld 13 819 679 15 552 242

SUM EIENDELER 210 566 508 205 382 860
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Note 1 Organisering og regnskapsprinsipper 
 
Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer 971 011 661 

opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 

Det er foretatt en sammenslåing mellom Nordre- og Søndre Follo Brannvesen IKS 

01.07.2015. Selskapet eies av Enebakk kommune (9%), Frogn kommune (13%), 

Nesodden kommune (16%), Oppegård kommune (22%), Ski kommune (25%) og Ås 

kommune (15%). 

 

Representantskapet velger styre med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. De 

ansatte er representert med 2 ansatte i styret. Representantskapet er øverste organ for 

virksomheten, og er representert av ordførerne i eierkommunene. 

 

Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet er 

finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midler som er 

tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. Hovedregel er at alle inntekter 

og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller 

investeringsregnskapet enten de er betalt eller ikke. 

 

Seksjon feiing, avdeling 1060, er et selvkostområde. Eventuelt merforbruk knyttet 

til feieroppgaver motregnes et selvkostfond. 

 

Selskapet er ikke skattepliktig. 
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Note 2 Endringer i arbeidskapitalen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2019 31.12.2018 Endring

Balanseregnskapet:

2.1 Omløpsmidler 22 206 299 23 445 967

2.3 Kortsiktig gjeld 13 819 679 15 552 243

Endring arbeidskapital i balanse 8 386 620 7 893 724 492 896

Drifts- og investeringsregnskapet:

Anskaffelse av midler:

Inntekter driftsregnskap 122 299 355 115 931 256

Inntekter investeringsregnskap 41 846 330 757

Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 526 281 481 746

Sum anskaffelse av midler 122 867 482

Anvendelse av midler:

Utgifter driftsregnskap 121 501 893 115 758 691

Utgifter investeringsregnskap 402 899 2 212 487

Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 469 792 891 496

Sum anvendelse av midler 122 374 584

Anskaffelse - anvendelse av midler 492 896

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+) 0

Endring arbeidskapital i drifts- og inv.regnskap 492 896
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Note 3 Kapitalkonto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalkontoen viser egenkapitalfinansieringen av anleggsmidler.

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 1 885 849

Salg fast eiendom og  anlegg

Avskrivning fast eiendom og anlegg

Nedskrivning fast eiendom og anlegg

Aktivering faste eiendom og anlegg

Nedskrivning fast eiendom og anlegg

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 64 336

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 2 461 191

Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

Salg av aksjer og andeler

Nedskriving av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer og andeler 402 899

Oppskrivning av aksjer og andeler

Aktivering av pensjonsmidler 8 545 943

Mottatte avdrag på utlån

Av- og nedskrivning på utlån

Utlån

Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån

Avdrag på eksterne lån 424 480

Endring pensjonsforpliktelser 12 138 524

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 506 554

Urealisert valutatap

Urealisert valutagevinst

UTGÅENDE BALANSE 7 683 132
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Note 4 Pensjon 
 
Generelt om pensjonsordningen i selskapet 

Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket 

gjennom pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen 

omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon. Ordningen gir rett til en definert ytelse i 

henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. 

 

Selskapet har særaldersgrense for sine ansatte. Ansatte som har stilling med særaldersgrense 

65 eller 60 år, kan fratre med alderspensjon inntil 3 år før denne aldersgrense hvis sum 

medlemstid og alder er minst 85 år. Ansatt som ikke fyller 85-års kravet, kan fratre med 

alderspensjon ved nådd særaldersgrense. Ansatte som inngår i den ordinære 

utrykningsstyrken med utrykningsplikt har særaldersgrense 60 år. Ansatt med aldersgrense 70 

år, kan fratre med alderspensjon fra fylte 67 år. Pensjonene samordnes med utbetalinger i fra 

folketrygden. 

 

Det er inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020. De regnskapsmessige 

effekter av dette kommer i 2020. 

 

For AFP/tidlig pensjon kan arbeidsgiver velge utjevning, selvrisiko eller en kombinasjon av 

disse. Follo Brannvesen IKS har valgt 100% utjevning. Dvs. at selskapet betaler 0,9% av 

innrapportert lønnsgrunnlag i året til et utjevningsfelleskap for AFP 62-64. 

 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med 

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 

lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn 

pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell 

mellom disse to størrelsene.  

 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 

oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og 

skal inntekt- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  

 

Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2018 og 2019. 

 

 
 

Langsiktige økonomiske forutsetninger  (oppgitt i %)

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,50

Diskonteringsrente 4,00

Årlig lønnsvekst 2,97

Årlig G-regulering 2,97

Årlig vekst i pensjonsregulering 2,20
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Follo Brannvesen har valgt å avskrive pensjonsutgifter over 7 år. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pensjonsutgifter i driftsregnskapet 2019 2018

A   Beregnet netto pensjonskostnad 9 070 743       8 782 943       

B   Forfalt pensjonspremie (eks.adm.kostnader) 10 522 390     9 237 358       

C   Årets premieavvik (A-B) -1 451 647      -454 415         

D   Amortisering av tidligere års premieavvik 338 269          293 042          

E   Administrasjonskostnad 452 776          543 450          

F   Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering 

(B+C+D+E) 9 861 788       9 619 435       

G   Pensjonstrekk ansatte 1 119 038       1 071 119       

      Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 8 742 750       8 548 316       

Akkumulert premieavvik 2019 2018

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr.1.1.) 1 675 880      1 514 513    

+Årets premieavvik 1 451 647      454 415       

-Sum amortisert premieavvik dette året -338 269        -293 042     

=Akkumulert premieavvik 31.12. 2 789 258      1 675 886    

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 393 285         236 303       

Sum akkumulert premieavvik inkl.arb.g.avgift 3 182 543      1 912 189    

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse 2019 2018

Netto pensjonsforpliktelser pr.1.1. 24 902 787      29 250 507   

Årets premieavvik -1 451 647      -454 415       

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 5 044 228        -3 893 305    

Netto pensjonsforpliktelser pr.31.12., herav 28 495 368      24 902 787   

Brutto pensjonsforpliktelse 190 184 025    178 045 501 

Brutto pensjonsmidler 161 688 657    153 142 714 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 4 017 847        3 511 293     

Medlemsstatus 1.1.2019 1.1.2018

Antall aktive                                                                                       139                142                

Antall oppsatte                                                                                     67                  56                  

Antall pensjoner                                                                                    26                  26                  

Gj.snittelig pensjonsgrunnlag, aktive                                                               397 490         389 416         

Gj.snittelig alder, aktive                                                                          42                  41                  

Gj.snittelig tjenestetid, aktive                                                                    8                    8                    
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Note 5 Ytelser til ledende personer og revisor 
 

 
 
 

Note 6 Overføringer mellom selskap og deltakere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytelser til ledende personer 2019 2018

Daglig leder:

Lønn 1 147 190 1 177 522

Innskudd til ordinær pensjon 165 039 137 865

Styre 153 159 170 483

Godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor er Follo distriktsrevisjon 81 250 81 250

2019 2018

Ski kommune 26 611 060 25 905 002

Oppegård kommune 23 501 464 22 878 001

Enebakk kommune 8 886 878 8 651 000

Frogn kommune 13 793 168 13 445 001

Nesodden kommune 14 658 700 14 298 002

Ås kommune 15 707 828 15 312 001

103 159 098 100 489 007
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Note 7 Eksterne inntekter og utgifter 
 

 
 
 

Note 8 Leie- og leasingavtaler 
 

 
 
Leasingavtalene er vurdert til å være operasjonell i henhold til KRS nr 8. 

Mercedes Benz er forlenget i 2 år fra opprinnelig avtale. 

 
 

Note 9 Varige driftsmidler 
 

 
 
 

Inntekter: 2019 2018

Avg.frie inntekter og gebyrer 1 159 945 666 988

Avg.pliktige inntekter 2 607 199 2 610 055

Alarminntekter 9 175 981 7 905 720

Salg av driftsmidler 4 875 149 399

Utgifter:

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 32 710 628 35 807 434

(Inkludert drift og investering)

Kjøp av varer og tj som erstatter tj.prod. 9 375 130 8 137 593

tidsperiode

Leieobjekt fra dato til dato

Frankeringsmaskin 01.12.2017 30.11.2020

Multifunksjonsmaskin RICOH Ski brannstasjon 01.07.2018 30.06.2023

Multifunksjonsmaskin RICOH Korsegården 01.03.2017 28.02.2022

Nissan NV200 reg.nr. EL 50064 12.02.2015 12.02.2020

Nissan NV200 reg.nr. EL 50065 12.02.2015 12.02.2020

Nissan NV200 reg.nr. EL 50066 12.02.2015 12.02.2020

Mercedes Benz Vito reg.nr. AJ 76595 01.12.2017 30.11.2019

BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR EDB-UTSTYR TOTAL

Anskaffelseskost 01.01. 8 446 238     558 697            36 022 647          3 459 840        886 746             49 374 168

Årets tilgang 0 0 0 0 0 0

Årets avgang -64 336 0 0 0 0 -64 336

Akk. Anskaffelseskost 31.12 8 381 902 558 697 36 022 647 3 459 840 886 746 49 309 832

Akk.avskrivninger 01.01 4 215 318 558 697 16 369 000 2 278 480 886 746 24 308 241

Årets avskrivninger 664 099 0 1 613 016 184 076 0 2 461 191

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

Akk.avskrivninger 31.12 4 879 417 558 697 17 982 016 2 462 556 886 746 26 769 432

Bokført verdi pr.31.12 3 502 485 0 18 040 631 997 284 0 22 540 400

Økonomisk levetid 10 10 20 10 5
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Follo Brannvesen IKS har pr. 31.12.2019 varige driftsmidler på til sammen  

22 540 400 kroner. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet. 

 
 

Note 10 Langsiktig gjeld 
 

 
 
Follo Brannvesen IKS beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7, forenklet 

formel. Minimumsavdrag beregnes som sum langsiktig gjeld dividert med sum anleggsmidler 

(jf.kommuneloven §50 nr.1 og 2) og multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. 

Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger på 

lånefinansierte anleggsmidler. 

 

 
 

Et positivt avvik betyr at selskapet betaler mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslit 

(avskrivningene) på varige driftsmidler. 
 

 
 

Note 11 Bundne midler av bankinnskudd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Selskapets samlede lånegjeld 1 841 470        2 265 950     

Kommunalbanken, flytende rente 1 389 530        1 588 030     

Kommunalbanken fast rente 451 940           677 920        

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 424 480 424 480

Beregnet minimumsavdrag 222 491 267 640

Avvik 201 989 156 840

31.12.2019 31.12.2018

Bankinnskudd 16 401 257 19 770 334

Herav bundne midler på skattetrekkskonto 3 119 445 2 861 788
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Note 12 Kundefordringer 
 
Selskapets kundefordringer utgjør 1.381.964 kroner pr 31.12.19. I 2019 ble det utgiftsført 

tapsavsetninger på 6.655 kroner. 

 

 
 
 

Note 13 Spesifikasjon av endring i fond 
 

 
 
 
 

Note 14 Administrasjonskostnad 
 
Follo Brannvesen fordeler kostnaden for administrasjonsavdelingen ut på selvkostområdet 

(seksjon feiing). I 2019 ble det fordelt 2.259.000. Til sammenlikning 2.299.000 i 2018. Dette 

er ikke budsjettert. 

 

 

 

DISPOSISJONSFOND

2561001 1050 Beredskapsavd. 2019 2018

IB 01.01 5 410 730 5 130 337

540 Avsetning til disp.fond 173 716           1 068 436     

940 Bruk av disp.fond 0 -788 043

UB 31.12 5 584 446 5 410 730

BUNDET DRIFTSFOND

2511001 1060 Feieseksjonen 2019 2018

IB 01.01 2 309 276 3 813 865

550 Avsetning til bundet inv.fond

950 Bruk av bundne fond -553 506 -1 504 589

UB 31.12 1 755 770 2 309 276
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Styrets beretning av året 2019 

 

Follo brannvesen IKS ble etablert 1.7.2015 etter en sammenslåing av Nordre- og Søndre Follo 
brannvesen IKS. Representantskapet valgte nytt styre i møte den 11.10.2017. Styrene i Follo brannvesen 
har i 2019 avholdt 7 møter og behandlet 28 styresaker og 3 referatsaker. Sakene er i hovedsak knyttet til 
planer for virksomhetens aktiviteter, brannstasjonsstruktur, tertialrapportering/økonomi og 
arbeidsgiverrelaterte saker. Ett av styremøtene var et heldagsmøte hvor Statens vegvesen var invitert til 
å presentere nye planer for Oslofjordtunellen og Direktoratet for samfunnssikkerhet for ny forskrift, 
fremtidens brannvesen og ansvar i fht samferdselsprosjekter. 
 
Virksomheten  
Selskapet skal ivareta kommunenes og innbyggernes sikkerhet i forhold til lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med tilhørende 
forskrifter. 

Administrasjon, operativ ledelse og salg & markedsavdelingen er lokalisert på hoved- brannstasjonen i 
Ski. Forebyggende avdeling er lokalisert på Korsegården i Ås. I tillegg er det lokalisert 
brannstasjonsberedskap med hjemmevakt i Enebakk. Nesodden har dag kasernering 0730 – 1500 på 
hverdager og hjemmevakt på kveld og helg.  
Korsegården, Ski og Oppegård brannstasjoner har døgn kasernerte brannmannskaper.  
Med unntak av Korsegården brannstasjon eies brannstasjonene av den enkelte kommune, men leies ut til 
selskapet. Feiertjenester utføres av selskapet i alle 6 kommuner.  
 

Pr 31.12 hadde selskapet 141 stillingshjemler som utgjør 98,48 årsverk. Av 141 stillingshjemler utgjør 
97 heltidsansatte i 100 % stilling, 36 deltidsansatte i 3,1 % stilling, 5 deltidsansatte i 3,75%, 4 
deltidsansatte i 4,3 % stilling. 7 ansatte har både heltids- og deltidsstilling. I tillegg til 141 
stillingenshjemler er det 2 lærlingplasser. 2 midlertidig stillinger ble avviklet i løpet av 2019.   
 
Økonomi  
Selskapet hadde en samlet omsetning (driftsinntekter) på kr 122.299.355,- hvor kr 103.159.098,- er 
refusjoner fra eierne. Selskapet styres etter de økonomiske forutsetningene som er vedtatt av 
representantskapet og styret. Årets resultat resulterte i et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
1.046.402,-. Mindreforbruket kommer som følge av vakante stillinger. Mindreforbruket på kr 
1.046.402,- foreslås avsatt til disposisjonsfondet for å dekke kommende kostnadskrevende investeringer 
på brannbiler og utstyr. 
 
Investeringer  
Det er ikke gjort investeringer i anleggsmidler i 2019. Innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP er på 
kr 402.899,-. Finansiering fra drift er kr 361.053,-. 

Arbeidsmiljø  
I perioden 1.1 til 31.12. 2019 utgjør det totale sykefraværet 6,63 %. Sykefraværet utgjør totalt   992 
dagsverk hvor 348 dager er knyttet til korttidsfravær (inntil 16 dager) og 643 dager er knyttet til 
langtidsfravær (over 16 dager). Størsteparten av sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger. I de 
tilfeller sykefraværet kan henføres til forhold i virksomheten er det iverksatt tiltak.  

Lærebedrift  
Da det er rekrutteringsproblemer til feieryrket og stor turnover er det viktig at selskapet bidrar med å 
utdanne feiersvenner for å sikre god fagkompetanse i selskapet. Selskapet er godkjent som lærebedrift 
med to lærlingplasser, men har som følge av kapasitet kun hatt en lærling. Læringen gjennomførte og 
bestå fagprøven som feiersvenn.  

20



20/20 Referat og orienteringer - 20/00029-3 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

Likestilling  
Av 141 ansatte er 11 kvinner. 1 kvinne inngår i operativ innsatsledelse og 2 kvinner jobber i operativ 
avdeling etter at FBV i 2018 fikk inn sine første kvinnelige brannkonstabler. Selskapet forsøker 
gjennom rekruttering å være attraktive for kvinner. Styresammensetningen i selskapet er i henhold til 
aksjeloven med unntak av de ansattes representanter. Selskapet praktiserer lønn og øvrige betingelser 
uavhengig av kjønn.  
 
Diskriminering  
Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, 
alder, seksuell legning eller religiøsoverbevisning, aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering 
skal ikke forkomme. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som skal forhindre diskriminering.  
Ytre miljø  
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin daglige drift. Forurensing i forbindelse med uønskede 
hendelser i samfunnet forsøkes redusert i størst mulig grad gjennom tiltak iverksatt av 
brannmannskapene.  
 
Framtidsutsikter  
Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes 
hensikt med selskapet. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra 
eierkommunene og styret mener det er grunnlag for videre drift.  
 
 

Ski 25 februar 2020 

 

Bente Hedum  Nina Ramberg  Inger Johann Bjørnstad  Torun Olsen 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem   Styremedlem 

 

Joar Solberg  Bård Martin Tollefsen Petter Narvesen   Lino Inversini 
Styremedlem  Styremedlem  Ansatt repr.   Ansatt repr. 
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 Brann på Remonter -Nesodden 29.11.19 
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         FOLLO BRANNVESEN IKS 

  Årsberetning 2019 1 
 

 
 

 
Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap 
som eies av kommunene Enebakk, Frogn, 
Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.  
 
Selskapet har ansvaret for å forvalte brann- og 
redningstjenesten etter lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om 
brannvesenets redningsoppgaver for eierne av 
selskapet.  
 
Follo brannvesen er dimensjonert i henhold til 
forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen.  

 

Selskapet er organisert i 4 avdelinger med 
underliggende seksjoner: 

• Stab & støtte 

• Operativ med underliggende 5 
brannstasjoner og 1 depot, samt Follo 
sivilforsvarslager. 

• Forebyggende med seksjon 
brannforebyggende, og feiing og 
boligtilsyn 

• Salg & marked med seksjon kurs og 
øvelser, vektertjenester. 

 
Ansvarsområdet dekker et område på ca. 685 
km² og ca. 125 000 innbyggere/brukere.

 
  

GENERELLE OPPLYSNINGER 

Forslag 3 - 4 brannvesen i Øst politidistrikt 

Stortingspropsjon nr 1 (2007-2008): 
 
”Samarbeid mellom kommuner og brannvesen 
ved større enheter gir en mer effektiv 
ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen 
ved større ulykker.” 
 

Stortingsmelding nr 22 (2007-2008): 
 
Kommunegrensene er i mange tilfeller til hinder 
for effektiv utnyttelse av brannvesenressursene i 
en region. For å kunne håndtere store og 
komplekse hendelser må brannvesenets 
ressurser brukes mer effektivt på tvers av 
kommunegrenser. 
 
En utvikling i retning av interkommunale 
brannvesen vil kunne styrke både det 
forebyggende brannvernarbeidet og evnen til å 
håndtere store og komplekse hendelser. Slike 
brannvesen vil ha større personell- og 
materiellressurser under samme ledelse og vil 
også kunne ha en bredere kompetanse i sin stab 
enn den enkelte kommune har mulighet til. 
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Follo brannvesen arbeider for å styrke 
brannsikkerheten for innbyggerne og besøkende i 
kommunene, slik at den enkelte har en opplevelse av 
trygghet.  
 
 
Samfunnet og ulykkespotensialet er i en kontinuerlig 
utvikling, noe som setter nye krav til at brann og 
redningsvesenet er rustet og forberedt på de 
oppgaver og utfordringer som kommer. Der er derfor 
en kontinuerlig prosess å utvikle brannvesenet i den 
retning kommunene (eierne) ønsker og regionens 
innbyggere forventer og fortjener. Nye trusselbilder 
som er kommet de senere år er bl.a. «skyting pågår» 
og «gisseltaking», definert som PLIVO (pågående 
livstruende voldssituasjon). Nødetatene; politiet, 
brannvesenet og ambulansetjenesten har øvelser 
hvor scenario har vært ovennevnte tema. 
 
Operativ tjeneste er i kontinuerlig utvikling både når 
det gjelder utstyr, bemanning og tjenester. For å 
sikre god slagkraft med tilstrekkelig mannskaper og 
utstyr foretas det ofte utrykninger fra flere 
brannstasjoner til branner og ulykker. Dette gir en 
bedre håndtering av hendelsen og bidrar til å 
redusere skadeomfanget. 
 
Med utgangspunkt i Overordnet risiko- og 
sårbarhetsanalyse Brann- og ulykkesrisiko Follo 
Brannvesen IKS (FBV), fra august 2018 ble det 
gjennomført en beredskapsanalyse. Formålet med 
analysen var å komme frem til en riktig dimensjonert 
beredskap som står i forhold til det avdekkede 
risikobildet for brannvernregionen. 
Beredskapsanalysen identifiserer nye behov innenfor 
kompetanse, bemanning og materiell/ utstyr. Det er 
utarbeidet en handlingsplan med tiltak som operativ 
avdeling jobber med.  
 
Norconsult fikk i oppdrag å utrede og vurdere 
fremtidig brannstasjonsstruktur for 
deltakerkommunene. Formålet med oppdraget var "å 
gi regionen en best mulig beredskap innenfor et 
forsvarlig kostnadsnivå". 4 ulike alternativer på 
plassering og antall vaktlag ble vurdert for 
kommunene Frogn, Nordre Follo og Ås. Norconsult 
konkluderte med at det er vanskelig å foreslå en 
fremtidig løsning med to stasjoner og to vaktlag. 
Dette alternativet er innenfor gjeldende forskriftskrav, 
men det vil medføre en betydelig reduksjon i 
beredskapen og slagkraften til FBV, sammenlignet 
med dagens nivå. Basert på forventet utvikling i 
samfunnet, befolkningsvekst, endringer i klima og 
brannvesenets oppgaver så vurderes det å gå ned til 
to vaktlag å være et mindre fremtidsrettet alternativ 
for regionen. Det er anbefalt å fortsette med 3 

brannstasjoner med samme bemanning som i dag. 
Saken utredes fortsatt. 
 
Antall hendelser i operativ avdeling er litt mindre enn 
året før, dvs 2%. Antall oppdrag svinger litt fra år til 
år. Utrykning til automatiske brannalarmer (ABA) 
(28%) til næring og privat boliger har steget med 
13%. Mange av utrykningene til ABA blir avklart før vi 
kommer frem til bygningen. Alene utgjør ABA 
oppdragene 65 % av registrerte oppdrag i 2019. 
Helserelaterte utrykninger har hatt en nedgang på 
14%.  
 
Tilsynene feierseksjon utfører i boliger med 
fyringsanlegg er et godt forebyggende tiltak. Tilsynet 
avdekker manglende og ikke fungerende 
røykvarslere, brannfarer i tilknytting til 
fyringsanlegget, i tillegg til informasjon og 
holdningsskapende arbeid mot boligeierne. Hvert år 
oppdages mange brannfarlige avvik. Feiing og 
boligtilsyn er i endring og det vil i fremtiden bli mere 
risikobasert vurderinger som ligger til grunn når feie- 
og tilsynsintervaller settes. Feiing og tilsyn skal nå 
også utføres på fritidsboliger og vil være et 
satsningsområde kommende år. Seksjonen er også 
en viktig ressurs i forhold til å avdekke brannrisikoer 
hos beboere i risikoutsatte grupper. 
 
Seksjon brannforebyggende har lagt ned en stor 
arbeidsinnsats i å innarbeide gode rutiner, sjekklister 
og arbeidsverktøy. Det er også tatt i bruk nytt 
fagsystem, der alle objekter er registrert og 
kategorisert. Dette for å sikre god oversikt og 
systematisk gjennomføring av det risikobaserte 
brannforebyggende arbeidet rettet mot særskilte 
brannobjekter. Forskriftens krav til at det 
brannforebyggende arbeidet skal være risikobasert 
har gitt seksjonen et større handlingsrom og samtidig 
noen utfordringer i forhold til valg av riktig 
arbeidsmetoder for å øke brannsikkerheten til 
innbyggere. Ett økende antall bekymringsmeldinger 
viser at det er viktig med ett stadig større fokus på 
risikobasert brannforebyggende arbeid mot andre 
områder enn de tradisjonelle tilsynsobjektene.  
 
Revidering av forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen drar ut i tid/år. 
Samfunnssikkerhetsministeren signaliserte at ny 
forskrift skulle sendes ut på høring i starten av 2020.   
 
Brannsjefen vil avslutningsvis berømme innsatsen fra 

de ansatte i det arbeidet som er nedlagt for å trygge 

og ivareta innbyggerne i våre eierkommuner. Vi 

nådde målet med null branndøde i vårt distrikt i 2019. 

 

  

 

BRANNSJEFENS KOMMENTARER 
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Representantskapet  
Øystein Slette leder Enebakk vara Hans Kristian Solberg  

Hanne Opdan   nestleder Ski  vara Camilla Hille  
Thomas Sjøvold  Oppegård vara Siv Kaspersen 
Odd Haktor Slåke  til 8.10  Frogn vara Rita Hirsum Lystad 
Hans Kristian Raanaas fra 8.10 Frogn vara Rita Hirsum Lystad 
Ola Nordal  Ås vara Jorunn Nakken 
Truls Wickholm   Nesodden vara Erik Adland 
 
Representantskapet har hatt 6 saker til behandling i 3 møter. 
 
Styret  
Bente Hedum leder  vara  Thore Vestby 
Nina Ramberg nestleder  vara  Knut Oppegaard  
Inger Johanne Bjørnstad   vara  Vidar Kolstad 
Joar Solberg    vara  Katrine Behrset 
Bård Martin Tollefsen      vara  Audun Fiskvik 
Georg Stub   vara Torunn Olsen 
Petter Narvesen Ansattes representant vara Tore Støkken 
Joakim Tveter     Ansattes representant vara  Lino Inversini 
 
 
Styrene har behandlet 28 styresaker og 3 referatsaker til behandling i 7 møter.  
 
 
 
 

 

BRANNVESENETS STYRENDE ORGANER OG ORGANISASJON 
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Brannsjefens ledergruppe har bestått av Roger Thompson, Janne Hovdenakk, Jens Lippestad fra 21.1-
18.11, Freddy Filling kst 1.1-20.1 og 18.11- d.d., Jarl Høvring, Gunn Elin Forsell og brannsjef Dag 
Christian Holte. Lederteamet har jevnlige møter. 
 
Brannsjefen er medlem i lokal redningssentral som brannfaglig rådgiver for politimesteren og er 
representant for alle brannvesen i Øst politidistrikt.  
 
I tillegg sitter brannsjefen i følgende råd/utvalg: 

• Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord (IUA) 

• Styremedlem IUA på vegne av Follo kommunene 

• Beredskapsrådet i Ski og Frogn kommuner 

• Nasjonalt brannfaglig råd på vegne av brannvesen i Øst politidistrikt  

 

ORGANISASJONSKART 

HR 
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Avdelingen Stab & støtte  
Avdelingen har ansvar for følgende oppgaver: 

- Lønnskjøring 

- Utgående fakturering 

- Håndtering og kontering av inngående 

faktura 

- Avstemminger 

- Reiseregninger 

- Fraværsregistrering, sykemeldinger og 

refusjoner 

- Post og sentralbord 

- Budsjettering 

- Regnskapsavslutning og 

måneds/tertialrapportering 

- Årsregnskap 

- Innkjøp av diverse mindre artikler 

- Forsikring 

- Anbudsprosesser 

- Controlling og analyse 

- Regnskap og lønn for Øst110 

Avdelingen består av 4 ansatte, konsulent regnskap, 
konsulent lønn og avdelingsleder. Fra og med 1. 
desember ble ny regnskapsansvarlig ansatt for å 
ivareta de oppgaver som tidligere har vært utført hos 
Oppegård kommune. Avtalen med Oppegård utløp 
31.12.19, det vil si at regnskap utføres i sin helhet 
hos Follo Brannvesen. I tillegg har vi ansvar for 
regnskap og lønn for Øst110. Arbeidsoppgavene er 
hensiktsmessig fordelt med tanke på bemanningen. 
Alle har sine primære arbeidsoppgaver, men det har 
blitt jobbet med opplæring for sekundære 
arbeidsoppgaver i tilfelle ekstra behov eller fravær.  
I forbindelse med at avtalen med Oppegård ble 
avsluttet 31.12.19 ble det anskaffet nytt økonomi-
/lønnssystem som ble satt i drift fra 01.01.20. 
 
HR 

Stillingen er plassert i stab hos brannsjefen. 
Personal- og arbeidsmiljørelaterte saker, rekruttering, 
lederstøtte, drøftemøter, AMU, deltakelse 
lønnsforhandlinger, utarbeidelse felles 
rutinebeskrivelser, personaloppfølging og samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten er vesentlige 
arbeidsoppgaver. I tillegg koordinator for HR-faglig 
forum som er et samarbeidsorgan med andre 
nærliggende brannvesen.  
Det har gjennom året vært flere store og utfordrende 
arbeidsoppgaver.  
 
Bedriftshelsetjenesten 
Avtalen med Frisk HMS fungerer godt. De ansattes 
helse blir godt ivaretatt. Avtalen innebærer årlig 
legeundersøkelse av ansatte etter fastlagte rutiner.  
I samarbeid med Frisk HMS legger ledelsen i 
januar/februar hvert år opp mål for denne tjenesten. 
Evaluering foretas ved behandling av 
bedriftshelsetjenestens årsrapport i et av 
Arbeidsmiljøutvalgets første møter hvert år. Frisk 
HMS er også med i dialogmøter for å kunne følge 
opp sykemeldte medarbeidere på et medisinsk nivå 
og for å kunne forebygge sykemeldinger som følge 

av belastninger i arbeidsmiljøet, og ellers der det er 
ønskelig/behov. Alle mannskaper i utrykningsstyrken 
gjennomgår etter fastsatte intervaller/rutiner en 
hvilende EKG (ny), styrke-test og en kondisjonstest. 
Styrke- og kondisjonstesten gjennomføres av egne 
mannskaper. Samtlige i beredskapsavdelingen skal 
gjennomgå tester og undersøkelser før ansettelse. 
Søkere som ikke består testene tilfredsstillende er 
det ikke aktuelt å ansette.  
 
Vernerunder 
Det er foretatt vernerunde på brannstasjonene i 
henhold til internkontrollens pkt. 12.2. Det er 
utarbeidet rapport etter vernerunden. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 4 møter hvor 19 
saker har blitt behandlet. AMU har som målsetning å 
avholde 4 møter pr. år for behandling av 
arbeidsmiljøsaker og målsetning er oppnådd for 
2019. 
 
Sykefravær i perioden 1.1-31.12.2019: 
I perioden 1.1 til 31.12. 2019 utgjør det totale 
sykefraværet 6,63 %. Sykefraværet utgjør totalt 992 
dagsverk hvor 348 dager er knyttet til korttidsfravær 
(inntil 16 dager) og 643 dager er knyttet til 
langtidsfravær (over 16 dager).  
Størsteparten av sykefraværet skyldes 
langtidssykemeldinger. I de tilfeller sykefraværet kan 
henføres til forhold i virksomheten er det iverksatt 
tiltak. Individuelle oppfølgingsplaner med målsetning 
for tilrettelegging gjennomføres med 
langtidssykemeldte og i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. Dialogmøter med respektive 
deltakere gjennomføres i samsvar med NAV sine 
retningslinjer.  
 
 
Skader 
Brannvesenet har i perioden 1.1-31.12.19 ingen 
innrapporterte alvorlige skader i forbindelse med 
innsats.  
 
IA-avtale 
Den 18. desember 2018 signerte regjeringen og 
partene i arbeidslivet en ny IA-avtale for perioden 
2019-2022. Den nye avtalen om et inkluderende 
arbeidsliv skiller seg i første rekke fra den forrige ved 
at den retter seg mot hele arbeidslivet og har to 
innsatsområder: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 
og innsats mot lange sykefravær. I NAV Øst-Viken 
ble det bestemt at deres innsats skulle rettes mot 
store virksomheter med høyt fravær, og spesielt mot 
noen bransjer. FBV mistet på bakgrunn av den nye 
avtalen sin IA-rådgiver/kontaktperson Nav 
arbeidslivssenter 
 

 

ADMINISTRASJON 
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OPERATIV AVDELING 
 

 
Bilde fra storbrannen Prestegårdsveien i Enebakk. 

 

Avdelingen består av 104 personer og beredskapen er bygd opp med både med 

hjemmevaktordninger, dagkasernering, døgn kasernerte mannskaper. 

Det er dimensjonert med 24 personer på vakt til enhver tid i Follo Brannvesen. 

 

Mål for avdelingen 

Være et av landets beste brannvesen, med tilstrekkelig og tidsriktig utstyr og med motiverte, 

godt utdannede og øvede mannskaper. Vi har et mål om 0 branndøde og ingen skader på egne 

mannskaper. 

 

Avdelingen har som primærområde. 

• Brannslokking 

• Ulykker på vei, jernbane og til sjøs 

• Overflateredning i vann og sjø 

• Akuttberedskap ved forurensning på 

land og sjø 

• Lenseoppdrag på land og i båt 

• Restverdiredning (RVR) 

• Tau- og høyde redning 

• Assistere helse, politi og andre etater 

ved akutte situasjoner 

 

Andre oppgaver som Operativ bistår. 

 

• Intern øvelse og opplæring 

• Bistå ved eksterne øvelser 

• Befaring av bygninger, veier, tunneler 

og jernbane, og lage innsatsplaner 

• Vedlikehold av eget materiell og utstyr 

• Kontroll med sivilforsvarets utstyr 

• Nedbrenninger av hus 

• Trefelling 
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Brannstasjoner 

Oppegård brannstasjon har pusset opp kjøkkenet med ny benkeplate og nye ovner, det var 

mannskapene selv som sto for jobben. FBV og eiendomsavdelingen fikk dette til i sammen. 

Vi er ikke helt i mål med ren og skitten sone, men det er satt ned en gruppe sentralt i FBV 

som ser på løsninger. 

 

Nesodden brannstasjon har et generelt behov for oppussing av gulv i vognhaller da dette er 

meget slitt, dette er under utredning og det må også her utredes mer angående ren/skitten 

sone. 

 

Enebakk brannstasjon er en ny stasjon som tilfredsstiller dagens krav. 

Korsegården brannstasjon har fått orden på ren og skitten sone.  

Ski brannstasjon har slitte gulv i vognhallene, det må også her sees på ren/skitten sone. 

 

Follo brannvesen har stort fokus på kreftfare blant brannmenn/kvinner i yrket, derfor 

utredes det løsninger for ren/skitten sone på de forskjellige stasjonene. Det er satt ned en 

intern gruppe som ser på løsninger for hele brannvesenet. 

 

 

Kurs/øvelser/opplæring  

Det er avholdt internt aspirantkurs for 8 nye aspiranter på deltid for Enebakk og Nesodden. 

Der var det også med ansatte fra forebyggende avdeling som et ledd i samarbeid mellom 

avdelingene, noe som ble godt mottatt fra de ansatte. 2 ansatte har vært på befalskurs via 

Norges Brannskole for å inneha rollen som Utrykningsledere. Operativ avdeling fokuserer 

mye på øvelser, vi har en egen øvelsesplan som følges hele året. Vi sender også de ansatte på 

eksterne kurs for spesial kompetanse. Vi benytter oss av øvingsanlegget til Oslo brann og 

redningsetat for å få gjennomført våre lovpålagte varme røykdykkerøvelser, det samme 

gjelder Falck-Nutec sitt anlegg på Nesodden. Dette er tjenester vi må kjøpe, da vi ikke har 

disse mulighetene selv. Det jobbes med å få noe felles for de brannvesener som ligger tett mot 

Oslo med tanke på felles treningsfelt. 

 

Ansettelser 

Det var 2 konstabler som gikk av med pensjon etter lang og tro tjeneste i FBV. Stillingene ble 

lyst ut. Det var 93 søkere til stillingene så det viser at det er stor interesse for å jobbe som 

brannkonstabel her i Follo. Etter mange og omfattende tester så var det 2 som jobber deltid på 

Nesodden som fikk tilbud om fast ansettelse på heltid. Veldig hyggelig at vi rekrutterer fra 

våre egne, det beviser at den jobben vi legger ned på kurs/kompetanse holder høyt nivå. Det 

er gitt permisjon i 6 måneder til en konstabel som har fått jobb i et annet brannvesen, der har 

vi en som er i vikariat med mulighet til fast ansettelse hvis person ikke kommer tilbake etter 

endt permisjon.  

 

Det vil tidlig i 2020 bli lyst ut stillinger deltid Nesodden for å dekke de som gikk til 

heltidsstillinger. 

 

Det ble ansatt ny leder på Operativ avdeling som startet opp i januar, han valgte å si opp 

stillingen sin i oktober. Det er foretatt interne omrokeringer i påvente av at ny Avdelingsleder 

er på plass.  
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Kjøretøy/utstyr 

Det ble besluttet å skifte ut 2 

mannskapsbiler. Bilene som skal skiftes 

ut er de som i dag er på Ski og 

Nesodden. Bilene vil bli topp moderne 

med tidsriktig utsyr for bruk i 

redningstjenesten. Det har også blitt 

kjøpt inn div utstyr til de fagområdene 

vi har. 

 

Det har blitt kjøpt nye datamaskiner til 

å ha i 1. bilene (mannskapsbilene) det 

gjør jobben lettere for oss å kunne 

dokumentere hendelser ved at vi kan ta 

bilder osv. som blir direkte logget på 

110 sentralen. Det var satt av penger til 

samband, vi har valgt å vente med å 

investere til at vi får det rette produktet 

ferdig testet før vi gå til anskaffelse av samband. Generelt er utstyret vi har FBV i god stand. 

Med de nye mannskapsbiler som er i bestilling vil også vedlikeholdsutgiftene gå ned.  

 

Fagområder 

For at Follo brannvesen skal være mest mulig rustet ved diverse hendelser i regionen har vi 

opprettet fagstillinger hvor det er en fagansvarlig som har sitt unike fagfelt. Fagansvarlig vil 

sørge for at avdelingen har mest mulig kompetanse innen følgende fagfelt, og dermed løfter 

brannvesenet sin evne til å takle oppgavene vi blir satt til å løse i samfunnet. Fagstillingene er 

noe de ansatte setter stor pris på. 

Vi har inneværende år fått på plass noen nye fagansvarsområder vi vil fokusere på. Fra før har 

vi følgende fagfelt. 

• Vann/sjøredning 

• Restverdiredning. 

• Ulykker. 

• Farlig gods. 

• Innsatsplaner/objektsplaner. 

 

Nye fagområder. 

• Biler 

• Røykdykker utstyr. 

• Røykdykking og slokkemidler. 

 

Fagansvarlig i Follo Brannvesen har et spesielt ansvar for å: 

• Øke egen kompetanse på sitt fagfelt gjennom selvstudie, eksterne kurs og hospitering i 

andre brannvesen eller faginstanser. 

• Øke den generelle kunnskap og kompetanse på sitt fagfelt i hele brannvesenet. 

• Bygge opp spisskompetanse på sin stasjon i sitt fagfelt. 

• Holde seg oppdatert på nyheter innenfor aktuelt fagfelt og videreformidle denne ut til 

eget brannvesen. 

• Holde øvelser for brannvesenet som bidrar til økt kunnskap og forståelse for fagfeltet. 

• Bidra til innspill i budsjett prosessen med tanke på utstyr og kurs innenfor fagfeltet. 

Tilsvarende bil som FBV har i bestilling som blir levert mot slutten av 2020. 
FBV har fått tillatelse til å bruke bilde. Dette er en mannskapsbil. Som vi 
ofte omtaler som en 1.bil. 
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• Holde seg oppdatert på nabobrannvesen og deres beredskap. 

• Samøve med andre etater. 

• Ta ansvar for at spesialutstyr er tilgjengelig og i orden. 

• Avholde øvelser/opplæring for alle vaktlag på dagtid. 

 

Kunnskap gir trygghet.  

  

IUA/Akutt forurensing  

Interkommunale utvalg mot akutt forurensing. 

IUA-regionen hadde ingen aksjoner dette året. 

Follo brannvesen har håndtert 4 hendelser knyttet 

til akutt forurensing.  

 

Det er gjennomført øvelser med eget utstyret i 

Follo brannvesen.  

 

Det er jobbet godt i IUA Oslofjordsamarbeidet 

de siste årene. Det har blant annet resultert i at vi 

nå har en felles digital plattform i BarentsWatch 

som heter Felles ressursregister (FRR).  

 

Register som er basert på tilgangsgodkjenninger. 

Eksempelvis kan Hovedredningssentralen og 

Politiet se alt av det som er lagt inn. Det motsatte 

kan være at Røde Kors ikke deler sitt register 

med eksempelvis Norsk Folkehjelp. Det vil også 

si at IUA båten kun skal sees i IUA region 3 sitt 

register.  

 

Sivilforsvarslager 

Follo brannvesen har ansvaret for å drifte lagret til sivilforsvaret. Det har ikke vært noe store 

materiell utskiftinger der. Det blir rekvirert utsyr etter behov.  

 

Samarbeid mellom avdelingene  

Vi ser at det å samarbeide på tvers av avdelinger er en suksessfaktor som vi vil fortsette med. 

Det at operativ avdelingen blir med på tilsyn gjør at vi får bedre forståelse for den jobben 

forebyggende avdeling gjør ute ved bedrifter, skoler, helseinstitusjoner, osv.  Forebyggende 

avdeling hospiterer på operativ avd. Følger et vaktlag for å få innblikk i hverdagen. Dette 

skaper et sunt arbeidsmiljø mellom avdelingene.  

 

Brann/ulykker 

Det har vært flere store branner i distriktet vårt, vil spesielt nevne storbrannen som rammet 

Enebakk i påsken. FBV ble satt på prøve denne natten, under slokkingen av storbrann kom 

det melding om en brann i enebolig ikke så langt unna. Det måtte kalles inn store ressurser fra 

nabo brannvesen. Alle gjorde en flott innstas denne natten, bygget var umulig å redde, men i 

nabobygget ligger matbutikken, den ble reddet og for et lite tettsted betydde det mye at vi fikk 

reddet butikken. Det ble reddet mye papirer/dokumenter fra Nav som lå i kjelleren. 

Brannen fikk også store konsekvenser for de som hadde sin arbeidsplass der. 
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Det har også vært mindre branner i eneboliger, bilbranner osv. Det var ikke noen store 

skogbranner det skyldes den dårlige sommeren som var, men vi var godt forbedret til den sett 

i lys av forrige sommer. Vi fikk heldigvis ingen som omkom i brann noe vi er veldig glad for. 

Det har vært mange store og små trafikkulykker, 1 person omkom dessverre i trafikken.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dette er det første bildet som ble tatt rett etter at brannvesenet 
ankom. 

Det tok ikke lang tid før hele bygget var overtent 

Dagen etter. Der dere ser liften, der er matbutikken Vi sektoriser ved store branner. Det som er bak de grønne linjene er 
det som vi skal redde, det i rødt var det ingen mulighet til å redde. 
Nav bygget. 
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Statistikk  

Vi ser en liten nedgang i antall oppdrag/utrykninger. Dette er tall som svinger litt fra år til år. 

Noe kan forklares med at vi tolker oppdrags-statistikk fra Direktoratet for samfunnsikkert og 

beredskap litt annerledes enn det som har blitt gjort før. Se faktaboks under. Det er ikke tatt 

med hendelser som vi bistår ut av våre eierkommuner.  

   
Her har antall automatiske alarmer steget mye fra 2018.  

 

 
Her ser vi en nedgang i antall branner, men som dere ser av tabellen er det mye som går under branner. 
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Mye nedgang i naturskapte hendelser. 

 

 
Målet for fjoråret var at helse skulle bruke mere av sine egne ressurser før brannvesenet ble tilkalt, som 

vist på tabell så har det også her vær litt nedgang. 

 

 
Oversikt over antall utrykninger pr stasjon for FBV. 

 

 
Oversikt over varslende 1 biler fra stasjonene. S11= Ski S21= Oppegård S31= Korsegården S41= Nesodden 

S51= Enebakk. 

 
Kommuneoversikt, utrykninger 

 

 
Totale antall utrykninger for året. 
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Det er mange større og mindre trafikkulykker i distriktet. Kun mindre personskader ved denne ulykken. 

 

 

Oppsummering 

Operativ avdeling er godt fornøyd med året sett under et, vi løser de oppgaver samfunnet 

forventer at vi skal på en tilfredsstillende måte. Vi har et godt arbeidsmiljø på avdelingen, det 

samme gjelder på stasjonene våre ute. Vi fornyer oss i takt med tiden med tanke på utstyr, 

biler osv. Vi jobber aktivt for at vårt HMS-arbeid er i fokus med tanke på kreftfaren, andre 

farer som er i yrket vårt. Her vil vi følge godt med på anbefalinger fra faginstanser på disse 

områdene.  

 

Skal vi trekke fram noe som er negativt så er det arbeidsbelastningens på de som jobber på 

dagtid Nesodden. Mye av hendelsene er på natta, noe som gjør at de som jobber på dagtid, 

samtidig som de har funksjon som innkallingsmannskap på kveld og natt, begynner å føle 

dette på kroppen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som vil se på dette i tiden fremover, og 

denne gruppen vil komme med en anbefaling. 
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Forskrift om brannforebygging FOR-2015-12-17-1710 beskriver at det forebyggende arbeidet skal 
være risikobasert. Dette gir brannvesenet stort handlingsrom og ansvar for å sikre at ressursene 
settes inn der de gir størst effekt. 
 
Oppgaver tillagt forebyggende avdeling: 
Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.  
I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 skal det forebyggende arbeidet 
blant annet bestå av: 

o Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved 
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.  

o Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. (Risikobasert brannforebyggende 
arbeid) 

o Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

 
I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører forebyggende avdeling 
andre relevante oppgaver innen brannvern som eksempelvis: 
 
 

o Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare.  
o Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. 
o Informere om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus under tilsyn med 

fyringsanlegg. 
o Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune. 
o Kamerakontroll av røykkanaler.   
o Brannetterforskning 
o Informasjonsarbeid rettet mot blant annet borettslag/sameier. 
o Bekymringsmeldinger. 
o Saksbehandling av bål- og fyrverkerisøknader, samt meldinger om overnatting og 

arrangementer. 
o Brannvernopplæring av risikogrupper 
o Sentrale og lokale aksjoner 
o Informasjonsarbeid ved bruk av lokalaviser, reklamefoldere, hjemmeside og Face book 

 
 
 

 

FOREBYGGENDE AVDELING 
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Andre oppgaver: 
➢ Uanmeldte kontroller 
➢ Delta i gjennomføring av generelle og tilrettelagte kurs og øvelser for bedrifter og institusjoner. 
➢ Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak etter forespørsel. 
➢ Bidra som brannsakkyndig ved behandling av byggesaker.    
➢ Delta i brannetterforskning 
➢ Bistå beredskapsavdelingen ved behov.  
➢ Delta på øvelser med beredskap. 
➢ Være pådriver for godt og konstruktivt samarbeid mellom forebyggende- og 

beredskapsavdelingen. 
➢ Bistå Salg og Markedsavdelingen som forelesere. 

 
 
Seksjon brannforebyggende: 
Planleggingen av brannvernarbeidet bygger på inngående kjennskap til det lokale risikobildet. Det 
lokale risikobildet ved de særskilte brannobjektene ses blant annet ut fra den branntekniske tilstanden 
på de enkelte byggene samt eiers og brukers arbeid med det systematiske sikkerhetsarbeidet. Dette 
legger tilsammen grunnlaget for prioritering, planlegging og gjennomføring av det brannforebyggende 
arbeidet. I 2019 brukte seksjonen mye tid på å finne ut den faktiske tilstanden på brannvesenets 
oppfølging av de særskilte brannobjektene samt at det ble utarbeidet verktøy for å sikre videre 
oppfølging på en mer sikker og systematisert måte. Gjennomgangen viste at det foreligger et etterslep 
på utførte tilsyn mot de særskilte brannobjektene. Et fokus på tilsyn ble av den grunn naturlig ført 
videre inn i planen for 2020. Det er i løpet av året brukt betydelige ressurser for å implementere nye 
datasystemer på avdelingen. Dette var delvis på grunn av bytte at arkivsystem, men også for å 
implementere et fagsystem som skal gi oss bedre oversikt og bedre oppfølging av våre tilsynsobjekter. 
Arkivsystemet 360 ble faset ut og vi begynte med opplæring og bruk av Elements. Fagsystemet 
Komtek er tatt i bruk for registrering og oppfølging av særskilte brannobjekter, og vil bli utviklet videre i 
2020. Maler og vurderingsskjemaer har krevd mye tid å få på plass, men gir oss gode muligheter for 
en god oppfølging og en enklere og mere enhetlig arbeidsprosesser fremover.  
 
De særskilte brannobjektene er definert i veiledning til forskrift om brannforebygging i følgende 
kategorier:  
 

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv  

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 
virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller 
hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser  

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

47
69 68

92 101
83

3 3 2 11
23

65 2 2 1 2 3

Antall særskilte brannobjekter 2019

A objekter B objekter C objekter

11 11 17 22 17 1621
29

44
58

48 42

Tiltak særskilte brannobjekt 2019

Tilsyn Andre tiltak
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SAKSBEHANDLING OVERSIKT: 
 

Oppgaveområder Antall utført  

Uanmeldte kontroller 8 

Møter og befaringer med utbyggere 22 

Uttalelser på reguleringsplaner 39 

Brannetterforskning 8 

Saksb. Bålbrenning 62 

Saksb. Overnatting og arrangementer 152 

Brannfarlig vare 9 

Saksb. Oppskyting av fyrverkeri 32 

Saksb. Handel med fyrverkeri 22 

 
 

Motivasjons- og informasjonstiltak: 
Brannvesenet skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gjennomføre informasjons- og 
motivasjonstiltak i kommunen. 
 
Det ble gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for ca.6800 personer. Dette ble gjennomført 
både mot privatpersoner og ansatte i bedrifter/virksomheter. Dette ble gjennomført som undervisning, 
besøk hos borettslag/virksomheter, stands på kjøpesenter og besøk på brannstasjonene.  
 
Planlagt og gjennomførte aksjoner; 

o Brannvernuka med åpen dag på brannstasjonene. 
o Aksjon boligbrann  
o Røykvarslerdagen 
o Sikkerhetsuka i Ski (alle 9.klassene). 
o Komfyrvaktkampanjen på FNs eldredag. 
o Bry deg før det brenner 
o Studentkampanjen 
o Hyttekampanjen 
o Skogbrann 

 
I tillegg ble det gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for: 

o Foreninger for eldre 
o Leietagere og styrer i komplekse bygg (borettslag) 
o Personer og ansvarlig via trygg hjemme gruppa prosjektet 
o Småbarnsforelder på helsestasjon 
o Kunder på kjøpesenter 
o Hjemmeboende eldre 
o Hjemmetjenesten  
o Skoler 

 
Verneverdig tett trehusbebyggelse i Drøbak: 
Frogn kommune har i samarbeid med byantikvaren og brannvesenet arbeidet med et prosjekt der 
målet var å lage en brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Drøbak. Det er utarbeidet et utkast til 
en helhetlig brannsikringsplan og og kartlegging av det antikvariske spesialområdet. Dette arbeidet vil 
bli tatt opp igjen når Frogn kommune har innhentet nødvendig dokumentasjon for videre arbeid.  
 
Fyrverkeri - regelutvikling og saksbehandling 
Det har vært mye fokus på fyrverkeri i 2019. I mai inviterte DSB flere aktører til Oslo til en 
innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri. Det var 13 aktører som holdt innlegg om temaet privat 
forbruk av fyrverkeri, og om dette skal være tillatt eller ikke. Regionssamarbeidet for fyrverkeri som 
FBV er en del av var en av talerne sammen med blant annet PST, Legeforeningen, Dyrebeskyttelsen 
og Norsk Pyroteknisk Bransjeråd. Hos 12 av 13 talere var det en klar overvekt av argumenter som 
talte for et totalforbud mot privat forbud mot bruk av fyrverkeri. 
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Videre ble regionsgruppa invitert til Tønsberg av DSB på en workshop rundt ny forskrift om håndtering 
av pyrotekniske artikler. Dette var et konstruktivt møte hvor de som saksbehandler ulike søknader 
rundt pyrotekniske artikler fikk komme med innspill til direktoratet i forkant av ferdigstillelsen av forslag 
til ny forskrift. Det er ventet at forskriften kommer på høring i løpet av sommeren 2020. 
 
I 2019 behandlet seksjonen 23 søknader om handel og oppbevaring av pyrotekniske artikler. Det ble 
ved første gangs behandling gitt 21 tillatelser og tre avslag. De tre avslagene ble hjemlet i forskrift om 
fyrverkeri og pyrotekniske varer § 9-5 krav til handelslokale, og begrunnet med at oppbevaring ikke 
var i tråd med gjeldende sikkerhetsavstander eller krav til særskilt egnet rom. 2 av avslagene ble 
omgjort da salgsstedene flyttet oppbevaringscontainer slik at sikkerhetsavstandene ble overholdt. I 
romjulen ble det gått kontroll av samtlige 22 utsalgssteder. Det ble også behandlet 32 søknader om 
oppskyting/bruk av fyrverkeri og scenepyroteknikk. Her ble det gitt 31 tillatelser og ett avslag. Avslaget 
ble begrunnet med stor skogbrannfare. 
                                                                                                         
Landsomfattende aksjoner: 
Brannvernuka. Dette er en årlig aksjon som pågår i media i en hel uke. Denne avsluttes med en åpen 
dag på brannstasjonene i kommunene. Den var rettet mot barn, og ble gjennomført på både på 
Nesodden, Korsegården, Oppegård og Enebakk brannstasjon. Denne dagen ble gjennomført, ulike 
aktiviteter og demonstrasjoner. Dette gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. 
Det anslås at det var ca. 2800 besøkende på brannstasjonene som fikk opplæring om opptreden ved 
brann, og informasjon om forhåndsregler mot brann. 
 
Sikkerhetsuka i Ski er et tverrfaglig samarbeid med representanter fra blant annet brann, politi og 
helse, som er iverksatt av Ski kommune. Brannvesenet informerte om forebyggende brannvern i 
hjemmet, og gjennomførte slokkeøvelse for alle elever i 8-trinn i Ski kommune, ca. 100 personer fra 
kvalifiseringssenteret samt en klasse fra Follo barne- ungdomsskole, en skole for elever med store og 
sammensatte lærevansker, og behov for tilrettelagt undervisning. I forbindelse med sikkerhetsuka gir 
brannvesenet også informasjon under småbarnsdagen for nybakte foreldre, seniormessen og 
eldredagen. 
 
 
Trygg Hjemme: 
Trygg hjemme. Arbeid med fokus på brannsikkerheten for 
risikogrupper. (eldre med nedsatt funksjonsevne, rus, psykiatri 
og innvandrere) 
 
I 2019 er det ansatt koordinator som skal ivareta utvikling og 
fremdrift, samt koordinere seksjonens arbeide med 
risikoutsatte grupper. 
 
Trygg hjemme har i 2019 vært pådrivere for å igangsette 

systematisk arbeid med å kartlegge brannsikkerheten for 

risikoutsatte grupper i Follo. Dette arbeidet er forankret blant 

annet i NOU Trygg hjemme 2012:4, veilederen fra DSB og 

Helsedirektoratet «Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte 

grupper», og samarbeidsavtalen mellom Follo brannvesen og kommunene i Follo. Mye av arbeidet til 

Trygg hjemme omfatter å forankre dette arbeidet på leder og mellomledernivå i 

kommunehelsetjenesten, flyktningetjenesten og boligkontorene i kommunene. Erfaring viser at det hos 

våre samarbeidspartnere er lite kunnskap om veilederen og NOU, og det er ukjent at Helsedirektoratet 

også har en sentral rolle i dette arbeidet. Videre oppleves det at det blant mellomledere i kommunene 

er lite kjennskap til at det foreligger en forpliktende samarbeidsavtale mellom Follo Brannvesen IKS og 

kommunene. Trygg hjemme har utarbeidet et kartleggingsskjema som skal benyttes av 

boligkontorene. Hensikten med skjemaet er at kommunene og brannvesenet skal ha oversikt over 

brannsikkerheten i de kommunale boligene.  Arbeidet med systematisk brannforebyggende arbeid 

med risikoutsatte grupper, er omfattende og tidkrevende. Det er derfor valgt å ta en kommune av 

gangen. Arbeidet er startet i Enebakk kommune og erfaringer fra dette vil bli førende for videre arbeid i 

de andre kommunene. 
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I tillegg til å forankre og strukturere arbeidet mot risikoutsatte grupper på ledernivå, tilbyr trygg hjemme 

undervisning av ansatte og brukere, bistår på bekymringsmeldinger, gir informasjon og undervisning 

på seniortreff og i borettslag der det bor flere i risikoutsatte grupper, samt deltar på ulike stand og 

kampanjer.  

Alle kommunene har bidratt med økonomiske 

midler. Disse midlene er benyttet til å kjøpe 

utstyr som blant annet røykvarslere, 

slukkespray og branntepper. Midlene er 

øremerket hver kommune. Både 

helsetjenesten, flyktningetjenesten og FBV 

deler ut utstyr der det vurderes hensiktsmessig. 

I tillegg til informasjon som fremkommer i 

diagrammet under har alle kommunene fått 

utdelt batterier i forbindelse med 

røykvarslerdagen 1.desember.  

Det ble gjennomført undervisning, møter og praktiske øvelser for ansatte i kommunene. Brannvesenet 
gjennomførte møter og oppfølgingsmøter med boligkontoret, bestiller kontoret, kommuneleger, 
fastleger, hjemmetjeneste, NAV, rus og psykiatri. Bakgrunnen for mange av disse møtene var 
innkomne bekymringsmeldinger fra ansatte i kommunen, feierne, samt innbyggere og pårørende. Det 
er brukt omfattende ressurser på systematisk oppfølging av flere av brukerne over tid. Det er utført 29 
undervisninger knyttet til Trygg Hjemme arbeidet. 

                
Tabellen under viser antall 
bekymringsmeldinger og 
hjemmebesøk etter 
bekymringsmeldinger fordelt på 
kommuner i 2019. Disse kom 
både fra kommunale instanser, 
feiere, naboer og pårørende til 
innbyggerne.                                     
 

 
Brannvernundervisning for 6. klassetrinnet kombinert med Aksjon boligbrann. 

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Aksjonen innledes med 
Røykvarslerens dag var 1. desember, og fortsatt med en landsomfattende boligkontroll 3.-7. 
desember. Målet for Aksjon boligbrann var å sette et søkelys på brannsikkerhet i private hjem. I 2019 
åpnet arrangøren for bruk av elektroniske skjema under besøkende. Det er utfordrende å hente ut 
regionale tall og vi har derfor ikke oversikt over totalt antall besøk. I enkelte områder har det blitt 
benyttet papirskjemaer som gir grunnlag for områdevis statistikk.   

Vi hadde stand på Ski og Ås jernbanestasjon. Vi delte totalt ut ca.1400 batterier i løpet av aksjonen. 

Vi hadde stand på Kolbotn jernbanestasjon og på Nesoddbåten. Vi delte totalt ut ca.2300 batterier i 
løpet av aksjonen. 

Målsettingen med skoleundervisningen var å tilføre elevene i 6. klasse økt kunnskap om brannvern og 
ulykker, og dermed skape bedre holdninger til liv og verdier. Det ble også delt ut brannvesenets 
julekalender, der elevene kunne svare på spørsmål bak hver luke. De som besvarte spørsmålene var 
med på å konkurrere om dagspremier, og til slutt om en hovedpremie.  
  
  6. klasse undervisning – Besøkte skoler og elever  

 

 2019 2018 2017 2016 

Antall elever 670 1328 1233 1175 

Antall skoler av 38 14 30 26 20 
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Samarbeid mellom forebyggende avdeling og operativ avdeling. 
Forebyggende avdeling var i løpet av året vikar på operativ avdeling ved behov og under 
ferieavviklingen. Det er midlertidig tillagt en forebyggende stillingshjemmel til operativ avdeling.  
 
I 2019 deltok de ansatte på avdelingen med beredskapsarbeid i forskjellig grad. Samarbeidet mellom 
forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for kompetanseheving i avdelingen, og 
brannvesenet som helhet og vil bli ytterligere styrket i 2020. 
Under aksjon boligbrann gjennomfører operativ avdeling hjemmebesøk. Målet er å gjennomføre 20 
besøk pr vaktlag – totalt 260 hjemmebesøk. Områdene som plukkes ut varsles på forhånd av 
forebyggende. Informasjonen i varslene er utformet for å gi forebyggende effekt selv om boenheten 
ikke skulle få besøk av brannvesenet. Statistikken viser at i enkelte områder avdekker besøkene feil 
og mangler i så mye som 56 % av boenhetene. Disse områdene følges spesielt opp av forebyggende i 
ettertid.  
 
Samarbeid med andre forebyggende avdelinger 
Avdelingsleder og ansatte på seksjon BRAFO var aktive deltakere i en forebyggende 
samarbeidsgruppe for Oslo og Akershus. Her ble det blant annet arbeidet med felles system for 
utøvelse av regelverket i forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller og særskilte brannobjekter. Det 
ble også arbeidet med problemstillinger som forebyggende står over både i forhold til dagens 
regelverk, og utfordringer i forhold til risikogrupper. Det arbeides også opp mot DSB. 
 
Brannforebyggende avdeling i media. 
Total rekkevidde på sosiale medier i 2018 har vært på 121 000 eksponeringer. 
 
I forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember målrettet avdelingen budskap til arabisk, polsk og 
latvisktalende personer i regionen. Budskapet ble formidlet på de nevnte språkene og nådde nærmere 
7 000 personer innenfor målgruppen.   
 
FBV nettside: 

➢ 271 000 sidevisninger   
 
Over halvparten av besøkene til nettsiden kommer via 
søkemotorer (55,4 %). I tillegg ser vi at 58 % av de 
besøkende benytter mobiltelefon eller nettbrett. Sidene 
er pr i dag lite tilpasset slike enheter.  
 
Mest besøkte sider kan deles inn i følgende kategorier: 

1. Feiing og boligtilsyn 
2. Ansattebesøk – GAT etc.   
3. Kontakt  
4. Bål og bålforbud 

Forebyggende avdeling hadde god kontakt med lokale aviser, og benyttet disse jevnlig for å nå flest 
mulig med brannforebyggende budskap i forbindelse med lokale og sentrale aksjoner. Seksjon 
brannforebyggende hadde også innlegg lokalavisene i forbindelse med arbeidet for å trygge 
hverdagen til personer i risikoutsatte grupper. (eldre, pleietrengende og personer med nedsatt 
funksjonsevne) 
 
Deltagelse i foreninger og utvalg: 
Ansatte på avdelingen hadde faglige oppgaver og verv i styrer og er representert i følgende 
foreninger, organisasjoner og utvalg: 

➢ Feiermesternes landsforening Oslo og Akershus Feierlaug 
➢ Oslo og Akershus brannbefalslag 
➢ Branninformasjonsforum (BIF)  
➢ Norsk Brannidrettsforbund 
➢ Norsk brannbefals Landsforbund 
➢ CTIF – International assosiation of fire and rescue service 
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Seksjon feiing og boligtilsyn 
 
Feiing av skorsteiner og tilsyn av fyringsanlegg 
Feierne utfører behovsprøvd feiing og tilsyn basert på risiko. Risiko 
vurderes ut fra fyringsanleggets tilstand, fyringsmønster og mengde sot. 
Varierende frekvens kan påvirke feiegebyrets størrelse og frekvens, vi har 
derfor fortsatt arbeidet med å se på alternative gebyrmodeller.  
Arbeidet med å kartlegge og registrere alle fritidsboliger pågår fortsatt. 
Målsetningen med dette arbeidet er å ha ett grunnlag for beregning av 
kapasitet og gebyr størrelse på plass i løpet av 2020. 
 
 
Oversikt over boenheter og røykløp 
 

Feiing og 
tilsyn Totalt antall boenheter Antall røykløp Varslet feiing Varslet tilsyn 

          

Enebakk 3474 4333 166 417 

Frogn 7363 7107 835 560 

Nesodden 8352 8373 460 553 

Nordre Follo 15061 17752 2153 1289 

Ås 9508 7582 1404 1113 

 
 
 
 

 
 
Tilsyn av fyringsanlegg ble gjennomført i hovedsak i fra ca. 15. oktober til 1. april. 
Under tilsynet ble pipe og ildsted kontrollert og registrert. I tillegg ble det gjennomført kontroll av 
slokkemiddel og røykvarslere. Det blir også informert om rømningsveier, generelt om brannsikkerhet 
og viktigheten av riktig fyring. 
Feiing ble gjennomført fra ca. 1. April til 15. Oktober. Under feiing ble det også gjennomført en visuell 
kontroll av skorsteinens tilstand.  
 
Andre oppgaver 

• Kontroll etter pipebrann 

• Før skorsteinen kan tas i bruk igjen, kontrollerer feierne skorsteinen for svekkelser og skader 
som kan påvirke brannsikkerheten i boligen. Det ble gjennomført 37 slike kontroller.  

• Fjerning av beksot med mekanisk utstyr 

• Videoinspeksjon av gamle og nye skorsteiner 

• Trykkprøve/tetthetsprøve av nye, gamle og rehabiliterte skorsteiner 
 

 Antall utført  

Fyringsforbud 11 

Kamerakontroller    29 

Fyrkjeler 3 

Ildstedskontroller 29 

Saksbehandling kontrollerklæring for ildsted 203 

Befaringer etter forespørsel 98 

Melding om ildsted via hjemmesiden 198 

Feiing av ildsted 52 

Div saksbehandling 127 
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Seksjonen startet i slutten av 2019 ett prosjekt der vi skal gjøre befaring/inspeksjon av rehabiliterte 

skorsteiner. Dette gjøres med bakgrunn i at vi erfarer at det er mange slike rehabiliteringer som ikke 

tilfredsstiller kravene satt i monteringsanvisningen for det aktuelle produktet, noe som kan føre til en 

økt brannrisiko i boligen.  

Seksjon feiing har deltatt på eksterne landsomfattende forebyggende kampanjer, og på 
utdanningsmesser. Feierne har bistått med personell ved ferieavvikling, sykdom og situasjoner hvor 
dette har vært behov for mannskap på operativ avdeling. 
 
 

 
Internopplæring Brannforebyggende avdeling 

 
 

 
 Internopplæring Brannforebyggende avdeling 
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SALG OG MARKEDSAVDELING 
 
Salg og marked har hatt et år med flere prosjekter, utfordringer og relativt høy aktivitet.  
Det har vært ansettelse av 1,5 stillingsandel hvor 1 stillingsandel (Teknisk vekter) var i forhold til et 
oppstartet prosjekt og en ½ stillingsandel (Markedskonsulent) var i forhold til at FBV overtok det 
administrative arbeidet med 110 kundene (kunder med brannalarm til Øst 110-sentral). 
Her ble den del av prosjektet som Teknisk vekter var involvert i, terminert – med de følger at stillingen 
også ble lagt ned. Markedskonsulent stillingen har fungert som forventet, på tross av at 
forutsetningene ikke var helt slik vi trodde da vi startet opp. Det viser seg at det er mye mere arbeide 
med å systematisere kundeporteføljen som vi overtok, enn hva vi først trodde. 
 
Grunnet et nysalg av alarmer for S24 har det vært en økning i boligalarm-rykkene på 30 %, som 
forventes å bli redusert i 2020. Boligvaktordningen har ellers fungert greit uten nevneverdige 
problemer eller andre utfordringer. Boligvaktordningen har også gjennomført sitt første år med full 24/7 
dekning med droneberedskap og 15 konkrete oppdrag/øvelser innen brann og redning.   
 
På kursfronten har det vært en jevnt økende mengde forespørsler, hvorav hovedtyngden kom på 
høsten 2019 - hvor vi hadde storparten av omsetningen. Det var nære på at vi doblet omsetningen i 
forhold til budsjettet. Det har i perioder vært vanskelig å skaffe instruktørressurser, men med en stor 
innsats fra de ansatte har avdelingen klart å gjennomføre samtlige kurs med knallgode 
tilbakemeldinger. Nytt av året var et teoretisk og praktisk kurs som ble avholdte ved 
Kompetansesenteret, her hadde avdelingen grupper på over 30 personer, inndelt i mindre grupper 
gjennom en hel dag. 
 
Kode-160 opplæringen går sin gang, vi har pr dato skolekjøretøy og en utsjekket instruktør som har 
gjennomført de 5 obligatoriske veileder-kursene. Det som nå gjenstår, er å få godkjent vår instruktør 
som kursansvarlig hos vegvesenet. Samtidig ser vi at det har «poppet» opp mange Kode-160 tilbud 
blant våre nabobrannvesen, slik at det nå er mange flere tilbydere enn tidligere, noe som vil sette et 
press på hva vi kan forventes av eksterne kurs elever i 2020 
 
De tiltakene som ble gjort med apparatkontrollene i 2019 - ga positive resultater slik at fortjenesten ble 
bedret på gjennomførte oppdrag. Omsetningen økte ikke, men avdelingen gjennomførte kontrollene 
på en mye mere rasjonell måte. Samtidig som avdelingen har betjent apparatkontrollene har denne 
tjenesten også ivaretatt boligvaktoppgaver på dagtid som igjen har ført til at Salg- og marked har 
kunnet ha fokus på inntektsbringende tjenester. Sakte men sikkert har vi begynt å få kunder også 
utenfor Nesodden, som er positivt i forhold til progresjonen i 2020. 
 
Det erfares at mye av tjenestene Salg- og marked leverer, griper inn i hverandre og derfor bør sees i 
en sammenheng og ikke vurderes enkeltvis. Her er apparatkontroller et godt eksempel, hvor tjenesten 
frigjør boligvaktressurser og samtidig bistår kursavdelingen slik at disse avdelingene kan få økt 
inntjening – samtidig som tjenesten apparatkontroller også går i pluss.  
Her ser vi at markedskonsulentstillingen på sikt også har muligheter, som kan være positive for andre 
deler av avdelingen. 

 
Boligvaktordningen 
Boligvaktordningen har fungert som forventet eller normalt i 2019 med 676 utførte rykk. Som er en 
økning på 30 % i forhold til foregående år. Det ble utført 211 utrykninger til brannalarmer, som er en 
økning på 45 %. Et prosjekt med å engasjere en teknisk vekter ovenfor S24, førte dessverre ikke fram 
og engasjementet ble terminert i september. Den totale provisjonen fra S24 hadde en økning på 9 %  
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Utrykninger til brann- og innbruddsalarmer de to siste årene. 
Boligvaktordningen har bestått av 6 ansatte i en rullerende hjemmevaktturnus som disponerer et 
vaktkjøretøy (Vaktbil 1) i perioden. En av de ansatte har permisjon slik at det har vært 5 personer som 
har sørget for denne tjenesten i høst. Samtlige har godkjent vekteropplæring og er også godkjente 
dronepiloter under Andøya Space Center (ASC) sin godkjenning og sertifisering. 
I tillegg er det også 4 godkjente vektere blant de ansatte, som deltar og avlaster som boligvakter i 
perioder. 

 
Droneberedskap 
Droneberedskapen til Follo brannvesen IKS er gjort mulig på grunn av boligvaktberedskapen – hvor vi 
har en etablert infrastruktur til ordningen/beredskapen. I det første fulle året har det vært en relativt 
bratt læringskurve for dronepilotene, med 15 hendelser hvor dronen har blitt benyttet i forskjellig 
beredskapssituasjoner. Dette for både brannvesenet og politiet i Follo, med gode tilbakemeldinger.  
Det har blitt gjennomført en årlig utsjekk med praktisk flyging av Andøya Space Center (ASC) hvor 
samtlige piloter (minus en i permisjon) har bestått utsjekk. Dette er blitt gjennomført i forhold til at det 
nå kommer et strengere regelvekt, som regulerer etablering og drift av droner.  

 
Drone ved øvelse Oslofjord - Oscarsborg. Brann og farlig person i området (…) 
 
Oppdrag og øvelser i 2019: 
18.2 Politiet – sikring ved pågripelse. 
07.4 Øvelse Gjersjøen 
09.4 FBV – Skogbrann Pentagon 
11.4 FBV – Skogbrann Pentagon 
22.4 FBV – Oversiktsbilde over brann  
24.4 Øvelse Oslofjord (Oscarsborg) 
29.4 110/MIB Missingmyr veien Våler (større 
brann) 
02.5 Øvelse Oslofjord (Oscarsborg) 

 

16.5 Øvelse Oslofjord (Oscarsborg) 
17.6 110/MIB Skogbrann Moss 
14.7 110 – Skogbrann Revefaret 
30.7 0.9/110 Oppdrag v/ Bleksliveien 
11.8 110/MIB Søk person Moss 
14.10 Politiet – søk etter person i Drøbak 
28.12 Politiet – søk etter person i Moss 
 

Kursprodukter 
Året 2019 har vært det mest hektiske året for kursavdelingen hittil, hvor det har vært avholdt 100 kurs 
for ca. 2100 personer - med en total omsetning i overkant av 1 Mill. NOK som er 176 % av budsjett. 

Avdelingen fikk også avtale om årlig beredskapskurs for samtlige ansatte i Departementenes 

sikkerhets- og serviceorganisasjon Sikkerhetstjenesteavdelingen (DSS). Kursene ble gjennomføres 

ved kompetansesenteret hver onsdag i oktober og november.  

Her har avdelingen hatt meget god hjelp av ansatte som har steppet inn på kort varsel og 

gjennomført kurs med meget gode tilbakemeldinger. 
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Evalueringene fra samtlige DSS kursene høsten 2019 (3=Bra |4=Meget bra | 5=Særdeles bra). 

 
Kode-160 (utrykningskjøring) 
Det har gjennom året vært fokus på å fullføre utsjekk av en Kode-160 kursansvarlig. Denne må ha 5 
godkjente kursgjennomføringer av en ekstern «sensor» før godkjenning av Statens vegvesen vil bli 
gitt. Opplæringen ble på slutten av året organisatorisk lagt delvis under Operativ avdeling da fokus vil 
være på å utdanne egne ansatte i den første fasen. Etterhvert vil det bli muligheter for å få med 
eksterne elever som så vil gi avdelingen inntekter. For salg- og markedsavdelinger har dette kun vært 
en kostnad i 2019 

 

 
Vår flotte nye Volvo V90 CC «Kode-160» skolebil er klar for nye elever. 

 
Håndslukkerkontroller 
Det er en jevn positiv utvikling på kontroll og salg av håndslukkere, hvor det i 2019 har vært 
hovedfokus på å effektivisere dette segmentet. Det er nå to kompetente personer som ivaretar denne 
tjenesten for avdelingen. Samtidig som det utføres kontroll av håndslukkere i bedrifter, skoler, 
barnehager og sameier etc. (125 bygninger ved 53 bedrifter) ivaretar disse personene 
boligvakttjenesten også på dagtid. Noe som gir avdelinger et større handlings- og spillerom. 
Omsetningen i 2019 var som i 2018 - men, resultatet ble betraktelig bedret i forhold til forrige år da 
effektiviseringstiltakene slo inn. 

 
110-kunder 
Det jobbes kontinuerlig med kundedatabasen og etablering av nye kunder, ennå får vi god hjelp av 
110-sentralen men dette vil avta gradvis i løpet av 2020-2021 Vi har knyttet til oss noen andre 
brannvesen (Asker og Bærum samt Moss) hvor vi deler på erfaringer, slik at dette med stor 
sannsynlighet ikke vil være kritisk for oss. Avdelingen ser at Markedskonsulentstillingen kan være en 
ressurs i forhold til både kursvirksomheten, og i mange av de pågående prosjektene. Pr i dag forestår 
allerede markedskonsulenten all utfakturering og oppfølging av avdelingens kursprodukter.  
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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 2019. Styret har avholdt 5 møter og behandlet 21 saker i løpet av 2019.

Sammen med regnskapet for 2019 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er 
nedfelt i Handlingsplanen 2019 og føringene i økonomiplanen for 2019-2022.

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
Bernt Hovind, Vestby 
Kjell-Arne Ekeberg, Ski 
Sylvia Riddarsporre, Enebakk 
Tina Vårum – ansattes representant 
Anne Odenmarck – daglig leder og styrets sekretær

Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,7 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. Fordelt 
på 27 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. 

Det er i 2019 vedtatt utbyggingsplaner for en egen 
herreavdeling. Vi håper på byggestart i 2020.



20/20 Referat og orienteringer - 20/00029-3 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2019

7

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
• Selskapsavtalen for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Selskapsstrategien for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Målene i handlingsplanen 2019 og føringene i økonomiplanen 2019-2022.
• 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 (2019 -2022).
• Krisesenterlova. 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.
• Sentre mot incest og seksuelle overgrep; Evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår NOVA nr.16/17.
• NOU 2017:12 Svikt og svik Gjennomgang 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).

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.    

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 opplysninger om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 
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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.  DEFINISJONER 
“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).

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
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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-
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 en 
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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.

7.  GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2019 
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 2019
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.

• En ansatt har g jennomført veilederutdanningen vår og vinter 2019.  
Studiet gir 15 studiepoeng og utdanningsstedet er OsloMet (storbyuniversitetet).

• En ansatt har g jennomført videreutdanning i sorg og traumer – når krisen rammer barn og unge.  
Studiet gir 15 studiepoeng, og utdanningsstedet er universitetet i sørøst- Norge.

Gjennomført kompetanseheving
• En ansatt Nasjonal fagkonferanse om seksuell vold i krig, konflikt og i samfunnet vårt - i regi av RVTS
• To ansatte  Jubileumskonferanse for Romerrike krisesenter - Vold mot menn
• To ansatte  Empower me i Oslo Media House i regi av Født fri
• To ansatte  Overgrep mot menn og gutter i regi av SMISO Telemark 
• En ansatt  Kurs i grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), i regi av  

  RVTS, samling basert over 5 dager
• Tre ansatte  Krisesenterkonferansen 2019 i regi av RVTS, 2 dagers konferanse
• To ansatte   Landskonferansen Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO) i Trondheim, 3 dagers konferanse
• To ansatte Fagdag tverrfaglig samarbeid politi og krisesentra i regi av Indre Østfold Krisesenter
• Halvdagskurs i regi av ATV (alternativ til vold)  

Syv ansatte Hvordan ivareta hjelperen? 
Fire ansatte Voldsbriller 
Fire ansatte Barn og unge utsatt for vold og omsorgsvikt
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Kompetansen vedrørende 
omsorg og krisehjelp er 
høy hos de ansatte 
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Prosjekter/planarbeid
• Det er jobbet med utvidelse av tilbudet til menn fra høsten 2018. KISiF sitt styre har g jennom 2018 og 2019 

g jort vedtak  om forprosjekt og byggeplaner. Prosjektgruppe bestående av arkitekt og øvrige fagpersoner 
er opprettet. Tilbygget er tegnet, og planene klare for utbygging. Representantskapet godkjente i oktober 
utbyggingsplanene, og har sendt saken til kommunene for godkjenning.  

• Leder for tiltak for barn og unge har vært med på å medvirke til tilleggsmaterialet i filmen «ALT DET JEG ER». 
Filmen følger en ung jente, Emilie (18), på vei inn i voksenlivet. Emilie ble seksuelt misbrukt av stefaren sin fra hun 
var 6 til hun var 12 år. I filmen møter vi henne når hun er 18 og til hun fyller 20 år.  
 
Et sentralt tema i filmen er hvor viktig det er for Emilie å stå fram med sin historie, og hvor vanskelig det er for 
samfunnet å ta imot historien hennes. Filmen lanseres på nasjonalt på kino i november 2019.  
I forlengelsen av filmen og i tråd med Emilies ønsker, har vi også laget tiltak rundt filmen som konkret skal 
bidra til å øke kunnskap og kompetanse, samt bryte ned de tabuer som fortsatt eksisterer rundt vold og 
seksuelle overgrep. Et av tiltakene er å vise filmen til ungdom mellom 14-19 år, fordi mange som har opplevd 
overgrep forteller det først til en nær venn – og hemmeligheten stopper ofte der. Ingen tar det videre til en 
voksen person. Med skolevisningene ønsker vi å gi ungdom kunnskap og verktøy til å handle. 

• Vi har startet arbeidet med å skulle arrangere en temauke om vold og seksuelle overgrep for alle som møter 
utsatte i sitt arbeid. Målet vårt med denne temauka er å øke kunnskapen og synligg jøre at Follo-kommunene 
står sammen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.  

• Ny plattform for FMSO er utarbeidet. 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. Det er i 2019 laget nettbaserte veiledere til plattformen med ulike temaer, og vi 
har bidratt inn i flere av temaene. Plattformen er implementert. 

• Vi har hatt som prosjekt å tilegne oss kunnskap om friluftsliv for utendørs aktiviteter. I den anledning har vi 
knyttet til oss samarbeid med en rideskole som gir barn og ungdom mulighet til å lære å stelle hester, jobbe i 
stall, og ikke minst få noen gode naturopplevelser.
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Internundervisning 
• Førstehjelpskurs  
• Fagdag om æres relatert vold i nære relasjoner. Foredragsholder Hina Lie Qazi-Aarud

Diverse møter og arrangementer
• Vi har avholdt syv personalmøter hvor 19 saker er behandlet.
• Vi har avholdt fire møter i AMU (arbeidsmiljø-utvalg) hvor 20 saker er behandlet.
• Stiftelsen LIV har avholdt tre møter og behandlet tre saker i løpet av året.
• Leder har deltatt på fire ledersamlinger i regi av FMSO.
• Vi har stått på stand på verdensdagen for Psykisk helse i DPS sine lokaler i Ski.
• Vi har arrangert barnefaglignettverk for Krisesentra i region øst.
• En ansatt har deltatt på årsmøtet til Skandinavisk forening for Psykotraumatologer Rits.
• Vi har hatt samarbeidsmøte med politiet, familievernkontoret, psykisk helse og NAV for revidering av 

samarbeidsplanene.
• Barnehuset i Moss v/ leder har vært her til møte vedrørende samarbeid.
• Leder fra FMSO ønsket å se hvordan KISiF arbeider.
• Møte med seniorrådgiver, IMD i Øst – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
• Karrieretjenesten, Veiledningssenteret Follo.
• Leder ved Indre Østfold krisesenter og politikere fra den nye Indre Østfold kommune deltok på møte hos oss 

hvor vi så på mulig samarbeid mellom KISiF og Indre Østfold krisesenter.
• Leder deltar i nettverk som voldskoordinatoren i Ski kommune har laget. I nettverket deltar de som medvirker 

i planen mot vold i Ski kommune. Nettverket møtes to ganger i året og består av politiet, barnevern, NAV, 
familievernkontoret, ATV og KISiF.

• Vi har hatt besøk av fire 2. års-sosionomstudenter fra OsloMet. De har fått informasjon ved å intervjue 
ansatte om vårt samarbeid med politi og barneverntjeneste i saker med barn.

• Vi har hatt besøk av seks 2. års-sosionomstudenter fra Oslo Met til intervju om «Hvilken påvirkning kan dyr 
ha på psykisk helse» Basert på vår erfaring med «Hundeassistert aktivitet»
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Studentgrupper med praksis hos oss i 2019  
• En sosionomstudent deltidstudie fra VID Vitenskapelig Høyskole
• En 1. års-sosionomstudent fra Oslo Met
• En 4. års-student fra profesjonsstudiet i psykologi fra Institutt UiO
• En student i videreutdanning i psykisk helse Oslo Met
• To politistudenter fra Oslo Politihøyskole, Øst Politidistrikt
• En 3. års-sosionomstudent fra Oslo Met

8.  FOREBYGGENDE ARBEID 

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 én utsatt for vold og én utsatt for seksuelle overgrep. Se: jegvilvite.no.

       2017  2018  2019          
Undervisning: snitt på 3,5 timer pr. undervisning, to ansatte 854 timer 1113 timer 1302 timer
Formøter: snitt på 1,5 time pr møte, en ansatt   108 timer 73,5 timer 127,5 timer

Gjennom undervisning i skolen møter vi mange barn som har et behov for voksne de kan snakke med om hvordan 
de har det. Etter skoleundervisningen er vi ig jen på skolen og mange barn tar da kontakt med oss og forteller 
hvordan de har det. 

År 2017 2018 2019
Formøte 72 49 85
Undervisning 6. klasse 78 79 97
Undervisning 4. klasse 44 80 89

Antall møter
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Noen av disse barna forteller oss om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt de lever med. Dette er saker 
som vi melder videre som bekymringsmelding til barneverntjenesten. I løpet av 2019 ble det meldt bekymring i 
18 saker etter skoleundervisning. I alle disse sakene er det opprettet en undersøkelse hos barneverntjenesten eller 
meldingen har blitt lagt som opplysning i aktiv sak. I andre saker som omhandler skolerelaterte utfordringer varsler 
vi helsesøster og skole.  

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 bedre i 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 
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 «Hvordan snakke med barn? 
Fra bekymring til handling». «Våge å se – tørre å handle del 2». 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.

Undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene
I løpet av 2019 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut i 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. 
   
Vi har også undervist/holdt: 
• 15 foredrag «Våge å se- tørre å handle» for ulike personalgrupper som jobber med barn og unge 
• Generell informasjon om KISiF sitt arbeid i Hovedutvalg for helse og omsorg i Frogn
• Informasjon om KISiF sitt arbeid for psykisk helse i en kommunal instans
• Faglig veiledning av en personalgruppe i en kommunal instans 
• Foredrag om vold mot eldre i Ski kommune
• Foredrag med fokus på arbeid med kriser på Ås videregående skole 
• Foredrag som er tilpasset de som er nye i Norge på Follo Kvalifiseringssenter
• Foredrag om Kisif sitt arbeid til en Sanitetsforening
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Vi ønsker å gi barn kunnskap som 
kan gjøre det lettere for dem å 
fortelle noen om det de har opplevd
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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 innen 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 2019, som utflukter i nærområdet til parker, 
strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøyteturer og rideturer.

Ved ankomst til senteret ser vi en stadig endring under kartlegging av risiko i forhold til sikkerheten rundt våre 
beboere. Det å ta beboere med på utendørsaktiviterer g jøres i mindre grad nå enn tidligere. 
Vi arrangerer hundeassistert aktivitet 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.  G J E N N O M F Ø R T E  T I LTA K  I  2019 

Hovedmål
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging. 
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.

Mål 1: Brukere
• Det er utarbeidet en aktivitetsplan for brukerne i 2019. Tiltakene er g jennomført. Denne planen inneholder 

også tiltak spesielt for å kunne inkludere mannlige brukere.
• Ansatte har fått praktisk opplæring og informasjon på en rideskole. Her er målet å skape gode opplevelser ute 

i naturen, og mellom mennesker og dyr.

Mål 2: Barn og unge
• Det forebyggende teamet tilbyr bistand til kommunene når de skal implementere det nasjonale 

opplæringsprogrammet om vold og overgrep.
• Vi tilbyr vår kompetanse til ulike utdanningsinstitusjoner. Vi reiser ut og underviser studenter og lærere etter 

forespørsel.
• Forebygge at barn og unge blir voldsutøvere, eller overgripere etter selv og ha blitt utsatt. Vi bidrar inn i 

samarbeidsmøter og familieråd etter forespørsel.
• Vi tilbyr samtaler til unge med uønsket seksuell atferd. Flere av de ansatte i det forebyggende teamet har 

tilegnet seg kompetanse på dette feltet i løpet av året.

Mål 3: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa 
• Vi har utvidet tilbudet med en studentveileder.
• Flere av de ansatte har deltatt på av ATV (Alternativ til vold) sine halvdagskurs ig jennom året.
• Internveiledning for dagpersonalet har blitt g jennomført g jennom hele året. Dette er med på å styrke 

teamarbeidet for dagpersonalet. Teamleder har sørget for at dette har blitt g jennomført. 
• Intern veiledning for turnusarbeiderne og ekstravakter har blitt g jennomført fire ganger i løpet av året. 

Dette er med på å styrke og trygge hver og en i sin yrkesutøvelse. Teamleder har ansvar for organisering og 
g jennomføring av dette.
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Mål 4: Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, incest, seksuelle 
overgrep og voldtekt
• For å bidra til økt kunnskap om KISiF sitt arbeid, og om problematikken vold og seksuelle overgrep, har vi 

besøkt flere ulike etater og organisasjoner.
• Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatt grupper.
• Vi snakker om tilbudet og forteller eksplisitt at tilbudet også g jelder menn og LHBTIQ (lesbisk, homofil, bifil, 

transperson, interkjønn og queer) slik at dette blir kjent for innbyggerne våre.
• Øke kunnskapen til ulike hjelpere i kommunene med at også LHBTIQ-personer som utsettes for vold og eller 

overgrep. Perspektiver LHBTIQ er tatt inn i relevante foredrag og informasjonsarbeid til hjelpere.

Mål 5: Styrking av samarbeid, samordning og forebygging i arbeidet mot vold i nære relasjoner, incest - seksuelle 
overgrep og voldtekt
Vi ønsker å g jøre vårt tilbud kjent for legene i Follo ved å invitere oss ut på fellesmøter til kommuneleger/fastleger. 
I juni hadde vi møte med kommuneoverlegen og fastlegene i Ås kommune.

Mål 6: Sikre at Helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir g jennomført
• Arbeide aktivt med å redusere sykefraværet. Vi benytter bedriftshelsetjenesten Frisk HMS i IA-arbeidet.  

Vi har mottatt lederveiledning på plikter og rettigheter fra Frisk HMS.
• Sikkerhet innendørs og utendørs er fulgt opp etter behov og samfunnsutvikling

Mål 7: Organisasjonsmessige endringer
• Utvide botilbudet for menn og deres barn. Koordinere alle aktører i prosessen frem til eventuelt byggestart av 

ny «herreavdeling».
• Oppgradering og effektivisering av IT. Oppgradering av dataløsninger er fulgt i tråd med Ås IT sine råd og 

anbefalinger.
• Oppgradering av uteområdet er justert etter behov og krav om sikkerhet.
• Oppgradering av inng jerdet lekeplass. Med fokus på sikkerhet og stadig økende trusselfarer rundt våre 

beboere har lekeplassen blitt oppgradert.
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10.  BRUKERE 

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 består av to boenheter.

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 11,6/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utflytting: 19,7/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 37,75/40
      
      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.

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. Skåren i resultatet som vises nedenfor er et g jennomsnitt av 20 tilfeldige evalueringer.

1 2 3
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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        Middels bra        Mindre bra  

   
      90%                   10%              0%

I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby: 
• Selvhjelpsgrupper 
• Nettverk 
• Advokatvakt 
• Tolk 
• Hjelp/følge ved anmeldelse 
• Hjelp i møte med andre hjelpeinstanser
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11 .  TABELLER OG STATISTIKKER 

Måned 2017 2018 2019
Januar 305 314 350
Februar 203 237 236
Mars 202 161 351
April 187 211 253
Mai 232 244 221
Juni 158 342 196
Juli 122 188 157
August 304 248 182
September 291 292 203
Oktober 270 281 339
November 246 257 292
Desember 204 173 175
Sum 2724 2948 2955

Tabell 1
Antall henvendelser til sentrene 

pr. telefon, sms og mail
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År 2017 2018 2019
Kvinner 55 58 62
Menn 11 8 6
Barn 65 57 58
Sum 131 123 126

Tabell 2
Antall beboere

Kommune Voksne Barn
Ski 15 19
Ås 10 13
Oppegård 11   7
Nesodden 4   2
Vestby 14   7
Frogn 6   5
Enebakk 4   2
Andre 4   3
Sum 68 58

Tabell 3
Antall beboere kommunevis fordelt i 2019 

samlet for Krise- og incestsenteret

Menn som er utsatt for vold kan oppleve at terskelen 
for å søke hjelp er høy, på grunn av tradisjonelle 
forestillinger om maskulinitet. Mange opplever at det 
er forventninger i samfunnet om at menn skal «klare 
seg selv» i slike situasjoner. Vår erfaring er at menn i 
større grad enn kvinner velger andre alternativ enn å 
benytte seg av vårt botilbud når de ønsker å bryte ut 
av voldelige forhold. Det er også fortsatt mangel på 
kunnskap om hva vold er, og at krisesentertilbudet 
også er et tilbud for menn.
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Etnisitet Norsk Annen etnisk bakgrunn
Voksne 23 45
Barn 25 33
Sum 48 78

Tabell 4
Etnisitet beboere 2019

De fleste etnisk norske brukerne har et nettverk 
utenom sin partner i motsetning til de ikke etnisk 
norske. Nettverket deres er en viktig ressurs for 
støtte og reetablering. 

Den norske oppdragermodellen utvikler selvstendige 
individer som har trening i å ta valg basert på egne 
behov og på hva som kjennes riktig for dem, og er 
derfor bedre rustet til å ta nye veivalg. Disse brukerne 
kjenner «det norske systemet» og orienterer seg ofte 
godt på egen hånd.

Svært mange av de ikke etnisk norske brukerne er 
hentet til Norge og er uten annet nettverk her mens 
partnere ofte har lang botid i Norge. Når disse bryter 
med en voldelig partner, bryter de samtidig med hele 
sitt nettverk og blir stående ig jen helt alene. Disse 
trenger mye mer hjelp og støtte ved reetablering og 
videre i det «nye livet». En stor del av disse brukerne 
er ikke oppdratt til å ta valg basert på egne behov, 
men på storfamiliens behov. Disse brukerne har ofte i 
tillegg store utfordringer med manglende integrering, 
samfunnskunnskap og språk.
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Alder voksne Antall Alder barn Antall
18-30 17 0-3 18
31-40 27 4-7 10
41-50 19 8-11 15
51-60 3 12-14 9
61> 2 15-17 6

År 2017         2018         2019    
Kvinner 151            173            181
Menn 15               20               20
Barn 23              14              16
Sum 189           207           217

Tabell 6

Tabell 7

Alder på beboere

Antall dagbrukere ved krisesenteret

År 2017 2018 2019
Kvinner 1227 1052 1277
Menn 302 141 62
Barn 1844 1098 1523
Sum 3373 2291 2862

Tabell 5
Antall overnattingsdøgn samlet 

for Krise- og incestsenteret
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År 2017 2018 2019
Kvinner 311 433 507
Menn 59 56 46
Barn 29 11 16
Sum 399 500 569

År 2017 2018 2019
Kvinner 154 297 302
Menn 61 28 55
Barn 25 31 43
Sum 240 356 400

Tabell 9

Tabell  10

Antall samtaler med dagbrukere på 
krisesenteret

Antall samtaler med dagbrukere på 
incestsenteret

År 2017 2018 2019
Kvinner 62 59 69
Menn 21 13 12
Barn 20 28 43
Sum 103 100 124

Tabell 8
Antall dagbrukere ved incestsenteret

Økningen av antall barn fra 2018 til 2019 skyldes 
både flere saker som avdekkes ute i skolene, og at 
flere instanser har blitt klar over at vi snakker med 
barn, og derfor har gitt foreldre informasjon om det.
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År 2017 2018 2019
Kvinner 456 373 396
Menn 53 47 40
Barn 99 91 88
Sum 608 511 524

Vi har til sammen hatt 1493 samtaler med beboere og 
dagbrukere i 2019.

Vi har også g jennomført selvhjelpsgruppe for voksne 
kvinner utsatt for vold i løpet av året og denne har 
vært ledet av ansatte ved senteret.

Tabell 11
Antall samtaler med beboere i løpet av året
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Vi er  her  for  deg!
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64 97 23 00  –  post@kisif.no  –  kisif.no  –  Langbakken 9, 1434 Ås
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Kontrollutvalget i  
Enebakk kommune 

A jour pr 23.04.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
 Saker 

Følgende rapportering legges 
frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. 
Fylkesmannen, Helsetilsynet) og kommunens 
svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker 
med vedtak og oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/20  
(13.02.2020 kl. 18:30) 
Møterom 2.etg,  
Enebakk sykehjem  
avd Ignagard 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i 
Enebakk kommune 

• Revisjonens rapport pr 31.10.19 

• Revisors vurdering av uavhengighet 

• Erklæring fra revisor 

• Kontrollutvalgets planarbeid 

• Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling 

• Plan for eierskapskontroll – Bestilling 

• Møteplan 1.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

(12.03.2020 kl. 18:30) 
Formannskapssalen,  
Enebakk rådhus 

• AVLYST/UTSATT 

2/20  
(02.04.2020 kl. 17:00) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams 

• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
(ordfører og rådmann) 

• Oversendelse av sak til kontrollutvalget – Kommunens 
leie/leasing av hjulgraver 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Referat og orienteringer 

3/20  
(30.04.2020 kl. 18:30) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams 

• Godkjenning av protokoll fra møte 2.april 2020 

• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
(kommunalsjefene for HOS, KOS og TES) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing i 
skolen i Enebakk kommune 

• Undersøkelse Hjulgraver – Prosjektplan 

• Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

• Orientering fra revisjonen 

• Referat og orienteringer 

4/20  
(04.06.2020 kl. 18:30) 
Formannskapssalen,  
Enebakk rådhus 

• Enebakk kommune – Årsregnskap 2019 
m/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse) 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2020 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
internkontroll i Enebakk kommune (frist 02.06.2020) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 
Anleggsprosjektet Tangenveien (frist: 27.11.19) 

• Økonomirapport 2.tertial 2020 

• Budsjett for kontroll og revisjon 2021 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

• Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 
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• Vurdere dialogmøte med  
- Ordfører 
- Rådmann 

- Kommunalsjefene (Teknikk og samfunn, Helse og 
omsorg, Kultur og oppvekst) 
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