
Kontrollutvalget i 
Frogn kommune

MØTEINNKALLING

Møte nr.: 3/20
Dato:   06.05.2020 kl. 14:00
Sted:   Fjernmøte via Microsoft Teams

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 
PS 19/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap
PS 20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 
PS 21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 
PS 22/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon
PS 23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll
PS 24/20 Referat og orienteringer 
  Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. 
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

NB! Merk!
I samsvar med midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte
organer i kommuner for å begrense spredning av koronavirus (Covid-19) vil møtet bli 
gjennomført som et nettmøte gjennom kommunikasjons- og samarbeidsplattformen 
Microsoft Teams.
Vennligst gi tilbakemelding hvis det er noen som har vansker med det.

Møtet er åpent for alle som ønsker å høre på, ta kontakt med sekretær for å få tilgang 
til nettmøtet.

Ås, 30.04.2020

Eva Anderssen/s./
Leder

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Follo Interkommunale   Postadresse:   Besøksadresse:   Telefon: 64 96 20 58
Kontrollutvalgssekretariat  Postboks 195   Skoleveien 3   Mobil: 92 88 33 92
     1431 ÅS   1430 ÅS
     e-post: FIKS@follofiks.no  nettside: www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00039-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte 1.april 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 01042020 

SAKSUTREDNING: 
Utkast til protokoll fra møtet ble sendt ut 1.april 2020.04.30 

Det er i ettertid kommet inn merknader fra utvalgets medlemmer med ønske om 
rettelser og tilføyelser. 

Dette gjelder blant annet: 

Under sak 12/20 er det fremmet forslag om følgende protokollering: 

«Ordfører sa at Kstyret skulle ta opp delegeringsreglementet, for å bøte på det påpekte 
uheldige forhold at den ‘’Frognske’’ behandlingsmetode i byggesaker faktisk medførte at 
sakene i mange tilfeller gikk ut over lovens frister.» 

I tillegg er det fremmet forslag om følgende protokolltilførsel: 

«Bjørn Rønbeck var uenig med leder om at det ble satt sluttstrek for å ta ordet i saken da 
han mente han ikke hadde fått belyst alle sider ved saken.» 

Under Eventuelt er det fremmet følgende forslag til endring/tilføyelse i tekst: 

«Forvaltningsrevisjonsrapport om Tidlig innsats og forebygging 
Bjørn Rønbeck tok opp saken og viste til artikkel i Amta hvor KU leder hadde uttalt seg på 
vegne av kontrollutvalget. Rønbeck hadde mottatt tilbakemeldinger om at saken var blitt 
vinklet som Høyre reklame. Dette var journalistens verk da leder uttrykkelig hadde 
understreket at hun uttalte seg som leder av KU. Det ble understreket at KU er partipolitisk 
uavhengig organ og at dette er viktig å synliggjøre.» 

VURDERING 
Det legges opp til at protokollen fra møtet 01.04.2020 godkjennes i dette møtet før 
den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no  
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Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 30.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 
 
Møtetid: 01.04.2020 kl. 14:00 
Sted: Fjernmøte via Teams 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen 
(H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Merete Dølheim (SV), Knut Erik Robertsen (Ap), 
Per Oskar Jacobsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 9, 11, 12, Eventuelt) 
Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef (under sak 10, 12) 
Bjørn Nordvik, prosjektleder (under sak 11) 
Therese Aas, Avdelingsleder Teknisk drift og forvaltning -  Byggesak (under sak 12) 
Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder (under sak 10) 
 
Av øvrige møtte: 
Hans Kristian Raanaas, ordfører (under sak 9, 11, 12, Eventuelt, 10) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, Senior Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling til dagens møte ble publisert 25.03. Innkalling og saksliste godkjent. Leder 
og Bjørn Rønbeck meldte sak til under eventuelt. 
Behandlingsrekkefølge av sakene: 9, 11, 12, Eventuelt, 10, 13 – 17)  
 
Møteprotokoll godkjent 06.05.2020 
 
 

Eva Anderssen/s./  Bjørn Harald Christiansen/s./ 
Leder  medlem 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

9/20 20/00039-1 Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020 3 

10/20 20/00037-1 Orientering om status for Badeparken 4 

11/20 19/00063-2 Orientering om status for Bølgenprosjektet 5 

12/20 17/00236-9 Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn 
kommune 

6 

13/20 18/00182-7 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- 
og omsorgstjenesten i Frogn kommune 

7 

14/20 19/00165-8 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 8 

15/20 20/00032-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 9 

16/20 19/00163-2 Møteplan 2.halvår 2020 10 

17/20 20/00017-2 Referat og orienteringer 11 

Eventuelt 
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Frogn KU-9/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møtet 22.januar 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Protokollen fra møtet 22.januar 2020 godkjennes. 
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Frogn KU-10/20 
Orientering om status for Badeparken 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Prosjektleder Daniel Lyngholm Jakobsen orienterte og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-11/20 
Orientering om status for Bølgenprosjektet 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Prosjektsjef Bjørn Nordvik orienterte. 
Bjørn Rønbeck stilte spørsmål om lønn og sosiale utgifter i forbindelse med 
permitteringer ved Bølgen.  
Rådmann Harald Hermansen svarte og viste til at kontrollutvalget bør stille 
spørsmålet til daglig leder ved Drøbak Frogn Idrettsarena KF. 
 
Ordfører Hans Kristian Raanaas svarte på spørsmål fra utvalget medlemmer. 
Aktuelle dokumenter i saken ble videresendt fra ordfører til utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-12/20 
Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Avdelingsleder Therese Aas orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Harald Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Ordfører Hans Kristian Raanaas svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Bjørn Rønbeck fremmet følgende alternative forslag: 
 
«Kontrollutvalget ber Frogn kommunestyre foreta beslutninger som sørger for at 
avdelingen organiseres og bemannes for å imøtekomme Sivilombudsmannens 
krav.» 
 
Votering: 
Forslag fra Bjørn Rønbeck falt med 6 mot 1 stemme (7 voterende) 
Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-13/20 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og 
omsorgstjenesten i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten Helse- og 

omsorgstjenesten i Frogn kommune, datert 21.03.2020, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann gi en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 

innen 12 måneder. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Knut Erik Robertsen fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 2: 
 
«Innstillingens punkt 2 strykes.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
Alternativt forslag fra Knut Erik Robertsen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten Helse- og 

omsorgstjenesten i Frogn kommune, datert 21.03.2020, til orientering. 
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Frogn KU-14/20 
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Leder innledet. 
Leder og sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Sekretær har som intensjon å legge frem et utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering 
til utvalgets neste møte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-15/20 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Leder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Det arbeides nå med å utarbeide en ny mal for årsrapport for kontrollutvalgene i 
deltakerkommunene i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
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Frogn KU-16/20 
Møteplan 2.halvår 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020: 
 
Onsdag 26.august 
Onsdag 30.september 
Onsdag 4.november 
Onsdag 16.desember 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Leder innledet. 
Leder fremmet følgende endringsforslag: 
 
«Onsdag 16.desember endres til onsdag 2.desember.» 
 
Votering: 
Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)  
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020: 
 
Onsdag 26.august 
Onsdag 30.september 
Onsdag 4.november 
Onsdag 2.desember 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 
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Frogn KU-17/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 02/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Frogn kommune 
 Sekretær orienterte. Fra 1.juli 2020 tar staten over funksjonen som 

skatteoppkrever, så dette er siste gang det vil bli lagt frem egen 
kontrollrapport. 

  
OS 03/20 Brosjyre om tilsynskalenderen 
  
OS 04/20 Eksterne tilsyn med Frogn kommune 
  
OS 05/20 Aktivitetsplan pr 22.01.2020 
  
OS 06/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 25.03.20 

 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Henvendelse til kontrollutvalget (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Møtet ble lukket under saken, jfr. kommuneloven § 11-5 tredje ledd. 
Leder viste til henvendelsen og orienterte. 
Rådmann ba om å få oversendt henvendelsen. 
Rådmann vil gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om status for oppfølging av 
henvendelsen. 
 
 
Orientering om kommunens smittevernberedskap 
Rådmann orienterte om kommunens forebyggende arbeid og smittereduserende 
tiltak i forbindelse med Covid-19 (Corona-viruset), og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Orientering om kommunens beredskapsarbeid 
Bjørn Rønbeck tok opp saken. 
Rådmann orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport om Tidlig innsats og forebygging 
Bjørn Rønbeck tok opp saken og viste til artikkel i Amta hvor KU leder hadde uttalt 
seg på vegne av kontrollutvalget. 
 
 
Dialog mellom KU leder og ordfører/rådmann 
Leder tok opp saken og orienterte. 
Det ble diskutert om en skulle få til månedlige møter mellom KU leder, ordfører og 
rådmann. 
Utvalget så det hensiktsmessig med møter ut i fra behov. 
 
 
Konkurranse mellom Frogn kommune og private/frivillige innen 
næringsliv/kulturlivet 
Leder tok opp saken og orienterte. Temaet spilles inn i forhold til arbeidet med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen (ROV). 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:15 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 19/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00054-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 06.05.2020 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget har rettet en forespørsel til Frogn kommune v/rådmann om å få en 
orientering om blant annet følgende: 

 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap, herunder
eventuelle økonomiske og/eller administrative konsekvenser dette har fått eller vil
få for Frogn kommune

Fakta i saken 
Frogn kommune satte kriseledelse 12.mars 2020. Kommunen legger fortløpende ut 
oppdatert informasjon om situasjonen: 
https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/koronavirus-oppdatert-informasjon/#  

Kommunen har lagt ut viktig informasjon om Covid-19/koronaviruset: 
https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-
informasjon/#  

Fra 20.april ble barnehagene gjenåpnet. Fra 27.april ble grunnskolene (1.-4.trinn) 
gjenåpnet. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 23.04.2020, bekreftet at kontrollutvalget kan få en 
orientering om status i kommunens smittevernberedskap. 

Ås, 30.04.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00044-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning Frogn Kommune 2019, Årsmelding 2019 - Frogn kommune, 
Regnskap 2019 Frogn kommune, Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommune sitt 
årsregnskap for 2019 

Andre dokumenter på saken: 
https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/arsmeldinger/ 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet 
ledd: 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd annet punktum. 

Fakta i saken  
Årsregnskap 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsregnskap skal avlegges 
senest 22.februar hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen i kommunelov av 1992 fastsatte fristen til 15.februar. 
Årsregnskapet ble avlagt 14. februar og oversendt revisor.  

Årsberetning 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsberetning skal avlegges 
senest 31.mars hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen er en videreføring av kommunelov av 1992 med forskrifter. 
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Årsmelding med årsberetning ble avlagt 31.03.20.  
 
 
Uavhengig revisors beretning 
Det følger av kommuneloven § 24-8 at regnskapsrevisor skal avgi en 
revisjonsberetning til kommunestyret senest 15.april hvert år. Imidlertid er det 
igjennom midlertidig lov vedtatt å utsette fristen for 2020 til 15.juni. 
 
Uavhengig revisors beretning er datert 15.april 2020 og følger vedlagt. 
 
 
Videre behandling av årsregnskapet 
Det følger av kommuneloven § 14-5 fjerde ledd at årsregnskapet skal behandles av 
kommunestyret senest 30.juni hvert år. Bestemmelsen er en videreføring fra 
kommuneloven av 1992. 
Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor frist for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet for 2019 er utsatt til 15.september. 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Vedlagt følger utkast til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalgets endelige uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet. 
 
 
Avslutning 
Rådmannen eller den han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 29.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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 Sammendrag – rådmannens kommentarer

 Økonomi 

Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat 2019 ble på -27,2 

millioner kroner, eller -2,3 prosent av 

driftsinntektene. I KOSTRA og andre 

sammenligningsverktøy korrigerer man 

netto driftsresultat for blant annet selvkost. 

Korrigert netto driftsresultat er -2,7 

prosent. Finansinntektene ble 8 millioner 

kroner høyere og frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd fra staten) ble 20,3 

millioner kroner høyere enn budsjettert. 

Regnskapsmessig ble regnskapet avlagt 

med 11 millioner merforbruk. 

 

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet ble for 2019 

avsluttet med en samlet ubrukt bevilgning 

på ca. 240 millioner kroner. Av et samlet 

investeringsregnskap på 320 millioner 

kroner for 2019, utgjorde de ni største 

investeringsprosjektene 274 millioner 

kroner. Ferdigstillelsesarbeidene på 

Bølgen inkludert oppgraderingsarbeidene i 

Frognhallen utgjorde 207 millioner kroner 

av dette igjen. De ni største 

investeringsprosjektene er omtalt nærmere 

i kapittel 2.4.  

 

Kommunen har fortsatt en betydelig risiko 

for økte finanskostnader ved kun mindre 

endringer i renten. Totalt lånevolum var 

ved utgangen av året 1,9 milliarder kroner. 

200 millioner av disse er knyttet til områder 

finansiert til selvkost. Med dagens 

lånevolum vil en økning av renten med 1 

prosentpoeng, gi økte netto 

rentekostnader på cirka 14 millioner kroner 

fratrukket selvkostområdene. Det er 

betydelig renterisiko knyttet til 

investeringsnivået innen og etter 

fireårsperioden. 

Balanseregnskapet 

Disposisjonsfondet utgjør totalt 81,6 

millioner kroner. Dette er en nedgang på 

23,6 millioner kroner fra 2018. 

Disposisjonsfondet utgjør 7 prosent av de 

samlede driftsinntektene, noe som 

klassifiseres som tilfredsstillende for 

moderat økonomisk handlefrihet. 

 

Kommunen kostnadsfører 

pensjonsutbetalingene over flere år og har 

ved utgangen av 2018 et akkumulert 

premieavvik på 39 millioner kroner 

inklusive arbeidsgiveravgift.  

 Samfunn  

Fra 2019 til 2020 har vi hatt en økning av 

befolkningen på 116 personer, mens 

tilsvarende tall fra 2018 til 2019 var 26 

personer. Snittveksten de siste fem årene 

har ligget på 0,30 prosent, eller i snitt 44 

personer i økning per år. Vi har hatt størst 

nedgang i aldersgruppene mellom 20 og 

44 år, samt noe i aldersgruppen 1-12 år. 

Aldersgruppene over 45 år øker fortsatt, 

med unntak av den over 90 år.  

I 2019 ble det gitt midlertidig brukstillatelse 

for 35 boenheter, i tillegg til ferdigattest for 

20 boenheter. Det ble vedtatt 3 

reguleringsplaner. Til sammenligning ble 

det i 2018 bygd totalt 30 boliger, alle med 

hybelleilighet, i tillegg til 3 tomannsboliger. 

I 2018 ble det i alt vedtatt fem 

reguleringsplaner. 

Beredskapsplanene er reviderte og 

oppdatert i henhold til lovverket. I 2019 har 

fokus fremdeles vært på 

hverdagsberedskap, og det er rullering av 

helhetlig ROS-analyse og trening på 
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krisekommunikasjon som har vært 

hovedaktivitetene. 

 Tjenester og brukere 

Oppvekst 

Barnehagene i Frogn har nedgang i antall 

barn, men leverer høy kvalitet. Arbeidet 

med foreldreveiledning gjennom 

programmet ICDP (International Child 

Development Program) har kommet videre 

med veiledere i de fleste barnehager og 

benyttes både internt i barnehagene og i 

foreldregrupper.  

Barnehagene har i 5 år jobbet med 

barnehagen som lærende organisasjon.  I 

2019 samlet de private og de kommunale 

barnehagene seg under en felles 

strategiplan: 

 

FROGN barnehagen: 

 Fellesskap 

 Riktige prosesser  

 Orden  

 Godt lederskap 

 Nærvær 
 
Visjonen er «Vi skal samhandle om 
kvalitet, slik at det blir best mulig å være 
barn i Frognbarnehagene» 
 

Implementering av rammeplanen er et 

fokusområde i dette arbeidet.  

 

Et godt psykososialt miljø er den viktigste 

oppgaven for alle skoler. Høsten 2019 

startet arbeidet med implementering av 

Cooperative learning, som en metodikk i 

klasserommene. Metoden legger vekt på 

utvikling av gode relasjoner, sosiale 

ferdigheter, et inkluderende læringsmiljø 

og at elevene skal samarbeide om å lære. 

Læringsmiljøprosjektet ble videreført i 

2019. Det er et mål at alle skoler får gode 

redskaper for arbeidet med læringsmiljøet.  

Skolelos har bistått elever, foresatte og 

lærere på alle skoler i 2019. 

Frognskolen nådde i 2019 ikke målet om å 

være blant de 10 beste i landet, faglig og 

sosialt. Men en 18. plass er uansett en 

god plassering. 

 

Måten organiseringen av tjenestene i 

Enhet for psykososialt arbeid er gjort på, 

legger til rette for helhetlige og 

sammenhengende tjenester for alle 

aldersgrupper, tidlig innsats, tverrfaglig 

samarbeid, fleksibel utnyttelse av 

enhetens samlede kompetanse samt bruk 

av tiltak og metoder som innbyggerne vil 

ha, og som virker. Ved å sikre et mer 

helhetlig tjenestetilbud vil kommunen i 

enda større grad arbeide med tidlig innsats 

og forebyggende arbeid. 

Helse og omsorg 

Demografi utviklingen gir allerede 

utfordringer for helse og 

omsorgstjenestens kapasitet. Det jobbes 

med å få riktig dimensjonering i helse- og 

omsorgstrappen, utvikling og 

effektivisering av tjenestene, anskaffelse 

av nok helsepersonell og prioritering 

innenfor gitte økonomiske rammer. 

Demografiutviklingen for Frogn kommune 

viser en sterk aldring i befolknings- 

sammensetningen med en økning på 171 

personer over 80 år frem til 2022 og videre 

en tilsvarende økning på 555 personer i 

2030. Hvis Frogn kommune fortsetter 

utviklingen med utbygging av 

sykehjemsplasser fremfor å prioritere 

utbygging av omsorgsboliger, vil Frogn 

kommune ha en underdekning av 

sykehjemsplasser allerede i 2022. For å 

løse disse utfordringene er det et akutt 

behov for å utvikle omsorgsboliger for 

eldre med heldøgns omsorg. Frogn 

kommune har store vansker med å dekke 

behovet bare om få år. Dagens utvikling 

og praksis med tildeling av 
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sykehjemsplasser medfører en rekke 

utfordringer. 

Utskrivningsklare pasienter har økt 

betraktelig det siste året, likeså 

betalingspliktige døgn. Statistikken viser 

en klar nedgang de siste månedene 

grunnet midlertid åpning av flere 

sykehjemsplasser. Fra 2019 ble det åpnet 

15 nye plasser som forventes vil bidra til 

nedgang av betalingspliktige døgn.  

Frogn kommune har utviklet et godt og 

bredt habilitering- og rehabiliteringstilbud. 

Vi har jobbet med å dreie fokus fra «Hva 

er i veien med deg?» til «Hva er viktig for 

deg?», og vi har tatt i bruk nye 

arbeidsmetoder som 

hverdagsrehabilitering og teambasert tidlig 

innsats. Vi vil være en 

samskapingskommune som bidrar til at 

våre innbyggere opplever økt mestring i 

dagliglivet og kan bo lengst mulig i eget 

hjem. Det kan likevel pekes på utfordringer 

knyttet til samhandling og koordinering, 

brukermedvirkning, kvalitet og kapasitet 

som gis fokus videre.  

Samfunnet er i endring og det utvikles 

stadig mer og bedre hjelpemidler, 

velferdsteknolog og tjenester i til bruk i 

egne hjem. Dette medfører forskyvning av 

oppgaver som tidligere naturlig hørte til 

den kommunale tjenesteproduksjon. Dette 

ses på som en nødvendig utvikling for å 

sikre at kommunen skal kunne prioritere 

nødvendig hjelp, forebygging og tidlig 

innsats.  

Sentrale føringer gir forventninger om at 

velferdsteknologi er en integrert del av 

tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 

2020. Frogn kommune har lagt til rette for 

denne satsingen. Det er installert moderne 

løsninger i det nye helsebygget men alle 

muligheter er ennå ikke tatt i bruk. Videre 

er det fra 2018 innført trygghetsskapende 

velferdsteknologi i brukers eget hjem og 

omsorgsboliger. Dette arbeidet 

videreføres.  

Barnefamilier som søkte økonomisk 

sosialhjelp fikk en særskilt grundig og 

individuell vurdering.  Hensikten var å sikre 

at barna fikk mulighet til å delta i 

alminnelige fritidsaktiviteter.  NAV-kontoret 

bestrebet seg på å bøte på en vanskelig 

situasjon for barna, og ga støtte til både 

kjøp av utstyr og betaling av 

kontingenter/medlemskap.  100 % av 

søknadene fra barnefamiliene ble vurdert 

med dette bakteppet i 2018. 

Kultur 

Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv bidrar til 

god folkehelse gjennom å legge til rette for 

møteplasser som bidrar til tilhørighet, 

opplevelser, kompetanse og mestring. 

Mangfold og bredde i tilbudet samt 

deltakeravgift/billettpris er av stor 

betydning for et inkluderende oppvekst- og 

bomiljø. Tilgang på gode arenaer for 

kulturaktivitet og områder for friluftsliv er 

også av avgjørende betydning for et aktivt 

kulturliv.   

Frogn kommune gir et bredt og mangfoldig 

kulturtilbud til innbyggerne. 

Kommunen samarbeider med en rekke 

lag- og foreninger omkring gjennomføring 

av kulturarrangementer. 

Kommunens mange arenaer har hatt høy 

aktivitet med god oppslutning og 

kulturhuset Smia har blitt en aktiv og 

pulserende møteplass.  

 Medarbeidere 

Kommunes omdømme skapes på 

arbeidsplassen hver dag gjennom 

kvaliteten på de tjenestene som leveres. 

De ansatte, som vår viktigste ressurs, er i 

så måte også våre viktigste 

omdømmebyggere. Kommunens 

medarbeidere som tradisjonelt har vært 

spesialistene, er i ferd med å få ny rolle 

som kunnskapsdelere og tilretteleggere. 

Dette vil bidra til at kommunen lykkes i 



20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 - Frogn kommune

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2019 

 

7 

samskapingsprosessene med 

innbyggerne. Denne nye rollen øves det 

det på. 

Gjennom arbeid med å styrke tverrgående 

og helhetlig ledelse har det blitt utviklet et 

eget ledelsesdokument som gir felles 

retning for alle ledere i Frogn. Det jobbes 

med verdimessige temaer og 

problemstillinger gjennom perspektivene 

eierskap, myndiggjøring og likeverd, 

kontinuerlig forbedring og betryggende 

kvalitets- og internkontrollarbeid. De 

vedtatte etiske retningslinjene er benyttet 

som utgangspunkt for drøftinger av etiske 

dilemmaer med de ansatte i enhetene.  

Samhandling og fellesskapskommune er 

begreper som dette året har blitt fylt med 

ulike prosesser sammen med innbyggere, 

i form av prosjekter og opprettelse av 

brukerforum på enkelte områder. Dette vil 

vi se mer av i tiden som kommer. 

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et 

viktig satsingsområde. 

Sykefraværsprosenten i 2019 var 7,1 % 

totalt fravær, hvor 4,8 % var legemeldt og 

2,3 % var egenmeldt. 

 Kommunikasjon og interne 

systemer 

Digitalisering er et samlebegrep på en 

utvikling som påvirker 

samfunnsutviklingen, individer, offentlig 

sektor og næringslivet. Digitalisering er en 

fremmer for nye måter å levere offentlige 

tjenester på. 

Frogn kommune har fokus på å levere 

gode digitale tjenester og gi informasjon til 

innbyggere og næringsliv via ulike kanaler.  

21 000 forsendelser fra Frogn kommune 

ble i 2019 sendt digitalt via SvarUt 

tjenesten. 

Utvikling av gode digitale tjenester er 

krevende. Det er derfor viktig for Frogn 

kommune å benytte de nasjonale føringer 

og fellesløsninger som utvikles for det 

offentlige. Eksempler på fellesløsninger 

som nylig er tatt i bruk er DigiSos – en 

digital søknad for økonomisk sosial- hjelp 

og eDialog (SvarInn) for sikker digital 

forsendelse inn til kommunen.  

Et utvidet IKT samarbeid mellom Frogn, 

Vestby og Ås kommune er etablert. Dette 

har resultert i en felles IKT enhet for de tre 

kommunene. StorFollo IKT var operativ fra 

1/1-2020 med Frogn som vertskommune.  

IKT StorFollo vil ha fokus på 

harmonisering av systemer og løsninger, 

effektiv drift basert på helhetlig arkitektur 

og bistand til digitaliseringsarbeidet i 

kommunene. Frogn kommune deltar også 

i digitaliseringssamarbeidet DigiAkershus 

sammen med alle kommunene i det 

tidligere fylket. Dette arbeider tett med 

tilsvarende samarbeid i Viken.  

Frogn kommune gjennomfører et 

velferdsteknologoprosjekt hvor målet er at 

velferdsteknologi skal være en naturlig del 

av kommunens tjenestetilbud i 2020. I 

2019 er det etablert et samarbeid med 

Helsevakta i Fredrikstad kommune om 

responstjenester, elektroniske 

medisindispensere er plassert ut til flere 

brukere og funksjonsrike digitale 

trygghetsalarmer er klare for utplassering 

eksisterende og nye brukere av denne 

tjenesten. 

 

Helhetlig plan for digital utvikling og 

kompetanse viderefører arbeidet med 

digitalisering i skolene. Nye digital verktøy 

er tatt i bruk både i skole og barnehage 

både knyttet til digital kommunikasjon 

mellom skole og hjem og læringsverktøy 

tilpasset den nye læreplanen. 

(Fagfornyelsen)  

 

Digital kompetanse er sentralt for å se 

mulighetene digitalisering kan gi og ta 

mulighetene i bruk. Datahjelpen 
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gjennomfører i regi av Frivilligsentralen et 

gratis opplæringstilbud på biblioteket som 

bidrar til at innbyggere som har behov får 

en vei inn den digitale verden og 

kompetanse til å ta i bruk kommunens 

digitale tjenester. 

Frogn kommune 27. mars 2020 

 

Harald K. Hermansen 

Rådmann
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 Årsberetning - Hovedtall i regnskapet 

 Driftsregnskapet  

Hovedtall 2018-2019, millioner kroner 

    

Regnskap 2019 

Regulert 
budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 

1 Skatteinntekter 612  590  586  

2 Rammetilskudd 273  274  264  

3 Andre inntekter 313  295  320  

4 Sum driftsinntekter (1+2+3) 1 197  1 159  1 170  

5 Sum driftsutgifter -1 222  -1 186  -1 178  

6 Brutto driftsresultat (4+5) -24  -27  -7  

7 Netto renteutgifter -28  -26  -21  

8 Netto avdragsutgifter -45  -43  -43  

9 Motpost avskrivinger 70  75  73  

10 Netto driftsresultat (6+7+8+9) * -27  -21  1  

11 Brukt i investeringsregnskap 0  0  0  

12 Netto avsetninger (bruk+ / avsatt -)** 16  21  -1  

13 Regnskapsmessig mindreforbruk (10-11+12) *** -11  0  0  

* Negativt fortegn betyr underskudd       

** Negativt fortegn betyr avsetninger, positivt fortegn betyr bruk av avsetninger    

*** Negativt fortegn betyr regnskapsmessig underskudd       

 

På grunn av at tallene er rundet av til millioner kroner kan det være mindre avvik fra det 
offisielle regnskapet.   

Skatteinntekter (1): 

Skatteinngangen for 2019 ble ca 3,7 % 

høyere enn budsjett. 

Rammetilskudd (2): 

Rammetilskuddet ble på linje med 

budsjett. Rammetilskudd påvirkes av høye 

eller lave skatteinntekter. Høy 

skatteinngang gir lavere rammetilskudd 

som følge av inntektsutjevningen. Frogn 

kommune har en skatteinngang over 

landsgjennomsnittet og én million kroner i 

økte inntekter på skatt resulterer i et trekk i 

rammetilskuddet på 600.000 kroner. 

Inntektsutjevningen skal utjevne de 

økonomiske forutsetningene for et 

likeverdig tjenestetilbud i kommunene.  

Andre inntekter (3): 

Dette er i hovedsak enhetenes inntekter 

eksklusive bruk av fond. Omfatter salgs- 

og leieinntekter, momsrefusjon, 

sykepengerefusjoner og øremerkede 

tilskudd osv. Inntektene ble 18 millioner 

kroner høyere enn budsjettert. Dette 

skyldes i hovedsak at øremerkede tilskudd 

ikke i tilstrekkelig grad er budsjettert. 

Kommunen har i 2019 hatt høyere salgs- 

og leieinntekter, og andre overføringer enn 

budsjettert. 

Det er i 2019 også tilbakeført 

inntektsføring av dagbøter fra bølgen ifm. 

regnskapet 2018. 
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Sum driftsinntekter (4): 

Driftsinntektene ble 38 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Avvikene er 

forklart i avsnittene ovenfor. 

Sum driftsutgifter (5): 

Driftsutgiftene ble 36 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til 

avviket er mangelfull budsjettering av 

utgifter til varer og tjenester som inngår i 

kommunens tjenesteproduksjon, som i 

hovedsak omfatter innleie av 

konsulenttjenester og vikarbyrå i 

enhetene, ofte knyttet til sykefravær. 

Netto renteutgifter (7):  

Netto renteutgifter ble 2 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. 

Netto avdragsutgifter (8): 

Avdragene ble ca. 2 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Kommunen 

benytter forenklet modell og minste tillatte 

avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7 

beregnes som sum langsiktig gjeld dividert 

på sum anleggsmidler multiplisert med 

årets avskrivninger. 

For nærmere informasjon vises til note 15 i 

regnskapet. 

 

Netto driftsresultat (10): 

Netto driftsresultat utgjør -2,3 prosent av 

brutto driftsinntekter. Avviket fra budsjett er 

forklart i avsnittene over. Korrigert netto 

driftsresultat er -2,7 prosent (korrigert for 

selvkostresultat og drift av Drøbak Frogn 

idrettsarena KF)  

Brukt i investeringsregnskapet (11): 

Det er ikke overført midler fra drift til 

investering for finansiering av prosjekter. 

Netto avsetninger (12): 

Netto avsetninger er på 16 millioner kroner 

i 2019 (netto bruk av avsetninger). Det 

vises til note 7 i regnskapet for nærmere 

informasjon. Det er ikke videreført noe 

merforbruk til 2020. 

Regnskapsresultat (13): 

Regnskapet for 2019 er avsluttet  

med et regnskapsmessig merforbruk på 11 

millioner kroner.  
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 Utvikling av netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat 

kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale størrelsen for 

kommunens handlefrihet. Grafen under viser netto driftsresultat for kommunen samt 

tilhørende kommunegruppe fra KOSTRA over de siste 4 årene. Fra 2019 er KOSTRA-

gruppene reklassifisert, for Frogn betyr det kun at gruppen har endret navn fra gruppe 8 til 

gruppe 7. I samtlige grafer og omtalelser av KOSTRA-grupper vil det til enhver tid bli lagt til 

grunn det aktuelle årets sammenligningsgruppe, det vil si gruppe 7 i 2019 og gruppe 8 i 

tidligere år. På denne måten bevarer vi sammenligningsgrunnlaget og historikken.  

 

Tall hentet fra SSBs KOSTRA-statistikk 

Frogn kommunes driftsresultat for 2019 er betydelig lavere enn for 2018, og også lavere enn 

gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7. Oppsummert har kommunen lavt netto driftsresultat 

grunnet samlet merforbruk i enhetene inkludert drift av Drøbak Frogn Idrettsarena KF (se 

2.3) samt tilbakeføring av tidligere inntektsførte dagbøter Bølgen Bad. 

Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge et nivå på netto driftsresultatet 

på minst 1,75 prosent, og dette ble i forbindelse med handlingsprogrammet 2020-2023 også 

vedtatt som en handlingsregel for kommunen.  
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 Enhetenes rammer og forbruk 2018 

 

  
Regulert budsjett 
2019 

Regnskap før 
avsetninger over- 
underskudd 
2019 

Resultat før 
avsetninger over- 
underskudd 
2019 

Overført over- 
underskudd til 
budsjett for 
2020 

Rådmannsgruppa 8 979  9 001  -22  0  

Økonomi, digitalisering og IKT 26 989  26 763*  226  0  

HR, politisk sekretariat og service 28 121  27 577 544  0  

Samfunnsplanlegging 11 059  11 189  -131  0  

Barnehager 98 472  100 076  -1 604  0  

Frognskolen 188 348  194 161  -5 813  0  

Ullerud helsebygg 102 031  111 542  -9 512  0  

Helse, omsorg og koordinering 97 173  98 511  -1 338  0  

Tilrettelagte tjenester 62 507  72 966  -10 459  0  

Psykososialt arbeid 84 909  85 222  -313  0  

Kultur og frivillighet 30 220  29 827  393  0  

Eiendom 44 378  46 686  -2 308  0  

Teknisk drift og forvaltning 16 723  17 674  -951  0  

NAV 15 812  14 016  1 796  0  

Sum basisorganisasjon 815 720  845 212  -29 491  0  

     Drøbak Frogn idrettsarena KF 10 200  12 300  -2 100  0  

Sum Frogn Kommune 825 920  857 512  -31 591  0  

     * inkluderer Frogns andel av etableringskostnader av Stor Follo IKT 

  
Tabellen viser: 

Kolonne 1 – Revidert budsjett 

Kolonne 2 – Regnskap etter avsetninger til 2019 av overskudd/underskudd 

Kolonne 3 – Kolonne 1 fratrukket kolonne 2 og viser resultatet pr enhet før avsetning 

Kolonne 4 – Viser hva som er avsatt, overført til budsjettåret 2020 

 

Regnskapskolonnen i tabellen omfatter bruk av- og/eller avsetning til bundet fond, 

statstilskudd, rammetilskudd etc. Tabellen vil derfor avvike fra tilsvarende tabell i regnskapet 

2019. 

 Kommentarer til enhetenes forbruk  

Det er kun enheter med et resultat som avviker med mer enn +/- 2 prosent som er 

kommentert under.  

Frognskolen 
Skolenes merforbruk har flere årsaker. Skolen har hatt høyere lønnskostnader enn 
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budsjettert. Kostnader knyttet til lisenser og spesialundervisning har også vært høyere. Det 
har gjennom 2019 vært arbeidet med å ta ned kostnadene og arbeidet fortsetter. Skolenes 
elevantall fortsetter å synke og er også forventet å synke i årene fremover. Dette gir rom til å 
redusere kostnadsnivået og samtidig beholde god lærerdekning. Det er etter oppdrag fra 
kommunestyret startet et arbeid med å se på skolestrukturen i Frogn. Det er i tillegg 
økte kostnader i forhold til budsjett til elever i andre kommuner som Frogn kommune har 
ansvar for. Frogn har kostnader på spesialundervisning som er høyere enn kommuner vi 
sammenligner oss med. Det er iverksatt arbeid for å se om disse kostnadene kan reduseres.  
 
 

Ullerud helsebygg 

Ullerud helsebygg hadde sitt tredje driftsår i 2019. Driften er fortsatt preget av utfordringer 

knyttet til etablering av nye avdelinger, flytting av beboere, opplæring, 

organisasjonsendringer, arbeidsplaner m.m. Merforbruket ble på kr 9,5 millioner og kan i 

hovedsak forklares med følgende: 

 Vikarutgifter på kroner 5 millioner, knyttet til sykefravær, vakanser og 

ekstrabemanning benyttet til innbyggere med særlige behov. 

 Merforbruk på Medisinsk forbruksmateriell og medikamenter på om lag 1 million 

 Merforbruk på lønn på om lag 1 million. I dette beløpet ligger et mindreforbruk på fast 

lønn grunnet vakanser men samtidig et merforbruk knyttet til overtid og interne vikarer 

inkludert ferievikarer 

 Betaling for utskrivningsklare pasienter utgjør 0,3 millioner kr. 

 Overført merforbruk fra 2018 på én million kroner 

 Overført ramme til HOK på én million kroner knyttet til økt innsats overfor 

hjemmeboende for å redusere antall betalingspliktige døgn til sykehuset.  

Ullerud arbeider kontinuerlig med å levere tjenester til brukerne på smarte og effektive måter 

men har utfordringer knyttet til løsninger i nytt bygg, brukere med behov for oppfølging utover 

grunnbemanning samt høy turnover av sykepleiere. Ullerud åpnet i 2019 også opp en ny 

avdeling, B4. Denne avdelingen har driftet i henhold til budsjettberegningene ved åpning. 

  

Tilrettelagte tjenester 

Tilrettelagte tjenester har i 2019 levert tjenester til stadig flere brukere som har omfattende 

behov for tjenester, inkludert støttekontakt og omsorgslønn. Samtidig har enheten 

utfordringer knyttet til kapasitet grunnet utsettelse av utbygging av tilpassede leiligheter på 

Belsjø Terrasse. Enheten har for året et merforbruk på kr 10,5 millioner og kan i hovedsak 

forklares med følgende: 

 Mindreinntekt knyttet til refusjon av ressurskrevende brukere på ca 3,9 millioner 

kroner. Dette skyldes i hovedsak en endring i beregningsmetode av 

refusjonsberettiget timer og er ikke knyttet til en nedgang i tjenester til brukerne.  

 Mindreinntekt på 0,8 millioner kr er knyttet til tilskuddet for 2018 for ressurskrevende 

brukere 

 Netto merforbruk på lønn på om lag 5,3 millioner kroner. Dette er knyttet til bruk av 

vikarer og overtid grunnet sykefravær og vakanser, men er også i stor grad knyttet til 

en realvekst i tjenesteleveransen knyttet til nye vedtak 
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 Merutgift til driftstilskudd til SFO og Drøbak Vaskeri der vi har brukere på dagtid på ca 

0,9 millioner kroner 

 

Eiendom 

I enhet for eiendom kan merforbruk på 2,3 millioner kroner i hovedsak forklares med 

følgende: 

 Overført merforbruk fra 2018 på én million kroner.  

 Ikke helårseffekt husleieinntekt på treningssenteret med et tap på 880.000 kroner  

 Inntektstap på kommunale boliger med 1,5 millioner kroner. 

 

NAV 

NAV har en forholdsvis beskjeden størrelse på rammen, noe som gjør at resultatet i prosent 

av rammen er sterkt utsatt for svingninger i sosialstøtten som er uforutsigbar og vanskelig å 

budsjettere. NAV gikk i 2019 med et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner og kan i hovedsak 

forklares med følgende: 

 Mindreforbruk av lønnsmidler til introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad på ca 1 

million kroner 

 Mindreforbruk av fast lønn på ca 1 million kroner. Dette er grunnet en ubesatt stilling, 

begrenset bruk av sykevikarer samt lavere utgift til enhetsleder etter bytte 

 Utgifter til Follo Kvalifiseringssenter ble om lag 2 millioner høyere enn budsjettert 

 Mindreforbruk i sosialstøtte på ca 2,5 millioner kroner 

 Mindreinntekt i statstilskudd på ca 0,8 millioner kroner 

 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF åpnet 8. juni 2019, nesten et og et halvt år etter planlagt 

åpningsdato. De ansatte i KFet har i perioden utført andre oppgaver i kommunen og 

nødvendige midler til dette er gitt i form av overføringer fra øvrige enheter i kommunen samt 

gjennom tilskudd.  Åpningen ble imidlertid ytterligere forsinket i forhold til det som lå til grunn 

ved siste tildeling i kommunestyret og er årsaken til underskuddet på 2,1 millioner kroner. 

Det viser for øvrig til eget regnskap for Drøbak Frogn Idrettsarena KF.  
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 Investeringsregnskapet  

Investering, utvalgte større prosjekter 

1000 kroner, budsjett til og med 2019 
 

  Prosjekt 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

totalt 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

totalt Ubrukt 
Kostnads- 

avvik 
Planlagt 

ferdig 

1 Svømme-/badeanlegg inkl. oppgrad. Frognh.1 223 588 628 601 207 308 655 074 -26 473 Nei 2 019 

2 Boligprosjekter samlet2 82 992 159 892 14 406 93 011 66 881 Nei 2 025 

3 Hovedplan vann og avløp2 5 450 84 650 30 284 83 135 1 515 Nei Rullerende 

4 Badeparken, rehabilitering 4 000 28 000 1 687 7 154 20 846 Nei 2 021 

5 Kommunale veier2 8 000 31 000 8 054 25 337 5 663 Nei Rullerende 

6 Rehabilitering bygg2 12 600 47 200 5 657 36 996 10 204 Nei Rullerende 

7 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 0 13 000 4 741 7 153 5 847 Nei 
 

8 Gamle gymsal (Musikkens hus) 6 000 12 000 696 912 11 088 Nei 2 021 

9 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 0 34 000 1 298 24 448 9 552 Nei 2 020 

   Sum 342 630 1 038 343 274 132 933 219 105 124     
 

1Kolonnen Regnskap totalt inneholder en a-konto utgift på 30 millioner kroner som kun er regnskapsført, men ikke utbetalt. 

2Kolonnen Budsjett totalt og Regnskap totalt viser bevilgninger og regnskapstall for perioden 2016-2019. 

 

1 Svømme-/badeanlegg 

Offisiell åpning av hele anlegget 8. juni. Prøvedrift pågår. Se note 18 for status i tvisten 

mellom kommunen og totalentreprenøren. 

 

2 Boligprosjekter samlet 

Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet 2019-2022. I 2018 ble budsjettet justert ned 

med 120 millioner kroner for å justere budsjettet til prosjektenes reviderte 

gjennomføringsplan. 

 

3 Hovedplan vann og avløp 

Ny hovedplan for drikkevann og avløp er ferdigutarbeidet. Hovedplan for drikkevann ble 

vedtatt i desember 2017. Tiltakene er innarbeidet i HP 2020-2023. 

Rehabilitering av det kommunale nettet gjennomføres fortløpende. Første fase av etablering 

av overvannsanlegg frem til Gulliksbakken er ferdigstilt. Fase to er ferdig prosjektert. 

Tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger, og ble startet opp høsten 2019. På 

renseanlegget skal det dekkes til bassengene og settes inn nytt lysarmatur. Forventes 

ferdigstilt høsten 2019. Nytt VA-anlegg langs Gylteveien er ferdig prosjektert. Gjennomføring 

av første fase startet i oktober 2019. 

Nytt høydebasseng på Granheia er ferdig. Det er gitt midlertidig brukstillatelse. 

Nytt avløpsanlegg for Strandveien er ferdigprosjektert og anbudsdokumentene er under 

utarbeidelse. 
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Etablering av overvannsanlegg ved Ringedammen er gjennomført. Dette skal håndtere 

overvann fra Husvik. Tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger. 

Prosjektet med fjernavlesning av vannmålere startet i 2018. Per 4.11.2019 er 5326 målere 

skiftet. Det gjenstår ca. 260 målere. 

Det investeres i en slambil som etter hvert skal overta tømming av spredt avløp i kommunen. 

Oppgradering av ledningsnettet (vann) er bestilt og arbeidet ble startet opp i 

Lensmannssvingen. Der er arbeidene ferdige. Videre fremdrift er golfbanen, ved Smieveien, 

og siste del av Holter terrasse. 

Oppgradering av avløpsnettet er bestilt for Dyrløkke til Ullerud. Holter terrasse samt fra 

Skorkeberg til Vestbyveien gjennomføres i løpet av 2019. 

 

4 Badeparken, rehabilitering 

Forvaltningsplan vedtatt med fire hovedområder som utføres fortløpende. Beløpet er bevilget 

generelt til rehabilitering av Badeparken. Til nå er det utbedret rekkverk og gjerder i parken 

grunnet publikums sikkerhet. Deler av parken, langs sjøen, er av sikkerhetshensyn sperret 

av på grunn av fare for utrasing av steinmur, det arbeides med å åpne større adkomst ned 

mot sjøen før sommersesong 2020 parallelt med prosjektering. Kommunestyret har vedtatt at 

scenen i badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen 

skal prioriteres foran andre anbefalte tiltak i forvaltningsplanen.  

Kommunen har engasjert Østre Linje arkitekter og Sweco som har utarbeidet skisseforslag til 

rehabilitering av de 4 prioriterte tiltak. 

Frogn kommune har opprettet et brukerråd for Badeparken som er sammensatt av 

representanter på tvers av interesseorganisasjoner. Skisseforslagene ble presentert for 

brukerrådet 21 januar, som jobber videre med forslagene i februar måned. Tilbakemeldingen 

fra brukerrådet er viktig for kommunen i det videre planleggingsarbeid for tiltakene som skal 

skje i Badeparken. 

Etter hvert som kommunen mottar tilbakemeldinger fra brukerrådet fortsettes det videre 

prosjekteringsarbeidet.   

Det jobbes med utredning, prosjektering og byggesøknader av de 4 prioriterte tiltak frem mot 

sommeren. Etter planen skal løsningsforslagene legges frem for politisk behandling i august. 

Frem til alle godkjennelser foreligger og arbeiderne kan starte opp, jobbes det parallelt med å 

se på hvilke forbedringstiltak som kan utføres i Badeparken før sommeren 2020. 

 

5 Kommunale veier 

Det er etablert 5 ladestasjoner, med 10 ladepunkter, for elbiler på Bankløkka. Kartlegging av 

alle veilysanlegg for kommunale veier er ferdigstilt. Dette med tanke på etablering av egen 

strømmåler som følge av pålegg fra DSB. 

Det er påbegynt utskifting av armaturer til LEDarmaturer. 
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Traseen for nytt fortau langs Elleveien er ferdig prosjektert. Kostnadsestimatet er 25 millioner 

kroner. Dette inkluderer fortau, ny belysning og rehabilitering av veien. Midler til 

reguleringsarbeid ble trukket ved behandlingen av 1. tertial. Midlene er i november 2019 

bevilget igjen av kommunestyret. Reguleringsarbeid kan da starte. Det må bevilges midler til 

grunnerverv for å få gjennomført prosjektet. 

 

6 Rehabilitering bygg 

Dette er et oppgraderingsprosjekt av stor betydning for å møte krav til innemiljø i kommunale 

bygg. Flere prosjekter er gjennomført i 2019. Bevilgningen er fordelt ut til mindre prosjekter 

med egen gjennomføringsplan. Disse prosjektene er gjennomført:  

- Solavskjerming Ullerud sykehjem 

- Solavskjerming Ullerud barnehage 

- Ferdigstilling Kopås 

- Oppføring av moduler på Bilitt 

- Boder Skanseveien 

- Overvannskum Seiersten i forbindelse med Aktivitetsparken 

- Smia ferdigstillelsesarbeider delvis gjennomført, restarbeid pågår 

- Dal skole SD energisentral (sentralt styringssystem) 

- Dyrløkkeåsen barnehage, 5 nye aggregater og fått de på Niagara (SD styring-sentralt 

styringssystem) 

- Sogsti skole- integrering av skolen til Niagara 

- Drøbak gjestehavn – Integrering SD anlegg 

- Drøbak båthavn, nytt toalettanlegg 

- Dyrløkkeåsen skole. Bytte ut lysarmaturer i hallen til LED (energisparetiltak). 

Eksisterende lyskilder går ut av produksjon og måtte erstattes. 

- Nytt toalettanlegg på Follo Museum er satt opp og fullført 

- Filisterkroken – ombygging til formannskapssal med AV utstyr, stream, nytt gulv og  

- Oppgradering UU-tilpasning av Ullerudåsen 11 A 

- Ombygging av kontorlokaler Hegreveien til midlertidig bopel (redusere 

institusjonsplasseringskostnader) 

- Ferdigstillelse av fyrromssfunksjon på Ullerud sykehjem 

- Ullerud barnehage- oppgradering varmestyring 

 

7 Vestbyveien – trafikksikkerhetstiltak 

For å gjennomføre tiltaket er det behov for en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere 

med mål om å komme frem til minnelige avtaler. Totalt er det 44 grunneiere som må avstå 

grunn.. Forberedelser til grunnerverv er igangsatt og ervervsprosessene vil pågå til 2021. 

Når dette er avsluttet vil prosjektet være klar for videreføring. 

 

8 Gamle gymsal 

Brukermøte er gjennomført og prosjektering igangsatt og forventes ferdig vår 2020. 

Byantikvar og byplanlegger er involvert i planlegging og søknader. I HP 2018 (18.12.17) ble 

det bevilget 6 millioner til musikken og frivillighetens hus. For HP 2019 ble det bevilget 
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ytterligere 6 millioner. Full finansiering har ikke vært fullt tilgjengelig før i år. Verbalvetak ble 

fattet 18.12.2017. Etter vedtaket er det foretatt behovsavklaringer med lag og foreninger som 

er engasjert i bygningen. Ut fra disse ønskene er det foretatt en mulighetsstudie og laget 

noen alternativer.  

Det etterstrebes å finne løsning for å kunne nå kommunens plan om at kommunale bygg skal 

tilfredsstille universell utforming innen 2025. 

Parallelt er det gjennomført utredninger i forhold til brann- og ventilasjonsforutsetninger for å 

få en totalforståelse av forutsetningene som er må legges til grunn for endelige løsninger.  

Valg av energiløsning vil også være svært viktig for å nå kommunens plan om å redusere 

strømkostnader. 

Ut fra forutsetningene er det tegnet ut et eksteriørmessig alternativ, som er oversendt til 

Byantikvar for innspill. Videre arbeid er å kalkulere de forskjellige alternativer og fremme sak 

for valg av løsning med endelig finansieringsvedtak. 

 

9 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 

Erstatning av oljefyringsanlegg er i hovedsak ferdige på kommunale formålsbygg. Grunnet 

konkursen hos leverandøren for EPC-prosjektet har arbeider som skulle vært utført i EPC 

prosjektet blitt løst på andre måter. Gjenstår på Dal skole å bytte til elkjele, det er under 

utførelse. På Dyrløkkeåsen skole må helt ny løsning for energisparetiltak etableres. Olje 

brukes ikke i dag på bygget, ny varmepumpe/energisentral etableres av ubrukte EPC- 

midler. Det er siste tiltak på EPC. Dermed går kommunen over på nye energisparetiltak på 

kommunale formålsbygg.  
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 Balanseregnskapet        

Tall i millioner kroner 

 

  2019 2018 

Omløpsmidler 565  433  

Herav: Kortsiktige fordringer 95  166  

Anleggsmidler 3 932  3 605  

Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler 1 221  1 143  

SUM EIENDELER 4 497  4 038  

Egenkapital og gjeld:     

Kortsiktig gjeld -228  -242  

Langsiktig gjeld * -3 304  -2 831  

SUM GJELD -3 531  -3 073  

      

Egenkapital -966  -965  

Herav: Fond -138  -165  

            Likviditetsreserve 0  0  

            Ikke disponert mindreforbruk 0  0  

            Prinsippendringer    -5  -5  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -4 497  -4 038  

Memoriakonto: Ubrukte lån 205  134  

 

* Inklusive pensjonsforpliktelser på 1.233 millioner per 31.12.2019 

 Likviditet - Arbeidskapital  

Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Kommunen har 

hatt tilfredsstillende likviditet gjennom året og benytter arbeidskapital som indikator for å 

vurdere dette. Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital 

defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for 

kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de 

forfaller.  
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Tall hentet fra SSBs KOSTRA-statistikk 

Hovedårsaken til veksten i arbeidskapital i 2019 er at man ved årsslutt har ubrukte 

lånemidler stående som bankinnskudd. 

Kommunen har et akkumulert premieavvik (påløpte pensjonskostnader som ikke er 

utgiftsført) på 39 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Premieavviket inngår i 

omløpsmidler, men er trukket ut i fremstillingen over. Regnskapet for 2019 forklarer 

premieavviket ytterligere. 

 Forvaltning av kortsiktig likviditet 

Kommunens kortsiktige likviditet har i sin helhet vært plassert som bankinnskudd. Midlene 

har i stor grad vært plassert i hovedbankforbindelsen DNB med gode betingelser. 

Gjennomsnittsavkastningen antas å ha vært tilsvarende hva det har vært mulig å oppnå i 

pengemarkedsfond (fond som er innenfor bestemmelsene i gjeldende finansreglement). Det 

har i 2019 vært gjennomført anbudskonkurranse og DnB ble gjenvalgt. 
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 Netto lånegjeld 

Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 

utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån. Indikatoren omfatter dermed 

utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som 

skal avdras i driftsregnskapet. 

 

Gjeldsgraden økte i 2019 blant annet grunnet låneopptak i forbindelse med ferdigstillelse av 

Bølgen og den ligger høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 7 (tidligere gruppe 8). 

 

 

Tall hentet fra SSBs KOSTRA-statistikk 

Låneporteføljen består pr 31.12 av fastrente på 75 millioner (cirka 5 % av den totale 

låneporteføljen), resterende er flytende rente. For nærmere informasjon om låneporteføljen 

vises til vedlegg 1. 
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 Forvaltning av lånegjelden  

Ved utgangen av 2019 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 2 071 millioner kroner 

inklusive lån til videre utlån på 127 millioner. Netto lånegjeld var på 1 743 millioner. Frogn 

kommune har én avtale om rentesikring på et lån med hovedstol på 75 millioner kroner frem 

til 2022. Rentesikringen ble gjennomført i henhold til vedtatt finansreglement. Kommunens 

gjennomsnittlige rentevilkår for gjeldsporteføljen var 2,238 prosent ved utløpet av desember 

2019. For mer informasjon om låneporteføljen vises til vedlegg 1 til årsmeldingen. 

 Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet utgjør totalt 81,6 millioner kroner, eller 6,7 % av brutto driftsinntekter, per 

31. desember 2019. Dette er en netto bruk av fondet med 23,6 millioner kroner i 2019. I løpet 

av 2019 har det vært følgende bevegelser på disposisjonsfondet: 

- Bruk: 

o Inntektsførte dagbøter i 2018 på 12,3 millioner kroner og budsjetterte 

dagbøter i 2019 på 10,2 millioner kroner ble belastet disposisjonsfondet, jf. 

vedtak i sak 142/19. 

o Styrking av byggesaksavdelingen med 4,5 millioner kroner, jf. vedtak i sak 

142/19. 

o Egenkapitalinnskudd KLP med 2,1 millioner kroner. 

o Økt ramme til tilskudd til organisasjoner og foreninger med 260.000 kroner, jf. 

vedtak i sak 7/19.  

o Ny 100 % driftshjemmel i fysioterapi med 261.170 kroner, jf. vedtak i sak 

71/19. 

o Fallvilthåndtering med 100.000 kroner, jf. vedtak i sak 91/19. 

o Matte-, lese- og skrivenettverk i skolen med 90.000 kroner. 

- Avsetning: 

o Enhetenes overførte merforbruk fra 2018 på til sammen 6 millioner kroner. 

o Holdningsskapende arbeid (skjenkemidler) med 154.000 kroner. 

o Midler til etter- og videreutdanning med 90.000 kroner. 

I kommunestyrets vedtak for handlingsprogrammet 2020-2023 er det lagt opp til en videre 

nedgang i disposisjonsfondets størrelse og det er planlagt at størrelsen vil være omtrent 67 

millioner kroner ved utgangen av 2023. Dette er vesentlig lavere en kommunestyrets vedtatte 

handlingsregel om at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 10 prosent av brutto 

driftsinntekter. I tillegg vil disposisjonsfondet bli svekket med ytterligere 11 millioner dersom 

det ifm. årsregnskapet 2019 vedtas å dekke det regnskapsmessige merforbruket med 

disposisjonsfondet. For mer informasjon se note 7 i regnskapet. 



20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 - Frogn kommune

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2019 

 

23 

 

Tall hentet fra HP 2020-2023, Framsikt 
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 Oppsummering nøkkeltall  

Frogn kommunes regnskap er for 2019 avsluttet med et korrigert netto driftsresultat som 

utgjør -2,7 prosent av driftsinntektene. Etter avsetninger, utgjør regnskapsmessig merforbruk 

11 millioner kroner. Frogn kommune har fortsatt et brukbart disposisjonsfond selv etter en 

betydelig reduksjon i løpet av 2019.  

Det er for tiden fortsatt press på driften i Kommune-Norge. I 2019 opplevde norske 

kommuner nedgang i netto drift på ca 1 prosent. Frogn ligger under gjennomsnittet i 

kommunegruppe 7, som igjen ligger noe under landet for øvrig. Frogns lånegjeld i prosent av 

driftsinntektene har steget og ligger fortsatt over sammenlignbare kommuner.  

 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen 

Tvist om utbyggingsprosjekter  

Kommunen hadde én løpende tvistesak for rettsapparatet ved årsskifte 2019/2020. Saken 

gjelder tvist om økonomiske oppgjør mellom kommunen og entreprenører etter oppføring av 

Bølgen bad & aktivitetssenter. Det er foreløpig uavklart hvordan det økonomiske utfallet av 

saken blir, men tvisten omfatter betydelig beløp. 

 Interkommunale samarbeid og kommunale foretak 

Frogn kommune er medlem av en rekke interkommunale samarbeid og ett kommunalt 

foretak. For en uttømmende liste og mer utfyllende informasjon refereres det til note 1, 10 og 

14 i årsregnskapet 2019.   
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 Årsberetning – Likestilling, tilgjengelighet og internkontroll  

 Likestilling 

Kommuneloven har krav om at det redegjøres for likestilling, tilgjengelighet og diskriminering 

i årsberetningen.  

 Folkevalgte 

Det er i 2019 utført kommunevalg med tilhørende forandring i folkevalgte. Se tabellen under 

for snittalder og kjønnssammensetningen i de ulike periodene. 

 

2015-2019 2019-2023 

  Andel Snittalder Andel Snittalder 

Menn 46 % 58 59 % 56 

Kvinner 54 % 55 41 % 54 

Totalt 100 % 56 100 % 55 

Tall hentet fra internt HR-system Agresso 

 Ansatte 

Frogn kommune har fremdeles en overvekt av kvinnelige ansatte. Dette kan forklares med at 

kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsyrker innen oppvekst/skole, pleie og 

omsorg. På teknisk side er menn overrepresentert. Kommunen etterstreber en balanse i 

kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer.  

 

Tall hentet fra internt HR-system Agresso 
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Tall hentet fra internt HR-system Agresso 

 

Frogn kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som i henhold til avtalen både skal 

ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor 

arbeidslivet. Frogn kommune har et eget punkt i alle stillingsannonser med følgende ordlyd: 

Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke jobb 

hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.  

 Tilgjengelighet 

I alle våre jobbannonser presiseres det at Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer 

mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss. Vårt verdigrunnlag 

legger til rette for at arbeidsplassen skal oppleves trygg, likeverdig og inkluderende med 

tanke på alder, funksjonshemming, seksuell orientering, etnisk eller nasjonal bakgrunn, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Alle nye bygg blir tilrettelagt i forhold til Universell Utforming (UU).  

 Internkontroll  

Ved konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019, trådte ny kommuneloven i kraft. Et 

sentralt punkt i den nye loven er å styrke det kommunale selvstyret. Dette fordrer imidlertid 

tydelig, sterk og god internkontroll. Det er rådmannen, jmf. Loven, som er ansvarlig for 

internkontrollen.  

Kommunelovens § 25 omhandler internkontroll. Loven krever at rådmannen skal: 

a) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
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c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

 

Orden i eget hus 

Rådmannen ønsker å systematisere arbeidet med risikobasert internkontroll og gjennom 

dette sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig styring og riktig utvikling, 

godt omdømme og legitimitet og etterlevelse av lover og regler. Hensikten med den 

risikobaserte internkontrollen, forutsetningene som må være på plass og internkontrollens 

virkeområde er skissert i figuren under. 

 

 

I 2019 har rådmannen jobbet med følgende knyttet til lovkravene i § 25 i ny kommunelov: 

a) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

Prosjektet «Orden i eget hus» har blant annet hatt som oppgave å få på plass en 

håndbok(Kvalitetshåndboka) for internkontroll som sikrer helhetlig styring og riktig utvikling 

av organisasjonen. Det meste av dokumentasjonen som inngår i håndboken er utarbeidet, 

men det gjenstår å samle, systematisere samt implementere dette.  Det er laget en plan for 

ferdigstillelse og implementering ved at rådmannen gjennomfører en kvalitetsdag for alle 

ledere. Oppgavene knyttet til kvalitet og internkontroll vil følges opp enhetsvis og med støtte 

fra prosjektet. Videre vil det lages en plan for revisjon.  

 
a) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

Enhetene skal ha utarbeidet nødvendige rutiner og prosedyrer for å sikre etterlevelse av 

lover og regler samt kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Imidlertid erfarer 

rådmannen at ikke all denne dokumentasjonen er samlet i vårt felles kvalitets- og 

avvikssystem Compilo. Rutiner og prosedyrer skal være basert på en risikoanalyse. I 2019 

har flere enheter etterspurt og fått bistand og opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyse som 

metode. Det har også vært gjennomført tilsvarende opplæring fra prosjektet til rådmannens 

ledergruppe. Enhetene skal gjennomføre ROS analyser på eget tjenesteområde jevnlig. 

Dette forsøker prosjektet å implementere i organisasjonen gjennom sitt kvalitetsårshjul. 

Prosedyrer som finnes i Compilo fordrer evaluering og revidering årlig gjennom automatisk 
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påminnelse. Det er derfor sentralt at alle enheter legger prosedyrene og rutinene i dette 

systemet.  

I desember 2019 innførte kommunen en ny versjon av kvalitetssystemet Compilo. Den nye 

versjonen har en høyre grad av brukervennlighet. Tilgangen til styrende dokumentasjon er 

nå lett tilgjengelig for alle medarbeidere via mobiltelefon.  

 

b) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på krav 

fastsatt i lov og forskrift. Avvik omfatter alle hendelser som avviker fra sikker drift. God 

avvikshåndtering handler om å finne ut hva som er skjedd, årsaken til hendelsen, rette opp 

avviket og sikre at hendelsen ikke oppstår på nytt. Dette bidrar til vårt kontinuerlige 

forbedringsarbeid ved å lære av feil. 

Det har de siste årene vært satset på opplæring i og bevisstgjøring av viktigheten av å melde 

avvik. Rådmannen registrer en økende bruk av systemet. 

I den nye versjonen av Compilo har vi fått en ny og forbedret statistikkmodul. Dette gir 

organisasjonen god oversikt over antall meldte avvik, alvorlighetsgrad og type hendelser. 

Statistikken kan også benyttes til å se når det forekommer flest feil, og settes oss i stand til å 

sette inn mer målrettede tiltak.  

c) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

Maler og metode for risikovurdering og internkontroll finnes i kvalitetssystemet. Det er 

imidlertid fortsatt noe ulik praksis når det gjelder oppbevaring og revisjon av enhetenes 

dokumentasjon, og det jobbes gjennom prosjektet for at alle benytter systemet på en god og 

hensiktsmessig måte som ivaretar kommunens forpliktelser. Det er laget en plan for 

internrevisjon i Frogn. Utvikling av system for gjennomføring blir et satsingsområde for 

prosjektet Orden i eget hus i 2020. 

 

d) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

Gjennom Compilo sikres årlig revisjon da alle rutiner skal oppdateres. Det blir sendt 

påminnelse automatisk i systemet til revisjonsansvarlig. Det er noe ulikt hvor omfattende en 

revisjon er. Noen rutiner trenger kun mindre oppdateringer eller endringer (om noen), mens 

andre fører til full gjennomgang ved hjelp av ny ROS og deretter utarbeiding/revidering av 

rutinen. Som nevnt i punkt a vil prosjektet utarbeide en plan for revisjon samt at rådmannen 

vil få oppdatert status i den årlige gjennomgangen prosjektet har lagt til rette for.  

 

Økonomi  

Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god 

måte. I Frogn kommune er all attestering og anvisning av fakturaer styrt av systemet og 

begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og anvisningsmyndighet har 
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kun tilgang til å kontere i kommunens regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i 

mottakers opplysninger. 

Tilgang til kommunens betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen 

personer i Enhet for økonomi, digitalisering og IKT. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og 

tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger 

over et gitt beløp kontrollert av to personer i økonomienheten. 

Det er innført loggføring av alle endringer av bankkonto opplysninger for leverandører og 

ansatte fra 2017. 

Teknisk drift 

Enhetene på området disponerer betydelige ressurser, både i form av anleggsmaskiner og 

penger. Området inngår og forvalter en rekke innkjøpsavtaler og har derfor, på lik linje med 

kommunens øvrige enheter, et stort ansvar for å opptre etisk korrekt både ved forhandlinger 

og etterlevelse av disse avtalene. Dette er et ansvar enhetene er svært bevisst og det 

arbeides godt med kommunens etikk- og verdigrunnlag. 

De aller fleste av kommunens anleggsmaskiner hører til dette området og det er klare 

retningslinjer om bruken av disse maskinene både i og utenfor arbeidstid. 

Øvrige områder 

Ulike former for risiko blir fortløpende vurdert av rådmannsteamet, stab/støtte og øvrig 

ledelse, men dette er ikke gjort systematisk, eksplisitt og til faste tidspunkter. Internkontroll er 

dokumentert i plansystemet og Compilo. Det er likevel et ytterligere behov for et mer 

helhetlig grep og ytterligere formalisering. 

 Etikk og verdiimplementering 

Strategi 1 - Frogn Kommunen skal ha et felles verdigrunnlag 

Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i kommunens felles verdier. Plakaten er 

forankret i organisasjonen. Det er utført egne adferdsregler knyttet til verdiene. I tillegg har 

man gjennom prosjektet «Ansvar for eget liv» implementert vårt felles verdisyn både på 

ledernivå og i enhetene.  

 

Strategi 2 - Frogn kommune har en høy etisk standard og en organisasjonskultur 
basert på felles utviklende holdninger og verdier 

Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte som ble revidert i 

2015. Det har vært jobbet med etiske refleksjoner i flere enheter. 
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 Status for kommuneplanens mål på økonomi  

I kapittel 4 og 5 gis en samlet statusrapport for de overordnede målene som er  

vedtatt i kommuneplanen 2013-2025. Bakgrunnsfargen illustrerer samlet måloppnåelse 

innenfor området og er enten rød, gul eller grønn. I den helhetlige vurderingen av områdene 

er det lagt til grunn ulike eksterne og interne rapporter og undersøkelser. 

Kommunebarometeret er for eksempel en slik ekstern rapport. Frogn kommune ligger rundt 

normalen for Kommune-Norge i denne nasjonale kåringen og det er naturlig å ta dette med i 

en helhetsvurdering. Styringsindikatorene som settes i Handlingsprogrammet er basert på 

ambisiøse mål og resultatene her representerer ofte kun en liten del av området vi ønsker å 

forbedre oss på. På utvalgte områder er det brukt ytterligere trafikklys for å kommunisere 

resultatene innenfor området. Teksten under forklarer de vurderingene som er gjort.  

 Kommunens økonomiske stilling 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser  

 

Resultatet for 2019 er ekstraordinært og skyldes utgifter på 22 millioner kroner til midlertidig 

drift av Bølgen i 2018 og 2019. Kommunen leverer gode tjenester med høy kvalitet og netto 

driftsresultat for 2019 ble som forventet i prognosen i 2. tertialrapport. Kommunens 

tjenesteproduserende enheter brukte mer penger enn planlagt i 2019 og det er allerede 

iverksatt tiltak som skal sikre budsjettbalanse for 2020. 

Kommunen har fortsatt ambisjoner om å levere tjenester med høy kvalitet til innbyggerne. 

For å imøtekomme demografiutviklingen er det derfor vedtatt investeringer i kommende 4-års 

periode på 1,1 milliard kroner blant annet øremerket kommunale boliger, rehabilitering av 

eksisterende bygg og avløpsnett. Investeringene binder utgifter til renter og avdrag i årene 

fremover og det er derfor nødvendig å fortsette og styre kostnadsveksten for å betjene de 

økende finansutgiftene 

Kommunen har i flere år lagt vekt på forbedringer ved å sammenlikne kostnader med andre 

kommuner i hovedsak ved hjelp av KOSTRA og Kommunebarometeret.  

Frogn kommune har et bevisst forhold til hensiktsmessige styringssystemer og fortsetter det 

neste året å satse tungt på prosjektet «Orden i eget hus» der et av hovedmålene er effektiv 

tjenesteproduksjon. 
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ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll): ROBEK er et register over 

kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og 

fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller 

langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres. I Akershus 

har ca. halvparten av kommunene vært registrert her, mens Frogn aldri har vært registrert 

her. 

Kommunebarometeret: OBS! Kommunebarometeret for 2020 er ikke publisert ved 

årsmeldingens ferdigstillelse. Årsmeldingen oppdateres så snart barometeret 

tilgjengeliggjøres. Følgende avsnitt er fra årsmeldingen 2018: 

I barometeret inngår økonomi og kostnadsnivå hvor Frogn samlet kommer ut på 

henholdsvis plass nummer 313 og nummer 126 av alle kommunene. Innenfor 

økonomi har kommunen god plassering på netto driftsresultat siste fire år og 

disposisjonsfond. Høy andel renteeksponert gjeld, store netto finansutgifter og store 

investeringer siste fire år bidrar mest negativt på plasseringen.  

 

TBU - Produksjonsindeks: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 

økonomi presenterer jevnlig produksjonsindeks for alle landets kommuner. 

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på 

produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på 

tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. I rapporten per november 

2019 scorer Frogn under landsgjennomsnitt innenfor samtlige sektorer med unntak av 

grunnskole. Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7 (tidligere gruppe 8) så har Frogn noe 

høyere score innenfor grunnskole og omsorg. 

Vurderingsgrunnlag

ROBEK 1

Kommunebarometer - Økonomi -1

Kommunebarometer - Kostnadsnivå 1

TBU - Produksjonsindeks 0

KS - Vurdering av bygningsmasse 1

Eiendomsskatt 1

Orden i eget hus 0

Vurdering
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Tabell - Produksjonsindekser, frie inntekter per innbygger korrigert for variasjoner i utgiftsbehov og 

netto driftsresultat. Landsgjennomsnitt = 100 for produksjonsindekser og korrigert inntekt. Netto 

driftsresultat oppgitt i pst. av brutto driftsinntekter. Tall for 2018. 

Vedlikehold kommunens realkapital: Kommunen har et etterslep på en del kommunale 

formålsbygg, deriblant en del skoler og barnehager som har et vedlikeholdsetterslep. For å 

kunne vurdere eiendomsmassen i forhold til kommunens realkapital er det behov for en 

forsvarlig og langsiktig plan for kommunens bygningsmasse. Arbeidet med en ny 

eiendomsstrategi og vedlikeholdsplan startes våren 2020. Dette for å sikre god og effektiv 

økonomistyring. 

 

Eiendomsskatt: Kommunen har et uutnyttet potensial på ca. 130 millioner kroner som kan tas 

i bruk om ønsket, eller ved særskilte behov.  
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Orden i eget hus: Frogn kommune har et bevisst forhold til hensiktsmessige 

styringssystemer og opprettholder satsningen på prosjektet «Orden i eget hus» der et av 

hovedmålene er effektiv tjenesteproduksjon. Dette vil bidra til å sikre at Frogn kommune har 

systemer og virkemidler som bidrar til å nå målet om «Langsiktig økonomistyring og effektiv 

bruk av ressurser. 

 

Lean: Lean har i 2019 gjennomført prosesser i alle kommunens enheter ved å se på ulike 

arbeidsmetoder for å minimere unødvendig tidsbruk. Prosjektet er et viktig ledd i å oppnå en 

effektiv tjenesteproduksjon. Lean bidrar til å legge til rette for samhandling, effektiv 

arbeidsflyt og gir kultur for medarbeiderdrevet innovasjon. «HverdagsLean» skal bli noe alle 

ansatte har god kjennskap til.  
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 Styringsindikatorer økonomi 

Mål Hva skal måles?   2019 

 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 
Godt 
nok 

Ø 1  

Netto driftsresultat på 3 prosent, 
korrigert for VAR 

Ø 1.1 

Netto driftsresultat 

  
KOSTRA 
 

 

-2,7 % 3,0 1,75 * 

Ø 2 

Disposisjonsfond skal utgjøre 
minst 20 millioner kroner. 
Overskytende beløp kan blant 
annet benyttes til finansiering av 
investeringer 

Ø 2.1 

Disposisjonsfond i 
millioner kroner 

 
 
Eget regnskap 

  
 

81,7 

 
 

100 

 
 

75 

Ø 3 

Pensjonsfond** 

Ø 3.1  

Pensjonsfond i 
millioner kroner 

  
Eget regnskap 

  
50 
 

 
75 

 
50 

* Godt nok er satt lavere enn 3 prosent med utgangspunkt i reviderte krav fra myndighetene.  

 Status for måloppnåelse økonomi  

Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent (Inntekter, standard på tjenester, 

dekningsgrader, produktivitet/effektivitet, prioritering, budsjettstyring, 

kostnadsdrivere). 

KOSTRA-regnskapet viser et netto driftsresultat på -2,7 %. Dette er under budsjettert 

resultat, og under myndighetenes anbefaling og derfor markert med rødt i måloppnåelse. 

Enheters resultater er presentert og kommentert i kapittel 2.3. Frogn fikk i 2019 høyere 

inntekts- og formueskatt enn budsjettert på 21,1 millioner og 0,9 million lavere rammetilskudd 

enn budsjettert. Videre gikk enhetene samlet med et merforbruk på 29,5 millioner, Drøbak 

Frogn Idrettsarena KF hadde et merforbruk på 2,1 millioner og vi har tilbakeført en 

inntektsføring av dagbøter fra Bølgen på 12,3 millioner. 

 

Ø 2: Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende 

beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer. Beløpet bør 

oppjusteres betydelig grunnet anslag for utvikling i kommunens likviditet de 

nærmeste fire årene 

Disposisjonsfondet er fortsatt solid. Samlet sett er det nå på 81,7 millioner kroner. KS 

definerer en kommune med disposisjonsfond mindre enn 5 % av driftsinntektene som 

«begrenset økonomisk handlefrihet». For Frogn ville dette tilsvarer ca 60 millioner i 2019. For 

detaljer om disposisjonsfondet se note 7 i regnskapet. 
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Ø 1.1: Pensjonsfond skal tilsvare akkumulert premieavvik 

 

Av disposisjonsfondet er 50 millioner definert som pensjonsfond. Dette fondet skal tilsvare 

akkumulert premieavvik. Premieavvik er per 31.12.19 på 38,8 millioner, så fondets størrelse 

er tilfredsstillende. Dette fondet er ikke endret siden det ble skilt ut fra det generelle 

disposisjonsfondet i 2017 iht. kommunestyresak 156/16.  
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Vurderingsgrunnlag

Kultur 0

Barnehage 0

Skole 1

Barnevern 1

Tilstandsrapport gr.skole 1

Ungdata 0

Folkehelseprofil 1

Brukerundersøkelse BHG 1

K
.b

ar
o

m
e

te
re

t

Vurdering

 Tjenester og brukere 

 Oppvekst og (opp)læring  

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår  

 

Frogn kommune ser en nedgang i antall barn i 

barnehagene. I 2019 ble det tatt ned en 

avdeling i en barnehage, og antall ansatte ble 

justert i forhold til barnetall. 

Foreldreundersøkelsen 2019 ble besvart av 62 

% av foresatte, og besvarelsene viser et godt 

resultat. Tilbudet som leveres er av høy 

kvalitet.  

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 

forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og 

unge. Det retter seg mot omsorgsgivere, og skal styrke deres omsorgskompetanse. Enheten 

har som mål å ha 2 ICDP veiledere i hver barnehage, for å jobbe med veiledning av både 

ansatte og foreldre.  

Barnehagene har i 5 år jobbet med barnehagen som lærende organisasjon og har i dette 

arbeidet etablert en felles overbygning for de kommunale barnehagene, kaldt LORG. I 2019 

samlet de private og de kommunale barnehagene seg under en felles strategiplan: 

FROGN barnehagen: 

 Fellesskap 

 Riktige prosesser  

 Orden  

 Godt lederskap 

 Nærvær 
Visjonen er «Vi skal samhandle om kvalitet, slik at det blir best mulig å være barn i 
Frognbarnehagene» 
 

Implementering av rammeplanen er et fokusområde i dette arbeidet.  
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Frognskolen nådde målet om å være blant de 10 beste i landet både faglig og sosialt. Dette 

er et overordnet mål, kommunebarometeret utarbeider statistikk som viser dette. I 2019 fikk 

Frognskolen 18. plass. Barometeret viser også at Frognskolen har vært blant de 30 beste i 

landet i 5 av de 7 siste årene. Det er et godt parameter at resultatene er gode over tid.  

 

 

To av kommunens skoler og Frogn videregående 

skole er deltakere i Læringsmiljøprosjektet.. Dette 

prosjektet skal støtte opp under og forbedre 

Frognskolens systematiske arbeid med elevenes 

læringsmiljø. Høsten 2019 ble arbeidet med å 

forberede skolene til Fagfornyelsen intensivert. Mer 

elevaktive undervisningsformer, mer motiverende 

underveisvurdering og forståelse av nye læreplaner, 

er noen av satsingsområdene. 

Skolelosen har vært aktiv og synlig på skolene i hele 2019. Flere elever og deres foresatte 

har fått hjelp og veiledning. Sakene gjelder både elever enkeltvis og grupper av elever som 

påvirker hverandre negativt. Lærerteam får også veiledning i håndtering av begynnende 

fravær. Det er et mål å etablere en god kultur for lærere for å være i forkant.  

 

Arbeidet med digitalisering fortsetter. Implementering av en oppgradert læringsplattform 

tilpasset Fagfornyelsen er startet. Samtidig arbeides det med kompetanseutvikling slik at de 

digitale læringsmidlene gir størst mulig læringseffekt. 

 

Det har også i 2019 vært en høy andel av meldinger til 

barneverntjenesten som omhandler vold i nære 

relasjoner. Det er vanskelig å vite om dette skyldes en 

faktisk økning i antall barn som lever i familier preget av 

vold, eller om det betyr at en har blitt flinkere til å oppdage 

flere av disse barna og familiene.  

Arbeidet med tidlig innsats i barnehagene (Kvello), ble 

avsluttet høsten 2018. Som erstatning for dette, er det 

utarbeidet en forpliktende samarbeidsavtale mellom EPA og Frogn-barnehagene - 

Frognmodellen for tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats» 

Det har i den forbindelse blitt utarbeidet en digitalisert handlingsveileder for tidlig innsats som 

er gjennomgått med styrere og ledere i barnehager og skoler sammen med EPA. 

Foreldreveiledningsgrupper som et forebyggende tiltak for førstgangsforeldre og andre som 

har behov for det har vært iverksatt også i 2019, og omfatter tilbud til alle som nylig har fått 

barn og til foreldre som sliter med foreldrerollen. Tilbudet gis både til foreldre med små barn 

og til ungdomsforeldre. 

Organisasjonsendringen i enheten er iverksatt og har som et mål å sikre et enda større 

tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn, unge og voksnes psykiske vansker og rus-
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vansker. Videre å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud og i enda større grad arbeide med tidlig 

innsats og forebyggende arbeid. 

Det har vært satset på lederopplæring- og utvikling både for avdelingsledere og fagleder i 

enheten. 

Det er utarbeidet en modell for arbeid med utsatte barn i hele kommunen, 

implementeringsarbeidet med modellen startet i 2019. Modellen er lagt merke til både av 

andre kommuner og av Bufetat. 

Enheten er i ferd med å innføre et tilbakemeldingsverktøy (FIT) i alle enhetens tjenester. 

Dette er tilrettelagt både for voksne og barn/ungdommer. 

Familieråd og foreldreråd er et satsningsområde i enheten, og har vært gjennomført i 

enhetens tjenester, i skoler og barnehage og i form av nabolagsråd. 
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Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring 

Mål Hva skal måles? Målemetode 2019 

 Kommuneplan 2012-
2024 

Måleindikatorer 
 

Resultat Ønsket Godt nok 

O 1  
Frognskolen er blant 
de 10 beste i landet 
faglig og sosialt 

O 1.1 
Grunnskolepoeng 43,25 
 
 
O 1.2 
Trivsel 7. trinn 4,4 
 
 
O 1.3 
Trivsel 10. trinn – 4,4 
 

O 1.1 
Kommune- 
barometeret 
 
O 1.2 
Kommune- 
Barometeret 
 
O 1.3 
Kommune- 
barometeret 

 O 1.1 
29 
 
 

O 1.2 
11 
 
 

O 1.3 
95 

O 1.1 
20. pl. 

 
 

O 1.2 
20. pl. 

 
 

O 1.3 
30. pl. 

O 1.1 
29. pl. 

 
 

O 1.2 
25. pl. 

 
 

O 1.3 
45. pl. 

 

 

O 2 
Barn som trenger 
spesiell hjelp eller 
oppfølging blir fanget 
opp tidligst mulig og 
senest før barneskole-
alder 

O 2.1 
Andel nye saker meldt BUF 
i førskolealder i forhold til 
andel barn meldt i 
grunnskolealder. 
 

O 2.1 
Intern 
kartlegging 

 O 2.1 
2,7 % 
lavere 

O 2.1 
Andel førskole- 

barn 5 % 
høyere  

enn andel 
grunnskolebarn  

O 2.1 
 

2 %  
høyere 

O 3 
Veksten i antall unge 
uføre er begrenset med  
20 % fra 2010-nivå til 
2020 
 

O 3.1  
Prosent uføretrygdede 18-
44 år 
 
O 3.2 
Prosentvis antall ungdom 
som føles ensom, veldig 
plaget * 
 
O 3.3 
Prosentvis antall ungdom 
som føler bekymringer, 
veldig plaget * 

 O 3.1 
 SSB  
  
 
O 3.2 
Score på 
ungdoms-
undersøkelse 
 
O 3.3 
Score på 
ungdoms-
undersøkelse 

 O 3.1 
1,7% 

 

 
O 3.2 
9% 

 
 
 

O 3.3 
13%* 

O 3.1 
1,6 % 

 
 

O 3.2 
* 
 
 
 

O 3.3 
* 

O 3.1 
1,7 % 

 
 

O 3.2 
* 
 
 

 
O3.3 

* 

 

 

O 4 
Frafall i det 
videregående  
utdanningsløpet 

O 4.1 
Ikke fullført VGS innen 5 år 
 
 

O 4.1 
Statistikk FHI 
 
 
 

 
 
 

O 4.1 
19,6 % 

 
 
 

O 4.1 
20 % 

 
 
 

O 4.1 
22 % 

 
 
 

O 5 
Nulltoleranse for 
mobbing 
 
 
 
 
Nulltoleranse for vold i 
nære relasjoner 

O 5.1  
Gjennomsnitt av 
mobbetilfeller der 5 er best 
7. trinn 4.6 
10. trinn 4.9 
 
 
O 5.2 
Redusere antall tilfeller vold 
rettet mot barn og unge i 
nære relasjoner 

O 5.1 
Elevundersøke
lse 
 
 
 
O 5.2 
UngData-
undersøkelsen 

 O 5.1 
 

1,2 
 
 
 

O 5.2 
4,4   

O 5.1 
 

1 
 
 
 

O 5.2 
* 

O 5.1 
 

1,2 
 
 

 
O 5.2 

* 

 

 

*Ung Data-undersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet.  
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Status for måloppnåelse oppvekst og læring  

O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt 

Frognskolen endte på 18. plass på Kommunebarometeret i 2019. Det er 8 plasser ned 

sammenlignet med 2018. Selv om målsettingen ikke er nådd, så er det et godt resultat. 

Frogn kommune ønsker å gi elevene et best mulig tilbud. En god skolehverdag er med på å 

gi et godt grunnlag for videregående opplæring, forebygger frafall og fremmer folkehelse. 

Tidlig innsats og god kvalitet på undervisningen i alle klasserommene legges det særlig vekt 

på. 

Strategi  

Høsten 2020 implementeres Fagfornyelsen, med ny overordnet plan og nye læreplaner i alle 

fag. Nye tydelige forventninger er blant annet systematisk arbeid med utvikling av et 

inkluderende læringsmiljø, aktive elever i læringsarbeidet, dybdelæring og tverrfaglighet. For 

å lykkes legger Frognskolen vekt på: 

 

 Implementere bruk av Cooperative learning i klasserommene. 

 Utøvelse av ledelse som skaper motivasjon og refleksjon. 

 Opparbeide økt digital kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen  

 Økt kvalitet på arbeidet med elevmedvirkning i vurderingsarbeidet  

 Økt kompetanseheving hos lærerne i Frognskolen, spesielt på digital kompetanse og 

realfag 

 Tydelig klasseledelse og skoleledelse 

 Legg til rette for gode forberedelser og etterarbeid knyttet til den Kulturelle 

Skolesekken (DKS) og utnytte kulturmulighetene i nærområdene 

 

To skoler er med i Læringsmiljøprosjektet som skal gi bedre og mer systematisk arbeid med 

læringsmiljøet på alle skoler.  

Begge ungdomsskoler i kommunen er aktive i å utvikle vurderingsarbeidet. Det gis karakterer 

i fagene bare til terminslutt. Arbeidet som gjøres i terminen vurderes både muntlig og skriftlig 

med framovermeldinger.  

 

Den kulturelle skolesekken har et godt lokalt program som kulturenheten både administrerer 

og er pådrivere for. Skolene legger til rette og elevene har stor glede av disse 

arrangementene.  

O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før 

barneskolealder 

Forskning viser at dersom hjelp blir gitt tidlig – før alvorlige vansker oppstår og/eller tidlig i en 

problemutvikling, er sjansene for å lykkes langt større enn når hjelp gis etter at vansker har 

utviklet seg og blitt alvorlige. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er større jo tidligere i et 

livsløp hjelp blir gitt. Forskning viser også at det er mulig å identifisere barn som står i fare 

for/er i ferd med å utvikle vansker, f.eks. psykiske vansker, allerede ved treårsalder. 

For å kunne lykkes med dette arbeidet er det viktig at det skjer gjennom et samarbeid på 

tvers av enheter og tjenester og ved hjelp av anerkjente og forskningsbaserte metoder. 
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Strategi  

 Arbeide for å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper 

 Arbeide for bedre tilpasset opplæring slik at spesialundervisning kan reduseres 

 Legge til rette for tiltak som retter seg mot barn og unges familie og øvrige nettverk 

 Forankre verdigrunnlaget for bruk av familieråd og foreldreråd som metode i alle 

kommunens enheter 

 Øke kunnskap hos personale på hva som hemmer og fremmer utvikling hos barn  

 Arbeide for å integrere minoritetsspråklige barn i barnehage, skole og fritid. 

 

Resultatene for 2019 viser at andelen førskolebarn som har tiltak i familietjenesten, 

barneverntjenesten eller er utredet av PP-tjenesten, er 2, 74 % lavere enn for barn i 

skolealder (6-18 år),  

jfr. Styringsindikatorene.  

Det er fortsatt et høyt antall av meldingene til barneverntjenesten som omhandler vold i nære 

relasjoner. Det er vanskelig å vite om dette skyldes en faktisk økning i antall barn som lever i 

familier preget av vold, eller om det betyr at en har blitt flinkere til å oppdage flere av disse 

barna og familiene.  

Det er utarbeidet en forpliktende samarbeidsavtale mellom EPA og Frognbarnehagene. 

Dette erstatter det tidligere arbeidet med Tidlig innsats (Kvello-modellen) - Frognmodellen for 

tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats» 

Det har vært iverksatt foreldreveiledningsgrupper som et forebyggende tiltak for 

førstgangsforeldre, for foreldre med små barn og foreldre til ungdommer. og andre som har 

behov for det. Tilbakemeldingene fra disse gruppene er svært positive. 

I forbindelse med dette arbeidet har det vært utdannet/sertifisert flere COS-P - (circle og 

security) veiledere i enheten 

 

 

Barnehagene har i 5 år jobbet med barnehagen som lærende organisasjon og har i dette 

arbeidet etablert en felles overbygning for de kommunale barnehagene, kaldt LORG. I 2019 

samlet de private og de kommunale barnehagene seg under en felles strategiplan: 

FROGN barnehagen: 

Fellesskap, Riktige prosesser, Orden, Godt lederskap, Nærvær 

Visjonen er «Vi skal samhandle om kvalitet, slik at det blir best mulig å være barn i 

Frognbarnehagene» 

Implementering av rammeplanen er et fokusområde i dette arbeidet. 

 

Enhet for psykososialt arbeider med å utvikle tiltak som virker og som innbyggerne vil. I den 

forbindelse er det iverksatt et system for dette i hele enheten. (FIT – feedbackinformerte 

tjenester) 

O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 prosent fra 2010-nivå til 2020 
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De viktigste årsakene til uførhet er psykiske lidelser og muskel/skjelettlidelser. Dette gjelder 

også uførhet i ung alder. Dersom det iverksettes tiltak tidlig overfor ungdom og unge voksne 

vil det øke muligheten for å minske andelen uføre totalt sett i befolkningen – uavhengig av 

alder. 

Det har imidlertid vist seg at andelen unge uføre i Frogn er lav, og at relativt små endringer som f.eks. 

1 person mer/mindre gir store prosentvise utslag.  

Strategi  

 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, psykiske og faglige 

utvikling 

 Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling 

 Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn  

 Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene, skolene i et tett samarbeid med de 

foresatte 

 Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet og føler tilhørighet 

 Arbeide for å implementere og gjennomføre tiltak knyttet til utarbeidet plan mot vold i 

nære relasjoner  

 Styrke barn og unges relasjonskompetanse  

 

Ungdataundersøkelsen viser bl.a. (2019): 

 17 % av ungdommene på ungdomsskolen oppgir at de har psykiske helseplager. 

Dette er det samme som for Akershus, men 2% høyere enn hele landet 

 % sier de blir mobbet, dette er det samme som landet og fylket. 

 Det har vært en økning – i hele landet – av ungdomsskoleelever som sier de er mye 

plaget av depressive symptomer. 

 Når det gjelder depressive symptomer er andelen jenter langt høyere enn andelen 

gutter både i ungdomsskolen og på videregående. Det er et økende antall gutter og 

jenter som melder om depressive symptomer. Dette gjelder hele landet. 

Organisasjonsendringen i enheten, har som et mål å sikre et enda større tverrfaglig 

samarbeid i arbeidet med barn, unge og voksnes psykiske vansker og rus-vansker. Videre å 

sikre et mer helhetlig tjenestetilbud og i enda større grad arbeide med tidlig innsats og 

forebyggende arbeid. 

Modellen for arbeid med utsatte barn ble implementert i 2019. Modellen ligger på 

kommunens hjemmeside. 

 

Relasjonskompetanse i enhet barnehager er hovedområdet for arbeidet med barna i 

barnehagene og sikres gjennom observasjoner og foreldresamarbeid.  Det er stort fokus på 

både COS-P (trygghetssirkelen) og satsing på «Se barnet innenfra, hvordan jobbe med 

tilknytning i barnehagen» (Brandtzæg, Torsteinson, Øyestad; 2015) 

O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre 

Målet for Frogn kommune er at 80% eller flere av våre ungdommer skal fullføre 

videregående skole innen normert tid. Nå er dette målet nådd for de elevene som avsluttet 

grunnskolen i 2012 og i 2013, der har 80,3% fullført etter 5 år. Disse tallene vil variere noe 

fra år til år, men det har vært en stigning i gjennomføringsprosenten de siste 5 årene.  
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Frafall begrenses best ved tidlig innsats. De problemene som ungdom opplever i skolen, 

startet ofte mye tidligere i skolelivet. Tidlig innsats er beskrevet som strategi under flere mål. 

Videregående skole har et ansvar for elevgruppen som til enhver tid starter der. 

Ungdomsskolene i Frogn samarbeider med Frogn vgs, der hoveddelen av våre ungdommer 

starter, og i noe mindre grad med Vestby og Ås vgs. Samarbeidet er viktig for overgangen, 

slik at elevene opplever et helhetlig skoleløp med god oppstart, og faglig og sosial utvikling. 

 

Tallene som viser frafall er viktig å lese ut fra de forutsetningene som er lagt til grunn – 

fullføring av videregående etter 5 år. Det er også viktig å være oppmerksom på at noen 

ungdommer tar pause fra skole, for så å komme tilbake og fullføre.  

Det har vært en markert nedgang i antall unge som benytter seg av ruskontrakter. Enheten, 

sammen med politiet, vil undersøke nærmere hva dette skyldes 

Familietjenesten – som både er et tiltak basert på barnevernvedtak og et lavterskeltilbud – 

har hat en markert økning i antall saker. 

Strategi  

 Styrke barns førmatematiske forståelse og språkstimulering. 

 Styrke barn og unges relasjonskompetanse 

 Innsats i de grunnleggende ferdighetene på 1. til 4. trinn 

 Intensivere arbeidet med tidligst mulig i skoleløpet å identifisere og hjelpe barn og 

unge med begynnende skolefravær 

 Anvende kompetanse og kunnskap for å identifisere barn og unge i risikoutvikling av 

skolefravær 

 

Når det gjelder spesialundervisning er det i underkant av 10 % som har vedtak. Det er 

vesentlig høyere enn det som er anbefalt. Mange elever har også omfattende vedtak. 

O5: Nulltoleranse mot mobbing  

Når elevene har et godt læringsmiljø, presterer de også bedre faglig. Målet om nulltoleranse 

for mobbing, er det viktigste og vanskeligste målet for skolene. 

Det er viktig for Frogn kommune at skolene har gode læringsmiljøer, ledet av trygge, varme 

voksne som ser hver enkelt elev. Skolenes ledere skal engasjere seg aktivt i elevenes 

læringsmiljø. 

Ledere i Frognskolen har ansvar for å følge opp hver enkelt lærer for å forsikre seg om at 

lærerne makter å skape gode læringsmiljøer. Rektorene skal følge opp elevundersøkelsene 

med konkrete mål og tiltak der det er nødvendig.  

En god plan for det psykososiale miljøet og aktivt arbeid etter denne planen er en 

forutsetning for å lykkes.  

Strategi  

 Legge til rette for å sikre at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet og føler 

tilhørighet 
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 Legge til rette for økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage, skole og 

fritid 

 Tiltak som iverksettes skal bygge på likeverdighet, eierskap og myndiggjøring av barn 

og foresatte 

 Arbeide for å styrke barns sosiale kompetanse og dannelse fra førskolealder 

 Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene 

 Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med foresatte 

 Arbeide lokalt forebyggende for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme, og 

for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. 

 

Det er flere tiltak som er i ferd med å endre arbeidet på skolene, i møtet med elever og deres 

foresatte, først og fremst stadig økende fokus. Med «nye 9A i opplæringsloven, kom også 

nye rutiner i Frognskolen. Handlingsplan for godt psykososialt miljø er revidert, og 

Frognskolen har deltatt i «Læringsmiljøprosjektet» med to skoler sammen med Frogn vgs. 

Skolelederne er med i klasserommene og i møtene med elever og foresatte og forsikrer seg 

om at de voksne legger til rette for et godt psykososialt miljø i alle klasserom og uterom. 

 

Elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen. På 7. trinn er tallene stabilt høye, i 

skoleårene 2015-2019 har dette ligget på 4,4-4,5.  Elevundersøkelsen har i samme periode 

vist mellom 4,0 og 4,3 mtp trivsel på 10. trinn. 

Antall elever som er mobbet av andre er stabile både på 7.trinn og 10. trinn. Selv om tallene 

er lave, er det grunn til å fortsatt se nærmere på tiltak som enda bedre kan støtte dem det 

gjelder.  Det er en kritisk suksessfaktor at Frognskolen lykkes med å utvikle et inkluderende 

læringsmiljø med gode relasjoner mellom elevene. 

Elevundersøkelsen 2018-19 viser at 8,2% av elevene på 7.trinn, og 4,7% av elevene på 

10.trinn, opplevde mobbing. Arbeidet i skolemiljøutvalg og ungdommens kommunestyre har 

vært godt og aktivt i 2018-2019. Saker har vært behandlet i UKS, er hvert år saker som 

fordeling av UKS-midler, kvalitetsmelding og elevundersøkelsen, i 2019 ble det også valgt 

brukerrepresentant for Bølgen-prosjektet, og de er/har vært aktive i saken om 

Museumsskogen og opprop etter klimastreiken.  

 

 

Enhet barnehager har arbeidet med «Plan for psykososialt arbeid – Akka Bakka» i 

barnehagene. I tillegg til Hjerteprogrammet, som handler om vennskap, identitet og 

gruppetilhørighet.  
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 Helse og omsorg 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå 

(BEON)  

Demografiutviklingen med flere eldre og overføring av oppgaver innenfor rehabilitering til 

kommunene gir store utfordringer for helse og omsorgstjenestens kapasitet og krever større 

omstillinger og endringer. Det jobbes med å få riktig dimensjonering i helse- og 

omsorgstrappen, utvikling og effektivisering av tjenestene, anskaffelse av nok helsepersonell 

og prioritering innenfor gitte økonomiske rammer. Effektivisering og utvikling av andre/ nye 

arbeidsformer videreføres og har høyeste prioritet. 

Innbyggerens behov og ressurser er styrende for hvilken innsats og samhandling som er 

nødvendig. Beste effektive omsorgsnivå oppnås når tjenestetilbudet er variert og fleksibelt, 

og hjelpetjenestene evner å endre tjenestetilbudet i takt med endring av den enkeltes behov. 

Tjenesteutvikling antall brukere - hjemmebaserte tjenester og rehabilitering (Statistikk 
fra GERICA) 

 

Antall brukere med behov for hjemmebaserte tjenester, innen hjemmesykepleie, ergoterapi 

og fysioterapi har økt kraftig de siste årene i tråd med demografi utviklingen og overføring av 

oppgaver til kommunen. Tverrfaglig tidlig innsats og rehabilitering har gitt gode resultater i 

2019. 

Tall fra Gerica 
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Økt pågang av kreftpasienter og grad av kompleksitet har medført at kapasiteten har nådd et 

skjæringspunkt i 2019. Det iverksettes tiltak for å effektivisere tjenesten samt å levere et 

tilbud som er godt nok. Samtidig er det behov for et økt samarbeid med andre helseaktører i 

Frogn som kan bidra her. Det søkes midler til utvikling av palliative tjenester 

fylkeskommunen i 2020.  

Økningen i andelen personer med demens følges nøye. Tjenesten søkes effektivisert for å 

sikre nødvendig hjelp.  

 

Utdrag fra KOSTRA – 2018 tall (2019-tall er ikke offentliggjort på 

publiseringstidspunktet av årsmeldingen) 

Nøkkeltall Enhet 

Frogn 

KOSTRA-
gruppe 
08 

Landet uten 
Oslo 

2018 2018 2018 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per 
innbygger (kr) kr 24454 24892 27244 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger 
(årsverk) 1*)  årsverk 254,7 278,4 311,6 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,51 0,52 0,57 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 
2*) årsverk 8,1 10,6 11,3 

Avtalte fysioterapeutårsverk totalt per 10 000 
innbyggere (årsverk) 3*) årsverk 10,8 8,7 9,6 

Kommunal ansatte fysioterapeuter per 10 000 årsverk  3,2 3,6 3,9 

Fysioterapeuter med driftstilskudd per 10 000 
innbyggere  hjemler 7,6 5,1 5,7 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 4*) kr 3865 4200 3710 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
sykehjem (prosent)  5*) prosent 11,7 9,3 12,1 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 5*) prosent 25,3 31,8 31,6 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 6*) prosent 54,2 36,4 47,5 

1*) Frogn har 8,5 % færre årsverk innen helse- og omsorgstjenestene i sammenligning med 

kommuner i gruppe 8.  

2*) Frogn har lavere dekning av fastleger enn sammenligningsbare kommuner. Ny hjemmel 

ble gitt 2019 og ytterligere en er planlagt opprettet i 2020.  

3*) Frogn har prioritert fysioterapitjenesten i sammenligning med gruppe 8 og da særlig 

fysioterapeuter med driftstilskudd. Ytterligere en fysioterapihjemmel er tilført i 2019. 

4*) Frogn har lavere utgifter per oppholdsdøgn i institusjon enn sammenlignbare kommuner 
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5*) Frogn ivaretar færre innbyggere over 80 år i hjemmebaserte tjenester enn 

sammenlignbare kommuner. Tilsvarende ivaretar vi flere innbyggere over 80 år i sykehjem.  

 

Tall fra Gerica, antall brukere - miljøarbeid til personer med psykisk 

utviklingshemming 

 

Behovet for miljøarbeid i bolig har holdt seg relativt stabilt de siste fire årene. Når det gjelder 

ambulerende miljøarbeid, avlastning på- og utenfor institusjon har det vært en økning. Det 

ses på som en utfordring og det har i løpet av 2019 blitt kartlagt behov for omorganisering og 

samarbeid rundt ivaretagelse av oppgavene knyttet til disse tjenesteområdene. Det er 

utfordrende at det er vekst i disse tjenestene etter 2018.  

Tall fra Gerica – antall brukere - omsorgslønn og støttekontakt 

 

Relativ økning i behov for omsorgslønn og støttekontakt. Når det gjelder sistnevnte ser 

enheten en økende behov knyttet til en bredere målgruppe. Enheten ser nærmere på 

mulighet for samhandling med andre tjenesteområdene for å sikre god kvalitet på tjenesten 

som ytes til innbyggere. 

Frogn kommunes verdigrunnlag bygger på en grunnleggende tro på samhandling, 

myndiggjøring likeverdighet og eierskap rettet mot kommunens innbyggere og ansatte. Dette 

er førende for hvordan vi løser og utvikler kommunens oppgaver fremover. Det arbeides med 

kontinuerlig forbedring i gjennomgående prosesser for å effektivisere og forbedre 

tjenesteproduksjonen, og derigjennom gi riktige tjenester til våre innbyggere. 
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For tilbud til personer med funksjonsnedsettelser betyr dette at vi er i kontinuerlig dialog med 

innbyggere. I arbeidet med brukere og ansatte ivaretas selvbestemmelse og 

medvirkning. Følgende omstillings- og utviklingsoppdrag er satt på dagsorden: 

 Dialog med Søknadskontoret for å avstemme situasjonen og forventninger for 

vedtakstildeling fremover. 

 Vurdere nivå på tjenester.  

 Gjennomgå praksis ved utforming og det konkrete innhold av vedtaket. 

 Gjennomgå bemanningsplaner og turnus i den enkelte bolig. 

 Vurdere muligheter for samarbeid mellom boliger. 

 Utveksle erfaringer med andre kommuner (bl.a Vestby og Moss) i fht. Organisering av 

tjenester.  

 Andre tiltak. 

Enheten forventer gjennom dette arbeidet å oppnå en endring i arbeidsform som virker 

positivt også for de økonomiske rammebetingelser.  

Gjennom å jobbe etter samskapingskommunens prinsipper og verdier vil det bidra til at våre 

innbyggere opplever økt mestring i dagliglivet og kan bo lengst mulig i eget hjem. Det kan 

likevel pekes på utfordringer knyttet til samhandling og koordinering, brukermedvirkning, 

kvalitet og kapasitet som vil gis stort fokus videre.  

Det er vanskelig å se at tjenestene kan frigjøre nok ressurser til de utsatte områdene uten at 

det også tilføres nye ressurser. Målet er endog å ivareta flere brukere, med høyere kvalitet 

på tiltak og tjenester som er virksomme, uten at det tilføres tilsvarende ressurser.  
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Styringsindikatorer helse og omsorg 

Mål Hva skal måles?    2019 

Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok 

H1 

Frogn kommune 
tilbyr helse- og 
omsorgstjenester 
på beste effektive 
omsorgsnivå 
(BEON) 

H 1.1 
Venteliste på 
langtidsplass 
Gjennomsnitt pr måned 

H 1.1 
Gerica 

 H 1.1 
4,08 

H 1.1 
2 

H 1.1 
4 

H 1.2 
Antall klager på 
helse/omsorgstjenester 

H 1.2 
Gerica 

 H 1.2 
13 

H 1.2 
12 

H 1.2 
10 

 

 

H 1.3 
Totalt antall klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg 

H 1.3 
Telling 

 H 1.3 
8 

H 1.3 
8 

H 1.3 
6 

 H 1.4 
Andel medhold i klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg  

H 1.4 
Telling 

 H 1.4 
12,5% (flere 

er ikke 
besvart enda) 

H 1.4 
75 % 

H 1.4 
50 % 

 H 1.5 
Antall pasienter som 
mottar 
hverdagsrehabilitering 
årlig 

H 1.5 
Gerica 

 H 1.5 
94 (av 135 
som har 
mottatt 

rehabilitering i 
hjemmet) 

H 1.5 
180 

H 1.5 
150 

H 2 

Innbyggernes 
sykefravær knyttet 
til muskel- og 
skjelettlidelser er 
redusert med 20 % 
fra 2010-nivå til 
2020 

H 2.1 
Antall henvisninger til 
frisklivsresept 

 

H 2.2 
Bra mat-kurs (antall 
deltakere) 

H 2.1 
Extensor 

 

 

H 2.2 

Antall 
deltakere 

 H 2.1 
67 

 

 

H 2.2 
6 

H 2.1 
70 

 

 

H 2.2 
20 

H 2.1 
60 

 

 

H 2.2 
15 

 

 

H 2.3 
Legemeldt sykefravær 
knyttet til muskel- og 
skjelettlidelser 

H 2.3 

Tall fra NAV 
(%) 

 H 2.3 
38,2 

H 2.3 
30 

H 2.3 
35 

     

H 4 
Frogn kommune 
tilrettelegger for at 
alle gis muligheter 
til å delta på 
sosiale, idrettslige 
eller kulturelle 
arenaer 

H 4.1 
Andel av vedtak hvor det 
er vurdert barn og unges 
mulighet til deltakelse i 
aktivitet 

 

H 4.1 
Registrering 
av vedtak i 
fagsystem (%) 

 H 4.1 
100 

H 4.1 
100 

H 4.1 
90 

H 5 
Innovasjon i helse 
og omsorg 

H 5.1 
Antall nye 
innovasjonsprosjekter 

H 5.1 
Telling 

 H 5.1 
6 

H 5.1 
5 

H 5.1 

3 
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Status for måloppnåelse helse, omsorg og velferd 

 

H 1: Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester og velferdstjenester på beste effektive 

nivå  

Venteliste til sykehjemsplass er fortsatt gjennomsnittlig noe høy i 2019 men nærmer seg i 

snitt 2 på venteliste i slutten av 2019. Med en dekningsgrad på 21 % vil det være behov for 

ferdigstilte omsorgsboliger fra 2022 for å dekke behov for sykehjem/ omsorgsbolig med 

bemanning. Fra 2025 øker deretter behovet drastisk frem til 2030.  

Ergoterapitjenesten har for tiden venteliste på 52 brukere. Brukerne prioriteres etter vedtatt 

prioriteringsnøkkel. Det er nå 9 avvik på at brukerne ikke får tjenesten innen vedtatt ventetid, 

og dette vil trolig skje ved flere tilfeller fremover. I prioritet 3 skal ventetiden være inntil 3 

måneder, men for tiden må disse brukerne vente mellom 4 til 5 måneder før de mottar 

tjenenesten. En arbeidsgruppe ser på mulige tiltak for effektivisering.  

Det planlegges bygging av omsorgsboliger til personer med psykisk 

utviklingshemming. Det er for tiden 11 på venteliste, som i ventetiden mottar andre 

tjenester som avlastning på institusjon eller privat, ambulerende miljøtjenester eller 

støttekontakt. Det er en stor økning i antall døgn på avlastningstiltakene.  

Det er et økt antall klager på helse og omsorgstjenestene. Klagene omhandler større 
forventninger til tjenestene en hva tjenestene i praksis tilbyr, det er noen klager på forhøyet 
terskel for å få praktisk bistand til renhold. Det har også vært enkelte klager på tilgjengelig 
ved fastlegekontorene. Her er det tildelt ny hjemmel i 2019 og ytterligere en hjemmel blir 
tildelt i 2020 som forventes å bedre disse forholdene.  

Det er jobbet med å øke og intensivere rehabiliteringsinnsatsen for å kunne ta imot flere 

ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset på korttidsavdelingen og i hjemmebaserte 

tjenester. I denne forbindelsen er det opprettet rehabiliteringsteam som følger bruker fra 

sykehuset, til korttid og hjem med fokus på tidlig innsats, nødvendig helsehjelp og 

rehabilitering. Innsatsen med tilrettelegging i brukers hjem for økt egenmestring er blitt 

prioritert. Dette har, sammen med åpning av 15 nye sykehjemsplasser, medført til at det er 

kraftig redusert betalingspliktige døgn på sykehus og venteliste i 2019. Langt flere brukere 

mottar korttidsopphold nå sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, noe som betyr at 

liggetid per korttidsopphold er kortere og rehabilitering startes tidligere i hjemmet. Brukerne 

forteller at de er fornøyde med at samme team følger bruker uansett om han eller hun er på 

korttidsavdelingen og hjemme. Det gir økt trygghet og bedre informasjon.  

Gjennomsnittlig bedring av mestring målt før og etter innsats med hverdags-rehabilitering 

er på 7,3 på en skala fra 0-10.  Dette er et bedre resultat enn forventet sammenlignet med 

viste resultater i andre dokumentasjoner. 

Venteliste til fysioterapi i privat praksis er nå under 100 personer, og vurderes som 

akseptabel. Alle får behandling innenfor vedtatt prioriteringsnøkkel om en bortser fra 

pasienter som søker behandling av psykomotorikere som må vente noe.  

Kommunen har i forbindelse med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 

søkt og mottatt tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i 2017, 2018 og 2019 til styrking av 
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koordinerende enhet, samt arbeidet med individuell plan og koordinator. Det er siste år for 

opptrappingsplanen. Gjennom disse midlene har koordinerende enhet økt kompetanse og 

blitt mer synlig i kommunen, samt at det er gjennomført opplæring og oppfølging for 

kommunens koordinatorer. Arbeidet med individuell plan har blitt mer strukturert og 

oversiktlig, og brukerne får bedre hjelp til å koordinere sine tjenester. 

Frogn kommune har ved tilrettelagte tjenester har fått tilskudd over statsbudsjettet for ett 

prosjektarbeid knyttet til «aktiv deltagelse i utforming av avlastning, veiledning og 

fritidsaktiviteter» prosjekt helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. 

Prosjektet utgår ut i 2019.  

Lokalt medisinsk senter, Etter at kommunene Ski, Oppegård og Nesodden trådde ut 

av Follo LMS IKS i desember 2018 har situasjonen vært uoversiktlig og til dels uavklart.  Det 

har vært vurdert alternativ lokalisering for de gjenværende kommuner i Follo LMS og det har 

vært arbeidet for en nedskalert modell tilpasset befolkningsgrunnlaget. Gjennom 2019 har 

det vært levert gode tjenester, både i henhold til legevakt og KAD-plasser. Gjennom andre 

halvår 2019 har det vært drøftelser mellom Ski/Oppegård og de gjenværende kommuner i 

Follo IKS. I desember 2019 besluttet Enebakk, Ås og Frogn kommune å avvikle Follo LMS 

IKS, samtidig som det søkes samarbeid om tjenester med andre Follokommuner. Arbeidet 

med å bli en del av et vertkommunesamarbeid med Nordre Follo er påbegynt.  

Nav Frogn har i 2019 ansatt en veileder for å sikre helhetlig og koordinert oppfølging av 

barnefamilier som mottar ytelser fra Nav Frogn. På systemnivå skal det arbeides med 

utvikling av samarbeidsstrukturer med kommunens øvrige enheter og andre relevante 

samarbeidspartnere.  På individplan skal det barnefaglige perspektivet være en naturlig del 

av oppfølgingsarbeidet ved kontoret. 

Nav Frogn har arbeidet med Ås og Vestby kommune med å etablere vertskommune-

samarbeidet fra og med 01.01.20. Follo kvalifiseringssenter er lagt ned og det har vært 

nødvendig å etablere nye samarbeidsstrukturer på tvers av kommunegrenser. Flyktninger er 

en viktig del av inkluderingsarbeidet og den nye strukturen har som mål å arbeide mer 

målrettet med den enkelte deltaker. Kontoret har aktivt benyttet lønnstilskudd og 

mentorordning for å hjelpe innbyggere inn i arbeidslivet og redusere risiko ved ansettelse. 

 

H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 prosent 

fra 2010 nivå til 2020  

H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 prosent fra 2010-

nivå til 2020  

H 4 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller 

kulturelle arenaer  
 

Man har valgt å samle strategiene for disse tre målene under ett. Mange folkehelsetiltak vil 

fremme den generelle folkehelsen uavhengig av fysiske og/ eller psykiske plager og 

sosioøkonomiske forskjeller  

Bruk av frisklivsresepter er et viktig frisklivsstiltak. Her får innbyggerne systematiske 

helsesamtaler, oppfølging, tilbud om aktiviteter, temasamlinger etc.  Ytterligere fokus i 

enhetene, dialog med fastleger, fysioterapeuter, andre aktører, etc. forventes å medføre at 

flere innbyggere tar frisklivsresepten i bruk, og at kommunes måltall kan innfris.   
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Legemeldt sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er høyere enn ønsket. Generelt er 

helsetilstanden i den norske befolkning god, også i Frogn. Sannsynligvis vil videre utvikling 

av folkehelsetiltak, varierte og på ulike nivåer, bidra til at innbyggerne benytter muligheten til 

deltakelse. Økt fokus på dette gjør at flere innbyggere vil ta ansvar for egen helse. 

Nav Frogn har jobbet aktivt med å etablere nye samhandlingsstrukturer i forhold til ny IA 

avtale. Virksomhetsorganiseringen er et samarbeid mellom Frogn kommune som 

arbeidsgiver, Nav arbeidslivssenter og lokalt Nav kontor. Målet er redusert sykefravær og 

redusere frafall fra arbeidslivet. 

 

H 5: Innovasjon i helse og omsorg 
VI har valgt å indikere området rødt da det er stor usikkerhet hvorvidt vi klarer å iverksette 
kompenserende tiltak raskt nok i forhold til bla den økonomiske og demografiske utviklingen. 

 
Det jobbes alt mer systematisk og gjennom overordnet styring for å sikre god 
innføring av digitale og velferdsteknologiske løsninger.  
 
Resultater i 2019  

 Digital søknad av sosialhjelp er under innføring 

 Frogn kommune er med i ett tverrkommunalt prosjekt for utprøving av en felles 

kommunikasjonsplattform Jodacare som nå er under utprøving 

 Frogn har gått inn i et mønster kommune nettverk for å bidra til utvikling av 

velferdsteknologi og hjelpemidler til funksjonshemmede.  

 Elektroniske medisindispensere, digitale trygghetsalarmer implementeres fra 

begynnelsen av 2020 i brukers eget hjem.  

 Responssenter er valgt  

 Helsebygget har innkjøpt elektroniske legemiddeltraller til alle bogrupper. Disse vil 

gjøre arbeidet enklere og mer effektivt for pleiepersonell, samtidig som det vil 

kvalitetssikre legemiddelhåndteringen på en god måte. Trallene har stått på vent 

lenge pga utfordringer med å få sikker sone på trådløst nett. Medisintrallene er en 

kombinasjon av medisintralle og dokumentasjonstralle.  

Det satses på systematisk kompetanse utvikling for å sikre gode nok tjenester til 
innbyggerne. 

 Viderefører satsing på grunn- og videreutdanning.  

 Videreføre satsingen på å rekruttere og beholde ansatte, Det er særlig vanskelig å få 
rekruttert vernepleiere, sykepleiere og fastleger. På Helsebygget har vi utfordringer 
med å dekke sykepleiere på natt. 
 

Forskyvning av oppgaver. 
 

 Samfunnet er i endring, det utvikles stadig mer og bedre hjelpemidler, 
velferdsteknolog og tjenester til bruk i egne hjem. Dette medfører forskyvning av 
oppgaver som tidligere naturlig hørte til den kommunale tjenesteproduksjon. For 
eksempel snømåking, innkjøp av matvarer, medisiner levering til hjemmet og 
rengjøring i bolig. Dette ses på som en nødvendig utvikling for å sikre at kommunen 
skal kunne prioritere nødvendig hjelp, forebygging og tidlig innsats.  
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 Frivillig arbeid er satt i system på Ullerud helsebygg. Det er etablert et nært 
samarbeid med Frivilligsentralen, det er rekruttert mange frivillige og det er etablert en 
venneforening på Helsebygget. Fysisk, kulturell og sosial aktivitet preger hverdagene 
for beboerne.   
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 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv  

Overordnet mål fra kommuneplanen 

 

Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som 

tilfredsstiller behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et 

folkehelseperspektiv.  

 

Frogn kommune bidrar aktivt til en rekke kulturaktiviteter i ulike deler av kommunen.  

Kulturtilbudet bidrar til god folkehelse gjennom å legge til rette for møteplasser som bidrar til 

tilhørighet, opplevelser, kompetanse og mestring. 

Mangfold og bredde i tilbudet samt deltakeravgift/billettpris er av stor betydning for et 

inkluderende oppvekst og bomiljø. Tilgang på gode arenaer for kulturaktivitet og områder for 

friluftsliv er også av avgjørende betydning for et aktivt kulturliv.   

Et stort idrettslag tilbyr en mengde aktiviteter til både barn, unge og voksne, og Frognmarka 

benyttes av innbyggere i alle aldre.  

Enhet for kultur og frivillighet samarbeider med 

lokale lag- og foreninger omkring ulike tiltak og 

arrangementer. 

Det er behov for kommunal tilrettelegging og 

bistand samt at kommunen tidvis har rollen som arrangør for å sikre mangfold, bredde og 

store åpne arrangementer.  

Det er behov for kontinuerlig utvikling av arrangementene i forhold til innhold og organisering. 

Enheten legger stor vekt på å 

legge til rette for arrangementer 

hvor hele familien kan delta. 

Dette er med på å skape identitet 

og fellesskap for innbyggerne i 

Frogn. St.Hans feiring og LysNatt 

er eksempler på slike 

arrangementer med stor 

oppslutning.  

Festivalarrangørenes 

arrangementer under sommeren i Badeparken og på Sjøtorget besøkes av flere tusen 

innbyggere og tilreisende.  

Frogn kommune arrangerer Sommerkonserter med klassisk musikk hver lørdag formiddag i 

Drøbak kirke og Smia flerbrukshus er nå etablert som møteplass for kulturlivet og 

innbyggerne i Frogn. Vertskap for arrangementene i huset er Frogn kommune, lag og 

foreninger samt artister som leier seg inn i huset. Kulturbygget, med 272 sitteplasser, har blitt 

et populært og pulserende møtested. Samarbeidet mellom kulturenheten og kirken om 

bruken av huset fungerer godt.  



20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 - Frogn kommune

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2019 

 

55 

Frogns nærhet til Oslo gjør at innbyggere flest har et nært og stort tilbud av konserter og 

kulturarrangementer tilgjengelig i hovedstaden. Kulturhuset Kolben på Kolbotn og kinotilbud i 

Ski er også med på å utfordre Frogn på aktivitetssiden. Likevel er det mange lokale 

kulturarrangementer som har god oppslutning og bidrar til å gjøre Frogn til en attraktiv 

kulturkommune. I sommersesongen er det tett med arrangementer og det arbeides for å 

møte utfordringen med å fylle skuldersesongene med aktiviteter og opplevelser.  

Frogn kommune har de senere år hatt en relativt høy plassering på Norsk kulturindeks, 

sammenlignet med andre Follo kommuner. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over 

kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. 

Frogn kulturskole gir opplæring i musikk, teater og visuell kunst.  

Kulturskolen har ca 370 elever og undervisningen skjer hovedsakelig på Dyrløkkeåsen 

kultursenter. I tillegg har kulturskolen tilbud i samarbeid med de ulike grunnskolene og 

barnehagene. Videre organiserer kulturskolen Den kulturelle skolesekken og UKM (Ung 

kultur møtes).  

Både kino og bibliotek er kulturelle og sosiale møteplasser i Drøbak. Det totale utlånet for 

Frogn bibliotek var 53 034, dvs. 3,34 utlån pr innbygger. Drøbak kino hadde et besøkstall på 

16 342. 

Ungdomsklubbens tilbud har funnet sted på ulike arenaer i perioden. Underhuset har vært 

stengt som følge av ombygging av Frognhallen og nytt badeanlegg. Klubbene har likevel hatt 

et relativt stort antall brukere på til sammen 3 386.  Innholdet i tilbudene utvikles med stor 

grad av medvirkning fra barn og unge og er viktig supplement til de mer organiserte 

tilbudene.  

Frivillige lag- og foreninger kan i dag benytte seg gratis av kommunale lokaler. Dette er et 

viktig kommunalt bidrag for å opprettholde bredde og mangfold i fritidskulturlivet. 
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Styringsindikatorer kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv 

Mål Hva skal måles?   2019 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok 

K 1  

Frogn kommune 
har trygge sosiale 
og kulturelle 
arenaer, og 
samarbeider godt 
med frivillige lag 
og foreninger 

K 1.1 

Brukertilfredshet 
Kulturskole 
 
K 1.1.2   

Andel elever i 
kommunal 
musikk- og 
kulturskole 
K 1.2 

Besøkstall kino 
 
 
K 1.3 

Utlånstall 
bibliotek 
 
 
K 1.4 

Besøkstall klubb 

K 1.1 

Brukerunder-
søkelser 
 
K 1.1.2  

KOSTRA 
 
 
 
K 1.2 

Billettsalg 
 
 
K 1.3 

Antall utlån 
per 
innbygger 
 
K 1.4 

Telling 
(KOSTRA) 

 K 1.1 

 
Ikke gjennomført 

  
             K 1.1.2 

               17% 
 
 
 

K 1.2 

16 342 
 
 

K 1.3 

3,4 
 

 
 

K. 1.4 

               4501  
  

K 1.1 

 
100 % 

 
K 1.1.2 

   17 % 
 
 
 

K 1.2 

20 000 
 
 

K 1.3 

4,2 
 
 
 

   K.1.4 

7000 

K 1.1 

 
80 % 

 
K 1.1.2 

15 % 
 
 
 

K 1.2 

19 000 
 
 

K 1.3 

4,0 
 
 
 

K.1.4 

6000 

 

 

 

 

K 2 

Frogn kommune 
skal til enhver tid 
ha arenaer for 
idrett som 
utnyttes 
maksimalt og 
som motiverer til 
bredde i aktivitet 
og deltakelse 

K 2.1 

 
 
Netto 
driftsutgifter til 
idrett og 
idrettsbygg per 
innbygger 

K 2.1 

 
 
 
KOSTRA 

 K 2.1 
 
 

 

713,- 

K 2.1 
 
 

 

750,- 

K 2.1 
 
 

 
700,- 

    

K 3 

Viktige områder 
for friluftsliv og 
opplevelse av 
natur- og 
kulturlandskap er 
sikret og gjort 
tilgjengelige 

K 3.1  

Lek- og 
rekreasjonsareal 
per 1000 
innbygger 

K 3.1 

 
 
KOSTRA  

 K 3.1 

 
 

41 dekar  

K 3.1 

 
 

50 dekar  

K 3.1 

 
 

41 dekar 

 

Status for måloppnåelse kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv 

K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med 

frivillige lag og foreninger 

 

Frogn kommune har en bevisst satsning på kulturtilbud og kulturopplevelser for sine 

innbyggere. Barn- og unge er prioritert gjennom kulturskolens opplæringstilbud og et variert 

klubbtilbud. I tillegg er biblioteket, kinoen og Smia Flerbrukshus viktige møteplasser for 

kulturopplevelser. Biblioteket brukes stadig mer som en møteplass, noe nedgang i 

utlånstallene betyr derfor ikke at biblioteket har færre besøk enn tidligere.  
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Seniorsenteret og Frogn frivilligsentral er et viktig bidrag i kommunens arbeid rettet mot eldre 

innbyggere og frivilligheten. 

Et mangfoldig kulturtilbud bidrar til å skape gode oppvekst og bomiljøer samt god folkehelse.  

Dialog med lokale lag og foreninger er etablert bl.a. gjennom samarbeid med Drøbak 

kunstnerforum og Frogn kulturråd. 

Kulturlivets møteplasser bidrar til å gi innbyggerne gode opplevelser, kompetanse, mestring, 

identitet og tilhørighet. 

Kulturskolen 

Strategi 2019-2022 

 Holde ventelistene på et lavest mulig nivå  

 Øke kvaliteten på undervisningen for å gi et attraktivt tilbud 

Resultater årsmelding 2019 

 Ventelisten til kulturskolens tilbud er redusert. 

Flere av tilbudene har ikke lenger venteliste, mens noen av tilbudene innen 

instrumentalopplæringen fortsatt ikke kan tilby plass til alle søkere. 

 

 Det arbeides kontinuerlig med kvaliteten på tilbudene i kulturskolen. 

Frogn kulturskole er tatt ut for deltakelse i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram  

for implementering av rammeplan for kulturskolen. Veiledningsprogrammet i 

kulturskoleskoleutvikling vil gjennomføres i perioden 2019 – 2020. 

 

Utfordringer 

 Barn og unges kulturpreferanser er i endring og det påvirker søkningen til de ulike 

tilbudene ved kulturskolen. Det vil i tiden fremover være behov for endringer i 

opplæringstilbudet. Kulturskolens ansatte har høy og spesialisert kompetanse. Dette 

er en styrke for det faglige innholdet i opplæringen samtidig som det byr på 

utfordringer i forhold til endringer.  

 

 Styrke kvaliteten og mangfoldet i opplæringen innenfor bredde-, kjerne og 

fordypningstilbud. 

 

Kinoen 

Strategi 2019-2022 

 Levere et godt tilbud tilpasset eldre for bruk av huset/kinoen på dagtid 

 Øke kvaliteten på tilstedeværelsen i kinosalen 

 

Resultater årsmelding 2019 

 Kinoen har gjennomført en prøveordning med kinotilbud på dagtid rettet mot seniorer. 

Tilbudene har hatt variert oppslutning. Utover dette er huset i bruk på dagtid til ulike 
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aktiviteter i regi av frivilligsentralen samt lag og foreninger. 

 

 Det er ikke funnet investeringsmidler til ventilasjonsanlegg i kinosalen.  

 

Utfordringer 

 Varierende oppslutning på kinofremvisningene på dagtid skaper utfordringer i forhold til 

finansiering av tilbudet. Videreføring og omfanget av dagtilbudet må derfor løpende 

vurderes.  

 

 Kinosalen har utfordringer knyttet til luftkvalitet og varmeregulering.  

Dette setter begrensinger for tilbudet. 

 

 

Biblioteket 

Strategi 2019-2022 

 Øke tilgjengeligheten for biblioteket på tidspunkter som passer for innbyggerne 

 Sikre fysisk tilgjengelighet til bygget for alle grupper 

 Gjøre biblioteket til et attraktivt oppholdssted for ungdom mellom 14 og 19 år 

Resultater årsmelding 2019 

 Biblioteket er ikke universelt utformet. 

  

 Biblioteket har ikke oppnådd økt besøk fra unge mellom 14 og 19 år. 

Lesesalen er imidlertid i mye bruk av studenter. 

                  

Utfordringer 

 Bibliotekets lokaler imøtekommer ikke forventinger om meråpent (selvbetjent) 

bibliotek.   

 

 Bibliotekets lokaler setter begrensinger i forhold til forventninger om biblioteket som 

arena for arrangementer. 

  

 Andelen ungdom som benytter biblioteket er lav. 

 

Klubber 

Strategi 2019-2022 

 Klubbene skal være en arena for sosialt samvær og utfoldelse 

 Gi ungdommen et attraktivt fritidstilbud for uorganisert aktivitet 
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Resultater årsmelding 2019 

 Klubbene er en arena med varierte aktiviteter med stor grad av medvirkning fra barn 

og unge. 

  

 Klubbene har hatt stor aktivitet og mange brukere til tross for at Underhuset har vært 

under  

ombygging og aktivitetene har funnet sted på andre arenaer. 

Utfordringer 

 Personalet ved klubbene arbeider kontinuerlig med å skape et trygt og inkluderende 

miljø.    

 

K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og 

som motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse  

 

For Frogn kommune er det viktig i et folkehelseperspektiv at kommunen tilrettelegger for at 

kommunens innbyggere kan være i aktivitet. Frogn kommune ønsker også at tilbudet skal ha 

et mangfold som tilrettelegger for deltakelse fra flest mulig av innbyggerne. 

For å nå målet er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og den lokale idretten 

og andre lokale lag og foreninger. På denne måten kan man sikre at anlegg som blir bygget 

og arealer som gjøres tilgjengelige er i tråd med det idretten har behov for/ønsker og som 

skaper mangfold i tilbudet. 

Det er også viktig at idretts- og aktivitetsområder er attraktive og har god tilgjengelighet slik 

at disse benyttes mest mulig. 

 

Strategi 2019-2022 

 Øke tilgjengeligheten til arenaer for idrett og lek 

 Skape et inkluderende idrettsmiljø som også fokuserer på de svakere stilte i 

samfunnet 

 Legge til rette for etablering og utvikling av sosiale nettverk gjennom idrett 

Resultater årsmelding 2019 

 Nye Bølgen bad & aktivitetssenter og Drøbak Frogn idrettsarena har økt 

tilgjengeligheten for idrett og lek. 

 

 Idrettsmiljøet har i økende grad fokus på inkludering 

Utfordringer 

 Mange ungdommer er aktive i idrettslagene, men frafallet er fortsatt for stort 
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K3: Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturlandskap er sikret og 

gjort tilgjengelige 

 

Frogn kommune ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne kan oppleve natur og 

kulturlandskap som positive og lett tilgjengelige rekreasjonsområder. Kystkultursti, sti ved 

Ulleruddammen, lysløype og tilrettelagt turløype i Seierstenmarka er med på å sikre denne 

opplevelsen. I tillegg er Seiersten stadion rustet opp til bruk for både organisert og 

uorganisert idrett og lek. Ny svømmehall vil forsterke tilbudet ytterligere.  

Det er viktig for Frogn kommune å nå dette målet både i et folkehelseperspektiv, og for å 

bidra til å skape et aktivt og levende lokalsamfunn. 

 Strategi 2019-2022 

• Det legges til rette slik at alle målgrupper kan oppleve vårt  

              natur- og kulturlandskap 

• Sikre eksisterende friområder og natur- og kulturlandskap 

• Viktige og nye områder tilrettelegges og markedsføres for å øke bruken 

Resultater årsmelding 2019 og utfordringer 

Frogn kommune er i gang med arbeidet med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og 

nærmiljø. Folkehelse er et av kommunens fire satsningsområder, og 

kommunestyremeldingen skal være et godt kunnskapsgrunnlag for å ta strategiske valg og 

sette inn tiltak som fremmer aktivitet for alle innbyggere. 
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 Medarbeidere 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som 

tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere. 

 

 

Arbeidskraft er den viktigste ressursen 

Frogn kommune har og den må utnyttes 

mest mulig effektivt. Behov for endringer 

knyttet til oppgaveløsning og demografiske 

utfordringer fordrer at kommunen har riktig 

kompetanse og evne til fornying. Krav til 

effektiv oppgaveløsing og innovasjon må 

ses i sammenheng med gjennomføring av 

reformer, endrede forventninger og nye 

behov i befolkningen. Dette bidrar til å 

gjøre Frogn kommune til en spennende og 

attraktiv arbeidsplass. 

      

Justert organisering fra 2017 bygger opp under at innbyggerne i større grad tar aktivt del i 

avgjørelser som omhandler dem selv. Denne måten å jobbe på krever en annen 

tilnærmingsmåte. Å endre faglige og metodiske tradisjoner og perspektiver i offentlig sektor, 

bidrar til at det oppstår verdimessige temaer og problemstillinger for de ansatte. Disse har 

det vært arbeidet med gjennom perspektivene eierskap, myndiggjøring og likeverd - ansvar 

for eget liv. Det har gjennom året vært utviklet metoder og avholdt månedlige workshops for 

å implementere ny metodikk. Frogn kommune benytter bl.a. Lean som metode for 

kontinuerlig forbedring, med fokus på bedre flyt for innbyggerne. 

Det har i 2019 vært jobbet systematisk for å få kontinuerlig forbedring til å bli et innarbeidet 

tankesett i organisasjonen. Dette arbeidet innebærer prosesser i enhetene, tavlemøter og 

bruk av ildsjeler. Ildsjelene er en gruppe på over 20 ansatte fra ulike enheter som får 

opplæring og trening i endrings- og forbedringsarbeid, som de igjen gir opplæring i på sine 

enheter. Slik spres ny kunnskap i organisasjonen.  I tillegg er det etablert arbeidsprosesser 

på tvers av enhetene for å kunne gi mer helhetlige tjenester til innbyggerne. Et av delmålene 

til prosjektene er at ledere og medarbeidere kan initiere og prioritere hensiktsmessige 

metoder for å løse oppgaven best mulig. Det er fokus på deling av kunnskap på tvers i 

organisasjonen, visuelle framstillinger og flere arenaer for møter med innbyggerne. 

Eksempler på dette er system for tilbakemelding fra bruker, brukerreiser, familieråd, 

nettverksråd, brukerforum, nabolagsråd og samhandlingsråd. 

I 2019 har det vært ytterligere samhandling og samskaping med innbyggere i form av å 

utvikle riktige tjenester sammen. Avstanden mellom de ulike tjenestene har blitt kortere og 
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Vurderingsgrunnlag

Kompetanseutvikling 1

Turnover - alle enheter 1

Dispensasjoner / vakanser 1

Sykefravær -1

Vurdering

tjenestene sees i større grad i sammenheng. Fellesskapskommunen som begrep er blitt 

tydeligere gjennom Handlingsprogrammets samfunnsdel s. 10, som setter retning for nye 

måter å jobbe på. Organisasjonen går gjennom en stegvis prosess hvor vi utvikler nye 

ferdigheter og hvor innholdet i tjenestene utvikles.  

God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle 

attraktive arbeidsplasser. Gjennom en årrekke og i tråd med arbeidsgiverstrategien har det 

vært gjennomført skreddersydde program for lederutvikling. Hensikten har vært å sikre at alle 

ledere i Frogn har felles ståsted. I 2019 har det blitt jobbet aktivt med «felles ledelse» på de 

ulike ledernivåene. Det har vært samlinger med alle ledernivåer for å skape felles forståelse 

for de utfordringer kommunen står overfor. 

I 2019 har vi i hovedsak rekruttert den kompetansen det har vært behov for. Det har 

imidlertid vært utfordrende å rekruttere innen noen fagområder. Dette gjenspeiler nasjonale 

trender. 

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig 

satsingsområde. Målet er å skape attraktive, 

inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser. Det 

legges til rette for at ansatte skal kunne opprettholde 

en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. 

Sykefraværsprosenten i 2019 var 7,1 % totalt fravær, hvor 4,8% var legemeldt og 2,3 % var 

egenmeldt.  
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Styringsindikatorer medarbeidere 

Mål Hva skal måles?   2019 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok 

A 1  

Frogn kommune er 
en utviklende og 
lærende 
organisasjon 

A 1.1 
Bruk av kompetanse i 
arbeidet 

A 1.1 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 1.1 
4,2 

A 1.1 
4,4 

A 1.1 
Som 

landsgjenn
omsnitt 

A 1.2 
Relevant 
kompetanseutvikling  

A 1.2 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 1.2 
3,7 

A 1.2 
3,9 

A 1.2 
Som 

landsgjenn
omsnitt 

A 2 

Frogn kommune 
rekrutterer og 
beholder 
medarbeidere som 
det til enhver tid er 
behov for 

A 2.1 
Turnover TDF -
Byggesak, EF, 
Helsebygg, HOK-
hj.baserte tj.,barnehage 

A 2.1 
Rekrutterings-
system 

 A 2.1 
<10 % 

A 2.1 
10 % 

A 2.1 
15 % 

A 2.2 
Ubesatte stillinger over 6 
mnd – Alle 

 

A 2.2 
Mnd.rapp 

 A 2.2 
23,73 

A 2.2 
7 

A 2.2 
10 

A 2.3 
Ca. antall på disp. –Alle 

 

A 2.3 

Mnd.rapp 

 A 2.3 
15,34 * 

A 2.3 
5 

A 2.3 
15 

A 3 

Ledere i Frogn har 
en felles 
lederplattform 
basert på 
kommunens 
verdier og 
lederprinsipper 

A 3.1 
Mestrings-orientert 
ledelse 

A 3.1 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 3.1 
3,9 

A 3.1 
4,1 

A 3.1 
4,0 

A 3.2 
Rolleklarhet 

A 3.2 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 3.2 
4,3 

A 3.2 
4,5 

A 3.2 
Som 

landsgjenn
omsnitt 

A 4 

Frogn kommune 
har et nærvær på 
95 % 

 

A 4.1 
Nærvær 

A 4.1 
Agresso 

 A 4.1 
92,9 % 

A 4.1 
95 % 

A 4.1 
93 % 

* Lagt til grunn tall fra 2. tertial 
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Status for måloppnåelse medarbeidere 

Mål: Frogn kommune besitter rett kompetanse for å løse oppgavene:  

Strategi A1: Frogn kommune er en endringsvillig og lærende organisasjon 

Vi oppnår dette gjennom å ha:  

 Sterke fagmiljøer med en kultur for kunnskapsbasert læring og utvikling   

 Overordnet strategisk kompetanseplan samt enhetsvise planer for å sikre kritisk 

kompetanse nå og framover 

 Medarbeidere som bruker kvalitets- og avvikssystemet og baserer arbeidet på 

risikovurderinger for å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene 

 

Mål: Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver: 

Strategi A2: Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver 

tid er behov for 

Vi oppnår dette gjennom:  
 Høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles holdninger og verdier 

 Å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser 

 Å tilstrebe og tilby 100 % stillinger 

 Å tiltrekke nyutdannede og beholde eksisterende arbeidstakere 

 Å tilby spennende og relevante arbeidsplasser til 13 lærlinger 

 Å jobbe kontinuerlig med omdømme samt å gjenspeile mangfold i samfunnet  

 

Mål: Frogn kommune satser på innovasjon og ledelse: 

Strategi A3: Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier 

Vi oppnår dette gjennom å ha: 

 Verdigrunnlag som skaper en felles identitet og forståelse samt bidrar til å utvikle 

organisasjonskulturen 

 Ledere og ansatte som samhandler på tvers i organisasjonen og med innbyggere for 

oppnå best mulig resultat på tjenestene 

 Å oppfordre til og belønne innovasjon i tjenesteproduksjonen, og legge til rette for at 

det er kort vei fra ide til gjennomføring 

 Ledere som utfordrer og stiller krav, tilrettelegger for en tilbakemeldingskultur, gir tillit 

og delegerer slik at vi sammen når kommunens mål 

 Ledere som har kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser gjennom 

kontinuerlig forbedringsarbeid for å møte framtidige behov 

 

Mål: Frogn kommune bygger opp under folkehelse:  

Strategi A4: Frogn kommune har et nærvær på 95 prosent 

Vi oppnår dette gjennom: 

 Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som er helsefremmende gjennom 

systematisk HMS-arbeid og risikovurderinger på alle ledernivåer 

 Å tilrettelegge for egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne/ behov for 

tilrettelegging for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser 

 Å tilstrebe å tilrettelegge for minimum tre personer som NAV har avklart for 

arbeidsutprøving 



20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 - Frogn kommune

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2019 

 

65 

 Kommunikasjon og interne systemer  

 

 

 

 
 

 

 

Overordnet mål med digitaliseringsarbeidet i Frogn kommune 

 

Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt 
førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon. 

 

 

For innbyggere og næringsliv betyr dette at:  
o Du ikke trenger å gi Frogn kommune informasjon som det offentlige allerede har  
o Hvis  Frogn kommune trenger informasjon fra deg skal du kunne gi oss den digitalt 
o Du trenger ikke å søke om noe du har rett til  
o Frogn kommune leverer livsfaserelaterte digitale tjenester på tvers av 
forvaltningsnivåer 
   der regelverk og tekniske løsninger ligger til rette for dette. 
o Du får svar fra Frogn kommune digitalt   
o Du får svar med en gang dersom det ikke er behov for skjønnsmessig behandling   
o Du skal få vite hvilke personopplysninger Frogn kommune har lagret om deg, 
hvorfor vi har 
   lagret dem og hvem som kan se denne informasjonen.  
 

For Frogn kommune betyr dette at:  
o Ledere har digital kompetanse til å se mulighetene og gjennomføre 
endringsprosesser.  
   Medarbeidere har kompetanse til å løse oppgavene på nye måter.  
o Kommunen har en effektiv digital tjenesteproduksjon som bygger på nasjonale  
   fellesløsninger og standarder, deling og samarbeid med kommuner og andre 
aktører.  
o Digitale løsninger har et helhetlig tjenesteforløp som samhandler på tvers av 
systemer, 
   fagområder, sektor og forvaltningsnivåer. o Helse sektoren samhandler elektronisk 
og har  
   velferdsteknologiske løsninger som gir brukerne økt trygghet, mestring, 
medbestemmelse 
   og livskvalitet.  
o Helse sektoren samhandler elektronisk og har velferdsteknologiske løsninger som 
gir  
   brukerne økt trygghet, mestring, medbestemmelse og livskvalitet.  
o Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas på alle områder. 
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       Organisering av digitaliseringsarbeidet i Frogn 2019 

Digitaliseringsarbeidet har i perioden 2018 - 2019 vært 

organisert som et prosjekt samordnet med de 

gjennomgående prosjektene Ansvar for eget liv, Lean, 

Orden i eget hus og Velferdsteknologi.  Prosjektet har 

etablert en verktøy kasse for digitaliseringsarbeidet og et 

digitaliseringsløp for kartlegging, styring og gjennomføring 

av digitaliseringsprosjekter. Verktøykassen skal bidra til at 

virksomhetene lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. 

Prosjektet ble avsluttet og overført til linjen høsten 2019. 
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 Status for digitaliseringsarbeidet i Frogn 2019 

Målområde Strategi Status 

Digital dialog og 

digitale 

innbyggertjenester 

 

 

 
 

Digital dialog og bruker- 

vennlige digitale tjenester 

for å løse oppgaver på nye 

måter på tvers av sektorer 

og forvaltningsnivå  

 

-Legge til rette for å fremme dialog, 

 øke  informasjonsspredning,  

 krisekommunikasjon  og styrke 

 lokaldemokratiet gjennom bruk av 

 ulike digitale kanaler  
 

-Tilby gode nettsider tilpasset  

 kravene til  universell utforming 

 med tilpasset informasjon  og 

 mulighet for dialog og innsyn basert 

 på  brukerens behov 
 

-Utvikle enkle og forståelige digitale 

 selvbetjeningsløsninger som 

 utveksler informasjon på tvers av 

 tjenesteområder som naturlig 

 henger sammen. Bruke offentlige 

 fellesløsninger der dette er mulig. 

- Frogn kommune har en aktiv bruk av digitale 

  kanaler ut mot innbyggerne.  6400 følger  

  kommunen på Facebook. Innbyggeravis  

  sendes ut til alle innbyggere hver måned.  

- God informasjon på nettsiden har høyt fokus. 

  Alle nettredaktører har gjennomgått  

  opplæring i bruk av Klart Språk på nett. 

- Nye digitale fellesløsninger er tatt i bruk. 

  eDialog (SvarInn) gjør at innbyggere kan 

  foreta en sikker digital forsendelse inn til 

  kommunen,  også med sensitivt innhold. 

  NAV har tatt i bruk DigiSos, en digital søknad 

  om økonomisk sosialhjelp. DigiSos fungerer 

  på tvers av stat og kommune og gjør det 

  enklere for søkeren samtidig som sosial - 

  tjenesten vil spare mye tid. 

- Digital forsendelse ut fra kommunen har hatt 

  en stor økning i 2019. Totalt har 21 000 

  forsendelser foregått digitalt.   

Digital kompetanse 

 

 
 

Kompetanse til å se hvilke 

muligheter digitalisering gir, 

lede omstillingsprosesser 

og ta i bruk mulighetene 

-Utvikle kompetanse for ledere 

 innen digitalisering slik at de kan ta 

 riktige valg, sikre innovative 

 løsninger og gjennomføre 

 omstillingsprosesser for  

 økt effektivitet og kvalitet på  

 tjenestene  
 

-Øke de ansattes kompetanse innen 

 bruk av IKT og teknologiske 

 løsninger for å sikre en effektiv 

 tjenesteyting av høy kvalitet  
  

-Legge til rette for nødvendig digital  

 kompetanse hos kommunens 

 innbyggere 

- En kartlegging av  kommunens digitale 

 modenhet i regi av Rambølls modenhets  

 analyse viser at Frogn scorer noe over snittet 

 for  kommunene i Norge i de kategoriene som 

 ble kartlagt.  

-KS læring er en nasjonal fellesløsning for 

 deling av kunnskap og kompetanseheving. Det 

 er forberedt for at løsningen skal tas i bruk. 

-Velferdsteknologiens ABC er en opplærings- 

 pakke for ansatte i Helse og omsorg. 45 

helsearbeidere har gjennomført opplærings- 

 pakken gjennom velferdsteknologiprosjektet. 

-Jakten på det Digge Liv er ett tilbud i regi av 

 Frivilligsentralen for å bidra til at innbyggere 

 har kompetanse til å ta i bruk nye digitale 

 tjenester. Tilbudet er gratis og Datahjelpen 

med frivillige instruktører en viktig del av 

tilbudet. Fast tid på biblioteket på tirsdager. 

Arkiv, 

dokumenthåndtering 

 

Digitalt arkiv med 

publikumsinnsyn hvor alle 

typer dokumenter 

behandles i henhold til lov 

og enkelt kan gjenfinnes  

-Knytte kommunens eksisterende 

 saksbehandlingssystemer opp mot 

 sentralt arkivsystem (Noark5) slik at 

 dokumentfangst og sikker 

 arkivhåndtering ivaretas 
 

-Påse at alle nye systemer følger 

 kravende til arkivhåndtering med 

 arkivering i sentral arkivsystem  
 

-Videreføre arbeid med digitalisering 

 av papirbaserte arkiver   

-I tilknytning til etableringen av DigiSos er det 

 etablert elektronisk arkivering basert på 

 Noark5 standard på fagsystemet til sosial 

 tjenesten.  

-Det papirbaserte byggesaksarkivet er skannet 

 inn og er nå digitalt tilgjengelig via en 

 elektronisk innsynsløsning. Arkivene skal 

 senere knyttes til kommunens eArkiv. 
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Informasjonssikkerhet 

 

 

Informasjonssikkerhet og 

personvern ivaretas på alle 

områder.  

-Frogn kommune imøtekommer 

 kravene til personvern og  

 informasjonssikkerhet i den nye 

 personvernforordningen (GDPR) 
 

-Internkontroll gjennomføres  

 regelmessig og sikkerhets- 

 dokumentasjonen i  

 kvalitetshåndboken videreutvikles 

 fortløpende. 
 

-Ansatte får systematisk opplæring i 

 infosikkerhet 
 

-Risiko og sårbarhetsundersøkelser 

 gjennomføres og data- 

 behandleravtaler inngås før  

 skytjenester eller andre systemer tas i  

bruk 

- I forbindelse med innføringen av GDPR er det 

  lagt ned mye arbeid i kvalitetssikring av 

  databehandleravtaler og kartlegging av 

  personvernkonsekvenser ved alle 

  behandlinger av personopplysninger.  

- Kommunens kvalitetssystem Compilo er 

  oppgradert og blitt mer brukervennlig. Det er 

  nå mulig å meld inn avvik via mobiltelefon. 

- Det er utarbeidet en ny veileder for intern- 

  kontroll og det gjennomføres årlige 

  sikkerhetsgjennomganger med ledelsen. 

- Risiko og sårbarhetsundersøkelser er viktige  

 verktøy og kommunens sikkerhetsansvarlige 

 og personvernombud gjennomfører sikkerhets 

 uker og opplæringer i organisasjonen. 

  

Digital 

tjenesteproduksjon 

 

 

 

 

Frogn kommune har 

teknologiske løsninger og 

gode arbeidsprosesser som 

understøtter en digital 

tjenesteproduksjon.  

 

-Etablere kostnadseffektive og 

 moderne  teknologiske løsninger  

 med anbefalt arkitektur som 

 ivaretar behov for kapasitet og  

 tilgjengelighet og  som understøtter  

 en digital tjenesteproduksjon 
 

-Videreutvikle og fornye fag- og 

 fellessystemer for å imøtekomme 

 teknologiske krav 
 

-Gjennomføre digitaliserings 

 prosjekter med ha fokus på gevinst 

 og  gevinstrealisering 
 

-Benytte nye nasjonale 

 felleskomponenter som 

 SvarInn, eInnsyn og eSignering 
 

-Benytte skytjenester ved fornyelser 

 og endringer der dette er 

 hensiktsmessig og lønnsomt 
 

 
 

-Harmonisere rammeverk, løsninger 

 og prinsipper for 

 digitaliseringsarbeidet med Vestby  

 og Ås (StorFollo samarbeidet) 

-Det er etablert et utvidet IKT samarbeid 

 mellom Frogn, Vestby og Ås kommune. Dette 

 har resultert i en felles IKT enhet for de tre 

 kommunene. StorFollo IKT var operativ fra 

 1/1-2020 med Frogn som vertskommune.  

 IKT StorFollo vil ha fokus på harmonisering av 

 systemer og løsninger, effektiv drift basert på 

helhetlig arkitektur og  bistand til 

digitaliseringsarbeidet i  kommunene.  

 Det etableres også felles sektorforum i de 3 

kommunene.  Sektorforumene vil være 

bestiller og premissgiver for IKT samarbeidet 

og blant annet ha som mål å etablere utvidet 

 fagsamarbeid innen flere tjenesteområder. 

 Forumene vil også ha ansvar for digitaliserings 

 porteføljen innenfor sin sektor. 
  

-Frogn kommune inngår også i ett IKT/ 

 digitaliseringssamarbeid i tidligere Akershus 

 fylke (Digi Akershus). Samarbeidet har fokus 

 på etablering av nasjonale fellesløsninger  

 innen digitalisering samt erfaringsutveksling, 

 nettverk og kompetanseutvikling 
 

-Økonomisystemet og kartsystemene ble 

 flyttet til skydrift før sommeren. Fra før er alle 

 systemene i skolene skytjenester.  

Helse og velferd 

 

Frogn kommune har 

elektronisk samhandling 

og velferdsteknologiske 

løsninger for bedre tjeneste 

-Etablere og ta i bruk 

 velferdsteknologi i henhold til 

 prioriteringer i Nasjonalt 

 velferdsteknologiprogram 

 og felles satsingsområder i Follo 

 samarbeidet. 
 

-Videreutvikle bruk av Helsenett for 

 elektronisk  samhandling med nye 

 aktører og tjenester 

 

-Velferdsteknologiprosjektet har bidratt inn 

mot enhetene for å se på muligheter til å yte 

tjenestene  på en annen måte, sette oss i stand 

til å jobbe enda mer tverrfaglig og har vært en 

bidragsyter der hvor man kan ha nytte av 

teknologi og digitalisering. 

-På bakgrunn av brukermedvirkning gjennom 

 intervjuer og avklarte behov er det anskaffet 

 funksjonsrike digitale trygghetsalarmer.  

 Elektroniske medisindispensere er på plass 
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kvalitet og produktivitet 

som gir brukerne økt 

trygghet, mestring, med- 

bestemmelse og livs- 

kvalitet.   

-Vurdere og ta i bruk tjenester og 

 løsninger som   utvikles i 

 e-helseprogrammet 

 ute hos flere brukere. Tilbakemeldingene er 

 gode. Det er inngått et samarbeid om respons 

 tjenester med Helsevakta i Fredrikstad som vil 

 ta ivareta respons fra trygghetsalarmene. 

-Aktiviteter pågår med å integrere EPJ 

systemet med tjenestene i helsenorge.no 

Oppvekst og utdanning 

 

Barnehagene og skolene 

har gode og fleksible 

digitale læremidler bygget 

på en sikker og stabil 

teknisk plattform 

-Etablere og utvikle plattform 

 digitale læremidler 

 som gir fleksibel og tilpasset læring 

 i alle fag 
 

-Dekke behovene for nettbaserte 

 digitale løsninger i skolene har med 

 tanke på fleksibilitet, kapasitet, 

 stabilitet, sikkerhet og personvern. 

 

-Prosjektet digital skole er avsluttet og 

 «Helhetlig plan for digital utvikling og 

  kompetanse» viderefører arbeidet i skolene.  

-Seiersten har gått over fra iPad til PC og 

 skolene har gått over til leasing av utstyr 

-Nytt LMS verktøy for skolene utvikles for 

 5-10 trinn på ny It’s learning plattform som er 

 tilpasset den nye læreplanen Fagfornyelsen 

-Barnehagene har innført IST direkte som 

 en tilpasset læringsplattform 

-Skolene og SFO benytter transponder  

 meldingsbok som digital kommunikasjon 

-Skolene har gjennom 2019 jobbet mye med 

rutiner for  personvern, avtaler mm. 

Plan, bygg og geodata 

 

Moderne fagsystemer og 

Digitale løsninger innen 

plan, bygg og geodata med 

åpne prosesser og mulighet 

for innsyn og medvirkning 

-Ha en åpen digital byggesaks- 

 prosess som er tilrettelagt for  

 innsyn og medvirkning 
 

-Bruke standarder og nasjonale 

 løsninger for samhandling og 

 effektiv saksbehandling 
 

-Sikre bred innbyggermedvirkning i 

 større område og regulerings-  

 planer gjennom å ta i bruk 

 beskrivende, interaktive  

 visualiseringer 

-Automatisert produksjon av eiendoms- 

opplysninger til meglere i forbindelse med salg 

av eiendommer er etablert 

-Det arbeides med å automatisere 

produksjonen av situasjonskart gjennom bruk 

av Norkarts produktportal. 

-E-torg er etablert på Frogn kommunes 

nettsider. Tjenesten gir automatisert 

produksjon av kartdata, arealplaner, 3D 

modeller, nabolister mm. 

- Det er fortsatt noe fagsamarbeid mellom alle 

Follo kommunene innen kart knyttet til 

kartdata og flybilder 

 

 

Fig. Bruk av nasjonale fellesløsninger i Frogn kommune 
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Styringsindikatorer kommunikasjon og interne systemer 

Mål Hva skal måles?  2019 

Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok 

KI 1  

Frogn kommune har et 
bevisst forhold til bruk 
av digitale kanaler og 
tilbyr brukervennlige 
digitale tjenester som 
gir den enkelte 
mulighet til å løse sine 
oppgaver.  

 

KI 1.1 

Antall følgere på 
Facebook 

KI 1.4 

Reduksjon i 
utsendelser av 
papirpost fra 
sentral post- 
utsendelse 

KI 1.5 

Antall elektronisk 
skjema fra 
publikum til 
digitale tjenester  

 

Statistikk på 
Facebook 

 

Statistikk fra 
posten 

 

 
 

Rapporter fra 
skjema- mottak og 

fagsystem  

  

6470 

 

 

 

-45%* 

 

 

 
2450** 

 

6000 

 

 

 

-40 % 

 

 

 
2500 

 

5500 

 

 

 

-35 % 

 

 

 
2000 

 

 

KI 4  

Frogn kommune har 
arkiv og 
dokumenthåndtering 
hvor alle typer 
dokumenter behandles 
i henhold til lov og 
enkelt kan gjenfinnes. 

KI 4.1 

Antall fag-
systemer som 
arkiverer i henhold 
til Noark5 arkiv 
standard  

 

Telling 

  

4 

 

4 

 

3 

Kl 5 

Frogn kommune har en 
sikker og stabil 
infrastruktur med gode 
fag- og støttesystemer 
som understøtter en 
Digital 
tjenesteproduksjon 
 

Kl 5.3 

Frogn kommune 
har digital 
forsendelse av 
dokumenter som 
primærkanal. 
Antall dokumenter 
sendt via Svar UT 

 

Statistikk fra KS 
Svar UT 

  

21183*** 

 

 

5000 

 

 

4000 

KI 7 

Barnehagene og 
skolene i Frogn 
benytter gode og 
fleksible digitale 
læremidler bygget på 
en sikker og stabil 
teknisk plattform. 

KI 7.1 

Gjennomføre 
Digital skole, et 
prosjekt for 
teknisk og 
pedagogisk 
fornyelse 

 

Prosjekt avsluttet 

  

100% 

 

100 % 

 

95 % 

 

 

*    KI 1.4 

Det er usikkerhet knyttet til resultatet grunnet manglende tallgrunnlag.  

**  KI 1.5 

Det er flere fagsystem som har egne skjemaløsninger. Det er en viss usikkerhet knyttet til statistikk fra enkelte 

av disse.  

 

***KI 5.3  

Det er en stor økning i antall digitale forsendelser via KS Svar UT tjenesten i 2019. Økningen skyldes blant annet 

at flere fagsystemer er tilkoblet løsningen. Vi ser også at flere innbyggere har etablert digital postkasse slik at 

andelen forsendelser som går til utskrift har gått ned.   
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 Samfunn  

7.1 Klima og energi 

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 

nivå). 

De direkte, fysiske utslippene innenfor kommunens grenser er redusert fra 49 304 tonn i 

2009 til 45 880 tonn, tall fra Miljødirektoratet 2017. Dette er en reduksjon på 7 prosent1. 

Utslippene er fordelt på ni sektorer hvor de største utslippssektorene for Frogn er fra 

veitrafikk, sjøtrafikk, fossil oppvarming (vedfyring og oljefyring), annen mobil forbrenning og 

avfall og avløp. De direkte klimagassutslippene er utslipp eksempelvis fra eksosrør til 

fossilbiler (inkludert under sektor veitrafikk), men kun utslippene som skjer mens bilen kjører 

innenfor kommunens geografiske grense. Utslipp i forbindelse med produksjon av bilen på 

ulike fabrikker vil være plassert på sektor 'industri, olje og gass' i de kommunene hvor 

fabrikkene er geografisk plassert. Utslipp som fysisk skjer i utlandet og indirekte utslipp er 

ikke inkludert i den kommunefordelte statistikken fra Miljødirektoratet.  

Kommuneplanen for 2013-2025.  

Om referanseåret for statistikk 

1991 nivået har vært et anbefalt referanseår for målsettinger for klimagassutslipp, men flere 

velger nå et nyere referanseår for å dokumentere og måle utvikling av klimagassutslipp. 

Årsaken er at beregningsmetoden, statistikkgrunnlaget og omfang av kilder som er inkludert 

ble vesentlig endret fra 2009 og Miljødirektoratet har ikke oppdatert beregninger for årene 

1991 til 2007. Kommunefordeling av utslipp for disse årene omfattet kun ca 40 prosent av 

utslippene og en rekke viktige kilder ble ikke kommunefordelt. Metoden som ble anvendt, 

baserte seg på grove fordelingsnøkler fra nasjonalt til lokalt nivå. 

Det er metodiske vanskeligheter med å gjøre omregninger fra 1991 nivå til 2009 nivået, men 

Akershus fylkeskommune og Civitas har på forespørsel fra Follo kommunens klima og 

energinettverk gjort forsøk på å beregne, sammenligne og omregne 1991 nivå og 2009 nivå 

på utslipp. Et foreløpig anslag basert på korrigering av tall for 1991 og sammenlignet med 

oppdaterte 2009 tall tilsier at målet bør være  

o 70 % reduksjon av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2009 nivå på 

hovedmålsnivå (og ikke 60 prosent innen 2030 sammenlignet med utslippsnivå i 

1991)  

                                                

1 Tall fra Viken fylkeskommune og Miljødirektoratet. Tall for 2018 foreligger ikke pt. 

Miljødirektoratet klimagassutslipp 

https://viken.no/tjenester/planlegging/aktuelt-om-planlegging/nytt-klimadashbord-for-

viken.20875.aspx 
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o 77% reduksjon på veitrafikk og 85 % reduksjon innen 2030 sammenlignet med 2009 

på oppvarming 

2009-nivå er lagt inn som referanseår i indikatorer knyttet til vedtatte målsettinger for klima 

og energi i HP for 2020 i Framsikt.  

Ny klimapolitikk vedtatt i Frogn 2019 

Frogn kommune vedtok i april 2019 ny kommuneplans samfunnsdel med mer ambisiøse 

målsettinger for klima og energi. Frogn kommunes målsettinger og strategier i ny 

kommuneplans samfunnsdel med tilsvarende oppbygning med hovedmål og delmålsområder 

som regional plan for klima og energi for Akershus vedtatt i 2018. Kommunestyremelding om 

klima og energi 2019-2031 ble fremlagt av komite for klima og energi og vedtatt av 

kommunestyret 17. juni 2019. Denne erstatter kommunestyremelding om klima og energi fra 

2014. Meldinga skal bidra til å kutte utslipp og nå ambisiøse målsettinger og strategier for 

klima og energi, og klimameldinga har ni gjennomføringsstrategier for omstillingen til Frogn 

som lavutslippsamfunn. 

Som en del av arbeidet med Kommunestyremelding for klima og energi er det utarbeidet en 

tiltaksbank. Klima og energifeltet er i rask endring og det kommer nye ideer til løsninger 

basert på oppdatert forskning, teknologiutvikling og erfaringer. Tiltaksbanken skal være et 

levende dokument som oppdateres jevnlig slik at den til enhver tid er aktuell og tilpasset nye 

løsningsmuligheter og tilskuddsordninger. Tiltaksbanken skal være et grunnlag for 

prioritering av utvalgte tiltak for gjennomføring. Disse angis i tiltaksplanen for klima og energi 

som følger det årlige Handlingsprogrammet med budsjett og for søknad om tilskudd til tiltak. 

Kommunestyremelding for klima og energi 2019-2031 

 

Tiltak for å redusere klimagassutslipp 

Som en del av Handlingsprogrammet blir det altså årlig, også i 2019, vedtatt en tiltaksplan for 

klima og energi. Et hovedformål med tiltaksplanen er å følge opp de ni 

gjennomføringsstrategiene, herunder at kommunen «feier for egen dør». Tiltaksplanen er et 

verktøy for å kutte utslipp, inneholder en rekke tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra 

egen virksomhet, herunder kommunens bygninger, boligmasse og bilpark, og innkjøp.  

Som en oppfølging av tiltaksplan for klima og energi for 2019 ble det sendt fem søknader til 

Miljødirektoratets klimasatsordning i 2019 til sykkelhotell og elsykler til ansatte til bruk i 

arbeidstida i stedet for tjenestebiler; klimavennlige kommunale tilskuddsordninger- 

kartlegging og utredning av effekt.; samfunnsnytte av gangbru Kolstad; klimavennlig bygging 

i antikvarisk område med Solcellepanel i Husvikveien 5. Tre av søknadene ble innvilget, 

mens to ble avslått.  I tillegg søkte Follokommunene i samarbeid om nettverksmidler til 

klimanettverket i Follo. Nettverksmidlene går til drift av nettverket og gjennomføring av ulike 

seminar for ansatte og folkevalgte. Frogn kommune søkte også om tilskudd fra Akershus 

fylkeskommune til klimakampanjer og mer klimavennlig mobilitet på Seiersten som ble 

innvilget. Egen rapportering på tiltaksplanen følger vedlagt årsmeldingen.  

Tiltaksplan for klima og energi 2019 
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7.2 Livskvalitet og folkehelse  

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er 

innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats rettet mot faktorer som fremmer helse, utjevner 

sosiale helseforskjeller og forebygger sykdom. Flere av de store folkesykdommene har 

sammenheng med livsstil og kan forebygges. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å 

påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, 

forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse eller som beskytter mot 

helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 

påvirker helsa. Målet med folkehelsearbeidet er flere gode leveår med god helse i 

befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.  

Frogn har i 2019 revidert mål og strategier for livskvalitet og folkehelse basert på utarbeidet 

folkehelserapport i 2018 som er et stort datagrunnlag over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer. Arbeidet med oversikten har fulgt Helsedirektoratets veileder for 

arbeidet. Denne oversikten tilfredsstiller de kravene som følger av Folkehelselovens 5, jf 

også Plan og bygningslovens § 3-1f) og som bør rulleres hvert 4 år.  

Folkehelseprofilen viser at Frogn ligger signifikant bedre an enn landet som helhet på 

følgende områder: 

Oppvekst og levekår:  

 Færre husholdninger med lavinntekt 

 Færre personer med stønad til livsopphold, 20-66 år 

 Færre barn som bor trangt, 0-17 år 

 Færre personer som leier bolig, 45 år+  

 Høyere trivsel på skolen 10. trinn lavere frafall i videregående skole og høyere 

mestring lesing 5. trinn 

Miljø, skader og ulykker: 

 Flere med god drikkevannsforsyning 

 Færre anmeldte tilfeller av vold 

 Større opplevelse av trygghet i nærmiljøet og kollektivtilbudet (ungdata 2019) 

 Høyere valgdeltakelse, 2019 

Helserelatert atferd:  

 Færre som er lite fysisk aktive (ungdata 2019) 

Helsetilstand:  

 Høyere forventet levealder blant menn 

 Færre 17-åringer med overvekt og fedme 

 Færre med hjerte- og karsykdom 

Kommunen ligger signifikant dårligere enn landet som helhet når det gjelder  

 Flere barn av enslige forsørgere 

 Flere med psykiske symptomer eller lidelser 

Det er viktig å huske på at barometeret viser hvordan vi ligger an i forhold til 

landsgjennomsnittet, og at selv om kommunen ligger bedre an enn landet som helhet kan 
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det likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen fordi landsnivået ikke 

nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Som kortversjonen av folkehelserapporten 

folkehelseoversikten (2019) viser kan opplevelsen av å ha dårlig råd være større blant 

ungdom som har lavt materielt ressursnivå hjemme som bor i mer velstående nabolag (Ung i 

Oslo undersøkelsen). 

I 2019 har Frogn blant annet jobbet med å videreutvikle samhandling mellom tjenester og 

forvaltningsnivåer for å legge til rette for god folkehelse, og det ble etablert en stilling som 

folkehelse/frisklivskoordinator. Frisklivssentralen har tiltak rettet mot personer med muskel- 

og skjelettplager i tillegg til ordinære oppgaver som veiledning ift. kosthold, trening, søvn og 

tobakkslutt.  

Kommunen jobber aktivt mot skolefravær og rus, og gjør en rekke tiltak for trivsel og aktivitet. 

Samtlige skoler bruker trivselsledere, uteskole og felles aktivitetsdager, gå til skolen aksjon 

og øvrige fysiske aktiviteter samt sosiale lærere for å styrke det sosiale miljøet. Det er et 

pågående arbeid på alle skoler med å redusere andel elever som skårer lavt på nasjonale 

prøver, sikre tid til elevrådsarbeid og elevers psykososiale miljø.  

Kommunestyret vedtok i 2019 å nedsette et nytt kommunestyreforberedende utvalg for 

friluftsliv og nærmiljø. Utvalget skal arbeide videre med å vurdere framtidig markagrense og 

bruk av tilgjengelige virkemidler og foreslå de overordnede politiske rammer for arbeidet med 

friluftsliv og nærmiljø.  

Linke til folkehelseprofil 2020 

Link til Folkehelserapport 2018: Folkehelserapport 

7.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø 

Hovedmål: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god 

kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier. 

Stedsutvikling handler om å utvikle praktiske, visuelle, miljømessige og sosiale kvaliteter ved 

stedet og om lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og offentlige 

funksjoner. Stedsutvikling handler også om å ivareta stedets kulturhistoriske og naturgitte 

verdier for fremtiden. Hovedmålet for stedsutvikling i tråd med Kommuneplanen 2013-2025 

er en by og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane 

kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier.  

Kommunen har store områdeplaner under arbeid som skal bidra til å nå målene for 

stedsutviklingen. Områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen ble sendt på 

høring og offentlig ettersyn i 2019, og gir rom for etablering av om lag 820 boliger. Hensikten 

med planen er å legge til rette for boligutbygging i områdene Kolstad og Klommestein skog, 

etablering av Nordre Tverrvei og god tilknytning for gående- og syklende fra boligområder til 

skoler og nærmiljø.  

Områdeplan for Gamle Drøbak erstatter Reguleringsplan for antikvarisk spesialområde for 

Drøbak vedtatt i 2000. Hovedhensikten med områdereguleringen er å bevare og forvalte 

kulturminneverdiene i Drøbaks historiske bymiljø av nasjonal interesse, belyse 

utviklingsmulighetene og styrke områdets kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Planen 

ble tatt opp til ny førstegangsbehandling og sendt på høring og offentlig ettersyn høst 2019.  
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Områdeplanen for Seiersten, Dyrløkke og Ullerud skal bidra til bedre sammenheng mellom 

Dyrløkke og Gamle Drøbak, og styrke Gamle Drøbak sentrum. Planen har et stort potensiale 

for boligutbygging gjennom fortetting tett på kollektivaksen til Oslo, Ås og Ski. Planen ble lagt 

fram til førstegangsbehandling i 2018. Da ble det vedtatt at behandlingen skulle utsettes i 

påvente av flere utredninger. Det er i 2019 jobbet med blant annet veiutredning og avholdt 

dialogmøter med næringsaktører.  

I 2019 ble kommunestyremelding om bolig (2019) vedtatt med strategier og virkemidler for å 

imøtekomme boligutfordringene. Boligmeldinga fra 2019 erstatter sammen med 

kommunestyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorgsboliger 

kommunestyremelding om boligutvikling fra 2012.  

Kommunestyremelding om bolig 

Kommunestyremelding om omsorgsboliger 

7.4 Næringsutvikling og verdiskaping  

Hovedmål: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og 
ferieby. 

Mål for næringsutvikling i Kommuneplanen for Frogn 2013 – 2025 er blant annet å skape liv i 

sentrum med et godt tilbud av handel og service, satsing på kompetanse- og kulturintensive 

næringer samt at arealkrevende næring som lager, engros, transport og industri lokaliseres 

nær riksveiene på aksene nord-syd og øst-vest. Både områdeplan for Gamle Drøbak og 

områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke har som formål å legge til rette for god 

sentrumsutvikling med rett næring og service på rett sted.  

Det jobbes internt i kommunen og i samarbeid regionalt for å styrke og øke verdiskapingen 

spesielt innenfor reiseliv-, kultur-, natur-, og opplevelses-relaterte næringer. Ny turistsjef kom 

på plass i 2019 og arbeidet med å styrke Frogn som besøksmål er tatt tak i av turistsjefen. 

Flere møteplasser er opprettet mellom forskjellige næringer og kommunen, og det er også 

mer arbeid på tvers av nabokommuner og lokale næringsråd i Follo. 

Næringsrådgiveren har blant annet et godt samarbeid med turistsjefen og har hatt fokus på å 

følge opp kommunestyremelding/strategisk næringsplan som ble vedtatt i 2018. Gjennom 

arbeidet med strategisk næringsplan har kommunen bidratt til flere etablererkurs og 

gründerkaféer, opprettelsen av en egen faggruppe for næring i Follo under Follorådet, og 

oppfølging av samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo.  

7.5 Befolkningsutvikling 

I henhold til kommuneplanen 2013-2025 er det et mål med en jevn og balansert 

befolkningsutvikling på gjennomsnittlig 1,5 prosent befolkningsvekst årlig, og forventing om 

bygging av 100 boliger i gjennomsnitt per år.   
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Fra 2019 til 2020 har vi hatt en økning av befolkningen på 116 personer, mens tilsvarende 

tall fra 2018 til 2019 var 26 personer. Snittveksten de siste fem årene har ligget på 0,30 

prosent, eller i snitt 44 personer i økning per år. 

Sammenligner vi oss med Akershuskommunene har Frogn lavest andel barn mellom 1-5 år 

og en langt høyere andel eldre over 80 år. Grunner til befolkningssammensetning med færre 

barn og unge er lavt eller negativt fødselsoverskudd, noe som igjen har sammenheng med 

relativt få i fruktbar alder. I tillegg har vi lite tilflytting av småbarnsfamilier og unge voksne 

mellom 20 og 30 år.  

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Folketall 15656 15695 15743 15735 15761 15877 

Endring antall fra 
året før -15 39 48 -8 26 

 
116 

Endring prosent 
året før 0,10 0,25 0,31 -0,05 0,17 

 
0,74 

Nettoflytting 29 44 5 70 100 125 

Fødselsoverskudd 11 2 -17 -9 -9 8 

Tall hentet fra SSB, tabell 06913 

7.5.1 Aldersfordeling 

Tabellen viser utviklingen fordelt på funksjonelle alderskategorier. Grønne tall viser oppgang, 

røde tall nedgang i alderskategorien i løpet av det siste året.  

Folkemengde etter alder per 1. januar 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

0 år 125 115 112 99 119 

1-5 år 809 755 718 698 652 

6-12 år 1414 1424 1418 1378 1349 

13-15 år 600 620 609 629 641 

16-19 år 847 806 816 802 816 

20-44 år 4261 4201 4072 4042 4007 

45-66 år 5070 5177 5281 5336 5425 

67-79 år 1980 2039 2088 2117 2189 

80-89 år 487 511 532 569 592 

90 år eller eldre 102 95 89 91 87 

Sum  15695 15743 15735 15761 15877 
Tall  hentet fra SSB, tabell 07459  
 

o Nedgangen av barn i barneskolealder fortsetter og henger sammen med nedgangen i 

kategorien 20-44 år.  

o Økningen i aldersgruppene 45-90 år fortsetter 
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7.6 Boligutviklingen  

Mål fra kommuneplan for Frogn 2013-2025 

 Boligstrukturen er mangfoldig og variert. 80 prosent av nye boliger som bygges i løpet 

av planperioden er leiligheter og rekkehus  

 Et styrket befolkningsgrunnlag ved Dal-Brevik  

Målet om 80 % leiligheter og rekkehus knytter seg til en befolkningsutvikling med flere eldre, 

og flere husstander med færre personer. Rekkehus og boliger på bakkeplan er en 

mangelvare i Frogn og særlig virkningsfullt om en ønsker å trekke barnefamilier til 

kommunen, jf undersøkelse om boligpreferanser fra Prognosesenteret 2018. 

Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange 

boliger som kommer til hvert år, og det er derfor hensiktsmessig å se utviklingen over flere 

år. For mer informasjon om boligutviklingen siste år, se kommunestyremelding om bolig.  

 

Boligbygg med igangsettingstillatelse:  

o 67 boligbygg fikk i 2019 igangsettingstillatelse med totalt 76 boliger\boenheter, hvorav  

o 44 eneboliger  

o 4 eneboliger med hybelleilighet (totalt 8 boenheter) 

o 14 del av tomannsbolig, vertikaldelt med 14 boenheter 

o 5 tomannsboliger horisontaldelt med 10 boligenheter.  

Eneboligandelen er 63% av totalt igangsatte boliger i 2019.  

Boligbygg med midlertidig brukstillatelse:  

o 25 boligbygg fikk midlertidig brukstillatelse med totalt 35 boliger\boenheter, hvorav  

o 16 eneboliger 

o 4 del av tomannsboliger med 4 boenheter 

o 4 rekkehus med 14 boenheter   

o 1 næringsbygg med 1 boenhet. 

Boligbygg med ferdigattest:  

o 16 bygg med 20 boenheter, hvorav  

o 12 eneboliger 

o 4 eneboliger med hybel/leilighet 

Eneboligandelen utgjør 58 % av boliger med midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i 2019.  

Tall er hentet fra Gisline/matrikkelen.  

8.6.1 Boligtyper 

Frogn kommune har totalt ca. 6 500 boliger hvorav ca. 3 800 eneboliger (tall fra 

Gisline/matrikkelen). Småhusbebyggelse dominerer boligtilbudet i Frogn. Eneboligandelen 

ligger i dag på ca. 60 prosent av boligmassen, i tillegg kommer 16 pst leiligheter, 13 prosent 

rekkehus og 7 prosent tomannsboliger. 
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Byggingen siste år forsterker trenden med at det bygges eneboliger og få leiligheter og 

rekkehus. I henhold til SSB tall ser vi at andelen eneboliger utgjør ca 80 pst av utbyggingen 

av boliger i perioden 2013-2018. Det har tilsvarende vært en nedgang i antall tomannsboliger 

og rekkehus, mens antallet boligblokker utgjorde 27 % av den økte bygningsmassen i 

femårsperioden.  

Vi forventer høyere byggetakt og en annen boligsammensetning når de to store 
områdeplanen Seiersten, Ullerud og Dyrløkke og Kolstad, Klommestein skog og Odalen, er 
ferdig regulert. Når det gjelder skolene og barnehagene er det i dag noe ledig kapasitet – det 
er således mulig å ta høyde for høyere vekst.  

 

 Beredskapsarbeid  

Vi har jobbet systematisk på alle nivå for å sikre at Frogn kommune skal være et trygt og 

robust samfunn. Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) og Forskrift om 

kommunal beredskapsplikt er utgangspunktet for beredskapsarbeidet. Den praktiske 

tilnærmingen blir synliggjort via beredskapspyramiden.

 

I ordinær drift er det fokuset på hverdagsredskap som er størst, og alle enheter har 

beredskapsplaner som brukes for å håndtere uønskede hendelser. 

Den kommunal beredskapsplikten gir oss føringer for hvordan vi skal ha en beredskap for å 

håndtere større hendelser, enten i kommunen, eller der kommunen får føringer fra sentrale 

myndigheter. De overordnede beredskapsplanene våre viser hvordan vi organiserer og 

drifter kommunal kriseledelse. 

I 2019 er det helhetlig ROS og trening på krisekommunikasjon som har vært 

hovedaktivitetene. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen er pålagt å utarbeide en helhetlig ROS-analyse. Helhetlig ROS rulleres hvert 4. 
år og legges til grunn for vårt helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Vi har fulgt DSB sin veileder for helhetlig ROS. Det har blitt valgt ut 17 ulike områder som 

har blitt analysert, og arbeidet har resultert i konkrete tiltak for å forebygge eller håndtere 

uønskede hendelser. Analysegruppene har vært tverrfaglige og bestående interne og 

eksterne ressurser.  

Helhetlig ROS ble politisk vedtatt 4.11.19. 

Krisekommunikasjon 

I en krisesituasjon er informasjon til publikum svært viktig. Det å gi gode svar til media blir en 

viktig og naturlig del av dette.   

Vi har gjennomført to-dagers kurs for kriseledelsen med teori og praktisk trening foran 

kamera. Kurset ble holdt av ekstern leverandør, og vi har fulgt opp internt i regi av 

kommunikasjonsrådgiver og beredskapskoordinator med trening på intervjusituasjon foran 

kamera. 
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 Styringsindikatorer samfunn 

Mål Hva skal 
måles? 

 
2019 

Kommuneplan 
2013-2025 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok 

Livskvalitet og 
folkehelse 

Aktiviteter og 
rammebetingelser 
som fremmer 
livskvalitet og 
folkehelse er 
innarbeidet i alle 
Frogn kommunes 
virksomheter og 
planverktøy 

LF 1 
Resultat 
folkehelseprofil/bar
ometer, Innbyggere 
med muskel og 
skjelettlidelser % 
 
LF 2 

Resultat 
folkehelseprofil 
Innbyggere 15-29 
år med psykiske 
plager % 

 
LF3 

Tilfredshet med 
oppvekstvillkår for 
barn og unge 
 

LF 1 

Folkehelseprofil 
 
 
 
 
 
LF 2 

Folkehelseprofil 
 
 
 
 
 
LF3 

Innbygger-
undersøkelse 
(skala 1-5 
hvor 5 er 
best) 

 
 

LF 1 

34 
 
 
 
 
 

LF 2 

15,9 
 
 
 
 
 

LF3 

- 

LF 1 

22 
 
 
 
 
 

LF 2 

7 
 
 
 
 
 

LF3 

5 

LF 1 

25 
 
 
 
 
 

LF 2 

13 
 
 
 
 
 

LF3 

4 

 

 

  
LF4-6 

Vannforsyningsstabilit
et 
 
- Brudd på leveranse 
 
- Avvik på kvalitet 
 
- Antall meter 
rehabilitert 

 
LF 4-6 

Årlig rapportering 
til Mattilsynet på 
alle 3 indikator 

  
LF 4-6 

 
0 
 
 
 

1 
 

670 m 

 
LF 4-6 

 
0 
 
 
 

0 
 

1 km 

 
LF 4-6 

 
2 
 
 
 

4 
 

500 m 

 

 

Klima og energi 

Kommunens totale 
klimagassutslipp 
skal være halvert 
innen 2030 (sett i 
forhold til 1991- 
nivå) 

KE 1 

Tilfredshet med 
tilrettelegging for 
syklister 
 
KE2 

Antall liter 
fyringsolje i 
kommunale bygg 
innkjøpt per år 

KE 1 

Innbygger- 
undersøkelse 

 
 
KE 2 

Telling 
 

 KE 1 

- 
 
 
 

KE 2 

23.768 

KE 1 

5 
 
 
 

KE 2 

8.000 

KE 1 

4 
 
 
 

KE 2 

10.000 

 

  
KE3 

Antall meter nyanlagt 
og rehabilitert gang- 
og sykkelsti samt 
fortau  

 
KE 3 

Telling 

  
KE 3 

0 
 

 
KE 3 

200 m 
 

 
KE 3 

100m 
 

  
KE 4 

Antall tilrettelagte 
sykkeloppstillingspunk
ter  

 
KE 4 

Telling 
 

  
KE 4 

78 
 

 
KE 4 

20 
 

 
KE 4 

10 
 

 KE 5 

Antall lavutslipp og 
fossilfrie lette- og 
tunge kjøretøy 

KE 5 

Antall fossildrevne 
TK 5 kjøretøy 
erstattet av 
lavutslipps –og 
fossilfrie kjøretøy 

 

 

KE 5 

1 

KE 5 

8 
 

KE 5 

4 
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Mål Hva skal 
måles? 

 
2019 

Kommuneplan 
2013-2025 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok 

 KE 6 

Vedlikehold av 
kommunale bygg-
kr/m2 

KE6 

KOSTRA 

 KE6 

34 kr/m2 

KE 6 

100 kr/m2 

KE 6 

70 kr/m2 

Stedsutvikling, 
bolig- og nærmiljø 

En by- og 
tettstedsutvikling 
basert på tydelig 
senterstruktur, god 
kommunikasjon, 
urbane kvaliteter, 
kulturhistoriske 
verdier og grønne 
verdier 

S 1 

Tilfredshet med 
utviklingen av 
kommunesenteret – 
Drøbak by  
 
S 2 

Antall arrangementer 
på kommunens 
utendørs møteplasser 
 

S 1 

Innbygger- 
undersøkelse 
 
 
 
 S 2 

Intern måling – 
telling av antall 
utendørs 
arrangementer 
som kommunen 
tilrettelegger for 
 

 
 

S 1 

- 
 
 
 
 

S 2 

17 
 

S 1 

5 
 
 
 
 

S 2 

15 
 

S 1 

4 
 
 
 
 

S 2 

10 
 

 

 S 3 

Antall nyetablerte 
og/eller rehabiliterte 
nærmiljøanlegg 
gjennom grønne 
samarbeid* 
 

S 4 (tidligere LF 5) 

Antall gjennomførte 
byggesaksbefaringer 
 
S 5 (tidligere LF 6) 

Antall innvilgede 
dispensasjoner fra 
reguleringsplan og 
kommuneplan i 
HMPB. 

S 3 

Telling 
 
 

 
 
 

S 4  

Telling 
 
 

S 5  

Telling 

 S 3 

1 
 
 
 
 
 

S 4 

41 
 
 

S 5 

23 
 
 

S 3 

4 
 
 
 
 
 

S 4 

20 
 
 

S 5 

10 
 

S 3 

2 
 
 
 
 
 

S 4 

10 
 
 

S 5 

20 
 

 

 

Nærings-utvikling 

Drøbak er kjent og 
profilert som 
Oslofjordens 
trehusby, kultur-, 
bade- og ferieby 

N 1 

Tilfredshet med 
muligheten til å 
etablere virksomhet 

 
 
N 2 

Rangering på NHOs 
kommune-NM 

N 1 

Innbygger- 
undersøkelse 

 
 
 
N 2 

NHOs 
undersøkelser 

 N 1 

- 
 
 
 
 

N 2 

136 

N 1 

5 
 
 
 
 

N 2 

Plass 70 

N 1 

4 
 
 
 
 

N 2 

Plass 90 

 

  
N 3 

Antall helger med 
bilfritt torg 

 
N 3 

Telling 

  
N 3 

0 

 
N 3 

4 

 
N 3 

2 
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  Status for måloppnåelse 

Vi kommenterer kun på indikatorer på rødt. 

Livskvalitet og folkehelse 

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er 
innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy. 

 
Kommentar til indikatorer: 
LF 1: Det er flere innbyggere med muskel- og skjelettlidelser enn ønsket. 340 brukere av 
primærhelsetjenesten per 1000 innbyggere (2016-2018) er registrert med muskel og 
skjelettlidelser mellom 0-74 år. Tilsvarende tall for landet er 319 per 1000 innbyggere. 
(Sammenliknbare tall; justert for alder og kjønn har Frogn 325 per 1000 innbyggere).  
Link til statistikk 
 
LF2: Det er flere innbyggere med psykiske symptomer og lidelser enn ønsket. 159 brukere 
av primærhelsetjenesten per 1000 innbyggere 2016-2018 mellom 15-29 år har psykiske 
symptomer og lidelser. Tilsvarende tall for landet er 166. (Sammenliknbare tall; justert for 
alder og kjønn har Frogn 162 per 1000 innbyggere). 
Link til statistikk 
 
 
LF3: Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2019.   

 

Se kommunehelsa statistikkbank: http://khs.fhi.no/webview/ 

 

Klima og energi 

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 
1991-nivå).  

 
Kommentar til indikatorer: 

KE1: Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2019.   

 

KE 2: Resultatet overstiger måltall. Det er i 2019 kjøpt inn betydelig mindre enn tidligere år, 

da det ble innkjøpt ca 70.000 liter årlig. Målsettingen om å bare ha olje som spiss- eller 

reserveenergikilde på alle bygg ved strømbrudd vil forhåpentligvis være nådd i løpet av 

sommeren 2020.  

KE3: Det ble ikke bygd nye fortau i 2019. Det er regulert nytt fortau langs Vestbyveien, 
Heerveien og Oberst Eriksens vei men grunnerverv må først avklares og prosjektene blir ikke 
realisert i før 2021/2022. Rehabilitering av fortau ble det ikke utført noe av i 2019, dette 
kommer i 2020. 

 

KE4: Det ble montert 40 sykkelplasser under tak og 22 plasser uten tak på Heer skole   

Det ble Montert 16 sykkelplassert under tak ved rådhuset 

 

KE5: Det ble byttet inn en diesel bil til 1 stk elektrisk bil til driftsavdelingen vei. 
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KE 6: Vedlikehold av kommunale bygg-kr/m2: Kr 34 per m2 i 2019. Det er ikke inne 2019 tall i 
SSB -prognose. 

Det lave tallet på kr pr m2 er på grunn av at det er en liten del av driftsmidler som ikke er 

øremerket og går til serviceavtaler, materialer, strøm og andre forvaltningskostnader. Frie 

midler til vedlikehold var 4,6 millioner. Behovet er størst i den eldre delen av 

bygningsmassen. For 2020 vil vedlikeholdsbehov synliggjøres i ny vedlikeholdsplan for 

kommunale bygg, leiligheter og eiendom.  

Link til: Kommunestyremelding om klima og energi 

Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø 

Hovedmål: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god 
kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier. 
Kommentar til indikatorer: 

S1: Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2019.   

S3: Etableringen av nærmiljøanlegget (skateparken) ved Seiersten ungdomsskole er 
ferdigstilt i 2019.  I utarbeidelsen av parken er det samarbeidet med ungdom og frivillige. 
Tanken er at dette blir et uteanlegg for uorganisert fritid, et anlegg som innbyggere kan 
oppleve mer eierskap til og at dette blir en møteplass hvor generasjoner kan møtes. Initiativ 
til nærmiljøanlegget/parken kom fra ungdommens kommunestyre. Rådmannen jobber også 
med å vurdere bruk av Museumsskogen og Oppegårdtjern i tråd med verbalvedtak vedtatt av 
kommunestyret.  

S5: Antall dispensasjoner fra reguleringsplan og kommuneplan som HMPB har innvilget i 
2019 var 23, mens målet er 10. Antallet saker til HMPB i 2019 var høyere enn normalt, da 
byggesaksavdelingen har arbeidet med å ta igjen et stort etterslep. Det er naturlig at antallet 
dispensasjoner blir høyere enn ønsket når det er flere saker til behandling enn normalt. 
 

Næringsutvikling og verdiskaping 

Hovedmål: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og 

ferieby. 

N1: Det er ikke gjennomført 
innbyggerundersøkelse i 2019.   

  

N2: I NHOs kommune NM 2019 (tall 

fra 2018) er Frogn rangert på plass 

nr. 136. Her har vi ikke nådd målet 

vårt. Frogn har gått ned når det 

gjelder næringslivsindikatorene og 

kompetanseindikatorene, og vi er 

rangert som den 22 beste 

kommunen i landet på 

næringsindikatoren. Frogn har bedret 

plasseringen sin når det gjelder 

demografi, arbeidsmarked og 

kommuneøkonomi, men alle endringer i rangeringene er med små marginer.  

Lenke: Strategisk næringsplan vedtatt 11. juni 2018.   
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 Kommunebarometeret 

OBS! Kommunebarometeret for 2020 er ikke publisert ved årsmeldingens ferdigstillelse. 

Årsmeldingen oppdateres så snart barometeret tilgjengeliggjøres. Følgende avsnitt er fra 

årsmeldingen 2018: 

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til 

sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – 

særlig lokalpolitikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen 

driver. 

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database, foreløpige 

tall for 2018. I tillegg hentes offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall 

fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk 

kulturindeks fra Telemarksforsking. 

Kommunebarometeret 2019 (tall fra 2018) blir tilgjengelige i april, men kommunen er 

gjort kjent med sin egen plassering den 29. Mars. 

I Kommunebarometeret rangeres kommunene etter plassering blant alle landets 422 

kommuner. I tabellen under vises Frogn kommunes plassering de siste ti årene. 

Utvikling over tid (sammenliknbar serie) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nøkkeltallene alene 357 383 288 238 180 216 143 166 267 298 

- justert for  

økonomiske forutsetninger 
357 352 207 169 117 156 83 109 187 225 

Grunnskole    111 87 107 28 24 26 48 

Pleie og omsorg 225 221 285 308 349 382 365 386 377 370 

Barnevern     34 27 38 76 158 100 

Barnehage      370 319 277 338 389 

Helse 329 311 306 303 384 388 401 382 393 406 

Sosial 190 261 121 108 111 51 122 159 221 209 

Kultur 164 190 216 133 192 156 252 172 260 176 

Miljø og ressurser 56 45 63 82 37 30 43 64 97 113 

Saksbehandling 232 247 354 363 357 392 387 330 373  

Vann og avløp 4 58 183 125 16 81 102 81 30 51 

Økonomi 361 299 332 291 187 170 148 281 350 313 

Kostnadsnivå     145 101 97 186 145 126 

Nøkkeltall i bruk i barometeret 47 69 110 116 127 123 126 141 152 151 

Antall kommuner rangert totalt 429 429 429 429 428 428 428 426 423 422 
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Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. 
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen 
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den. 

 Vedlegg 1 – Rapport finansforvaltningen 

Status på finansforvaltningen ligger i eget hefte og er tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider under siden for årsmeldinger. 

Frogn kommune benyttet i 2019 ekstern uavhengig rådgiver, Finansinnkjøp. Fra 1. januar 

2020 endret kommunen rådgiver. Det er ny rådgiver, Norne Securities, som har utarbeidet 

rapporten som er vedlagt. 

Link ved publisering på nett 
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Innledning 
 

Frogn kommunes årsregnskap er avlagt etter forskrifter i medhold av kommunelovens kapittel 8 om årsregnskap og 

årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

Årsregnskapet består av følgende deler: 

 Driftsregnskap 

 Investeringsregnskap 

 Balanseregnskap 

 Obligatoriske økonomiske oversikter 

 Pliktige budsjettopplysninger 

 Noter 

 

Kommuneregnskapet er stilt opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende 

inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, 

og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til 

driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun 

finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål. 

 

Kommunens balanseregnskap viser status for kommunens eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld 

(kortsiktig og langsiktig) og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. 
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Økonomisk oversikt - drift 
1000 kroner 

  Note 
Regnskap 

2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap 

2018 

DRIFTSINNTEKTER 
     Brukerbetalinger 
 

-50 661 -51 219 -51 219 -51 013 

Andre salgs- og leieinntekter 
 

-113 720 -108 078 -107 475 -102 802 

Overføringer med krav til motytelse 
 

-115 018 -117 569 -61 859 -114 615 

Rammetilskudd 
 

-272 726 -273 607 -273 607 -264 295 

Andre statlige overføringer1 
 

-38 954 -28 794 -28 794 -37 226 

Andre overføringer2 
 

5 355 11 036 -8 264 -14 116 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-611 626 -590 440 -590 440 -586 295 

Sum driftsinntekter   -1 197 350 -1 158 671 -1 121 657 -1 170 363 

      DRIFTSUTGIFTER 
     Lønnsutgifter 17 593 560 594 161 564 473 555 384 

Sosiale utgifter 3 157 564 156 556 148 548 149 427 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon3 
 

147 824 119 181 120 646 142 685 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 9 191 218 184 455 191 499 186 620 

Overføringer 
 

61 913 64 000 27 719 71 293 

Avskrivninger 11 70 355 75 000 75 000 72 850 

Fordelte utgifter4 
 

-830 -7 248 -224 -521 

Sum driftsutgifter   1 221 604 1 186 105 1 127 660 1 177 737 

      Brutto driftsresultat   24 254 27 434 6 004 7 374 

      EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
     Renteinntekter og utbytte 
 

-5 353 -3 138 -3 138 -3 954 

Mottatte avdrag på lån 
 

-223 -180 -180 -296 

Sum eksterne finansinntekter   -5 576 -3 318 -3 318 -4 251 

      EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
     Renteutgifter og låneomkostninger5 15 33 597 28 650 28 650 24 864 

Avdrag på lån 15 45 050 42 862 42 862 43 379 

Utlån 
 

270 10 10 370 

Sum eksterne finansutgifter   78 917 71 521 71 521 68 613 

      Resultat eksterne finanstransaksjoner   73 341 68 204 68 204 64 362 

      Motpost avskrivninger 11 -70 355 -75 000 -75 000 -72 850 

Netto driftsresultat   27 240 20 638 -792 -1 113 

      BRUK AV AVSETNINGER 
     Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 7 0 0 0 -18 309 

Bruk av disposisjonsfond 7 -27 621 -27 621 0 -11 441 

Bruk av bundne fond6 7 -9 061 -2 944 -2 944 -7 143 

Sum bruk av avsetninger   -36 682 -30 566 -2 944 -36 893 

      AVSETNINGER 
     Avsatt til disposisjonsfond 7, 20 6 191 8 368 2 177 25 278 

Avsatt til bundne fond6 7 14 203 1 560 1 560 12 728 

Sum avsetninger   20 394 9 927 3 736 38 006 

      Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   10 952 0 0 0 

 
1 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes manglende budsjettering av øremerkede tilskudd. 
2Positivt beløp (regnskap og budsjett) skyldes tilbakeføring av dagbøter for Drøbak Frogn Idrettsarena KF med 12,3 millioner kroner, som ble 

inntektsført i 2018, jf. vedtak i kommunestyresak 142/19.  
3Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak økte kostnader på vikarbyrå, konsulenttjenester, leie av lokaler, strøm og lisenser. 
4 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at konto 169000 Fordelte utgifter benyttes som «bufferkonto» for enhetene og at det ikke er 

gjennomført budsjettendring ved bruk av buffer. Inntekten skyldes en avregning for SFO-elev.  
5 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det er høyere låneopptak og høyere rentenivå enn det som var forutsatt i budsjettet. Avviket er 

rapportert i 2. tertialrapport 2019. 
6 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det inntektsføres eller settes av øremerkede tilskudd til eller fra bundne driftsfond i henhold til 

påløpte utgifter, uten at det gjøres budsjettjustering.  
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 
 1000 kroner 

  Note 
Regnskap 

2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Regnskap 
2018 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 
    Skatt på inntekt og formue -611 626 -590 440 -590 440 -586 295 

Ordinært rammetilskudd -272 726 -273 607 -273 607 -264 295 

Andre generelle statstilskudd -38 954 -28 794 -28 794 -37 226 

Sum frie disponible inntekter -923 306 -892 841 -892 841 -887 817 

      FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 
    Renteinntekter og utbytte -5 353 -3 138 -3 138 -3 954 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter1 33 597 28 650 28 650 24 864 

Avdrag på lån 15 45 050 42 862 42 862 43 379 

Netto finansinntekter/-utgifter 73 294 68 374 68 374 64 289 

      AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 
   Til ubundne avsetninger 7, 20 6 191 8 368 2 177 25 278 

Til bundne avsetninger2 7 14 203 1 560 1 560 12 728 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 7 0 0 0 -18 309 

Bruk av ubundne avsetninger 7 -27 621 -27 621 0 -11 441 

Bruk av bundne avsetninger2 7 -9 061 -2 944 -2 944 -7 143 

Netto avsetninger -16 288 -20 638 792 1 113 

      FORDELING 
     Til fordeling drift -866 300 -845 105 -823 675 -822 415 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 877 252 845 105 823 675 822 415 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 10 952 0 0 0 

 

1 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det er høyere låneopptak og høyere rentenivå enn det som var forutsatt i budsjettet. Avviket er 

rapportert i 2. tertialrapport 2019. 
 

2 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det inntektsføres eller settes av øremerkede tilskudd til eller fra bundne driftsfond i henhold til 

påløpte utgifter, uten at det gjøres budsjettjustering.  
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet 
1000 kroner, eksklusive statstilskudd, rammetilskudd og bruk og avsetning til fond 

  Regnskap 2019 
Regulert budsjett  Opprinnelig budsjett  

Regnskap 2018 
2019 2019 

     Til fordeling fra regnskapsskjema 1A 866 300 845 105 823 675 822 415 

     Driftsutgifter pr. Enhet 
    Rådmannsgruppa 19 291 19 581 8 741 26 677 

Økonomi, digitalisering og IKT 24 059 27 084 26 905 24 480 

HR, politisk sekretariat og service 27 386 27 930 27 276 25 217 

Samfunnsplanlegging 11 896 11 159 10 938 9 441 

Stor Follo IKT 1 080 0 0 0 

Barnehager og skolefaglige tjenester 99 361 97 672 97 482 99 789 

Frognskolen 197 010 188 638 186 974 191 041 

Ullerud helsebygg 110 765 101 031 101 002 97 983 

Helse, omsorg og koordinering 99 085 96 509 95 221 94 861 

Tilrettelagte tjenester 74 384 62 507 61 358 61 160 

Psykososialt arbeid 95 951 87 296 86 582 92 184 

Kultur og frivillighet 29 872 30 288 29 872 28 985 

Eiendom 45 585 43 378 44 019 49 892 

Teknisk drift og forvaltning 15 575 22 206 17 125 14 699 

NAV 35 302 37 897 37 698 35 742 

Generelle inntekter og utgifter -9 349 -8 070 -7 518 -29 736 

Sum fordelt 877 252 845 105 823 675 822 415 

Regnskapsmessig merforbruk         10 952 0 0 0 

 

Regnskapsskjema 1B omfatter ikke bruk av- og/eller avsetning til fond, statstilskudd, rammetilskudd etc. Tabellen vil 

derfor avvike fra tabellen i kapittel 2.3 i årsmeldingen 2019. Tabellen i årsmeldingen gir et riktig bilde i forhold til om 

enhetene har styrt innenfor vedtatt budsjettramme.  
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 Økonomisk oversikt - Investering 

1000 kroner 

  Noter 
Regnskap 

2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 

2019 

Regnskap 
2018 

INNTEKTER 
     

Salg driftsmidler og fast eiendom1 11 -81 -53 650 -20 000 -16 620 

Overføringer med krav til motytelse2 
 

0 -48 778 -27 683 -3 240 

Kompensasjon for merverdiavgift3 
 

-54 879 -100 146 -49 048 -30 887 

Andre overføringer 
 

-9 387 263 0 -12 878 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 
 

0 0 0 -1 

Sum inntekter 
 

-64 347 -202 311 -96 731 -63 626 

      
UTGIFTER 

     
Lønnsutgifter3 

 
5 240 43 525 0 4 636 

Sosiale utgifter 
 

1 649 0 0 1 516 

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon3 
 

258 190 416 510 217 308 178 592 

Overføringer3 
 

55 391 100 184 49 589 31 976 

Renteutgifter og omkostninger 
 

15 0 0 8 

Sum utgifter 
 

320 485 560 219 266 897 216 728 

      
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 

     
Avdrag på lån 15 15 643 10 000 0 151 390 

Utlån 
 

35 781 40 889 20 000 31 840 

Kjøp av aksjer og andeler 5 2 279 2 112 2 300 2 488 

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 7 111 656 111 656 0 0 

Avsatt til bundne fond4 7,15 5 376 0 0 1 901 

Sum finansieringstransaksjoner 
 

170 735 164 657 22 300 187 619 

      
Finansieringsbehov 

 
426 873 522 566 192 466 340 720 

      
FINANSIERING 

     
Bruk av lån 15 -402 833 -520 266 -190 166 -221 794 

Salg av aksjer og andeler 7 -501 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 7 -8 358 0 0 -4 970 

Bruk av disposisjonsfond 7 -2 112 -2 300 -2 300 -2 300 

Bruk av bundne fond 7 -13 069 0 0 0 

Sum finansiering 
 

-426 873 -522 566 -192 466 -229 064 

      
Udekket / Udisponert 

 
0 0 0 111 656 

 

1Avviket skyldes budsjetterte salg som er gjennomført i januar 2020. 
2Avviket skyldes i hovedsak budsjetterte tilskudd på prosjekter som ikke er igangsatt. 
3 Avvik fra budsjett skyldes at framdriften er forsinket i forhold til budsjettforutsetningene. 
4 Ekstraordinære innfrielser på Startlån i 2019 (4,9 millioner kroner), som tilbakebetales til Husbanken i 2020 og avdrag utlån Drøbak Frogn 

Idrettsarena KF (0,4 millioner kroner) 
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 
1000 kroner 

  Note Regnskap 2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap 2018 

FINANSIERINGSBEHOV 
     Investeringer i anleggsmidler1 6,11 320 485 560 219  266 897 216 728 

Utlån og forskutteringer 
 

35 781 40 889 20 000 31 840 
Kjøp av aksjer og andeler 5 2 279 2 113 2 300 2 487 
Avdrag på lån 15 15 643 10 000 0 151 390 
Avsetninger2 7,15 5 376 0 0 1 901 
Dekning av tidligere års merforbruk  111 656 111 656 0 0 

Årets finansieringsbehov 
 

491 220 724 877 289 197 404 346 

      FINANSIERING 
     Bruk av lånemidler1 
 

-402 833 -520 266 -190 166 -221 794 
Inntekter fra salg av anleggsmidler3 11 -582 -53 650 -20 000 -16 620 
Tilskudd til investeringer 

 
-9 387 263 0 -12 878 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner1 
 

-63 237 -148 924 -76 731 -39 097 
Andre inntekter 

 
0 0 0 -1 

Sum ekstern finansiering 
 

-476 038 -722 577 -286 897 -290 390 

      Bruk av avsetninger 7 -15 182 -2 300 -2 300 -2 300 

Sum finansiering 
 

-491 220 -724 877 -289 197 -2 300 

      Udekket / Udisponert 
 

0 0 0 111 656 
 

1 Avvik fra budsjett skyldes at framdriften er forsinket i forhold til budsjettforutsetningene. 

 
2 Ekstraordinære innfrielser på Startlån i 2019 (4,9 millioner kroner), som tilbakebetales til Husbanken i 2020 og avdrag utlån Drøbak Frogn 

Idrettsarena KF (0,4 millioner kroner) 

 
3 Avviket skyldes budsjetterte salg som er gjennomført i januar 2020. 
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Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet 
1000 kroner 

Avsluttes 
31.12.2019 Prosjekt 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 

Nei Agresso Follo 1 893  4 810  2 000  1 190  

Nei Akvariet, oppgradering 129  3 487  1 000  13  

Nei Badeparken, rehabilitering 1 687  24 332  4 000  1 894  

Ja Biblioteket, digitalisering 0  -19  0  190  

Ja Bilitt barnehage, etablering av Moduler 3 158  1 900  0  0  

Ja Bomberom Drøbak skole 153  97  0  818  

Ja Brygger sjøtorvet 17  0  0  0  

Ja Dypvannskai og nytt akvarium 295  477  0  22  

Nei Elektronisk arkiv  0  3 732  0  0  

Nei Energy Performance Contracting 549  4 567  0  6 173  

Ja Flerbrukshus 3 799  -671  0  1 319  

Ja Follo barne- og ungdomsskole 0  2 821  2 500  4 264  

Nei Forprosjekt fortau ved Elleveien 33  1 243  0  1 957  

Ja Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk – Glennekrysset 0  205  0  3  

Nei Grunnerverv 8  177  0  0  

Nei Helsebygg 155  -3 082  0  1 933  

Nei Helsebygg - Inventar og utstyr  2 406  4 814  505  5 641  

Nei Hovedplan vann og avløp 30 284  46 731  35 450  32 493  

Nei IKT investering 1 108  13 418  2 000  1 881  

Nei IKT investering skole 1 848  3 699  2 300  4 324  

Ja Inventar kontorer Frognhallen 0  -253  0  1 353  

Ja Inventar/ møbler kommunale formålsbygg 513  400  0  0  

Nei Investering Kirken 500  500  500  1 000  

Nei Investeringer i boliger 14 406  110 196  82 992  8 206  

Ja Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 0  0  -15 000  0  

Ja Julebelysning Drøbak sentrum 3  80  0  0  

Nei Kommunale veier  8 054  20 985  8 000  6 072  

Ja Konseptutredning nytt rådhus 666  -165  0  165  

Nei Kopås 1 169  -225  0  3 437  

Nei Maskinpark Eiendom 132  694  350  306  

Nei Maskinpark MIK  3 972  1 513  3 500  5 757  

Nei Nedgravde søppelkontainere 86  6 830  0  336  

Nei Oppgradering brann formålsbygg 91  1 480  750  20  

Nei Oppgradering Garderveien 3 557  324  0  9 676  

Nei Oppgradering Smia 510  1 145  0  1 855  

Ja Oppmålingsutstyr 0  0  0  200  

Nei Parkeringsautomater 5  113  0  0  

Nei Paviljong - Seiersten Skole 49  -1 233  0  1 233  

Nei Prosjektering Gropa 591  5 800  5 000  0  

Nei Rehabilitering av brygger og havner 392  3 450  0  250  

Nei Rehabilitering bygg 5 657  19 366  12 600  2 989  

Nei Gamle gymsal Drøbak skole 696  11 784  6 000  216  

Nei Rehabilitering Hospitalet 239  6 571  0  9  

Nei Risiko og sårbarhet 70  4 123  2 500  534  

Ja Rømningsvei Heer 0  -6  0  221  

Nei Salg driftsmidler 13  0  0  0  

Nei Seiersten bad 0  11 000  11 000  0  

Nei Seiersten stadion, oppgradering 8 294  5 178  0  316  

Nei Septikmottak Vindfangerbukta 355  0  0  0  

Ja Skanseveien 40 194  -62  0  8 062  

Nei Skatepark seiersten 997  1 101  0  8 999  

Nei Sti Rogneveien 0  180  0  0  

Ja StorFollo IKT 197  0  0  0  

Nei Svømme/badeanlegg – prosjekt ferdigstillelse 207 308  192 190  90 000  84 156  

Nei Tiltaksplan IFN 3 562  5 639  1 950  4 265  

Nei Tinglysning 355  1 994  500  0  

Nei Toalett Gyltholmen 0  369  0  0  

Nei Trafikksikkerhetstiltak  150  2 499  2 500  301  

Nei Ullerud helsebygg  inventar A-bygg og bofellesskap 293  505  0  0  
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Avsluttes 
31.12.2019 Prosjekt 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 

Nei Universell utforming 358  1 000  1 000  0  

Nei Uteleker, skoler og barnehager 804  2 144  1 000  20  

Nei Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 1 298  8 004  0  1 185  

Ja Utstyr utlånssentral 215  0  0  0  

Ja Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen 0  -1  0  1  

Nei Velferdsteknologi 2 473  6 750  2 000  850  

Nei Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 4 741  15 520  0  622  

  Sum 320 485  560 219  266 897  216 728  

 
Den venstre kolonnen i tabellen over viser hvilke prosjekter som vil bli videreført i 2020 – enten i form av nye bevilgninger eller overføringer av 
ubrukte tidligere bevilgninger. 
 
Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i samsvar med 
fremdriftsplan. Se note 6 for kommentarer til enkelte av prosjektene. Enkelte prosjekter har negativt regulert budsjett. Dette skyldes 
overføring av merforbruk for 2018 til 2019. 
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Balanseregnskapet 
1000 kroner 

 
  Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER 
   A. ANLEGGSMIDLER 

  Faste eiendommer og anlegg 11 2 478 453 2 253 062 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 232 499 208 631 

Pensjonsmidler 3 1 069 921 1 021 007 

Utlån 
 

114 421 86 971 

Aksjer og andeler 5 36 807 34 914 

Sum anleggsmidler 3 932 102 3 604 585 

    B. OMLØPSMIDLER 
  Kortsiktige fordringer 94 615 166 010 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 431 777 228 146 

Premieavvik 3 38 782 39 231 

Sum omløpsmidler 565 174 433 387 

    
Sum eiendeler   4 497 276 4 037 973 

    EGENKAPITAL OG GJELD 
  C. EGENKAPITAL 
  Disposisjonsfond 7 -81 652 -105 195 

Bundne driftsfond 
 

7 -42 902 -37 768 

Ubundne investeringsfond 7 -7 343 -7 343 

Bundne investeringsfond 7 -6 600 -14 285 

Prinsippendringer 19 -5 028 -5 028 

Regnskapsmessig merforbruk 10 952 0 

Udekket i investeringsregnskapet 0 111 656 

Kapitalkonto 8 -833 286 -907 383 

Sum egenkapital -965 860 -965 346 

    D. GJELD 
   LANGSIKTIG GJELD 

  Pensjonsforpliktelser 3 -1 233 031 -1 173 559 

Ihendehaverobligasjonslån 15 -250 000 -250 000 

Sertifikatlån 15 -88 585 -133 585 

Andre lån 15 -1 732 064 -1 273 632 

Sum langsiktig gjeld -3 303 680 -2 830 775 

    KORTSIKTIG GJELD 
  Annen kortsiktig gjeld -227 736 -241 851 

Sum kortsiktig gjeld -227 736 -241 851 

    
Sum egenkapital og gjeld -4 497 276 -4 037 973 

    MEMORIAKONTI: 
  Ubrukte lånemidler 204 865 133 573 

Andre memoriakonti 16 1 569 13 712 

Motkonto for memoriakontiene -206 434 -147 285 

Sum memoriakonti 0 0 

 

  



20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 : Regnskap 2019 Frogn kommune

                

  
                                          Regnskap 2010 

12 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
 

Kommuneregnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (GKRS).  
Kommunen følger gjeldende regnskapsprinsipper. 
 
Arbeidskapitalprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, 
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.  
 
Bruttoprinsippet betyr at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. 
 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. For lån er kun den delen av lån som faktisk 
er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.     
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 
anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Avskrivningene startes året etter at prosjektet er ferdigstilt. 
 
All leasing er behandlet som operasjonell leasing. 
  
Omløpsmidler    
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
 
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi.    
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
 
Organisering av kommunens virksomhet    
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF og de tjenester som er organisert i følgende IKS, AS og administrative samarbeid. 

Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Verts-kommune Adresse 

    
Regionråd 

Follorådet 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune 

Sekretariatet holder til i 

Oppegård. 

Postboks 510 

1411 Kolbotn 

 

Aksjeselskaper 

Drøbak vaskeri AS 
Frogn Frogn Holterkollveien 2 

1440 Drøbak 

Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS 

Frogn og Hurum Frogn Havnegaten 4 

1440 Drøbak 

Follo Futura AS 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og 

Ås kommuner, Akershus fylkeskommune, 

samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary 

Ås Postboks 112 

1431 Ås 
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Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Verts-kommune Adresse 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Follo lokalmedisinske senter IKS 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski 

og Ås 

Ski Vardåsveien 3 

1400 Ski 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Frogn, Ski og Vestby Ski Postboks 3010 

1402 Ski 

Follo Ren IKS 

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Ås Kveldroveien 4 

1407 Vinterbro 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby, Ås 

Ås Langbakken 9 

1430 Ås 

Follo Brannvesen IKS 
Frogn, Ås, Ski, Oppegård, Nesodden 

og Enebakk 

Ski Postboks 364 

1401 Ski 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Ås, Vestby (Frogn og Nesodden 

samarbeidsavtale) 

Vestby Haugerveien 175 

1540 Vestby 

 

Selskaper organisert etter kommuneloven  

Follo barnevernvakt  

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås 

Ski Follo Politikammer, 

Postboks 3390 

1402 Ski 

FIKS (Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat)  

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås 

Ås Postboks 195 

1431 Ås 

Kemneren i Follo 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og 

Ås 

Oppegård Postboks 510 

1411 Kolbotn 

       

Samarbeidsavtale 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i 

indre Oslofjord 

Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, 

Oppegård, Ski, Ås, Nesodden og Frogn 

kommune. 

Oslo ivaretar det 

daglige arbeid 

Postboks 4735 

Sofienberg 

0506 Oslo 

Follo barne- og ungdomsskole 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås 

Ski St Hansveien 9 

1400 Ski 

Follo Byggetilsyn 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski 

og Ås 

Ski Postboks 3010 

1402 Ski 

IKT- Follo 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Nesodden, 

Vestby og Ås  

Oppegård Postboks 510, 1411 

Kolbotn 

Kompetansehjulet Follo (KHF) 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby 

 Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk Enebakk sykehjem, 

Kopåsvn 5 

1914 Enebakk 

Miljørettet helsevern 

Enebakk, Frogn og Nesodden Frogn Postboks 10 

1441 Drøbak 

Landbrukskontoret i Follo  
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby 

og Ås 

Ås Postboks 183 

1431 Ås 

Tolketjenesten i Follo 

Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås Ski Postboks 3010 

1402 Ski 

     

Stiftelser  

Akershusmuseet, avd. Follo museum  

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, 

Ås, Follo historielag og Akershus 

fylkeskommune 

Frogn Belsjøveien 17 

1440 Drøbak 

Alternativ til vold, avd Follo Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Ski Sentrumveien 4,  

1400 Ski 

I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk på leder- og faglig nivå.   
  
Mer informasjon om samarbeid i Folloregionen kan du finne her:    
http://www.follo.no/folloradet/Interkommunale-virksomheter/Oversikter  



20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 : Regnskap 2019 Frogn kommune

                

  
                                          Regnskap 2010 

14 
 

Note 2 Arbeidskapital 
1000 kroner 

Balanseregnskapet: 31.12.2019 31.12.2018 Endring 

2.1 Omløpsmidler 565 174 433 387 
 

2.3 Kortsiktig gjeld 227 736 241 851   
Sum arbeidskapital 337 438 191 536 145 902 

    Drifts- og investeringsregnskapet:       

    Anskaffelse av midler: 
   

Inntekter driftsregnskap 1 197 350 
  

Inntekter investeringsregnskap 64 346 
  

Innbetalinger vedrørende eksterne finanstransaksjoner 417 267     
Sum anskaffelse av midler 1 678 963   1 678 963 

    
Anvendelse av midler: 

   
Utgifter driftsregnskap eks. avskrivninger 1 151 249 

  
Utgifter investeringsregnskap 320 485 

  
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 132 619     
Sum anvendelse av midler 1 604 353   1 604 353 

    
Anskaffelse - anvendelse av midler 

  
74 610 

Endring ubrukte lånemidler (reduksjon) 
  

71 292 

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet   145 902 

 
Endring i kommunens balanseførte arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette skal 
samsvare med differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler, korrigert for endring i ubrukte lånemidler, 
som vist ovenfor. 
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Note 3 Pensjon 
1000 kroner 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen         
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
pensjonskasse (SPK). Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i 
tillegg ektefelle- og barnepensjon.       
             
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte 
regler. AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 
dekning av framtidige AFP-pensjoner.  
             
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. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  
 
Pensjonskostnad (§ 13-1 C) 2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 65 544 62 838 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 46 842 44 531 

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -44 461 -42 816 

= Netto pensjonskostnad (eksklusive administrasjon) 67 925 64 553 

+ Sum amortisert premieavvik 8 456 8 434 

+ Administrasjonskostnad 3 711 4 003 

= Samlet pensjonskostnad (inklusive administrasjon) 80 092 76 990 

  

Ansattes andel av pensjon 
Ansatte trekkes 2 % av bruttolønn. For 2019 utgjorde pensjonstrekk 10,4 millioner kroner mot 9,8 millioner kroner 
for 2018. Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres og balanseføres 
mot kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt premie er lavere skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot 
kortsiktig gjeld.  
Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, 1/10 per år for 
premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. 
 
Premieavvik 2019 2018 

Innbetalt premie (eksklusive administrasjon) 75 987 65 286 

Netto pensjonskostnad  (eksklusive administrasjon) 67 925 64 553 

Årets premieavvik 8 062 733 

Arbeidsgiveravgift av premieavviket 14,1% 1 137 103 

 
Akkumulert premieavvik 2019 2018 

AKKUMULERT PREMIEAVVIK 
  

    Akkumulert 01.01. 34 383 42 085 

 +/- Premieavvik for året 8 061 731 

 -/+ Resultatført tidligere års premieavvik -8 456 -8 434 

 = Akkumulert premieavvik 31.12 33 988 34 382 

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 14,1% 4 792 4 848 

Sum akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 38 780 39 230 
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Kommunens beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis 

anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

PENSJONSMIDLER OG FORPLIKTELSE 2019 2018 

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 1 212 876 1 154 707 

Brutto pensjonsmidler 31.12 1 069 921 1 021 007 

= Netto pensjonsforpliktelse 142 955 133 700 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 20 157 18 852 

 

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny 

beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for 

pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket 

mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for 

pensjonsmidlene. 

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, 
estimatavvik 

                       2019                        2018 

Midler Forplikt. Midler Forpl. 

Faktisk verdi 01.01. 979 024 1 130 039 940 005 1 074 437 

Estimert verdi 01.01 (regnsk.01.01.) 1 021 007 1 154 707 926 275 1 087 716 

 =  Estimatavvik midler/ forpliktelse  pr. 01.01 -41 983 -24 668 13 730 -13 279 

 

Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2019: 

Forutsetninger KLP SPK 2018 

Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,20 % 4,5% og 4,2% 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- regulering (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Forventet pensjonsregulering 2,20 % 
 

2,20 % 

 
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare benyttes 
til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremkommer ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer 
faktisk betalt pensjonspremie. 
 
Premiefond KLP SPK 

Bruk av premiefond  20 613 0 

Innestående  31.12 2 916 0 

 

 

Note 4 Garantiansvar 
1000 kroner 

Gitt overfor - navn Adresse 
Beløp pr 
31.12.19 

Beløp pr 
31.12.18 Utløper dato 

Bjerkeveien barnehage Bjerkeveien 4, Drøbak 5 922 6 211 01.04.2040 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.89864) Drøbak 10 075 10 463 15.09.2045 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.89988) Drøbak 1 676 1 800 10.06.2033 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.90315) Drøbak 343 368 21.12.2033 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.53.88853) Drøbak 5 705 6 098 18.05.2034 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.54.97075) Drøbak 12 375 12 825 12.04.2047 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.54.97083) Drøbak 12 375 12 825 12.04.2047 

Sogstieika Barnehage Drøbak 1 176 1 333 31.12.2027 

Stiftelsen LIV Langbakken 9, Ås 611 768 01.12.2026 

Tertitten Barnehage BA Pb 1055 City, Drøbak 3 733 3 920 21.10.2039 

Digerud Grendestue Drøbak 208 231 Ikke kjent 

Sum garantiansvar   54 199 56 842   

 

Kommunen har i 2019 ikke utbetalt noen garantier.  
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 
1 000 kroner 

 

Selskapets navn Eierandel i selskapet 
Markeds-
verdi 

Tilgang(+)/ 
Avgang(-) 31.12.19 31.12.18 

AKSJER      
A/S Bilfergen. Drøbak/Hurum 6 aksjer ukjent 

 
            34                   34  

A/S Finnegården 
 

ukjent 
 

          605                 605  

A/S Villa Parr, nr. 1 B 
 

ukjent 
 

          160                 160  

Alarmsentral Brann Øst (Follo Varslingssentral) 11000 aksjer ukjent -385               -                   385  

Biblioteksentralen 3 aksjer ukjent 
 

              2                     2  

Drøbak Vaskeri 15 aksjer ukjent 
 

      1 012             1 012  

Filmparken AS 
 

ukjent 
 

              1                     1  

Follo Futura AS 447 aksjer ukjent 
 

          901                 901  

Oslofjorden vekstsenter 46 aksjer ukjent 
 

            23                   23  

Andeler      
A/L Drøbak B.B.L. 

 
ukjent 

 
             -                      -    

A/L Karlsrud borettslag  
 

ukjent 
 

          400                 400  

Andelskapital Viken Skog BA 
 

ukjent 
 

            66                   66  

Bjerklund borettslag 2 andeler ukjent 
 

      1 200             1 200  

Borettslag Niels Carlsensgt. 17 2 andeler ukjent 
 

          450                 450  

Eldreprosjekt Drøbak sentr. 
 

ukjent 
 

          200                 200  

Folkvang Samfunnshus A/L 
 

ukjent 
 

             -                      -    

Follo Ren 
 

ukjent 
 

          199                 199  

Haukåsen borettslag 11/142 8 andeler ukjent 
 

      1 384             1 384  

Innskuddskapital Follo lokalmedisinske senter 13,8% eierandel ukjent 
 

          276                 276  

KLP egenkapitalinnskudd avtale  
 

ukjent 2 278      25 074           22 795  

Lensmannsvingen borettslag andel nr 55 
 

ukjent 
 

      2 610             2 610  

Mohagen sykehjem 
 

ukjent 
 

             -                      -    

Storgaten borettslag 2 andeler ukjent 
 

          500                 500  

Tamburbakken brl 
 

ukjent 
 

             -                      -    

Ullerudåsen borettslag. Jerpefaret 12 andeler ukjent 
 

      1 360             1 360  

Åsgård borettslag Valhallvn. 2E 
 

ukjent 
 

          350                 350  

Sum   ukjent 1 893      36 807           34 913  

 

Alarmsentral Brann Øst er i 2019 avviklet og Frogn kommune mottok et oppgjør på 0,5 millioner kroner i 

likvidasjonsutbytte for eierandelen.   
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Note 6 Investering, utvalgte større prosjekter 
1000 kroner, budsjett til og med 2019 

 

  Prosjekt 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

totalt 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

totalt Ubrukt 
Kostnads- 

avvik 
Planlagt 

ferdig 

1 Svømme-/badeanlegg inkl. oppgrad. Frognhallen1 223 588 628 601 207 308 655 074 -26 473 Nei 2 019 

2 Boligprosjekter samlet2 82 992 159 892 14 406 93 011 66 881 Nei 2 025 

3 Hovedplan vann og avløp2 5 450 84 650 30 284 83 135 1 515 Nei Rullerende 

4 Badeparken, rehabilitering 4 000 28 000 1 687 7 154 20 846 Nei 2 021 

5 Kommunale veier2 8 000 31 000 8 054 25 337 5 663 Nei Rullerende 

6 Rehabilitering bygg2 12 600 47 200 5 657 36 996 10 204 Nei Rullerende 

7 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 0 13 000 4 741 7 153 5 847 Nei  
8 Gamle gymsal (Musikkens hus) 6 000 12 000 696 912 11 088 Nei 2 021 

9 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 0 34 000 1 298 24 448 9 552 Nei 2 020 

   Sum 342 630 1 038 343 274 132 933 219 105 124     
 

1Kolonnen Regnskap totalt inneholder en a-konto utgift på 30 millioner kroner som kun er regnskapsført, men ikke utbetalt. 

2Kolonnen Budsjett totalt og Regnskap totalt viser bevilgninger og regnskapstall for perioden 2016-2019. 

1 Svømme-/badeanlegg 

Offisiell åpning av hele anlegget 8. juni. Prøvedrift pågår. Se note 18 for status i tvisten mellom kommunen og 

totalentreprenøren. 

2 Boligprosjekter samlet 

Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet 2019-2022. I 2018 ble budsjettet justert ned med 120 millioner 

kroner for å justere budsjettet til prosjektenes reviderte gjennomføringsplan. 

3 Hovedplan vann og avløp 

Ny hovedplan for drikkevann og avløp er ferdigutarbeidet. Hovedplan for drikkevann ble vedtatt i desember 2017. 

Tiltakene er innarbeidet i HP 2020-2023. 

Rehabilitering av det kommunale nettet gjennomføres fortløpende. Første fase av etablering av overvannsanlegg 

frem til Gulliksbakken er ferdigstilt. Fase to er ferdig prosjektert. Tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger, og 

ble startet opp høsten 2019. På renseanlegget skal det dekkes til bassengene og settes inn nytt lysarmatur. 

Forventes ferdigstilt høsten 2019. Nytt VA-anlegg langs Gylteveien er ferdig prosjektert. Gjennomføring av første 

fase startet i oktober 2019. 

Nytt høydebasseng på Granheia er ferdig. Det er gitt midlertidig brukstillatelse. 

Nytt avløpsanlegg for Strandveien er ferdigprosjektert og anbudsdokumentene er under utarbeidelse. 

Etablering av overvannsanlegg ved Ringedammen er gjennomført. Dette skal håndtere overvann fra Husvik. Tillatelse 

etter plan- og bygningsloven foreligger. 

Prosjektet med fjernavlesning av vannmålere startet i 2018. Per 4.11.2019 er 5326 målere skiftet. Det gjenstår ca. 

260 målere. 

Det investeres i en slambil som etter hvert skal overta tømming av spredt avløp i kommunen. 

Oppgradering av ledningsnettet (vann) er bestilt og arbeidet ble startet opp i Lensmannssvingen. Der er arbeidene 

ferdige. Videre fremdrift er golfbanen, ved Smieveien, og siste del av Holter terrasse. 
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Oppgradering av avløpsnettet er bestilt for Dyrløkke til Ullerud. Holter terrasse samt fra Skorkeberg til Vestbyveien 

gjennomføres i løpet av 2019. 

4 Badeparken, rehabilitering 

Forvaltningsplan vedtatt med fire hovedområder som utføres fortløpende. Beløpet er bevilget generelt til 
rehabilitering av Badeparken. Til nå er det utbedret rekkverk og gjerder i parken grunnet publikums sikkerhet. Deler 
av parken, langs sjøen, er av sikkerhetshensyn sperret av på grunn av fare for utrasing av steinmur, det arbeides med 
å åpne større adkomst ned mot sjøen før sommersesong 2020 parallelt med prosjektering . Kommunestyret har 
vedtatt at scenen i badeparken, gjenværende badeanlegg, lekeplassen og murer og kanter mot sjøen skal prioriteres 
foran andre anbefalte tiltak i forvaltningsplanen.  
 
Kommunen har engasjert Østre Linje arkitekter og Sweco som har utarbeidet skisseforslag til rehabilitering av de 4 
prioriterte tiltak. 
Frogn kommune har opprettet et brukerråd for Badeparken som er sammensatt av representanter på tvers av 
interesseorganisasjoner. Skisseforslagene ble presentert for brukerrådet 21 januar, som jobber videre med 
forslagene i februar måned. Tilbakemeldingen fra brukerrådet er viktig for kommunen i det videre 
planleggingsarbeid for tiltakene som skal skje i Badeparken. 
 
Etter hvert som kommunen mottar tilbakemeldinger fra brukerrådet fortsettes det videre prosjekteringsarbeidet.   
 
Det jobbes med utredning, prosjektering og byggesøknader av de 4 prioriterte tiltak frem mot sommeren. Etter 
planen skal løsningsforslagene legges frem for politisk behandling i august. 
 
Frem til alle godkjennelser foreligger og arbeiderne kan starte opp, jobbes det parallelt med å se på hvilke 
forbedringstiltak som kan utføres i Badeparken før sommeren 2020. 
 
5 Kommunale veier 

Det er etablert 5 ladestasjoner, med 10 ladepunkter, for elbiler på Bankløkka. Kartlegging av alle veilysanlegg for 

kommunale veier er ferdigstilt. Dette med tanke på etablering av egen strømmåler som følge av pålegg fra DSB. 

Det er påbegynt utskifting av armaturer til LEDarmaturer. 

Traseen for nytt fortau langs Elleveien er ferdig prosjektert. Kostnadsestimatet er 25 millioner kroner. Dette 

inkluderer fortau, ny belysning og rehabilitering av veien. Midler til reguleringsarbeid ble trukket ved behandlingen 

av 1. tertial. Midlene er i november 2019 bevilget igjen av kommunestyret. Reguleringsarbeid kan da starte. Det må 

bevilges midler til grunnerverv for å få gjennomført prosjektet. 

6 Rehabilitering bygg 

Dette er et oppgraderingsprosjekt av stor betydning for å møte krav til innemiljø i kommunale bygg. Flere prosjekter 

er gjennomført i 2019. Bevilgningen er fordelt ut til mindre prosjekter med egen gjennomføringsplan. Disse 

prosjektene er gjennomført:  

- Solavskjerming Ullerud sykehjem 

- Solavskjerming Ullerud barnehage 

- Ferdigstilling Kopås 

- Oppføring av moduler på Bilitt 

- Boder Skanseveien 

- Overvannskum Seiersten i forbindelse med Aktivitetsparken 

- Smia ferdigstillelsesarbeider delvis gejnnomført, restarbeid pågår 

- Dal skole SD energisentral (sentralt styringsssystem) 

- Dyrløkkeåsen barnehage, 5 nye aggregater og fått de på Niagara (SD styring-sentralt styringsssystem) 
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- Sogsti skole- integrering av skolen til Niagara 

- Drøbak gjestehavn – Integrering SD anlegg 

- Drøbak båthavn, nytt toalettanlegg 

- Dyrløkkeåsen skole. Bytte ut lysarmturer i hallen til LED (energisparetiltak). Eksisterende lyskilder går ut av 

produksjon og måtte erstattes. 

- Nytt toalettanlegg på Follo Museum er satt opp og fullført 

- Filisterkroken – ombygging til formannskapssal med AV utstyr, stream, nytt gulv og  

- Oppgradering UU-tilpasning av Ullerudåsen 11 A 

- Ombygging av kontorlokaler Hegreveien til midlertidig bopel (redusere institusjonsplasseringskostnader) 

- Ferdigstillelse av fyrromssfunksjon på Ullerud sykehjem 

- Ullerud barnehage- oppgradering varmestyring 

 

7 Vestbyveien – trafikksikkerhetstiltak 

For å gjennomføre tiltaket er det behov for en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere med mål om å komme 

frem til minnelige avtaler. Totalt er det 44 grunneiere som må avstå grunn.. Forberedelser til grunnerverv er 

igangsatt og ervervsprosessene vil pågå til 2021. Når dette er avsluttet vil prosjektet være klar for videreføring. 

8 Gamle gymsal 

Brukermøte er gjennomført og prosjektering igangsatt og forventes ferdig vår 2020. Byantikvar og byplanlegger er 

involvert i planlegging og søknader. I HP 2018 (18.12.17) ble det bevilget 6 millioner til musikken og frivillighetens 

hus. For HP 2019 ble det bevilget ytterligere 6 millioner. Full finansiering har ikke vært fullt tilgjengelig før i år. 

Verbalvetak ble fattet 18.12.2017. Etter vedtaket er det foretatt behovsavklaringer med lag og foreninger som er 

engasjert i bygningen. Ut fra disse ønskene er det foretatt en mulighetsstudie og laget noen alternativer.  

Det etterstrebes å finne løsning for å kunne nå kommunens plan om at kommunale bygg skal tilfredsstille universell 

utforming innen 2025. 

Parallelt er det gjennomført utredninger i forhold til brann- og ventilasjonsforutsetninger for å få en totalforståelse 

av forutsetningene som er må legges til grunn for endelige løsninger.  

Valg av energiløsning vil også være svært viktig for å nå kommunens plan om å redusere strømkostnader. 

Ut fra forutsetningene er det tegnet ut et eksteriørmessig alternativ, som er oversendt til Byantikvar for innspill. 

Videre arbeid er å kalkulere de forskjellige alternativer og fremme sak for valg av løsning med endelig 

finansieringsvedtak. 

9 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 

Erstatning av oljefyringsanlegg er i hovedsak ferdige på kommunale formålsbygg. Grunnet konkursen hos 

leverandøren for EPC-prosjektet har arbeider som skulle vært utført i EPC prosjektet blitt løst på andre måter. 

Gjenstår på Dal skole å bytte til elkjele, det er under utførelse. På Dyrløkkeåsen skole må helt ny løsning for 

energisparetiltak etableres. Olje brukes ikke i dag på bygget, ny varmepumpe/energisentral etableres av ubrukte 

EPC- midler. Det er siste tiltak på EPC. Dermed går kommunen over på nye energisparetiltak på kommunale 

formålsbygg.  
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Note 7 Avsetning og bruk av fond  
1000 kroner 

Samlet avsetning og bruk av fond i året 2019 2018 

Beholdning pr.01.01 164 590 145 567 

Bruk av avsetninger -51 863 -20 884 

Avsetninger 25 771 39 907 

Beholdning pr. 31.12 138 498 164 590 

 
Bundne driftsfond - kap. 251 2019 2018 

Beholdning pr.01.01 37 767 32 187 

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet -9 061 -7 143 

Avsetning til bundne driftsfond 14 196 12 723 

Beholdning pr. 31.12  42 902 37 767 

 
 
Midler på bundne driftsfond er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.  
 

Bundne driftsfond (selvkostfond, øremerkede tilskudd etc.) med saldo over 500 000 kroner     
Saldo  

31.12.2019 

VAR - Kloakk/Pumpestasjoner 
   

13 671 

VAR - Vannfond 
   

8 896 

VAR - Renovasjonsfond 
   

2 464 

Tap på etableringslån 
   

1 798 

StorFollo IKT - Vertskommunesamarbeid 
   

1 550 

Botilskudd Husbanken - Etablering 
   

1 539 

Naturforvaltning Kystsone- og fiskeforvaltning - SAM 
   

1 348 

Kompetansetilskudd - HOV 
   

1 253 

Innskudd båthavner 
   

1 083 

Foreldrestøttede tiltak 
   

877 

VAR - Slamtømming 
   

748 

Skole - Etter- og videreutdanning 
   

582 

VAR feiing selvkostfond 
   

557 

Kompetansemidler PPT       505 

Sum fond over kr. 500 000 
   

36 872 

Sum fond under kr. 500 000       6 030 

Totalsum bundne driftsfond       42 902 

 
 
Bundne investeringsfond - kap. 255 2019 2018 

Beholdning pr 01.01 14 285 12 379 

Bruk av bundne investeringsfond -13 069 0 

Avsetning til bundne investeringsfond  5 384 1 906 

Beholdning pr. 31.12 6 600 14 285 

 
Midler på bundne investeringsfond er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.  
 

Bundne investeringsfond (øremerkede tilskudd etc.)  

      Saldo 

      31.12.2019 

Ekstraordinære innbetalinger startlån 
   

4 964 

Tilfluktsrom 
   

494 

Ballbinge Heer 
   

180 

Vei Gylteholmen 
   

100 

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 
   

450 

Mottatt avdrag langsiktig gjeld Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
   

412 

Sum bundne investeringsfond       6 600 
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Ubundne investeringsfond - kap. 253 2019 2018 

Beholdning pr 01.01 7 343 7 343 

Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 

Beholdning pr 31.12 7 343 7 343 

 
 
Disposisjonsfond - kap. 256 2019 2018 

Beholdning pr.01.01 105 195 93 658 

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet -2 112 -2 300 

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet -27 621 -11 441 

Avsetning til disposisjonsfond 6 191 25 278 

Beholdning pr. 31.12 81 653 105 195 

 
 
Avsetninger disposisjonsfond     Regnskap Budsjett 

Budsjettert avsetning1 
  

0 2 177 

Dekning av merforbruk  enhetene 2018 (i henhold til delegert myndighet)2 

  
6 000 6 000 

Andre avsetninger til disposisjonsfond i henhold til kommunestyrevedtak     191 191 

Samlet avsetning      6 191 8 368 
1Vedtatt avsetning til disposisjonsfond i opprinnelig budsjett. Ikke gjennomført grunnet regnskapsmessig merforbruk i 2019. 
2Enhetene fikk med seg et netto merforbruk fra 2018 til 2019. Dette er avsatt i 2019. 

 
Bruk av disposisjonsfond      Regnskap Budsjett 

Bruk i drift 
  

27 621 27 621 

Bruk i investering 
  

2 112 2 300 

Samlet bruk     29 733 29 921 

 

 Andre avsetninger til disposisjonsfond       

Overskudd bevillingsinntekt     154 

Overskudd Ungdommenes kommunestyre     37 

Sum andre avsetninger     191 

 

 

Note 8 Kapitalkonto 
 1000 kroner 

  DEBET   KREDIT 

  

  

 

 
 

IB pr 01.01 907 383  

  

  
 

Debetposter i året: 
 

Kreditposter i året: 
 

Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 
transportmidler 

70 355  
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og    

transportmidler 
319 614  

Avdrag på utlån - sosiale utlån 223  Utlån - sosiale utlån 272  

Avdrag på utlån - andre utlån 8 358  Utlån - andre utlån 35 788  

Salg av varig driftsmiddel 0  Avdrag på eksterne lån 60 693  

Bruk av lånemidler 402 833  Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 2 278  

Tap på utlån 29  Endring  pensjonsmidler SPK 14 074  

Endring pensjonsforpliktelser KLP(økning) 62 446  Endring pensjonsmidler KLP 34 840  

Endring forpliktelse KLP 3 892  Endring aga netto forpliktelse  SPK 2 588  

Salg av andeler 385  Endring forpliktelse SPK 4 278  

 
 

  
 

    UB pr 31.12 833 287  

 

Kapitalkonto er balanseført verdi av anleggsmidler minus langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser 

egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. 
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Note 9 Overføringer til interkommunalt samarbeid 
1000 kroner 

  2019 2 018 

REGIONRÅD 
  

Follorådet 149 182 

   

INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) 
 

 
Follo lokalmedisinske senter IKS                        10 296  8 917 

Follo Kvalifiseringssenter IKS                          6 696  6 330 

Follo Ren IKS                        17 871  17 716 

Incestsenteret i Follo IKS 146 155 

Krisesenteret i Follo IKS                          1 458  1 439 

Follo Brannvesen IKS                        13 793  13 445 

Søndre Follo Renseanlegg IKS                          2 472  1 224 

   

SELSKAPER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27 
  

Follo barnevernvakt 798 774 

FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat) 249 239 

Kemneren i Follo                          2 206  2 106 

   

SAMARBEIDSAVTALE 
  

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 68 55 

Follo barne- og ungdomsskole                          2 838  4 132 

Follo Byggetilsyn 266 224 

IKT- Follo                          1 176  1 601 

Landbrukskontoret i Follo 810 761 

   

STIFTELSER 
  

Akershusmuseet, avd. Follo museum 79 79 

Sum                        61 371  59 379 
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Note 10 Interkommunalt samarbeid 
1000 kroner 

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 og § 28 skal inngå i årsregnskapet til den 

kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Noten viser overføringer til slike samarbeid hvor Frogn 

kommune er vertskommune.   

Miljørettet helsevern 2019 2018 

Overføring fra Enebakk kommune 259 270 

Overføring fra Nesodden kommune 453 472 

Overføring fra Frogn kommune 366 383 

Sum overføringer 1 078 1 125 

Fondsmidler per 31.12 utgjør 123 325 

 

Agresso 2019 2018 

Overføring fra Ås kommune 2 184 1 782 

Overføring fra Nesodden kommune 1 843 1 711 

Overføring fra Vestby kommune 1 913 1 551 

Overføring fra Frogn kommune (eksklusive kapitalkostnader) 1 167 865 

Sum overføringer 7 107 5 909 

Fondsmidler per 31.12 utgjør      197 0 

 

Public 360, sak og arkiv 2019 2018 

Overføring fra IKT Follo 446 152 

Overføring fra Vestby kommune 261 401 

Overføring fra Ås kommune 313 267 

Overføring fra Frogn kommune (eksklusive kapitalkostnader) 506 415 

Sum overføringer 1 526 1 235 

Fondsmidler per 31.12 utgjør 0 0 
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Note 11 Varige driftsmidler  
1000 kroner 

Utstyr / maskiner / transportmidler 
EDB-utstyr, 

kontor-maskiner 
Anleggs-

maskiner mv. Tekniske anlegg SUM 

Anskaffelseskost 01.01 51 722  38 713  289 801  380 236  

Årets tilgang 7 570  7 659  25 142  40 372  

Overført annen avskrivningsgruppe 0  0  0  0  

Årets avgang  0  0  0  0  

Anskaffelseskost pr. 31.12 59 292  46 372  314 943  420 608  

Tidligere års avskrivninger 30 005  11 926  127 800  169 730  

Årets avskrivninger 4 780  2 927  8 796  16 503  

Akk. avskrivninger overført annen avskrivningsgruppe 0  0  0  0  

Tilbakeførte avskrivninger vedrørende salg 0  0  0  0  

Nedskrivninger 0  0  0  0  

Akkumulerte avskrivninger 34 785  14 853  136 595  186 234  

Bokført verdi pr. 31.12. 24 507  31 519  178 348  234 374  

 

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0  0  0  0  

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 
 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 
  

 

Faste eiendommer og anlegg 
Boliger, skoler, 

veier  
Adm.bygg, 

sykehjem m.v. Tomter SUM 

Anskaffelseskost 01.01 1 802 288  867 254  110 971  2 780 513  

Årets tilgang 268 578  10 657  8  279 242  

Overført annen avskrivningsgruppe 0  0  0  0  

Årets avgang  0  0  0  0  

Anskaffelseskost pr. 31.12 2 070 865  877 911  110 978  3 059 755  

Tidligere års avskrivninger 431 635  97 691  0  529 326  

Årets avskrivninger 35 625  18 226  0  53 852  

Akk avskrivninger overført annen avskrivningsgruppe 0  0  0  0  

Tilbakeførte avskrivninger ved avgang 0  0  0  0  

Nedskrivninger 0  0  0  0  

Akkumulerte avskrivninger 467 260  115 917  0  583 178  

Bokført verdi pr. 31.12. 1 603 605  761 994  110 978  2 476 577  

 

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0  0  0  0  

Økonomisk levetid 40 år 50 år 
  Avskrivningsplan Lineær Lineær 
   

Salg av varige driftsmidler Bokført verdi Salgsverdi 

Salg maskiner og utstyr 0  81  

 

Vesentlige leiekontrakter 

Frogn kommune har inngått avtale om leie av lokaler. De vesentligste er; 
Adresse Utgift 2019 Kommentarer 

Grenåveien 1 1 532 Avtalen inngått frem til 31.12.2021, med opsjon på ytterligere 5 år 

Hestehagen 1 290 Avtalen utløper 1. februar 2020 (Hjelpemiddelsentralen) og 31. august 2020 for øvrige arealer 

Holterveien 24 500 Avtalen er inngått i 2019 og løper i 3 år 

 

 

Note 12 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler, obligasjoner  
Kommunen har i løpet av 2019 ikke hatt markedsbaserte finansielle omløpsmidler.  
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Note 13 Rentebytteavtaler 
1000 kroner 

Følgende kontantstrømsikringer er inngått: 

Kontraktsnummer Vilkår Hovedstol Varighet 

1105188/14071 Betale fast rente 3,403 %, motta 3 MND NIBOR 75 000 15.6.2022 

060630.0381 Betale 3 MND NIBOR -0,16 %, motta fast rente på 4,75 % 100 000 15.9.2021 
 

1) På tidspunktet avtalen ble inngått var formålet å endre fast rente på obligasjonslån NO0010325285 til flytende rente, jamfør finansreglementet til 

kommunen punkt 7.5.  

Formålene med kontantstrømsikringene er å redusere risikoen for økte rentekostnader i låneporteføljen bestående 

av flytende lån ved en renteoppgang, jamfør finansreglementet til kommunen punkt 7.5. 

Det er ikke inngått nye rentebytteavtaler i 2019, og det har ikke vært noen endringer i avtalevilkårene for 

rentebytteavtalene i 2019. Det vises til årsmeldingens vedlegg 1. 

 

Note 14 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid 
1000 kroner 

  2019 2018 

Kommunens samlede fordringer 9 640 10 041 

    Herav fordring på: Drøbak Frogn Idrettsarena KF 9 640 10 041 

Kommunens samlede gjeld 1 946 6 765 

    Herav kortsiktig gjeld til: Drøbak og Frogn Idrettsarena KF 1 946 6 765 

 
Frogn kommune har en langsiktig fordring på Drøbak Frogn Idrettsarena KF, opprinnelig pålydende 9,111 millioner 

kroner. Dette lånet skal tilbakebetales over 10 år og renteberegnes tilsvarende innskuddsrenten på kommunens 

driftskonto. På grunn av utsatt ferdigstillelse og oppstart av badeanlegget er det i 2019 kun mottatt renter og avdrag 

for 2. halvår.  
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Note 15 Langsiktig gjeld og avdrag 
1000 kroner 

Type gjeld   2019   2018 

Obligasjonslån 

 

1 109 673  
 

                 584 896  

Sertifikatlån 

 

88 585  
 

                 133 585  

Andre lån1), herav; 

 

745 193 
 

                 845 895  

 3 mnd nibor                328 692  
 

               328 691  
 

 P.t rente 416 501  
 

               517 084  
 

Startlån   127 198                       92 841  

Sum (kommunens langsiktige gjeld)   2 070 649   1 657 217 

Ubrukte lånemidler 

 

204 865  
 

                 133 573  

Av dette;  ubrukte lånemidler etableringslån 

 

24 528  
 

                   10 309  

 
1Av andre lån utgjør 68 millioner kroner byggelån. Kommunen har i 2019 mottatt resterende tilskudd for fjerde etasje på helsebygget med 56,1 

millioner kroner, som etter forutsetningene skal gå til nedbetaling av byggelånet.
 

 
Langsiktig gjeld er fordelt på følgende långivere 
    2019 2018 

DNB 

 

                 88 585                   283 585  

Kommunalbanken 

 

              1 380 672                1 180 672  

Swedbank 

 

                 100 000                   100 000  

Danske Bank  150 000 0 

Husbanken 

 

127 198                     92 841  

KLP                    224 125 0 

Nordea 

 

69                         119  

    2 070 649                1 657 217  

 
Avdrag 

Avdrag  2019 2018 

Driftsregnskapet  45 050                   43 322  

Investeringsregnskapet  
  

- ordinære avdrag  15 643                     3 061  

- ekstraordinære avdrag  0                148 329  

Totale avdrag   60 693                 194 712  

 
Kommunen har i 2018 endret prinsipp for beregning av minste tillatte avdrag. Kommunen benytter forenklet modell 
og minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7 beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum 
anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger.  
 

  2019 2018 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 45 050 43 379 

Beregnet minsteavdrag i forhold til benyttet modell 44 925 43 167 

Avvik 125 212 

 
Kommunen har betalt tilstrekkelig avdrag i 2019. 
Startlån og forskutteringer 

Mottatte innbetalinger på startlån skal gå til nedbetaling av innlån eller avsettes på bundet driftsfond. 

 
  2019 2018 

Betalte avdrag lån Husbanken i investeringsregnskapet 15 643 3 061 

Mottatte avdrag fra utlån og forskutteringer 8 358 4 970 

Avsatte midler på bundet investeringsfond 5 376 1 701 

 

Inkludert i mottatte avdrag og forskutteringer er også lån til Drøbak Frogn Idrettsarena KF med 0,4 millioner kroner, 

samt tilbakebetaling på utlån til Viken fylkeskommune med 0,2 millioner kroner.  
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Note 16 Selvkost  
1000 kroner 

Frogn kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til ''Retningslinjer 
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014)''. 

Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere 

at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser 

selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens 

ordinære driftsregnskap på enkelte områder, og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare. 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter 

(administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av 

beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en 

alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske 

rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. 

Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 prosentpoeng. I 2019 var denne lik 2,3 prosent. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 

gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et 

overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En 

generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i 

dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har 

overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende 

budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024. 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i 

forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir 

grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig 

kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør 

kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Fra 1.1.2020 er det ikke lenger 

anledning til å ha negative fond for selvkostområdene; private planer, byggesak og oppmåling. Kommunen har 

innarbeidet dette fra og med regnskapsåret 2019. 

Med utgangspunkt i disse forkalkylene er planlagt utvikling i selvkostfondene som vist under for de neste årene. 
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Samlet etterkalkyle 2019 

1000 kroner   

Etterkalkyle selvkost 2019 Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt 

Gebyrinntekter 18 073  23 090  18 282  2 037  61 482  

Øvrige driftsinntekter 2 663  2 179  0  0  4 843  

Driftsinntekter 20 737  25 269  18 282  2 037  66 325  

Direkte driftsutgifter 11 281  16 064  19 407  1 850  48 602  

Avskrivningskostnad 3 887  3 636  25  0  7 548  

Kalkulatorisk rente (2,30 %) 2 330  2 017  13  0  4 361  

Indirekte netto driftsutgifter 566  756  113  30  1 465  

Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av indir.dr.utg.) 28  38  6  2  73  

Driftskostnader 18 093  22 511  19 563  1 882  62 048  

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 606  502  0  0  1 108  

Resultat 3 250  3 260  -1 281  156  5 385  

Kostnadsdekning i % 118,0 % 114,5 % 93,5 % 108,3 % 108,7 % 

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 01.01 5 483  10 139  3 675  390  19 688  

-/+ Bruk av  / Avsetning til selvkostfond 3 250  3 260  -1 281  156  5 385  

+/- Kalkulert renteinntekt / -kostnad selvkostfond (2,37 %) 163  271  70  11  515  

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 31.12 8 896  13 671  2 464  557  25 588  

 

Etterkalkyle selvkost 2019 Private planer Byggesak Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 474  6 512  804  7 790  

Øvrige driftsinntekter 432  344  612  1 389  

Driftsinntekter 907  6 856  1 417  9 179  

Direkte driftsutgifter 1 702  8 736  1 091  11 529  

Avskrivningskostnad 0  3  58  61  

Kalkulatorisk rente (2,30 %) 0  0  7  7  

Indirekte netto driftsutgifter 122  796  207  1 125  

Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av indir.dr.utg.) 6  40  10  56  

Driftskostnader 1 830  9 574  1 374  12 778  

Resultat -924  -2 718  43  -3 599  

Kostnadsdekning i % 49,5 % 71,6 % 103,1 % 71,8 % 

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 01.01 -2 969  -7 707  -1 149  -11 824  

Inndekning av fremførbart underskudd på arealområder iht. ny 
kommunelov1 

2 935  7 619  1 135  11 690  

+/- Kalkulert renteinntekt / -kostnad selvkostfond (2,3 %) 34  88  13  134  

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 31.12 0  0  0  0  
1Tilbakeføring av tidligere års negative fond i henhold til ny kommunelov. 

Etterkalkyle selvkost 2019 Slamtømming 
Spredt Avløp 

Tilsyn 
Spredt Avløp 

Utsl.till. Totalt 

Gebyrinntekter 3 086  745  269  4 101  

Øvrige driftsinntekter 0  0  272  272  

Driftsinntekter 3 086  745  541  4 372  

Direkte driftsutgifter 1 961  527  556  3 044  

Indirekte netto driftsutgifter 27  98  95  220  

Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) 1  5  5  11  

Driftskostnader 1 989  630  655  3 274  

Resultat 1 097  115  -114  1 098  

Kostnadsdekning i % 155,2 % 118,3 % 82,6 % 133,5 % 

Fremførbart underskudd 01.01 -353  -840  -694  -1 888  

-/+ Bruk av / Avsetning til selvkostfond 1 097  115  -114  1 098  

+/- Kalkulert renteinntekt / -kostnad selvkostfond (2,3 %) 4  -18  -17  -31  

Fremførbart underskudd 31.12 748  -743  -826  -821  

 

Det er ikke gjort beregning av selvkost på SFO i 2019. Enkle beregninger (eks. FDV, avskrivninger og indirekte 

kostnader) viser at kommunen har en nettoutgift på ca. 3 millioner kroner for SFO samlet i 2019. Nettoutgiften var 

2,54 millioner kroner i 2018. 
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Note 17 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
1000 kroner 

Årsverk* 2019 faste 2019 variable 2018 faste 2018 variable 

Antall årsverk i kommunen  971 104 959 98 

 

* Grunnlaget for beregningen er endret for både 2018 og 2019. Tallene oppgitt for 2018 i tabellen over er andre tall enn det som er oppgitt i 

regnskapsdokumentet for 2018. 

Ytelser til ledende personer 2019 2018 

Rådmann 

  
    Lønn  1 253 1 216 

    Pensjon 174 174 

Ordfører kommunestyreperiode 2015-2019 

      Lønn  956 920 

    Pensjon 156 153 

Ordfører kommunestyreperiode 2019-2023   

    Lønn  296  

    Pensjon 28  

 

Godtgjørelse til revisor  

Kommunens revisor er KPMG AS. I tillegg har kommunen kjøpt forvaltningsrevisjon Follo Distriktsrevisjon IKS 
  2019 2018 2018 

 KPMG AS                  KPMG AS 
Follo distrikts- 

revisjon IKS 

Regnskapsrevisjon 277 312 
 Forvaltningsrevisjon 341 390 379 

Sum 618 264 379 

 

 

Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 

balansedagen 
Kontrakten med totalentreprenør for bygging av Bølgen bad- og aktivitetssenter ble hevet i april 2018. 

Totalentreprenøren stevnet kommunen med krav på 144 millioner kroner i september 2019. Kommunen innga et 

foreløpig, men likevel omfattende tilsvar i desember 2019. I tilsvaret har kommunen nedlagt påstand om frifinnelse 

og varslet et betydelig motkrav. Det er imidlertid et omfattende arbeid å redegjøre for det store antallet feil og 

mangler som ledet frem til hevingen. Dette arbeidet vil ennå ta tid. Partene, representert med sine advokater, skal 

avholde et saksforberedende rettsmøte med domstolen i midten av mars 2020 for å avtale nærmere hvordan 

arbeidet skal legges opp. 

Kommunens byggherreorganisasjon vil sommer/tidlig høst 2020 avlegge en endelig sluttrapport om de utførte 

ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen bad- og aktivitetssenter.  Denne rapporten vil deretter bli behandlet av 

kommunestyret. Etter behandlingen i kommunestyret tas det sikte på å få fremmet motkravet mot 

totalentreprenøren i løpet av høsten 2020. Størrelsen på kravet er foreløpig uklart, men det blir høyere enn 

entreprenørens krav mot kommunen. 

Kommunen har i tillegg mottatt et erstatningskrav for vannskader på gårdsbruk, størrelsesorden ca. 0,5 millioner 

kroner. Det er på nåværende tidspunkt uavklart om kravet dekkes av kommunens forsikring. 
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Note 19 Endring i regnskapsprinsipper 
1000 kroner 

Som en følge av endringer i forskrift og årsberetning, ble likviditetsreserven avviklet i 2009. Et ledd i avviklingen av 

likviditetsreserven var å føre endring av regnskapsprinsipper i 2007 eller tidligere over til egne kapitalkonti for 

endring av regnskapsprinsipper. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av 

regnskapsprinsipp.  

  År Beløp pr. 31.12 

Posteringer tidligere enn 2001 - feriepenger mv   6 284  

Kompensasjon for merverdiavgift 2001 -4 102  

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -7 210  

Sum endring av regnskapsprinsipp pr. 31.12   -5 028  

 

 

Note 20 Strykninger 
1000 kroner 

Dersom driftsregnskapet ved årets slutt viser et merforbruk skal dette merforbruket reduseres ved å stryke enkelte 

disposisjoner, selv om dette er i strid med kommunens budsjettvedtak. For 2019 er det gjennomført strykninger og 

årets avsetning til disposisjonsfond er redusert med 2,177 millioner kroner. Regnskapet viser etter denne 

strykningen et regnskapsmessig merforbruk på 10,952 millioner kroner. 

Rådmannen er delegert myndighet til å overføre enhetenes mer-/mindreforbruk til påfølgende år. Etter en 

totalvurdering er det ikke overført hverken mer- eller mindreforbruk fra 2019 til 2020. 

 

  Regnskap Strøket 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 2018 

Driftsregnskapet           

Budsjetterte overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

Avsetning til disposisjonsfond i henhold til delegert myndighet 6 191 0           6 191  0 9 995 

Avsetninger til frie driftsfond vedtatt kommunestyret 0       2 177            2 177             2 177        15 282  

Inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk driftsregnskap 0 0 0 0 0 

Sum           6 191        2 177            8 368             2 177        25 277  

Note 21 Vesentlige tilskudd og betingelser  
 

Kommunen har i 2017 inntektsført 2 investeringstilskudd knyttet til Ullerud helsebygg på totalt 204 millioner kroner. 

 

Følgende klausuler er knyttet til tilskuddene; 

- Tilskuddet kan bortfalle dersom ikke tiltaket utføres i henhold til vilkår som fremkommer i tilsagnet 

- Dersom sykehjemsplassene overdras, disponeres av andre eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før 

det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele beløpet kreves tilbake fra kommunen.  
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KONTROLLUTVALGET I 

FROGN KOMMUNE 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: 

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

Besøksadresse:  

Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58 
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

Frogn kommunestyre 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
20/00044-3 Kjell Tore Wirum 29.04.2020 

Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommune sitt årsregnskap for 
2019 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om 
årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om 
årsregnskapet. 

Kontrollutvalget har i sitt møte 6.mai 2020 behandlet Frogn kommunes årsregnskap 
og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

 Årsmelding 2019 for Frogn kommune

 Årsregnskap 2019 for Frogn kommune

 Uavhengig revisors beretning for 2019

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 

Driftsresultat 
Netto driftsresultat 2019 ble negativt på 27,2 mill. kroner, eller -2,3 prosent av 
driftsinntektene. Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge et nivå 
på netto driftsresultatet på minst 1,75 prosent, og dette ble i forbindelse med 
handlingsprogrammet 2020-2023 også vedtatt som en handlingsregel for kommunen. 
Regnskapet for 2019 er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk på 11 mill. 
kroner. 

Flere av enhetene hadde merforbruk i 2019. Det er spesielt Frognskolen, Ullerud 
helsebygg, Tilrettelagte tjenester som har vesentlig merforbruk. Avvikene er 
kommentert i årsmeldingen.   

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet utgjør totalt 81,6 millioner kroner, eller 6,7 % av brutto 
driftsinntekter, per 31. desember 2019. Dette er vesentlig lavere en kommunestyrets 
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Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Vår ref.: 20/00044-3  Side 2 av 2 

vedtatte handlingsregel om at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 10 prosent av 
brutto driftsinntekter. 
 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en god redegjørelse i årsberetningen av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard, faktiske tilstanden når det 
gjelder kjønnslikestilling og hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers 
aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 (jf. kommuneloven § 14-
7 (d-f)). 
 
Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019, 
samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor 
tjenesteområdene. 
 
Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold.  
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 tredje ledd påsett 
at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
Andre forhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunen er i rettstvist om et utbyggingsprosjekt. 
I rådmannens årsmelding bemerkes følgende: 
 
«Kommunen hadde én løpende tvistesak for rettsapparatet ved årsskifte 2019/2020. 
Saken gjelder tvist om økonomiske oppgjør mellom kommunen og entreprenører 
etter oppføring av Bølgen bad & aktivitetssenter. Det er foreløpig uavklart hvordan 
det økonomiske utfallet av saken blir, men tvisten omfatter betydelig beløp.» 
 
 

Drøbak, 06.05.2020 
 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 
 
 

Eva Anderssen/s./ 
Leder 

 
 
Kopi:  
Formannskapet 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00045-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2019, Drøbak Frogn Idrettsarena 
KF - Årsberetning 2019, Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Regnskap 2019, 
Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019 

SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet 
ledd: 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd annet punktum. 
Bestemmelsen gjelder tilsvarende for kommunale foretak. 

Fakta i saken 
Årsregnskap 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsregnskap skal avlegges 
senest 22.februar hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen i kommunelov av 1992 fastsatte fristen til 15.februar. 
Årsregnskapet ble avlagt 14. februar og oversendt revisor.  

Årsberetning 
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsberetning skal avlegges 
senest 31.mars hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen er en videreføring av kommunelov av 1992 med forskrifter. 
Årsberetningen ble avlagt 30.03.20.  

Uavhengig revisors beretning 
Det følger av kommuneloven § 24-8 at regnskapsrevisor skal avgi en 
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revisjonsberetning til kommunestyret senest 15.april hvert år. Imidlertid er det 
igjennom midlertidig lov vedtatt å utsette fristen for 2020 til 15.juni. 
 
Uavhengig revisors beretning er datert 15.april 2020 og følger vedlagt. 
 
 
Videre behandling av årsregnskapet 
Det følger av kommuneloven § 14-5 fjerde ledd at årsregnskapet skal behandles av 
kommunestyret senest 30.juni hvert år. Bestemmelsen er en videreføring fra 
kommuneloven av 1992. 
Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor frist for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet for 2019 er utsatt til 15.september. 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Vedlagt følger utkast til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalgets endelige uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet. 
 
 
Avslutning 
Daglig leder eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 29.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 



21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - 20/00045-3 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 : Revisjonsberetning Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2019



21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - 20/00045-3 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 : Revisjonsberetning Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2019



21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - 20/00045-3 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 : Revisjonsberetning Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2019



21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - 20/00045-3 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 : Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsberetning 2019

ÅRSBERETNING 
2019

Drøbak Frogn Idrettsarena KF  
Org. nr. 918 347 151

30. MARS 2020



21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - 20/00045-3 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 : Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsberetning 2019

Våre verdier
Disse verdiene skal skape en sterk organisasjon som gjør at vi blir en 
foretrukken møteplass uavhengig av alder, fysisk form, etnisitet, religion osv.

Vår visjon
Vår visjon er å skape det beste møtestedet for helse og glede i badebyen 
Drøbak

Profesjonell
Vi skal fremstå som 

kunnskapsrike gjennom  
å ha god innsikt om alle  

tilbud hos oss,  
og høy kompetanse  

innenfor eget  
arbeids område.

Våre vedtekter – hovedkrav som stilles til drift
§4 –Formål og ansvarsområde

• �Drifte�Drøbaksbadet�(badeanlegget�og�treningssenteret)�og�Frognhallen,�
samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark.

• �Sikre�at�det�gis�et�godt�og�omfattende�tilbud�som�understøtter�folkehelse�for�
kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå.

• �Legge�forholdene�til�rette�for�aktiviteter�som�tilbys�gjennom�skoler,�frivillige�lag�
og foreninger i kommunen.

• �Med�folkehelseperspektivet�i�bunn�skal�badeanlegget�drives�på�en�
forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, 
minimum skal gå i null.

Entusiastisk
Våre besøkende skal  

møtes av glede  
og inspirasjon slik at de  
trives og derigjennom  
bruker�flere�av�våre� 

tilbud oftere.

Raus
Våre besøkende skal  

oppleve at de alltid blir lyttet  
til og at vi strekker oss det  

lille ekstra for å gi dem  
den beste opplevelsen  

under besøket.

Våre kundeløfter
Trygghet: 
Alle besøkende skal til enhver tid og i enhver 
situasjon under besøket oppleve anlegget som 
oversiktlig og trygt.

Vennlighet: 
Alle besøkende skal til enhver tid under besøket 
oppleve at de er i rene og hyggelige omgivelser 
hvor de ansatte alltid yter det lille ekstra for dem.

Uforglemmelighet: 
Alle besøkende skal på grunn av mangfoldet 
av tilbud, den gode atmosfæren og den høye 
servicegraden ønske å komme raskt tilbake til oss.
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Endelig – 8. juni kunne Bølgen bad & aktivitetssenter åpne dørene for publikum. Nesten 1,5 år etter at 
anlegget faktisk skulle åpnet. Denne lørdagen skinte vi om kapp med solen da vi kunne invitere Frogns 
befolkning til å ta i bruk Bølgen-anlegget og den nye Frognhallen. Ventetiden hadde vært lang, og med 
utfordringer ingen i sin villeste fantasi kunne tenke seg. I realiteten var det et helt nytt bygg som måtte 
bygges om før det ble åpnet. 

Bølgen består ikke bare av badeanlegget og treningssenteret, men omfatter også kafé, helseklinikk, 
tidligere Frognhallen, kontorlokaler for DFI og kommunens etat for psykososialt arbeid. Og i 
underetasjen holder fortsatt Underhuset til. Det er et flott anlegg for mange ulike grupper, og et 
anlegg befolkningen i Frogn har ventet lenge på. Noe besøkstallene viser. Bølgens ansatte har gjort en 
fantastisk jobb både før og etter åpning, og er i ferd med å skape det samlingsstedet vi ønsker Bølgen 
skal være. 

Til tross for dette har ikke hverdagen vært problemfri. Det har også i 2019 pågått mye gjenstående 
byggearbeid som har forsinket overtakelse av bygget. Flere ansatte har brukt mye av sin arbeidstid til å 
bistå byggeprosjektet, og har sørget for progresjon og ivaretakelse av krav samt kommet med forslag til 
gode løsninger. 

De første ansatte ble ansatt i 2017, og forberedte organisasjonen til åpning januar 2018 – en åpning 
som ble utsatt opptil flere ganger. Bølgens ansatte holdt til i midlertidige lokaler på forskjellige steder 
og fikk midlertidige jobber for kommunen. Det er lett å tenke seg at dette ikke var enkelt. Men de 
fleste så fremover og gjorde sitt ytterste i ventetiden. Jeg tror ingen kan greie å sette seg inn i den 
absurde situasjonen det er å gå til en jobb som er noe helt annet enn den en fikk, og det oppstår stadig 
utsettelser som gjør at en ikke kan ta fatt på det en har hatt mest lyst til i 1,5 år. En situasjon som sliter 
både på de ansatte og organisasjonen. 

Resultatet av en tøff periode førte til at det oppsto en krevende arbeidssituasjon. Styret valgte å 
iverksette en omfattende og ressurskrevende organisasjonsutviklingsprosess for å sikre ett godt 
fremtidig arbeidsmiljø for Bølgen.  

Jeg og resten av styret vil takke de ansatte for den innsatsen de har gjort gjennom hele perioden. Den 
store viljen de har vist til å skape en møteplass og gode aktiviteter for gjestene verdsetter styret høyt. 

Vi vil takke frivilligheten og idrettslaget DFI for samarbeidet, og ser frem til at vi sammen skal skape en 
fremtidig storstue for medlemmene i idrettslaget. Målet er å gjenskape noe av det som ble borte med 
«gamle» Frognhallen. 

2020 vil bli det første hele driftsåret. Og vi håper og tror at i løpet av dette året skal alt være ferdigstilt 
og vi skal kunne konsentrere oss om å videreutvikle gode tilbud til Frogns befolkning. Vi er stolte av det 
flotte anlegget som skal fremstå som «det beste folkehelstilbudet» i Frogn. 

Thomas Nygaard
Styrets leder

ORD FRA  
STYRELEDER
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ORD FRA  
STYRELEDER

Foto: Annette Larsen/White Arkitekter. Modell: Oslo Synkron
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Innledning 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
er et kommunalt foretak i Frogn 
kommune som drifter Bølgen bad & 
aktivitetssenter og Frognhallen, samt 
koordinerer all aktivitet i Seiersten 
Idrettspark. Som en del av dette er 
også Bølgen treningssenter som 
driftes uavhengig av annen aktivitet og 
med eget regnskap.  
 Foretaket er ikke et eget retts-
subjekt og er direkte underlagt Frogn 
kommunestyre. Virksomheten drives 
fra Seiersten idrettspark, Belsjøveien, 
Drøbak. 

Åpning  
8. juni 2019 åpnet Bølgen bad 

& aktivitetssenter sine dører for 
publikum. Opprinnelig skulle bygget 
overtas 1. desember 2017, og åpnes 
for publikum 10. januar 2018. Da vi 
endelig kunne invitere publikum til å 
ta anlegget i bruk, var et omfattende 
utbedringsarbeid gjennomført. Like-
vel gjensto en del arbeid som har 
pågått i hele 2019. Foretaket har ikke 
formelt overtatt bygget på grunn av 
gjenstående utbedringer. 

Medlemmer 
Første åpningsdag var det mer enn 
800 besøkende. 1009 medlemmer 
hadde tegnet medlemskap. Og 9. juni 
var besøkstallet nesten 1000 gjester.  
Medlemstallet har steget hver eneste 
måned gjennom året, og ved utgangen 

av året ble det registrert ca. 2100 
medlemmer. Gjennomsnittlig antall 
besøkende per dag startet med snitt 
per måned på ca. 350 gjester per dag, 
og endte med mer enn 700 gjester i 
snitt per dag i desember. Totalt hadde 
vi ca. 100 000 gjester i 2019.  

Årsverk 
Per 31.12.2019 hadde foretaket 60 
ansatte (38,4 faste og 2,2 variable 
årsverk) og 20 innleide instruktører 
og terapeuter. Gjennomsnittsalder på 
fastansatte  var 34 år. Vi etterstreber 
en balanse i kjønnsfordelingen i alle 
ansettelser uavhengig av yrkesgrupper 
og stillingsnivåer.

Likestilling og inkludering 
Foretaket arbeider aktiv for å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og 
hindre diskriminering. Av de ansatte 
per 31.12.19 var 67 prosent kvinner 
og 33 prosent menn. I ledelsen var 
fordelingen 75 prosent kvinner og 25 
prosent menn. 
 Foretaket er en inkluderende 
arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) som skal 
ivareta både egne ansatte i tillegg til å 
inkludere arbeidstakere som av ulike 
årsaker står utenfor arbeidslivet. 

Sykefravær 
Av det legemeldte fraværet var 
korttidsfravær (inntil 8 uker) på 5,8 % 
og langtidsfraværet (over 8 uker) 6,6 %.
 Gjennomsnittlig legemeldt 
sykefravær 2019 var 7,9 %. Vi så en 
økning fra 1. til 4. kvartal fra 2,6 % i 1. 
kvartal, 4,9 % i 2. kvartal, 6% i 3. kvartal 
og 18,1 % i 4. kvartal.
 Ledere har hatt tett oppfølging med 
de langtidssykemeldte i samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten og NAV.
 Når det gjelder egenmeldt syke-
fravær har vi registrert et gjennomsnitt 
for 2019 på 1,1 %. 

Miljø 
Administrasjonen flyttet inn i anlegget 
allerede i januar, mens de andre 
ansatte fortsatte sine oppdrag 
for kommunen, med svømme- og 

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

Thomas�Nygaard

Styrets leder

Kathe�Langvik�

Styrets nestleder

Haagen�Sæther�Larsen

Styremedlem

Pamela�Morales

Styremedlem

Grethe�Reinhardtsen

Styremedlem

Laila�Aarstrand

Varamedlem
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livredningskurs og folkebad på gamle 
Seiersten bad, med kafédrift på 
Helsebygget og med treninger for 
befolkningen i «Aktiv mens vi venter». 
Denne aktiviteten foregikk på andre 
lokaliteter i kommunen. Dette var en 
meget krevende periode for både de 
ansatte og ledelsen for å ivareta det 
psykososiale arbeidsmiljøet uten å 
være tilstede på samme arbeidssted.  
 På slutten av året innledet 
Foretaket samarbeid med bedrifts-
helsetjenesten Frisk HMS. Det ble 
lagt planer om gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelse for 
utsendelse tidlig 2020, med påfølg-
ende organisasjons utviklings prosess 
under ledelse av Frisk HMS.
 Det er registrert fire arbeidsskader 
i løpet av året.  
 Virksomheten påvirker ikke det ytre 
miljø utover det som kan forventes av 
liknende virksomheter. 

Årsregnskap 
Årsregnskapet er satt opp etter 
kommunale prinsipper. Regnskapet 
er utarbeidet i henhold til Forskrift 
om særbudsjett, særregnskap og 
årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak og god 
kommunal regnskapsskikk, og gir 
etter styrets oppfatning et riktig bilde 
av foretakets økonomiske stilling for 
regnskapsåret 2019. Styret er ikke 
kjent med forhold som er oppstått 

etter regnskapsavslutningen som 
endrer dette forholdet, og anser at det 
er grunnlag for fortsatt drift. 
 Selskapet følger gjeldende regn
skaps prinsipper. 
 Til tross for at det fortsatt ikke har 
vært et helt driftsår, ser vi en meget 
god utvikling i medlemsøkning og 
aktiviteten. Inntektsprognoser på 
besøkstall og abonnement/salg for 
resten av året er bedre enn forventet. 
 I forbindelse med behandlingen 
av regnskapet for 2017 og 2018 
ble ikke mindreforbruket i drift og 
merforbruket i investering vedtatt 
disponert/dekket. Ved avslutningen av 
regnskapet for 2019 forutsetter vi at 
fremlagte regnskaper vedtas i henhold 
til intensjonene i de regnskaper som 
er lagt frem for kommunestyret.   

Styret 
Foretakets styre består av fem 
medlemmer, inkludert ansattes 
representant, to menn og tre kvinner. 
I tillegg er det ett varamedlem, en 
kvinne. Det er utbetalt kr 313 000 i 
styrehonorar. 
 Det ble gjennomført åtte 
styremøter i 2019. Av viktige saker 
som ble behandlet nevner vi: 

 " Framdrift byggeprosjektet og 
utbedringsprosessen 

 " Avklaring om økonomisk overføring 
mellom kommunen og foretaket 

 " Drifts og SLAavtale med Frogn 

kommune 
 " Samhandling og rolleavklaring 
mellom kommunens basis-
organisasjon og foretaket 

 " Budsjettkonsekvenser ved gratis 
inngang for gjester fra ideelle 
organisasjoner 

I tillegg har styret vært involvert i saker 
av personalmessig karakter.  

Vedtekter 
Foretakets vedtekter er ihht. 
kommunale foretak og vedtatt av 
kommunestyret i Frogn. 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under 
forutsetning om fortsatt drift, og det 
bekreftes herved at forutsetningen for 
fortsatt drift er til stede. 
 På bakgrunn av den situa sjonen 
som har oppstått etter korona-
utbruddet og helsemyndighetenes 
restriksjoner gitt 12. mars 2020, er 
det oppstått en uoversiktlig situasjon 
som er meget krevende for Bølgen. 
Alle forutsetninger ble endret da 
Bølgen måtte legge ned all sin 
virksomhet fra denne datoen, og hele 
inntektsgrunnlaget bortfalt. Ledelsen 
i foretaket har gjennomført tiltak for å 
redusere det økonomiske tapet.   
 Styret har innledet dialog med 
Frogn kommune og følger situasjonen 
tett. Det iverksettes tiltak løpende.

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Frogn, 30. mars 2020 
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Hovedtall i regnskapet

Driftsregnskapet 

Hovedtall 2018-2019

(Tall i tusen kroner)

Regnskap 
2019

Regulert 
budsjett�2019

Regnskap 
2018

1 Salgs og leieinntekter 11 062  18 464  6 928  

2 Driftstilskudd Frogn kommune 10 200 10 200  18 400  

3 Andre inntekter 5 566  6 878  1 571  

4 Sum driftsinntekter (1+2+3) 26 829  35 542  26 898  

5 Sum driftsutgifter -32 337  -37 317   -23 054 

6� Brutto�driftsresultat�(4+5)� �-5�508�� -1�776�� 3�854��
7 Netto renteutgifter -462 -2 024  18  

8� Netto�driftsresultat�(6+7+8+9)�*� -5�971�� -3�800� 3�863��
9 Bruk av tidligere års avsetninger  3 800 3 800  

10 Regnskapsmessig mindreforbruk (1011+12) *** -2 111  0  3 863

Salgs-�og�leieinntekter�(1):�
Salgs og leieinntektene kommer av Bølgens aktiviteter innen trening, bad og kafé virksomhet. 

Driftstilskudd�Frogn�kommune�(2):�
Driftstilskuddet fra Frogn kommune ble gitt for å dekke kostnader i forbindelse med forsinket åpning av anlegget. 

Andre�inntekter�(3):�
Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester. 4,1 millioner kroner av Andre inntekter kommer av disse 
oppgavene. Resterende beløp skyldes sykelønnsrefusjon og momskompensasjon. 

Sum�driftsinntekter�(4):�
Driftsinntektene ble på 16,6 millioner kroner. Dette i tillegg til driftstilskuddet i linje 2. Anlegget ble ytterligere forsinket i 
forhold til beregningene som lå til grunn ved kommunestyrets vedtak om driftstilskudd og er årsaken til tapte inntekter. 

Sum�driftsutgifter�(5):�
Driftsutgiftene er 5 millioner lavere enn budsjettert og skyldes forsinket åpning og testperiode hvor enkelte kostnader ikke 
belastes drift.  

Netto�renteutgifter�(7):��
Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune.  Grunnet forsinket åpning begynte lånet å løpe senere 
enn planlagt. Det lave rentenivået og noe lavere lånebehov enn estimert utgjør avviket til budsjett. 

Netto�driftsresultat�(8):�
Netto driftsresultat utgjør -6 millioner kroner.  

Regnskapsresultat�(9):�
Netto regnskapsresultat utgjør -2,1 millioner kroner.   
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Utvikling av netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er resultat etter at alle driftsinntekter, driftskostnaderkostnader og netto finanskostnader er telt med. 
Foretakets netto driftsresultat på -6 millioner kroner kommer av tapt salgsinntekt første halvår 2019, lavere kostnader enn 
budsjettert og at kommunen har valgt å benytte tidligere års mindreforbruk som finansiering av årets resultat.   

Avdelingenes rammer og forbruk 2019
Investeringsregnskapet 

Det er ikke formelt vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2018-2019. Regnskapet er imidlertid avsluttet ihht intensjonen 
og regnskapene lagt frem for kommunestyret. 
 
(Tall i tusen kroner)

Noter
Regnskap 

2019

Regulert 
budsjett  
2019�*

Opprinnelig 
budsjett  
2019�*

Regnskap 
2018�

FINANSIERINGSBEHOV  

Investeringer i anleggsmidler 6  1 471  0  0  2 441  

Kjøp av aksjer og andeler  4  7  0  0  0  

Dekning av tidligere års udekket    7 797  0  0  0  

Årets�finansieringsbehov��   9�275�� 0  0  2�441
 
FINANSIERING��

          

Bruk av lånemidler 1)    -9 104  0  0  0  

Kompensasjon for merverdiavgift    -171  0  0  -467  

Sum�ekstern�finansiering��   -9�275�� 0  0  -467��
Overført fra driftsregnskapet    0  0  0  0  

Bruk av tidligere års udisponert    0  0  0  0  

Bruk av avsetninger    0  0  0  0  

Sum�finansiering��   -9�275�� 0  0  -467���

Udekket�/�Udisponert�� 12  0�� 0  0  1�973��

1)   Foretaket har tatt opp et lån på 9,1 millioner kroner i Frogn kommune. Dette betales tilbake som et annuitetslån med  
10 års løpetid.   
Det vil i 2020 bli vedtatt et investeringsbudsjett for 2020. Investeringer fremover samt finansiering vil bli en del av 
behandlingen av kommunens handlingsprogram. 
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Balanseregnskapet

(Tall i tusen kroner)

2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler  14 056  10 648  

Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler  3 905   1 969

Omløpsmidler  12 762   9 507

Herav: Kortsiktige fordringer  9 558   6 973

SUM�EIENDELER�� 26�818��� 20�155���

GJELD�OG�EGENKAPITAL
Gjeld
Langsiktig gjeld *  13 174   11 105  

Kortsiktig gjeld  14 665    4 132   

Sum gjeld  27�839��� 15�237���

Egenkapital�� -1�020��� 4�918��
Herav: Fond  0  0   

Kapitalkonto  889   -8 654    

Regnskapsmessig mindreforbruk     -4 061   

Regnskapsmessig merforbruk  -2 111 

Udekket i investeringsregnskapet  0   7 797   

SUM�GJELD�OG�EGENKAPITAL�� 26�818��� 20�155��

*  Inklusive pensjonsforpliktelser på 4,5 millioner kroner per 31.12.2019

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Bølgen Bad & Aktivitetssenter
Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Frogn, 14. februar 2020 
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Internkontroll, økonomi og ansatte 

Internkontroll 
Foretaket har utarbeidet internkontrollrutiner for alle lovpålagte områder for den driften på  Bølgen og følger 
Kommunelovens bestemmelser og Frogn kommunes retningslinjer.  
 Foretaket bruker Compilo som avviks- og internkontrollsystem i kombinasjon med Plania og manuelle avviksskjemaer. 
Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, øke sannsynligheten for å oppdage dersom noen 
begår en feil eller en korrupt handling og sikre oppfølging i form av tiltak for å unngå gjentagende feil / avvik.  
 Vi har fokus på risikobasert internkontroll for å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig styring og 

riktig utvikling, godt omdømme og legitimitet 
og etterlevelse av lover og regler. Etter et halvt 
års full drift har vi fått verdifull erfaring som 
har medført forbedringer i mange av våre 
rutiner og systemer. Vi fortsetter arbeidet med 
kontinuerlig forbedringer også i 2020.   
 Foretaket følger kommunens mal for 
risiko- og kontrollmatrise, som i større grad skal 
muliggjøre sammenlikninger og prioriteringer 
på tvers av enhetene i kommunen. Risiko- 
og kontrollmatrisen er bygget opp med 
utgangspunkt i de fem sirklene, se figur til 
venstre.  
 Som et ledd i implementeringen av en 
risikobasert internkontroll i Frogn kommune 
har foretaket i tråd med kommunens 
beslutninger også sett nytten av å benytte 
risiko- og kontrollmatrisen med fokus på ønsket 
måloppnåelse.  
 Foretaket har kontinuerlig fokus på 
tiltak for å forebygge all form for trakassering 
i arbeidsmiljøet, det være seg mobbing eller 
seksuell trakassering. På slutten av 2019 tegnet 
vi avtale med bedriftshelsetjenesten Frisk HMS 
og startet iverksettelsen av ulike miljøtiltak som 
et ledd i det forebyggende arbeidet.  

Økonomi  
Regnskapsmessig merforbruk ble 2,1 MNOK. Dette skylles ytterligere forsinkelse av åpningen av anlegget fra starten av 
mai til åpningsdagen som ble 8. juni. Salgs  og leieinntekter utgjør, sammen med andre inntekter og driftstilskuddet fra 
kommunen, de totale driftsinntektene. Beregningene for driftstilskuddet la til grunn den samme tidligere åpningsdatoen 
enn det som ble realiteten, og dette er hovedårsaken til tapte inntekter. 
 Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte. All attestering 
og anvisning av fakturaer er styrt av systemet og begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og 
anvisningsmyndighet har kun tilgang til å kontere i foretakets regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i mottakers 
opplysninger.  
 Tilgang til foretakets betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen personer i administrasjonen. 
Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle 
utbetalinger over et gitt beløp kontrollert av to personer i administrasjonen.  
Alle endringer av bankkontoopplysninger for leverandører i 2019 er loggført. 
 

Hva kan  
gå galt?

Hvor galt  
kan det gå?Oppfølging

Hva er gjort  
for å unngå at 
det går galt?

Er det nok?
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Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte 
Hele foretaket med både ledere og ansatte hadde, på lik linje som i hele 2018, helt andre oppgaver enn de var ansatt til å 
løse de første fem månedene. Før åpning hadde vi kun fire dager fra byggearbeiderne ryddet vekk stilasene inne i anlegget 
til vi kunne åpne dørene for publikum den 8. juni. De ansatte har vist en unik evne til omstilling og raske endringer. 
Åpningen ga oss en positiv og ny energi, da de ansatte endelig fikk stå i de egentlige stillingene de opprinnelig søkte på. 
Samtidig har den første tiden i full drift vært svært krevende da det har vært mye nytt å lære og tilpasse seg for alle. 

Tilgjengelighet  
Bølgen bad & aktivitetssenter er tilrettelagt med tanke på Universell Utforming (UU). Tilbudene vil bli tilrettelagt for alle 
funksjonsnivåer og aldre.  

Etikk og verdiimplementering  
Foretaket har utarbeidet en egen strategi- og forretningsplan. Denne inneholder verdier og kundeløfter som benyttes 
for å bygge en god kultur, og er tilpasset foretakets arbeidsområder. I tillegg er Frogn kommunes verdigrunnlag og 
etiske retningslinjer forankret i personalhåndboken, og derigjennom i organisasjonen. Verdi og etikk har stort fokus ved 
ansettelser og i oppfølgingen av medarbeiderne i den daglige driften.  
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Ledergruppen

Siv-Katrin�Ramskjell

Daglig leder

Bjørn�Wilhelmsen

Nestleder/avd. leder 
Drift og teknisk

Cecilie�W.�Fjeldvik

Administrasjonsans.

Lara�J.�Mordt

Ansv. samarbeids-
partnere

Lise�Faye-Petersen

Markedskooridnator

Pamela�Morales

Resepsjonsleder

Krzysztof�Frymarkiewicz

Avd. leder Bølgen kafé

Nina�J.�Dobloug

Avd. leder Bølgen trening

Thomas�Ritter

Avd. leder Bølgen bad
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ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

Vi flytter inn på Bølgen
I januar 2019 kunne administrasjonen 
omsider flytte fra Dyrløkkeveien og 
inn på kontorene på Bølgen. Samtidig 
flyttet også DFI og kommunens etat 
for psykososialt arbeid (EPA) inn i sine 
kontorer.
 I praksis flyttet vi inn på en 
byggeplass, der arbeider fortsatt 
pågikk i de fleste deler av bygget. 

Men vi fikk ryddet unna nødvendige 
områder og installert oss og var glade 
for endelig å være hus! 
 Håpet var at vi skulle få inn alle 
ansatte og at åpning av Bølgen for 
publikum skulle foregå i løpet av 
noen uker, men det ble stadig nye 
forsinkelser. Først i midten av mai 
kunne Bølgen helseklinikk og Bølgen 
kafé flytte inn. 3. juni var vi endelig alle 
samlet på Bølgen, og resepsjonister, 
badevakter og instruktører kunne 
iherdig klargjøre sine området og 
innta sine plasser før åpningen 8. juni.

Aktiviteter
Helt frem til åpningen av Bølgen i 
juni var de ansatte sysselsatt med 
forskjellige oppgaver. Vi hadde 
forsatt full drift av Seiersten bad der 
resepsjonister, teknikere, badevakter 
og enkelte instruktører hadde 
oppgaver med folkebad, kurs for barn 
og voksne og arrangement av de 
populære badebursdagene. 
 Kjøkkengjengen jobbet i kafeen 
på Helsebygget, der de serverte 
hjemmelaget mat til ansatte på bygget 
og gjester og drev cateringvirksomhet 
for kommunen.
 Treningskonsepet Aktiv mens vi 
venter ble videreført praktisk talt helt 
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frem til åpningen. Vi hadde en god 
og stabil gruppe med treningsvillige 
medlemmer på et tjuetalls varierte 
gruppetimer, og instruktørene 
la et flott grunnlag for driften av 
treningssenteret i denne perioden. 
Salgruppetimene ble gjennomført i 
boksehallen, yogatimer i klangrommet 
på Helsebygget, sykkeltimer i lokalene i 
Dyrløkkeveien, svømming på Seiersten 
bad og SUP fra Torkildstranda.
 Det var også Bølgens ansatte som 
sto for påskebadet i badeparken i 
Drøbak, der ivrige friskuser hev seg 
ut i sjøvannet. Årets påske var helt 
fantastisk i hele landet, med strålende 
sol, vindstille, rikelig med snø i fjellet 
og herlig vårfornemmelse i lavlandet. 
Arrangementet startet med bootcamp 
og avsluttet med utdeling av varm 
drikke, boller og påskegul t-skjorte til 
deltakerne. 
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ÅPNINGEN 8. JUNI
Endelig. En-de-lig! 
 Ja, ordet «endelig» kunne man høre 
uttalt ofte 8. juni fra både ansatte, 
gjester, publikum, og alle som har fulgt 
oss på veien fra den første ideen om 
et større badeanlegg i 2006, gjennom 
år med planlegging og prosjektering, 
byggeperiode og til slutt halvannet år 
med utsettelser. Endelig skulle Bølgen 
åpne dørene for publikum! 
 Dagen kunne ikke blitt mer 
vellykket. Sola skinte fra tidlig 
morgen og til langt ut på dagen. Alt 
gikk på skinner og alle var glade og 
feststemte!

 Det hele startet med et en 
åpningsseremoni på Seisersten 
stadion med et inntog av Drøbak 
Frogn skolekorps, Drøbak 
trommedamer og turnere fra DFI. 
Daglig leder på Bølgen, SivKatrin 
Ramskjell var konferansier og ga først 
ordet til ordfører Odd Haktor Slåke 
som holdt en velkomsttale. Rådmann 
Harald K. Hermansen redegjorde 
for prosessen og overleverte bygget 
til styreleder for Drøbak Frogn 
Idrettsarena KF, Thomas Nygård. Siste 
taler var tidligere elitesvømmer Bent 
Brask som snakket om viktigheten av 

god folkehelse.
 DFI Turn underholdt med en 
fantastisk oppvisning på kunstgresset 
før ordføreren avsluttet seremonien 
med høytidelig snorklipping og 
erklærte Bølgen bad & aktivitetssenter 
for åpnet!
 Publikum strømmet inn i anlegget 
der det for dagen var fri adgang. 
 I treningssenteret ble publikum 
møtt av instruktører, PT-er og 
terapeutene fra helseklinikken. Det var 
satt opp en omfattende timeplan med 
varierte gruppetimer og publikum fikk 
omvsning, veiledning og tips til trening. 
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 I badet ble det i tillegg til herlig 
utfoldelse i bassenger, lekeområde og 
velværeavdeling, arrangert en hoppe- 
og stupekonkurranse og en Wibit-
konkurranse.
 Hoppe- og stupekonkurransen 
ble ledet av Helene Olavsen, kjent 
fra Senkveld med Helene og Stian, 
sammen med leder for Bølgen 
bad, Thomas Ritter. Standarden for 
konkurransen ble satt ved Helenes 
innledende, nydelige backflipstup 

og orførerens overraskende svalestup 
utført i full dress fra 5-meteren. 
Gjennom konkurransen fikk vi se både 
vakre stup, halsbrekkende dødsing, 
crazy hopp og herlige mageplask. 
Vinnere ble kåret i forskjellige grener og 
aldersgrupper.
 Senere på dagen gjennomførte vi 
en konkurranse i den oppblåsbare 
hinderløypa (Wibit) der to og to 

konkurrerte mot hverandre og alle fikk 
medalje utdelt av Helene.
 Bølgen kafé hadde fullt opp med å 
lage og servere nok pizzaer og annen 
god mat til besøkende i kafeen, både 
i våt og tørr del. Og i Frognhallen 
var barna velkomne til lek og moro i 
Drøbak Frogn Idrettslag regi.
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ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

Fra 0 til 100 på 4 dager
Med halvannet års utsettelser 
og ventetid skulle man tro at alle 
ansatte skulle være godt rustet 
den dagen vi åpnet dørene for 
publikum. Og det var vi på mange 
måter også. Enkelte av systemene 
som brukes på Bølgen hadde også 
vært i bruk på Seiersten bad, slik at 
resepsjonister og badevakter var blitt 
noe kjent med jobbene sine. Men 
alt på Bølgen er veldig mye større 
og publikumstilstrømningen mange 
ganger større. Vi hadde kun fire hele 
arbeidsdager å teste anlegget, lære 
oss anlegget og systemene å kjenne, 
og tilpasse oss de nye rollene på 
Bølgen før 8. juni. 
 Det var ufattelig mye å sette seg 
inn i. Vi inviterte inn skoleklasser og 
mindre grupper til testbading for å 
forberede oss så godt som mulig 
på de få dagene. Publikum ble også 
invitert inn for å få hjelp til å opprette 
medlemskap eller å konvertere sitt 
medlemskap fra Aktiv mens vi venter. 

Med fokus på kundene
Våre verdier «profesjonell, 
entusiastisk og raus» sammen med 
våre kundeløfter som sier at det 
skal være trygt å være på Bølgen, 
kundene skal møtes med vennlighet 

og høy grad av service slik besøket 
blir uforglemmelig, skal gjøre Bølgen 
bad & aktivitetssenter til det beste 
møtestedet for helse og glede i 
badebyen Drøbak.
 Og så langt er vi på god vei! 
Det første målet vi hadde for 
antall medlemmer var 1000 på 
åpningsdagen. Den 8. juni hadde vi 
1009 medlemmer. Det neste målet var 
2000 medlemmer innen utgangen av 
året, og 31. desember hadde vi 2100 
betalende medlemmer! 
 Vi har møtt kundene med et 
rikt og variert gruppetimetilbud, 
tilpasset forskjellige brukergrupper. 
For seniorer har formiddagens Aktiv 
senior-timer blitt veldig populære. 
I tillegg til trening, benytter mange 
av deltakerne seg av kafeens tilbud 
for en koselig prat og mat og drikke. 
Vanntrimtimene, som også er et flott 
tilbud til grupper som har behov 
for mer skånsom aktivitet, er et 
meget populært tilbud og timene 
blir fulltegnet på kort tid. Videre er 
bl.a. BasisBall-timene, TRX-, mølle- og 
sykkeltimene populære, og vi opplever 
at svært mange møter fast på timene, 
både av de som har trent hele livet 
og de som aldri har satt sine ben på 
et treningssenter tidligere. Som en 
del av medlemsabonnementet er det 
på timeplanen også et rikt utvalg av 
yogatimer som ashtanga, yin yoga og 
mediyoga.

Aktiviteter
Siste helgen i august inviterte vi 

til åpent treningssenter med en 
spesialsydd gruppetimeplan. 
 I september var vi med på den 
nasjonale satsingen Den store 
badedagen med halv pris på inngang 
til badet og ekstra moro for de som 
kommer.
 Videre har vi arrangert løpeskolen, 
yoga workshops, sykkelmaraton 
og hatt lysfest i terapibassenget 
rett før jul. Vi har også hatt et stort 
antall barn på svømmekurs, både på 
baby- og småbarnskurs og i Bølgen 
Livredningsklubb.

Kafeen og barnepassen
Bølgen kafé har vært et populært 
møtested fra dag én. Med kafébord i 
forbindelse med hovedresepsjonen, 
i badet og ute på balkongen, er det 
mulig å kose seg med et rikt tilbud av 
god hjemmelaget mat. Daglig serveres 
gode lunsjsupper til en rimelig pris. 
Den generøse Bølgen-burgeren og 
ekte italiensk pizza har begge er blitt 
salgskometer.
 Barnepassen har hatt en stigende 
kurve i bruk etter som tiden har gått, 
og særlig etter at tilbudet ble bakt 
inn i medlemsabonnementet økte 
belegget betraktelig. Avdelingen 
er ikke stor, men åpenheten mot 
resepsjonsområdet og ned mot badet 
gjør arealet lyst og luftig og det er lett 
å trives!

Tiden etter åpning har dermed vært 
ekstremt inspirerende og morsom og 
det har vært fantastisk å se så mange 
som har ønsket å benytte seg av våre 
tilbud og vi gleder oss til å bygge 
videre på den gode starten vi har hatt.
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Bølgen helseklinikk 
Terapeutene på Bølgen helseklinikk 
kom endelig inn i Bølgens nye og 
fine lokaler fra juni 2019, etter å ha 
holdt til i lokaler i Dyrløkkeveien den 
siste tiden. Flyttingen gikk fint og 
terapeutene kunne umiddelbart starte 
å praktisere.  
 I første halvdel av 2019 var det 
tre erfarne terapeuter i praksis 
(fysioterapeut, naprapat og osteopat) 
og fra oppstart på Bølgen kom en 

fjerde terapeut (osteopat) inn og ble 
en del av den tverrfaglige klinikken. 
Terapeutene samarbeider internt, 
men også med personlige trenere 
og instruktører. Dette er avgjørende 
for å skape et godt arbeidsmiljø 
og for å gi pasienter/kunder den 
optimale kompetansen vi har ønsket 
å gi. Klinikken samarbeider også 
med andre aktører innen helse i 

kommunen, blant annet fastleger. 
 Bølgen helseklinikk har i løpet 
av 2019 klart å skape seg et navn 
i kommunen, samt til en viss 
grad utenfor kommunegrensen. 
Terapeutene har hatt fulle lister, men 
tok inn alle nye pasienter fortløpende. 
Klinikken har bidratt til å gi Bølgen 
som helhet et godt og viktig renommé. 
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Bølgen bad & aktivitetssenter

– ÅPENT OG INVITERENDE

Åpent og inviterende ligger Bølgen 
bad & aktivitetssenter (tegnet av 
White arkitekter Oslo) på toppen av et 
fjellplatå på Seiersten i Drøbak med 
utsikt mot fjorden. 
 Her skal alle kjenne seg velkommen 
og det skal være et trivelig sted å 
besøke, trene og jobbe. Besøkende 
og forbipasserende skal oppleve at 
det skjer noe på Bølgen både på dag- 
og kveldstid. Rom, mellomrom og 
hvordan de er koblet sammen med 
hverandre, samt forholdet mellom 
inne og ute, var sentralt i prosjektet. 
 Anlegget ligger i umiddelbar nærhet 
til den lokale skolen og i kort avstand 
fra byens sentrum. Bygget er plassert 
i en skråning og man beveger seg fra 

inngangen og opp en liten trapp til 
hovedresepsjon og kafeen som er på 
nivå med Frognhallens tribune.
 Badet er oppdelt i områder 
og rom med ulike funksjoner og 
stemninger. I det store rommet 
finner vi idrettsbassenget, i det høye 
rommet er sklien, klatreveggen og 
bølgebassenget, i den mer intime 
delen av rommet er det barnebasseng 
og boblebad og videre inn i eget rom 
er terapibassenget plassert.
 En trapp opp ligger trenings-
senteret med rom og saler som 
vekselsvis henvender seg ut mot 
stadion, fjorden, inn mot skogen, fjellet 
og med et glimt mot badets ulike 
deler.

Alle foto denne siden: Annette Larsen/White Arkitekter. Modeller: Oslo Synkron
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For�en�innsats�som�er�gjort�av�de�ansatte�–�og�for�en�
oppslutning�vi�har�hatt�fra�innbyggerne�i�Frogn�kommune�
og omegn!

Jeg ønsker å takke alle de ansatte for den formidable innsatsen 
som er gjort i venteperiode, ved oppstart og så i full drift første 
driftsårs av Bølgen bad & aktivitetssenter.

At vi skulle klare å nå våre mål for antall medlemmer og 
besøkende til tross for den store forsinkelsen er imponerende.

Og for en oppslutning vi har hatt fra innbyggerne i kommunen. 
Ved utgangen av 2019 hadde vi over 2100 betalende medlemmer, 
det tilsvarer over 13 prosent av alle kommunens innbyggere!

Takk til alle dere som benytter oss, det vil hjelpe oss med å holde 
tilbudet på Bølgen opp på et bra nivå også videre i 2020.

Jeg gleder meg til fortsettelsen på Bølgen og til å se hvordan dette 
påvirker folkehelsen i målbare tall på sikt!

SivKatrin Ramskjell 
Daglig leder

DAGLIG LEDER  
HAR ORDET
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Vår visjon er  
å skape det  
beste møtestedet  
for helse og glede  
i badebyen  
Drøbak
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Bølgen bad & aktivitetssenter · Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
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bolgenbad.no

 64 90 62 80  @bolgenbad  facebook.com/bolgenbad

Frogn kommune
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Økonomisk oversikt - drift 
1000 kroner 
 

 Note 
Regnskap 

2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap 

2018 

DRIFTSINNTEKTER          

Brukerbetalinger  -8 495 -12 911 -17 805 -704 

Andre salgs- og leieinntekter  -2 567 -5 553 -7 659 -6 224 

Overføringer med krav til motytelse 8 -5 566 -6 878 -22 -1 571 

Overføringer uten krav til motytelse 8 -10 200 -10 200 -13 856 -18 400 

Sum driftsinntekter  -26 829 -35 542 -39 342 -26 898 

           

DRIFTSUTGIFTER          

Lønnsutgifter  18 306 16 978 16 978 14 204 

Sosiale utgifter  4 294 5 725 5 725 3 793 

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  9 280 14 047 14 047 4 484 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  0 0 0 0 

Overføringer  457 568 568 573 

Avskrivninger  0 0 0 0 

Sum driftsutgifter  32 337 37 317 37 317 23 054 

           

Brutto driftsresultat  5 508 1 776 -2 024 -3 845 

           

EKSTERNE FINANSINNTEKTER          

Renteinntekter og utbytte  -46 0 0 -20 

Sum eksterne finansinntekter  -46 0 0 -20 

           

EKSTERNE FINANSUTGIFTER          

Renteutgifter og låneomkostninger  96 516 516 1 

Avdrag på lån  412 1 508 1 508 0 

Sum eksterne finansutgifter  508 2 024 2 024 1 

           

Resultat eksterne finanstransaksjoner  462 2 024 2 024 -19 

           

Motpost avskrivninger  0 0 0 0 

Netto driftsresultat  5 971 3 800 0 -3 863 

           

BRUK AV AVSETNINGER          

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 11,12 -4 061 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 11,12 -3 860 -3 800 0 0 

Sum bruk av avsetninger  -7 921 -3 800 0 0 

           

AVSETNINGER          

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0 

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk  0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 11,12 4 061 0 0 0 

Avsatt til bundne fond  0 0 0 0 

Sum avsetninger  4 061 0 0 0 

          

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  2 111 0 0 -3 863 
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Økonomisk oversikt - Investering 
1000 kroner 

  Noter Regnskap 2019 
Regulert  

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018 

FINANSIERINGSBEHOV      
Investeringer i anleggsmidler 6 1 471 0 0 2 441 

Kjøp av aksjer og andeler 4 7 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket  7 797 0 0 0 

Årets finansieringsbehov  9 275 0 0 2 441 

      
FINANSIERING      
Bruk av lånemidler 1)

  -9 104 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -171 0 0 -467 

Sum ekstern finansiering  -9 275 0 0 -467 

      
Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

Bruk av avsetninger  0 0 0 0 

Sum finansiering  -9 275 0 0 -467 

      
Udekket / Udisponert 12 0 0 0 1 973 

 

1)  Det er ikke formelt vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2017-2019. Regnskapet er imidlertid avsluttet ihht intensjonen og regnskapene lagt 

frem for kommunestyret 
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Balanseregnskapet 
1000 kroner 

  Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER    
A. ANLEGGSMIDLER    

Utstyr, maskiner og transportmidler 6 10 151 8 680 

Pensjonsmidler 3 3 873 1 944 

Aksjer og andeler 4 32 25 

Sum anleggsmidler  14 056 10 648 

    

B. OMLØPSMIDLER    

Kortsiktige fordringer 7 9 558 6 973 

Kasse, postgiro, bankinnskudd  3 117 2 534 

Premieavvik 3 87 0 

Sum omløpsmidler  12 762 9 507 

    

Sum eiendeler  26 818 20 155 

    
EGENKAPITAL OG GJELD    

C. EGENKAPITAL    

Disposisjonsfond 11 -201 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk1) 12 0 -4 061 

Regnskapsmessig merforbruk 12 2 111 0 

Udekket i investeringsregnskapet 2) 12 0 7 797 

Kapitalkonto 5 -889 -8 654 

Sum egenkapital  1 020 -4 918 

    

D. GJELD    
LANGSIKTIG GJELD    

Pensjonsforpliktelser 3 -4 475 -1 994 

Andre lån 7,9 -8 699 -9 111 

Sum langsiktig gjeld  -13 174 -11 105 

    

KORTSIKTIG GJELD    

Annen kortsiktig gjeld 7 -14 665 -4 033 

Premieavvik 3 0 -99 

Sum kortsiktig gjeld  -14 665 -4 132 

    

Sum egenkapital og gjeld  -26 818 -20 155 

    
MEMORIAKONTI:    

Ubrukte lånemidler  7 9 111 

Motkonto for memoriakontiene  7 -9 111 

Sum memoriakonti  0 0 

 

1) Mindreforbruket i drift pr. 31.12.2018 er forutsatt vedtatt disponert og avsettes disposisjonsfond i 2019.  

2) Udekket i investeringsregnskapet pr. 31.12.2018 er forutsatt vedtatt dekket ved bruk av ubrukte lånemidler 
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Noter 

Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF avlegger regnskapet etter kommunale prinsipper. Regnskapet er utarbeidet i henhold 
til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god 
kommunal regnskapsskikk.  
Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper. 
 
Arbeidskapitalprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, 
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.  
 
Bruttoprinsippet betyr at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. 
 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. For lån er kun den delen av lån som faktisk 
er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.     
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 
anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Avskrivningene startes året etter at prosjektet er ferdigstilt. 
 
Omløpsmidler    
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
 
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi.    
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
 
Regnskapene for 2017 og 2018 er presentert kommunestyret men ikke vedtatt særskilt. I avslutningen av regnskapet 
for 2019 er regnskapene forutsatt vedtatt og disposisjoner er gjennomført i henhold til intensjonene.  
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Note 2 Arbeidskapital 
1000 kroner 

 

Balanseregnskapet: 31.12.2019 31.12.2018 Endring 

2.1 Omløpsmidler 12 762 9 507 3 255 

2.3 Kortsiktig gjeld  14 664  4 132 10 532 

Sum arbeidskapital -1 902 5 375 -7 277 

    
Drifts- og investeringsregnskapet:       

    
Anskaffelse av midler:    

Inntekter driftsregnskap 26 829   

Inntekter investeringsregnskap 171   

Innbetalinger vedrørende eksterne finanstransaksjoner 9 150     

Sum anskaffelse av midler 36 150   36 150 

    

Anvendelse av midler:    

Utgifter driftsregnskap eks. avskrivninger 32 337   

Utgifter investeringsregnskap 1 471   

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 514     

Sum anvendelse av midler 34 322   34 322 

    

Anskaffelse - anvendelse av midler   1 828 

Endring ubrukte lånemidler (reduksjon) 0 0 -9 104 

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 0 0 -7 277 

Endring arbeidskapital i balansen 0 0 -7 277 

Differanse  0 0 0 

 

 

Foretakets balanseførte arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.  Dette skal samsvare 
med differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. 

Note 3 Pensjon 
1000 kroner 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen         
Selskapet har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen 
sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 
 
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte 
regler. AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 
dekning av framtidige AFP-pensjoner.  
 
     
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. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  
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Pensjonskostnad (F§ 13-1 C) 2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 737 1 518 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 169 76 

-forventet avkastning på pensjonsmidlene -125 -49 

= Nto pensjonskostnad (eks. adm) 1 781 1 545 

+ Sum amortisert premieavvik -16 -28 

+ Administrasjonskostnad 92 77 

= Samlet pensjonskostnad (inkl adm) 1 857 1 594 

 
   
Ansattes andel av pensjon 
Ansatte trekkes 2 % av bruttolønn.  
Ansattes trekk for 2019 utgjør kr 326 000. 
 
Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot 

kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt premie er lavere skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot 

kortsiktig gjeld.  

Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år.  
 
Premieavvik 2019 2018 

Innbetalt premie (eks adm) 1 928 1 624 

Netto pensjonskostnad  (eks adm) 1 781 1 546 

Årets premieavvik 147 78 

Arbeidsgiveravgift av premieavvik 14,1% 21 11 

 
 
Akkumulert premieavvik 2019 2018 

AKKUMULERT PREMIEAVVIK   

    Akkumulert 01.01. -87 -193 

 +/- Premieavvik for året 147 78 

 -/+ Resultatført tidligere års premieavvik -16 -28 

 = Akkumulert premieavvik 31.12 76 -87 

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 14,1% 11 -12 

 
 
Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og 

langsiktig gjeld. 

Pensjonsmidler og forpliktelser 2019 Arb.g avg 2018 Arb.g avg 

Brutto pensjonsmidler 31.12 3 873   1 944  

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 4 400 -74 1 988 -6 

= Netto pensjonsforpliktelse -527 -74 -44 -6 

 

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny 

beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for 

pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket 

mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for 

pensjonsmidlene. 
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Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik 
2019  2018  

Midler Forplikt. Midler Forplikt. 

Faktisk verdi 01.01. 1 820 2 494 271 393 

Estimert verdi 01.01 (regnsk.01.01.) 1 943 1 988 266 459 

 =  Estimatavvik midler/ forpliktelse  pr. 01.01 -123 506 5 -66 

 

Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2019: 

Forutsetninger 2019 2018 

Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,50 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- regulering (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 % 

Forventet pensjonsregulering 2,20 % 2,20 % 

 
 

Antall personer omfattet av ordningen 01.01.2019 01.01.2018 

aktive 50 50 

oppsatte 2 0 

pensjonister 0 0 

Totalt 52 50 

 
 

Note 4 Aksjer og andeler i varig eie 
1000 kroner 

Selskapets navn 
Eierandel i 
selskapet 

Markeds-
verdi 

Tilgang/ 
Avgang 31.12.2019 31.12.2018 

Andeler    
  

Badelandene.no SA 1 andel ukjent 0 25  25  

KLP egenkapitaltilskudd    7 7  0 

Sum     7 32  25  

 

Note 5 Kapitalkonto 
 1000 kroner 

DEBET   KREDIT   

     

 
 IB pr 01.01 8 654  

     

Debetposter i året:  Kreditposter i året:  

Endring pensjonsforpliktelse KLP 2 413  
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 

transportmidler 
1 471  

Endring aga netto forpliktelse  KLP 68  Kjøp av aksjer og andeler 7  

Bruk av lån 9 104  Avdrag eksterne lån 412  
  Endring pensjonsmidler KLP 1 930  

     

    UB pr 31.12 889  

 

Kapitalkonto er balanseført verdi av anleggsmidler minus langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser 

egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. 
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Note 6 Varige driftsmidler  
1000 kroner 

Utstyr / maskiner / transportmidler Utstyr/ inventar SUM 

Anskaffelseskost 01.01 8 680  8 680  

Årets tilgang 1 471  1 471  

Årets avgang  0  0  

Anskaffelseskost pr. 31.12 10 151  10 151  

Tidligere års avskrivninger   

Årets avskrivninger 0  0  

Nedskrivninger 0  0  

Akkumulerte avskrivninger 0  0  

Bokført verdi pr. 31.12. 10 151  10 151  

   

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0  0  

Økonomisk levetid 10 år  

Avskrivningsplan Lineær  

 

Det er gjennomført investeringer i utstyr og inventar på følgende prosjekter; 

 

Prosjekt Navn Tidligere år 2019 Sum 

8001 Inventar/ utstyr badet             3 067                775      3 842  

8002 Inventar/ utstyr treningssenteret             3 872                529      4 401  

8003 Investering bygg felles             1 740                167      1 907  

  Sum             8 680             1 471    10 150  

 

 

Note 7 Mellomværende med kommunen 
1000 kroner 

Kommunal virksomhet - navn: 
            31.12.2019           31.12.2018 

  Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld 

Frogn kommune   1 946 9 640 6 808 10 041 

Sum   1 946 9 640 6 808 10 041 
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Note 8 Oversikt over fordeling av inntekter og utgifter på egen kommune, 

interkommunale selskaper og andre 
1000 kroner 

 

  2019 2018 

Foretakets inntekter (minus brukerbetalinger) 18 334  26 179  

Fordeler seg på egen kommune 14 681  23 775  

Fordeler seg på andre 3 653  2 405  
 

  
Foretakets utgifter samlet (minus lønn, sos utgifter og avskrivninger) 9 737  5 057  

Herav med motytelse 457  573  

Herav uten motytelse 9 280  4 484  
 

  
Fordeler seg på egen kommune 1 574  959  

Fordeler seg på andre 8 163  4 098  

 

 

Note 9 Langsiktig gjeld og avdrag 
1000 kroner 

Fordeling lånegjeld 2019 2018 

Frogn kommune                    8 699                       9 111  

      

Sum (selskapets  langsiktige gjeld) 8 699 9 111 

Ubrukte lånemidler                    7                       9 111  

 
 
Selskapet har en langsiktig gjeld til Frogn kommune. Dette lånet skal nedbetales over 10 år som annuitetslån med 
rentesats tilsvarende innskuddsrenten på kommunens driftskonto. 
Som følge av forsinket oppstart har nedbetalingen blitt utsatt og renter og avdrag er kun beregnet for 2. halvår i 
2019. 
 
 

Avdrag 

  2019 2018 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 412 0 

Beregnet minste lovlige avdrag 0 0 

Avvik 412 0 

 

Selskapet har i 2019 betalt mer enn lovens minste krav til avdrag. Varige driftsmidler avskrives året etter 
ferdigstillelse og avskrivninger vil derfor ikke her beregnes før fra 01.01.2020. Årets avskrivning er en faktor i 
beregning av minste lovlige avdrag. Avskrivninger lik 0 gir minste lovlige avdrag lik 0.  
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Note 10 Årsverk, godtgjørelse og revisorhonorar 
1000 kroner 

Årsverk 2019 faste 2019 variable 2018 faste 2018 variable 

Antall årsverk i det kommunale foretaket 38,4 2,2 21 0 

 

Ytelser til ledende personer, 1 000 kroner 2019 2018 

Daglig leder   
Lønn  1 076 1 018 

Pensjon 160 156 

Styreleder   
Lønn  80 105 

Øvrige styremedlemmer   
Lønn  233 200 

 

Godtgjørelse  til revisor 2019 2018 

Regnskapsrevisjon 58 24 

Forvaltningsrevisjon 0 0 

Rådgivning 0 0 

Sum 58 24 

 

Note 11 Avsetning til og bruk av fond 
1000 kroner 

Disposisjonsfond 

Samlet avsetning og bruk av fond i året 2019 2018 

Beholdning pr 01.01 0 0 

Avsetning til fond 4 061 0 

Bruk av avsetning 3 860 0 

Beholdning pr. 31.12. 201 0 

 

Note 12 Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk 
1000 kroner 

  2019 2018 2017 

Mindreforbruk drift  3 863 198 

Merforbruk drift 2 111   
Udekket investering 0 1 973 5 824 

 

I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 og 2018 ble ikke mindreforbruket i drift og merforbruket i 

investering vedtatt disponert/ dekket. Ved avslutningen av regnskapet for 2019 forutsetter vi vedtatte regnskaper og 

disponerer/ dekker mindreforbruk/ udekket i henhold til intensjonene i de regnskaper som er lagt frem for 

kommunestyret.   
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Vedlegg 

Spesifikasjon av drift treningssenter 
1000 kroner 

  Trening 

  Oppr. budsjett Revidert budsjett Regnskap 2019 

5 Salgsinntekter - 10 464  - 5 951  -1 395  

6 Andre inntekter                                         -    - 4 513  -3 905  

Sum inntekter - 10 464  -10 464  -5 300  

1 Lønnskostnader                                   1 985                                       1 985                             1 542  

2 Kjøp av varer og tjenester                                   3 618                                       3 618                             2 109  

Fordeling felleskostnader inkludert lønn felles                                   2 833                                       2 833                             2 609  

4 Merverdiavgift og andre overføringer                                         -                                               -                                      3  

Sum driftskostnader                     8 436                                       8 436                             6 262  

Driftsresultat - 2 028  - 2 028                                962  

3 Finanskostnader                                   1 053                                       1 053                                  81  

Årsresultat - 975  - 975                             1 043  

 

Årsresultatet viser et underskudd på 1,043 millioner kroner etter overføringer fra kommunen. Overføringen fremgår 

i linjen andre inntekter. Underskuddet er en følge av at anlegget ble ytterliggere forsinket enn det som lå til grunn 

for kommunens inntektskompensasjon. 

Treningssenteret er belastet med 16% felleskostnader. Felleskostnadene omfatter ansvarene administrasjon, 

marked, resepsjon og teknisk drift. 

Det er budsjettert med avskrivinger på 1 million kroner. Avskrivingen vil ikke synes før i regnskapet for 2020. I 

regnskapet for 2019 er det denne posten lagt inn treningssenterets andel av renter og avdrag på lån til kommunen. 
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KONTROLLUTVALGET I 

FROGN KOMMUNE 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: 

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

Besøksadresse:  

Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58 
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

Frogn kommunestyre 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
20/00045-4 Kjell Tore Wirum 29.04.2020 

Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt 
årsregnskap for 2019 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om 
årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om 
årsregnskapet.  

Kontrollutvalget har i sitt møte 6.mai 2020 behandlet Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
sitt årsregnskap og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget 
for vår uttalelse: 

 Årsregnskap 2019 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF

 Årsberetning 2019 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF

 Uavhengig revisors beretning for 2019

I tillegg har daglig leder og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget konstaterer at Drøbak Frogn Idrettsarena KF har et 
regnskapsmessig merforbruk på 2,111 mill. kroner. Netto driftsresultat er negativt 
med 5,971 mill. kroner. Årsaken til avvikene er kommentert i årsberetningen. 

Kontrollutvalget merker seg at det (jf. kommuneloven § 14-7 (d-f)) i årsberetningen 
redegjøres for  

- iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard,

- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og

- iverksatte og planlagte tiltak for å fremme formålet i likestillings- og
diskrimineringsloven.

Revisors beretning er avlagt med følgende bemerkning: 

«I årsberetning og i note 1 til årsregnskapet er det opplyst at kommunestyret har fått 
presentert årsregnskapene for 2017 og 2018, men at disse ikke er formelt vedtatt. 
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Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Vår ref.: 20/00045-4  Side 2 av 2 

Videre opplyses at styret ved avslutningen av 2019 regnskapet har forutsatt at 
fremlagte regnskaper for 2017 og 2018 vedtas slik de er presentert av 
kommunestyret.» 
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 tredje ledd påsett 
at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
           

Drøbak, 06.05.2020 
 
 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 
 
 

Eva Anderssen/s./ 
leder 

 
                                                     
Kopi:  
Formannskapet 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 22/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00165-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 06.05.2020 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte. 

Vedlegg: 
Frogn KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon, Gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 - 2019, Frogn kommune Tilsyn 2010-2018, KOFA 
Avgjørelser 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 02.12.19 i sak 39/19 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende:  

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes virksomhet 
og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal 
gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Vedlagt følger oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 
2006-2019. 

Eksterne tilsyn 
Vedlagt følger oversikt over gjennomførte tilsyn med Frogn kommune for perioden 
2010-2018 samt planlagte tilsyn i 2020. 

KOFA avgjørelser 
Vedlagt følger oversikt over avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) mot Frogn kommune, enten alene eller gjennom felles innkjøp, for perioden 
2003-2017. 

Folkehelseprofil 
Vedlagt følger folkehelseprofil 2019 for Frogn kommune, utarbeidet av 
Folkehelseinstituttet. 

Kommunefakta 
Vedlagt følger kommunefakta fra SSB. 
For ytterligere informasjon og nøkkelfakta: 
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/frogn 
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VURDERING 
Vedlagt følger 1.utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 for 
forvaltningsrevisjon i Frogn kommune.  
Utkastet blir utgangspunkt for kontrollutvalgets diskusjon og behandling. 
 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen vil bli endret i samsvar med de innspill som fremkommer i 
møtet. 
 
 
Ås, 30.04.20 20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, VESTBY, ÅS 

 
 

 

 

 

 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 
For 
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April 2020 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Frogn 
kommunes forvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder muntlige innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann, 
skriftlige innspill fra hovedtillitsvalgte i kommunens, skriftlige innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer samt gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan 
følges opp/undersøkes i forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser 
dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret ønsker dette. 
 

1.2 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av kommuneloven § 23-3 første ledd: 
 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak.» 

 
Forvaltningsrevisjon er todelt:  
For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning. 
For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner. 
 

1.3 Forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning, herunder kommunens 
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon, vil blant annet bli vurdert ut i fra følgende 
fokusområder:  

• Regelverksetterlevelse 
• Måloppnåelse 
• Produktivitet  
• Kvalitet. 

 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning vil også omfatte eventuelle 
kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
Dette skyldes at dette er organisasjonsformer som ikke er selvstendige rettssubjekt, 
men regnes som en del av kommunen. 
 

1.4 Forvaltningsrevisjon i selskap 
Fokuset i en forvaltningsrevisjon av selskap vil være på selve selskapet, og vil for 
eksempel handle om selskapet drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, og om det drives i samsvar med lover, regler, vedtektsfestet formål 
og/eller på en økonomisk forsvarlig måte. 
Forvaltningsrevisjon av selskap vil omfatte selskap som er egne rettssubjekt og som 
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er heleid av en eller flere kommuner eller fylkeskommuner. 
For Frogn kommune vil dette omfatte følgende selskap: 
 Drøbak Vaskeri AS 
 Follo brannvesen IKS 
 Follo Ren IKS 
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 
 

1.5 Metode og gjennomføring 
1.5.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har tatt utgangspunkt i handlingsprogrammet 2020-2023, 
tidligere planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroller, SSB sin kommunefakta for Frogn 
kommune, gjennomførte eksterne tilsyn med kommunen, Folkehelseprofil 2019,  
 

2 Risiko og vesentlighet 
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen 
av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med tanke på risiko- og 
vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon. 
 
En ser her på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en 
effektiv drift, god kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som 
foregår i kommunen for å sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering 
av hvilke konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og 
sannsynligheten for at det vil skje. Når de ulike risikofaktorene, er identifisert og 
vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er 
iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i 
forhold til kommunens målsettinger. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 
 
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til 
avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
 
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av 
alvorsgraden i den trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til 
kommunens måloppnåelse. 
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form 
av et faktisk avvik – hvor ille er det? 
Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en 
vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor 
negativ betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere 
området som vesentlig. 
Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra 
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser 
situasjonen ut fra. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og 
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involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. 
Ulike aktører med ulike ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er 
vesentlig – for hvem er det ille? 
Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 
 

• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av 
vesentlighet trolig variere mellom de politiske grupperingene.)  

• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester 
anser som vesentligst.  

• Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne 
innenfor et tjenesteområde anser som vesentligst.  

• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 
Det er svært vanskelig å måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet 
opp mot hverandre. Vi måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, 
vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at kontrollutvalget kan 
prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså ikke 
nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en 
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 
 
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes 
ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor 
skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke 
områder de mener det er mest vesentlig å undersøke.  
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3 Oversikt over identifiserte risikoområder 
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 
 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 

for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 
 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 

risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 
 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 

for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 

3.1 Kommunal drift 
Nedenfor følger en oversikt over områder hvor det er vurdert risiko for blant annet 
manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller kvalitet. 
 

Risikoområde Risikofaktorer Vesentlighet Kommentar Vurdering 

Anskaffelser • Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for 
kostnadsineffektive 
kjøp 

• Risiko for 
økonomiske 
misligheter knyttet til 
innkjøp 

• Ikke optimale 
priser/innkjøp for 
kommunen 

• Økonomiske 
tap, herunder 
erstatningssøks
mål og bøter 
pga. feil i 
innkjøpsprosess
en og at 
kommunen 
kjøper inn til for 
høy pris 

• Negativt 
omdømme 

Ble sist fulgt opp som et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 
2011. Det er 
kommet en ny lov med forskrifter i 
2016. Fra 12.02.2020 er det 
fastsatt nye nasjonale 
og EØS-terskelverdier for 
anskaffelser. 
Anskaffelser vil delvis bli 
undersøkt gjennom revisjonens 
oppgave om Forenklet 
etterlevelseskontroll innen 
økonomiforvaltningen for 
revisjonsåret 2019. 
 
Det er opprettet et Felles 
innkjøpskontor (FIK), et 
innkjøpssamarbeid mellom Follo-
kommunene Vestby, Ås, 
Nesodden og Frogn. 
Vertskommune er Vestby 
kommune. Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 50 
avtaler og gjennomfører større 
anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

M 

GDPR / Personvern • Risiko for at 
personsensitiv 
informasjon kan 
komme på avveie 

• Risiko for regelbrudd 

• Erstatningssøks
mål 

• Negativt 
omdømme 

Nye personvernregler vedtatt i 
2018. 
Frogn kommune har ansvar for å 
sørge for at personopplysninger 
er tilstrekkelig sikret. 
Frogn kommune har et 
personvernombud som skal verne 
personverninteressene til både 
innbyggere og ansatte i 
kommunen. 

M 
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Internkontroll 
(saksbehandling,  
delegert myndighet etc.) 

• Risiko for at saker 
ikke blir tilstrekkelig 
forberedt. 

• Risiko for at vedtak 
ikke blir iverksatt og 
tilfredsstillende fulgt 
opp 

• Risiko for at 
delegasjonsreglemen
tet ikke blir fulgt 

• Svekket 
rettssikkerhet 
for innbyggerne 

• Forskjellsbehan
dling – ulik 
saksbehandling 

• Klagesaker – 
merkostnader 

• Negativt 
omdømme  

 M 

Økonomisk  
internkontroll 

• systemer, rutiner og 
retningslinjer, og om 
disse er egnet til å 
sikre god 
økonomistyring og 
formuesforvaltning. 

Signaler om noe 
strammere 
økonomiske rammer 
i Frogn kommune 
gjør at dette også 
fremstår som ett 
aktuelt område å 
se nærmere på 

Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området. 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen økonomi-feltet: 

• Renovasjonsutgifter i 5 Follo-
kommuner (2005) 

• Selvkost avgifter og gebyrer 
(2010) 

• Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 
(2018) 

• Selvkost VAR (2019) 

M 

Gjennomføring av  
investeringsprosjekter  

• Risiko knyttet til 
fremdrift og 
ferdigstillelse av 
prosjekter 

• Risiko for 
budsjettoverskridelse
r 

• Risiko for mangelfull 
etterlevelse av 
regelverket om 
offentlige 
anskaffelser 

• Risiko for at krav til 
kontrakts- og 
leverandøroppfølging 
ikke overholdes 

• Kostnadssprekk 
kan føre til økte 
gebyr og relativt 
store 
økonomiske tap 

• Kvalitetsutfordri
nger 

• Forsinkelser i 
prosjekt kan 
føre til at 
inntektsstrømm
en fra 
investeringen 
forsinkes, med 
følger for øvrig 
virksomhet 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Prosjektstyring (2013) 

• Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 
(2018) 

 
Forvaltningsrevisjon gjennomført i 
2018. Følges opp i 2020. 

M 

Økonomistyring i  
investeringsprosjekt 

• Det blir ofte stilt 
spørsmål om 
kostnadsnivået på 
kommunens 
byggeprosjekter og 
det kan være 
ønskelig med en 
ekstern vurdering av 
kostnadsnivået på 
byggeprosjekter.  

 Noe etterslep i gjennomføring av 
investeringsprosjekter. 
Kommunen har også hatt noen 
saker med 
konflikt med entreprenører. 
Generell forvaltningsrevisjon og 
undersøkelser av konkrete 
prosjekter vil kunne være aktuelt. 

M 

Drøbak Frogn  
Idrettsarena KF 

• organisasjonsform  

• samarbeid med 
kommuneadministras
jon, herunder 
rolleforståelse 
mellom 
administrasjon og 
styret/daglig leder i 
foretaket. 

 Ble stiftet 14.03.2016 og registrert 
i Brønnøysundregistrene 
18.05.2017.  
KF-et følges opp gjennom 
revisors arbeid med 
regnskapsrevisjon samt 
kontrollutvalgets behandling av 
årsregnskapet for KF-et. 
 

M 

Plan- og  
Byggesaksbehandling 

• aktuelt å se nærmere 
på status 

• hvordan saker har og 
blir prioritert 

• likebehandling mv. 

 Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Likebehandling i byggesaker 
(2006) 

• Byggesaksbehandling (2012) 
 

M 
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Området følges også opp i 
forbindelse med 
Sivilombudsmannens uttalelse 
om kommunens 
saksbehandlingstid og rutiner for 
byggesaker. 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

Likebehandling i  
byggesaker 

• Vi politikere får ofte 
spørsmål om 
likebehandling i 
byggesaker.  For å 
kunne svare ut dette 
er det ønskelig med 
en ekstern vurdering 
av om det er 
likebehandling i 
byggesakene 

 Det ble gjennomført egen 
forvaltningsrevisjon på området i 
2006. 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

M 

Helse- og  
omsorgstjenester 

• Risiko for 
kommunikasjonssvikt 
eller manglende 
samhandling 

• Risiko knyttet til 
saksbehandlingspros
esser. 

• Brukere får ikke 
nødvendige 
tjenester 

• Brukere får ikke 
individuell plan 

• For lite 
brukermedvirkni
ng 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Hjemmebaserte tjenester 
(2008) 

• Kvalitet i tilbudet til beboere i 
institusjon (2009) 

• Samhandlingsreformen 
(2013) 

• Helse- og omsorgstjenesten 
(2018) 

M 

Oppvekst • Risiko for dårlig 
læringsmiljø 

• Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for at meldte 
hendelser ikke blir 
fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

• Risiko for at det ikke 
jobbes tilstrekkelig 
systematisk med det 
psykososiale 
skolemiljøet 

• Risiko for manglende 
oppfølging av elever 
med særlige behov 

• Risiko for 
utilstrekkelig 
tilrettelegging av 
undervisningen 

• Vesentlig for 
den enkelte 
elev. 

Grunnskole er et stort og 
krevende tjenesteområde.  
 
Utfordringer relatert til elevenes 
psykososiale miljø, trivsel og 
psykiske helse er økende.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Barn i fosterhjem (2006) 

• Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet (2011) 

• Psykisk helsearbeid for unge 
(2013) 

• Barnevern (2015) 

• PP-tjenesten (2016) 

• Tidlig innsats og forebygging 
(2019) 

 
I kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 er barnehage og 
skole et delområde under 
kommunens hovedmål for 
Livskvalitet og folkehelse. 
 
Det er gjennomført eksterne tilsyn 
med kommunen innenfor 
spesialundervisning og 
språkopplæring. 

H 

Ansatte og personale • Manglende 
medbestemmelse og 
delaktighet i 
endringsprosesser i 
kommunen for 

 Området er ikke fulgt opp som 
eget forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt er 
gjennomført som delvis 

M 
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ansatte omhandler ansatte: 

• Etikk og habilitet i Frogn 
kommune (2017) 

Utleieboliger • plikten til å skaffe alle 
innbyggere et trygt 
husvære? 

• Hvordan oppleves 
leietakernes 
privatøkonomi seg?  

• Oppfyller 
kommunens lovens 
krav til at beboere av 
kommunale 
leiligheter lever over 
lovens 
minimumsgrense 
økonomisk ? 

• Utleie av boliger 
er et krevende 
område der det 
lett kan oppstå 
friksjon. 

Boligkontoret har ansvaret for 
utleie/leie - tildeling av 
kommunale boliger (ca. 200 
boliger), overtakelse og 
tilbakelevering av leiligheter, 
oppsigelser av kontraktsforhold,  
bostøtte og startlån. 

M 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Frogn 

• I hvilken grad makter 
Frogn kommune 
følger opp mottakere 
av økonomisk 
sosialhjelp, herunder 
søkere som gis 
avslag. 

• Hjelpes mottakerne 
tilbake til en trygg 
hverdag ? 

• Risiko for mangelfull 
samhandling mellom 
Frogn kommune og 
NAV 

• Mangler i 
tjenesten kan få 
store 
konsekvenser 
for de det 
gjelder. 

•  

NAV Frogn står overfor 
utfordringer knyttet til integrering 
av flyktninger, brukere med 
sammensatte behov, knappe 
budsjetter samt omstillingen for å 
møte et stadig krevende 
samfunnsoppdrag.  
 
Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon på feltet i 
perioden 2006-2019. 
 
Det ble utført tilsyn med NAV 
Frogn i 2014 vedrørende lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre 
forsvarlig tildeling og 
gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram.  
Det ble ikke funnet avvik ved 
tilsynet. 
 
Stor reform som har virket noen 
tid, og er derfor av interesse å 
undersøke. 

H 

Kommunale planer/prosjekt  
– styring, prosesser og 
gjennomføringsevne 

• Forhold rundt tids- og 
ressursbruk, 
samhandling med de 
folkevalgte, 
implementering, 
avvik, måloppnåelse 
samt 
info/rapportering 
ønskes belyst og 
vurdert.    

• Målsetninger 
blir ikke realisert 

• Vedtak blir ikke 
gjennomført 

• Negativt 
omdømme 

Det er et etablert inntrykk i Frogns 
befolkning at planer og prosjekter 
avviker ofte iht.  deres formål og 
intensjoner. Er det i virkeligheten 
slik? Er informasjonen til 
allmenheten god nok?  
Gjennomgående tillit på dette 
området er av stor viktighet og et 
generelt anliggende for ethvert 
KU. 

M 

Rus og psykiatri • Det er i mange 
kommuner pekt på 
høy risiko for 
manglende samsvar 
mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og 
behov innenfor rus 
og psykiatri. Det kan 
derfor være ønskelig 
med en kartlegging 
av situasjonen i vår 
kommune. 

• Økt risiko for at 
enkelte blir 
langtidsbrukere 
av systemet 

• Ikke tilbud til 
alle som har rett 
på tjenester 

• Uheldige 
konsekvenser 
for 
enkeltmennesk
e 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Rusforebyggende arbeid 
(2007) 

• Psykiatritilbudet (2006) 

M 
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Eiendomsforvaltning • Risiko for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter 

• Risiko for etterslep 
på vedlikehold 

• Vedlikeholdsett
erslep som gir 
økte kostnader 
på lengre sikt 

• Økte 
investerings- og 
driftskostnader 
HMS-krav ikke 
blir innfridd 

For å få fullstendig oversikt over 
det samlede etterslepet og 
behovene knyttet til den 
kommunale bygnings- og 
eiendomsmassen vil Frogn 
kommune utarbeide en helhetlig 
vedlikeholdsplan i 2020. Planen 
skal danne grunnlaget for 
fremtidige prioriteringer i 
kommende handlingsprogram. 

M 

Kommunen som  
Barnehagemyndighet 

• Risiko for manglende 
regeletterlevelse 

• Risiko for manglende 
kvalitet i tjenesten 

• Risiko for manglende 
rapportering og 
oppfølging av avvik 

• Risiko for svikt i 
barnehagedriften og 
forskjellsbehandling 
av barnehager 
(kommunale og 
private).  

• Kvalitet i kommunale 
og private 
barnehager - følger 
barnehagemyndighet
en opp sitt ansvar? 

• Mangler i og 
klager på 
tilskudd til 
private 
barnehager 

• Varierende 
kvalitet på 
barnehagene i 
kommunen 

Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet og skal 
påse at barnehagene drives i 
samsvar med regelverket. 
Barnehagemyndigheten har tre 
virkemidler til disposisjon, 
veiledning, tilsyn og godkjenning.  
Frogn kommune har 6 
kommunale og 8 private 
barnehager, samt en Åpen 
barnehage hver tirsdag som er et 
møtested for voksne med barn i 
alderen 0-3 år. 
 
Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon på området. 
 
I kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 er barnehage og 
skole et delområde under 
kommunens hovedmål for 
Livskvalitet og folkehelse. 

M 

Kultur og frivillighet • Kulturtilbudet er ikke 
tilgjengelig for alle 

• Kommunen driver i 
direkte konkurranse 
med private  

• Risiko for at 
kommunen 
forskjellsbehandler 
mellom aktører 

• Lite attraktivt for 
nye innbyggere 

• Dårlige 
rammevilkår for 
private og 
ideelle aktører 

• Negativt 
omdømme for 
kommunen 

 M 
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3.2 Kommunalt eierskap  
Ved prioritering av hvilke selskap som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
kan blant annet følgende kriterier legges til grunn for risiko- og 
vesentlighetsanalysen: 
 

• Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 

• Selskap med bare offentlig eierskap 

• Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

• Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

• Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

• Selskap som er heleid av kommunen 

• Økonomisk gevinst/tapspotensial for kommunen 

 
 
Nedenfor følger en oversikt over Frogn kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
 
3.2.1 Selskap som del av kommunal forvaltning 
Oversikten omfatter organisasjonsformer som ikke er egne rettssubjekt. Frogn 
kommune kan alene eller sammen med andre deltakerkommuner gjennomføre 
forvaltningsrevisjon med disse. Det er kontrollutvalget i vertskommunen som fører 
kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i 
vertskommunesamarbeidet, jfr. kommuneloven § 20-9. 
 
3.2.1.1 Kommunale foretak (KF) 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF Drift og administrasjon av svømme- og 
badeanlegg, trenings-/velværesenter, 
kafedrift og salg av utstyr, idrettsanlegg 
med idrettshall. 

Frogn 100 % 

 
3.2.1.2 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
 

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 
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3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barne- og ungdomsskole Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

 
3.2.1.4 Administrativt samarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Søndre Follo Renseanlegg IKS Renseanlegg for tilført kloakk 
via ledningsnett og for tilkjørt 
slam.  

Ås, Vestby  
(Frogn og  
Nesodden har kun 
samarbeidsavtale) 

Vestby 

Felles innkjøpskontor Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Follo byggetilsyn Felles kontor for tilsyn i 
byggesaker 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Oppegård,  
Ski og Ås 

Ski 

Fagrådet for vann & 
avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord 

Fagrådet skal arbeide for å 
tilrettelegge det faglig 
samarbeid mellom 
medlemskommunene, med 
hovedvekt på å: 
 koordinere overvåkning av 

miljøforholdene i fjorden 
 rapportere og redusere 

forurensningstilførselen til 
fjorden 

 bygge nettverk for å 
koordinere og utnytte 
ressursene i 
medlemskommunene 

Hurum, Røyken,  
Asker, Bærum, Oslo,  
Oppegård, Ski, Ås,  
Nesodden og Frogn 
 

Oslo 

PURA – vannområde 
Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget 

Sikre god kjemisk og økologisk 
tilstand, tilnærmet naturlig, for 
vannkvaliteten i Bunnefjorden, 
Gjersjøen og Årungen 

Ås, Ski, Frogn,  
Oppegård, Nesodden 

Ås 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Miljørettet helsevern Tjenester innen folkehelse Enebakk, Frogn 
og Nesodden 

Frogn 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 
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kostnadseffektiv måte 

 

3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 
Oversikten omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskap som er heleid av 
Frogn kommune eller eid sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommuner. 
Disse selskapene er egne rettssubjekt og Frogn kommune har full innsynsrett i og 
kan gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapene. 
 

3.2.2.1 Aksjeselskap (AS) 
Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Drøbak Vaskeri AS Gjennom vaskeridrift å skape grunnlag for 
sysselsetting av yrkeshemmede, primært mennesker 
med psykisk utviklingshemming bosatt i Frogn 
kommune. 

Frogn 100 % 

 

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS) 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Follo lokalmedisinske senter IKS 
 

Kommunal helse- og 
omsorgstjeneste: legevakt og 
kommunal akutt døgnenhet.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski 
og Ås 

13,80 % 

Follo brannvesen IKS Brann- og feiervesen.  
 

Frogn, Ås, Ski, 
Oppegård, 
Nesodden 
og Enebakk 

13,00 % 

Follo Ren IKS Follo ReN påtar seg på vegne 
av deltakerkommunene å 
sørge for innsamling, transport 
og behandling av 
forbruksavfall, samt tiltak for 
gjenvinning og håndtering av 
spesialavfall og 
produksjonsavfall innenfor det 
til enhver tid gjeldende 
kommunale ansvarsområde 
etter forurensningsloven, om 
ikke annet avtales. Selskapets 
formål er kjøp og salg av varer 
og tjenester i tilknytning til 
ovennevnte virksomhet, alene 
eller i samarbeid med andre. I 
tillegg har Follo ReN frihet til å 
tilby tjenester utover det 
kommunale ansvarsområde, 
så langt dette ikke strider mot 
selskapets primære formål 
eller kommer i strid med 
kommunens interesser. 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og 
Ås 

17,50 % 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

40,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

12,00 % 
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3.2.2.3 Regionråd 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet Regionalt samarbeidsorgan Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 
3.2.3 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 

Follo lokalmedisinske senter IKS Selskapet er under omdanning til vertskommunesamarbeid. 
Vertskommune blir Nordre Follo. 

Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Frogn kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i Follo brannvesen IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås. Ås 
er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019. Deltakerkommuner 
er Frogn, Vestby og Ås. Frogn er vertskommune. 
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4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2006-2019 
følger som eget vedlegg. 
 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 
År Tema Anbefalinger 

2015 Selskapskontrollen 2015 Ingen anbefalinger 

2014 FolloRen IKS • Selskapsavtalen oppdateres i henhold til endringer i IKS-
loven. Skrivefeil rettes samtidig. 

• Selskapets nettsider om miljøpolitikk oppdateres. 

• Selskapet bør i anbudsinnbydelser og kontrakter ta 
forbehold om at eierkommuner har rett til å tre ut av 
selskapet med ett års varsel. Avbruddskompensasjon bør 
avtales. 

2011 Krisesenteret i Follo IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomgå behovet for en videreutvikling av 
sitt planverk, jf. Ønskene fra eierkommunene. 

4. Selskapet bør vedta en styreinstruks. 
5. Selskapet bør ta inn en konkretisering av rutinene for 

rapportering av HMS-arbeidet til styret i håndboken for 
dette arbeidet. 

6. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
7. Styremedlemmene i Krisesenteret i Follo IKS bør la seg 

registrere i styrevervregisteret. 

2011 Follo kvalifiseringssenter IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
4. Styremedlemmene i Follo kvalifiseringssenter IKS bør la 

seg registrere i styrevervregisteret. 
5. Selskapet bør vedta retningslinjer som sikrer at 

Offentleglova blir etterlevd. 
6. Selskapet bør starte en prosess for å utarbeide etiske 

retningslinjer for selskapet. 

 
 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det 
identifisert enkelte områder som etter FIKS sin mening kan representere høy risiko, 
og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
Frogn kommune. 
 
Forslaget danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. 
Kontrollutvalget står fritt til å legge til og endre på prosjektene som er skissert under. 
 

Prosjekt Tema 

Tilpasset opplæring • Risiko for utilstrekkelig tilrettelegging av undervisningen for 
den enkelte elev 

• Ressursbruk 

• Kvalitet i tjenesten 
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Psykososialt skolemiljø • Risiko for dårlig læringsmiljø 

• Risiko for at det ikke jobbes tilstrekkelig systematisk med det 
psykososiale skolemiljøet 

• Risiko for at meldte hendelser ikke blir fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Frogn 

• Risiko for mangelfull samhandling mellom kommunen og 
NAV 

• Ressursbruk 

• Saksbehandlingstid  
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GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 – 2019 
 
År Prosjekt Revisjonens anbefalinger Merknad 

2019    

 Tidlig innsats og 
forebygging 

• Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige 
versjoner av planene er tilgjengelig for de ansatte og innbyggerne 

• Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt 
ansvar for tidlig innsats, herunder tydeliggjøre roller og ansvar i det 
forebyggende arbeidet i kommunen 

• Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan 

• Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på 
sakkunnige vurderinger, herunder etablere hensiktsmessige 
retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot 
henvendelser om sakkunnige vurderinger fra skolene og 
barnehagene 

• Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers 
av tjenester, og spesielt iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet 
mellom: 

• Kulturenheten og andre enheter med ansvar for barn og 
unge 

• Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder 
iverksette tiltak for å sikre at fagkompetansen i Enhet for 
psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke klarer å 
løse på egenhånd 

• Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede 
kompetanse i system innenfor forebyggende arbeid 

• Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende 
virksomhet rettet mot barn og unge i risikosoner, som for eksempel 
utekontakter 

• Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i 
skolene 

 

    

 Selvkost VAR • Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og 
etterkalkyler. 

• Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og 
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etterkalkyler og kvalitetssikring av regnskapsdata. 

• Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 
og vurdere hvordan dagens praksis er mot foreslått, nytt regelverk. 

• Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret. 

• I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet 
hensynta og beskrive usikkerheten som ligger i forkalkylen, sett 
opp imot størrelse på fond. 

• Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som 
ligger i Follo Ren IKS og eventuelt for mye betalte tilskudd til andre 
kommunale samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en 
avregning av tilskudd. 

• Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på 
renovasjonsfond. 

2018    

 Follo landbrukskontor  
(felles for 5 kommuner 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør 

utføres hvert tredje år. 
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. 

De andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter. 

Anbefaling bokstav c ble ikke vedtatt 

    

 Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 

1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. 
Revisjonen har vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  

a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 
gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem 
som er prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i 
dette ansvaret, en oversikt over prosjektets gevinster, samt 
plan for tiltak og oppfølging av at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt 
styringsgruppe har som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser 
som tar for seg drifts- og vedlikeholdskostnader etter at 
utbyggingsprosjektet er ferdigstilt, og hvilke konsekvenser 
dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre 
for prosjektstyring skal gjelde for. 

 

    



22/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00165-9 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 - 2019

Side 3 av 12 

 

 Helse- og 
omsorgstjenesten 

1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig 
tid til å utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik 
at risikoen for feilmedisinering reduseres.  

2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til 
å synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting 
av tjenester etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal 
verktøy for utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at 
vedtak fattes i tråd med interne prosedyrer. 

 

2017    

 Etikk og habilitet 1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens 
etiske retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet 
i disse og hvordan de skal benyttes.  

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent bestemmelser 
knyttet til habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når 
habilitetsregelverk kommer til anvendelse.  

3. Vurderer behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak 
overfor de folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig 
kjent med:  

a. relevante bestemmelser i etiske retningslinjer,  
b. gjeldende habilitetsregler, og  
c. de folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske 

retningslinjer og habilitetsbestemmelser i lovverket.  
4. Identifisere behov (basert på en risikovurdering) for å utarbeide 

rutiner som kan sikre etterleving av Frogn kommunes etiske 
retningslinjer.  

5. Styrker kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides 
med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer 
spesifisert rapportering.  

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til 
manglende etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør 
overfor ansatte at avvik knyttet til ev. brudd på etiske retningslinjer 
skal meldes.  

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
virksomheten det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke 
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etterleves.  
8. Vurderer å utarbeide skriftlige rutiner:  

a. til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 
habilitetsvurderinger.  

b. for å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 
habilitetsvurderinger. 

    

 IKT-sikkerhet og drift 1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale 
arbeidsprosesser for styring av IKT-funksjonen.  

2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
kommunens IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for 
feil, mangler og svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når 
dette kan inntreffe.  

3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer 
at det oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av 
personopplysninger, herunder: 

a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
personopplysninger som behandles er oppdatert og 
fullstendig, og at all relevant informasjon om 
personopplysningene som behandles blir registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser 
opp mot fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det 
kan forekomme feil og mangler med hensyn til 
informasjonssikkerhet og behandling av 
personopplysninger.  

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull 
behandling av personopplysninger, og at meldte avvik 
følges opp og lukkes.  

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og 
kontroll av ansattes til personopplysninger som blir 
behandlet i fag- og fellessystemer. 

 

2016    

 PP-tjenesten • Kommunen bør vurdere å gjennomgå den interne organiseringen 
av arbeidet i PP-tjenesten, og se dette i sammenheng med 
ressurssituasjonen  

• Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av 
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kommunens spesialundervisning 

    

 Oppfølging av politiske 
vedtak 

Forvaltningsrevisjonen ga ikke grunnlag for å fremme konkrete tiltak.  

2015    

 Barnevern • BUFs Rutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen bør 
presisere under opplysningsplikt at offentlig ansatte har en 
personlig meldeplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt.  

• Skjema for bekymringsmelding bør legges ut på kommunens 
hjemmesider.  

• Under hjemmesidenes "Klage på enkeltvedtak" bør det tilføyes at 
avviste klager på enkeltvedtak går til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for avgjørelse. 

 

    

 Beredskap 1. Revidere den overordnete beredskapsplanen på bakgrunn av 
ROS-analyse som gjennomføres i 2015.  

2. Oppdatere og revidere enhetenes beredskapsplaner.  
3. Sørge for at samordning av planer og oversikt over ressursbehov 

ivaretas i nødvendig grad og at dette fremkommer i planene.  
4. Avklare behovet for en egen beredskapsplan for vassdragstiltak.  
5. Vurdere om enkelte planer bør utvides med en nærmere 

konsekvensbeskrivelse av uønskede hendelser og forberedte 
tiltak.  

6. Tilstrebe en mer ensartet struktur for enhetenes beredskapsplaner 
ved bruk av en felles mal. 

 

2014    

 Vann og avløp 1. Utarbeide rehabiliteringsplan for vannlednings- og avløpsnettet 
med en høyrere rehabiliteringsgrad enn det som er gjennomført de 
senere år.  

2. Revidere beredskapsplan for vann og avløp basert på risiko og 
sårbarhetsanalyse.  

3. Gjennomføre en klimatilpasset miljørisikovurdering av utslipp.  
4. Gjennomføre en risikovurdering av alle overløp.  
5. Sørge for at det er oppdatert informasjon som foreligger i Gemini 

vann- og avløp. 

 

2013    
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 Samhandlingsreformen • Folkehelseutfordringene bør komme tydeligere frem i kommunens 
planstrategi som retningsgivende for annen planlegging.  

• Kommunens strategier for å møte endringene i 
befolkningsutviklingen bør utvikles slik at tiltakene fremkommer 
noe tydeligere.  

• Frogn kommune bør tilstrebe at avviksregistreringen praktiseres 
likt mellom sykehuset og kommunen.  

• Kommunen bør ha analyser som underbygger på hvilken måte 
pasientene er sykere enn før og som viser konsekvensene av 
dette for kompetanseplanlegging og annen tilrettelegging.  

• Frogn kommune bør ha oversikt og oppfølging av reinnleggelser 
og hvordan utviklingen er for reinnleggelser.  

• Relevant planverk bør revideres i tråd med reformens føringer. 

 

    

 Psykisk helsearbeid for 
unge 

• Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske 
helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den 
viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere 
forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.  

• Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i 
forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.  

• Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og 
bruken av disse.  

• Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for 
individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for 
koordinator og utviklingen av individuelle planer. 

 

    

 Prosjektstyring • Avklare hvilke prosjekter som skal følge den nye prosedyren, 
herunder:  

o Størrelse på byggeprosjekter.  
o Andre type prosjekter av en viss størrelse.  

• Avklare hvilken rapportering som skal gjøres på økonomi i 
hovedprosjektfasen  

• Utarbeide rutiner for styring av investeringsprosjekter som faller 
utenfor prosedyrene for byggeprosjekter og større IT-prosjekter.  

• Beskrive risikovurderinger i prosedyre for større IT-prosjekter. 
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2012    

 Byggesaksbehandling 1. Frogn kommune bør gjøre en ny vurdering for å finne tiltak som 
kan bringe kommunen à jour med etterslepet av eldre saker.  

2. Kommunen bør ha dokumentasjon på hvordan den behandler 
ulike saker (spesielt forhold som angår dispensasjoner og klager) 
slik at det skapes trygghet om hvilken linje som har vært fulgt.  

3. Innstillingene til vedtak i hovedutvalget for miljø-, plan- og 
byggesaker bør også begrunne alternative vedtak der dette 
foreslås. Utvalgets vurderinger ved avvikende vedtak bør 
dokumenteres.  

4. Kommunen bør gjennomføre brukerundersøkelser og oppdatere 
serviceerklæringer.  

5. Administrasjonen bør påse at innstillingene til vedtak i tilstrekkelig 
grad drøfter de forhold som vedtaket baseres på. 

 

2011    

 Anskaffelser 1. Sørge for at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges og 
sørge for at det ikke kjøpes i strid med dette, herunder:  

• Lage protokoll for alle kjøp over kr 100 000.  

• Gjennomføre konkurranse på alle områder.  

• Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som 
er gjort i de sammenhenger hvor det likevel ikke er 
gjennomført konkurranse.  

• Etterleve rammeavtaler.  

• Sørge for at alle rammeavtaler er gyldige.  
2. Sørge for at ansvars og rollefordelinger i tilstrekkelig grad blir kjent 

blant enhetsledere.  
3. Følge opp de tilbakemeldinger som er gitt fra enhetsledere i 

forhold til struktur og organisering, rutiner og kompetanse.  
4. Gjennomgå maler og retningslinjer for å se om de er dekkende i 

forhold til behovet, og sørge for at alle som foretar innkjøp er 
tilstrekkelig kjent med disse. 

 

    

 Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet 

• Frogn kommune bør iverksette tiltak for å sikre at 
undersøkelsessaker blir gjennomført innen lovpålagte frister.  

• Det bør vurderes å utvide antallet samarbeidsavtaler mellom 
barnevernet andre samarbeidende instanser.  
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• Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra 
barnehagene.  

• Barneverntjenesten bør forbedre sine rutiner for evalueringer av 
tiltaksplanene, slik at evalueringen blir dokumentert og rettidig 
gjennomført.  

• Frogn kommune bør innarbeide følgende justeringer i forhold til 
internkontrollsystemet for barneverntjenesten:  

o Beskrive den etablerte nyorganiseringen av 
barneverntjenesten  

o Innhente og systematisere erfaringer fra barn og foreldre 
med tanke på forbedringer av tjenesten.  

o Gjennomføre brukerundersøkelser mot samarbeidende 
organer.  

o Påse at kommunens avvikssystem fungerer. 

2010    

 Selvkost, avgifter og 
gebyrer 

VAR  

• Foreta en gjennomgang av kostnadene til tilleggsytelser og 
støttefunksjoner i selvkostregnskapene for VAR slik at disse er i 
samsvar med regelverket.  

• Beregne kalkulatoriske rente for underskuddet på vannfondet og 
kloakkfondet og belaste selvkostregnskapene for dette.  

• Sørge for at gebyrene for avløp blir tilstrekkelige slik at akkumulert 
underskudd kan hentes inn innen 2012.  

• Vurdere om fordelingen mellom tilknytningsavgifter og årlige 
avgifter for vann og avløp er hensiktsmessige.  

 
Byggesak  

• Utarbeide selvkostregnskap for de gebyrbelagte områdene under 
plan- og byggesaksbehandlingen  

• Gjennomgå sine gebyrer og dokumentere at disse baserer seg på 
gjennomsnittskostnader for de enkelte sakstyper.  

• Beregne gebyr for ulovlig byggearbeid etter faktisk medgått tid og 
andre henførbare kostnader.  

• Utarbeide rutiner for å kunne dokumentere kommunens kostnader 
i saker hvor gebyrene kan bli å betrakte som urimelige. 

 

2009    
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 Mottak og integrering av 
flyktninger 

1. Legge frem mottaksplanen til orientering eller behandling på 
politisk nivå.  

2. Bedre synliggjøring av mottaks- og integreringsarbeidet i 
kommunale styringsdokumenter.  

3. Etablere målsettinger for integreringsarbeidet.  
4. Opprettholde og gjerne forbedre tilgjengeligheten til sin kontakt 

(flyktningkonsulenten) også etter at lokalt NAV-kontor er opprettet.  
5. Gjennomgå rutiner for utbetaling av introduksjonsstønaden, slik at 

justeringer og trekk i introduksjonsstønaden blir fulgt opp. 
6. Gjennomgå rutiner for hvordan følge opp flyktninger som avbryter 

introduksjonsordningen uten bestått språktest. 

 

    

 Kvalitet i tilbudet til 
beboere i institusjon 

• Kommunen etablerer rutiner for å involvere beboerne i forbindelse 
med utformingen av tiltaksplaner.  

• Alle prosedyrer og rutinebeskrivelser som berører beboerne ved 
institusjonene blir tilstrekkelig oppdaterte, med angivelse av dato 
og hvem som har utarbeidet disse.  

• Alle prosedyrer blir gjort tilstrekkelig kjent blant pleierne.  

• Alle tiltaksplaner evalueres jevnlig og at dette dokumenteres.  

• Det er tilstrekkelig kompetanse blant pleierne til å registrere i 
Gerica.  

• Brukerrådene får en aktiv rolle på sykehjemmene.  

• Tilsynsutvalgets arbeid blir i samsvar med mandatet. 

 

2008    

 Hjemmebaserte 
tjenester 

1. Revisjonen anbefaler at det avklares hvilke hendelser som skal 
rapporteres som avvik, og at det etableres rutiner for å sikre en 
god og enhetlig praksis for rapportering av avvik.  

2. Revisjonen anbefaler at avlyste oppdrag hos bruker rapporteres 
som avvik slik at omfanget av denne typen avvik fanges opp og 
blir fulgt opp i tråd med avvikssystemet.  

3. Revisjonen anbefaler Søknadskontoret/Enhet Hjemmebaserte 
tjenester følgende:  

• Etablere rutiner og praksis for å sikre at hjemmetjenestens 
serviceerklæring innfris.  

• Etablere et system av prosedyrer som søker å sikre 
brukermedvirkning både i utforming og endring av 
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tjenestetilbudet til brukerne, jf Kvalitetsforskriften § 3.  

• Underretter skriftlig om innsynsrett ved enkeltvedtak om 
tjenester.  

• Vurdere å registrere endringsskjema dersom Enhet 
Hjemmebaserte tjenester avslutter oppdrag hos bruker i en 
vedtaksperiode.  

• Vurdere å innhente underskrift av bruker i de tilfeller der 
tjeneste blir redusert/avsluttet i løpet av en vedtaksperiode. 

2007    

 Rusforebyggende 
arbeid 

1. Gjennomføre tiltak for å sikre at kommunens kontroll med 
skjenking og sanksjonering av brudd på skjenkebestemmelsene til 
enhver tid er i overensstemmelse med alkoholforskriften og 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.  

2. Revidere alkoholpolitiske retningslinjer slik at de er i tråd med 
gjeldende regelverk.  

3. Klargjøre hvordan kommunens retningslinjer for kontroll av 
skjenkesteder skal tolkes. Dette innebærer bl.a. å konkretisere 
hvor mange, og hvilken type, kontroller som skal gjennomføres 
ved kommunens skjenkesteder, og i hvilken grad det skal kunne 
åpnes for å redusere antall kontroller for sesongdrevne 
skjenkesteder.  

4. I større grad søke å måle effektene av kommunens 
rusforebyggende arbeid.  

5. Sørge for at kommunens rapportering om rusforebyggende arbeid 
omhandler de overordnede mål som er satt for dette arbeidet.  

6. Tydeliggjøre tverrenhetlig og tverrfaglig arbeid på rusområdet i 
administrasjonens rapportering.  

7. Benytte ett disposisjonsfond for avsetninger til rusforebyggende 
tiltak. 

8. Vurdere å føre prosjektregnskap for bruk av kommunens 
bevillingsinntekter. 

 

2006    

 Barn i fosterhjem Godkjenning av fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at godkjenningsarbeidet gjennomføres i tråd med lovkrav, 
herunder 
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• Å inngå skriftlig avtale dersom omsorgskommunen godkjenner 
fosterhjemmet. 

• Å tilstrebe at fosterhjemmet godkjennes før plassering. 

• Å sørge for at politiattester for fosterforeldre blir innhentet og 
arkivert av godkjenningskommunen til oppdraget opphører. 

 
Oppfølging av barn plassert i fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at oppfølging av 
barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med lovkrav, herunder 

• Å sikre at det gjennomføres det antall fosterhjemsbesøk 
barnevernloven tilsier. 

• Å utvikle rutiner for en årlig gjennomgang av fosterhjemsavtalen 
med fosterforeldrene. 

• Å utvikle rutiner for oversendelse av permanent omsorgsplan til 
fylkesnemnda senest innen to år etter vedtak om 
omsorgsovertakelse. 

 
Tilsyn med barn plassert i fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at tilsyn med barn 
plassert i fosterhjem skjer i tråd med lovkrav, herunder 

• Å påse at alle barn plassert i fosterhjem i Frogn kommune får 
oppnevnt tilsynsfører. 

• Å tilstrebe at Frogn kommune oppnevner tilsynsfører ved 
godkjenning av fosterhjemmet og at første tilsynsbesøk 
gjennomføres umiddelbart etter at barnet er plassert i 
fosterhjemmet. 

• Å sørge for at politiattest for tilsynsfører blir innhentet og arkivert til 
oppdraget opphører. 

• Å sikre at det gjennomføres det antall tilsynsbesøk som 
barnevernloven tilsier. 

 
Dokumentasjonsrutiner 
Barneverntjenesten bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer at 
saksmappene holdes i orden og er innrettet slik at dokumentene 
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fungerer som informasjonskilde, nå og i fremtiden. 

    

 Likebehandling i 
byggesaker 

• Å innarbeide informasjon om at partene har innsynsrett i sakens 
dokumenter i malen for underretning om vedtak i byggesaker.  

• Å etablere et register for saker som kan anses å gi presedens, 
eller hvor det er gitt dispensasjon fra sentrale bestemmelser.  

• Å la enhetsleder kvalitetssikre administrativt fattede vedtak ved å 
gjennomgå og undertegne på meldingen om vedtak til partene.  

• Å utarbeide retningslinjer for bruk av sjekklister. 

 

    

 Psykiatritilbudet • å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert 
med at kommunen holder informasjonsmøte for å presentere 
planene og motta innspill fra brukere, innbyggere og 
interessegrupper. 

• å dokumentere og arkivere hvordan opplysninger i rapporteringen 
til fylkesmannen i Oslo og Akershus har framkommet. 

• å utarbeide rutiner som sikrer at de individuelle planene får en 
kvalitet som samsvarer med statlige forskrifter og kommunens 
egne krav. Kommunen bør vurdere å utarbeide rutinebeskrivelser 
som er med på å sikre dette. 

• å utarbeide et informasjon som beskriver formålet med individuell 
plan og hvilken nytte brukerne kan ha av den. Slik informasjon kan 
distribueres i papirformat, som trykt informasjon til innbyggerne, og 
på kommunens hjemmeside på Internett. 
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Kontrollutvalget i 
Frogn kommune 
 

1 Gjennomførte og planlagte tilsyn med Frogn kommune 
 
1.1 Gjennomførte tilsyn 
År Tema Merknad/funn ved tilsynet Status 

2018 Endelig rapport fra felles nasjonalt tilsyn 2018  
– Forvaltningskompetanse  
– avgjørelser om særskilt tilrettelegging  
– Frogn kommune 

Generelt: 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må skaffe seg informasjon om 
skolenes enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og spesialundervisning. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må vurdere skolenes praksis opp 
mot regelverket. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må sørge for varige endringer når 
praksis bryter med regelverket. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon 
ofte nok til å vurdere og følge opp praksis. 

 
Dyrløkkeåsen skole:  

• Når det gjelder særskilt språkopplæring er det rettslige kravet oppfylt for elever i 
ordinære klasser, men ikke for elever i innføringsklassen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder omfang og organisering av 
spesialundervisning. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det skal fattes enkeltvedtak om opphør av 
særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. 
 

Drøbak skole:  

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring. 

• Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder innhold i vedtak for elever i ordinære 
klasser, men ikke oppfylt i vedtak for elever ved Regnbuen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder organisering av spesialundervisning. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder avvik fra en sakkyndig vurdering skal 
begrunnes i enkeltvedtaket.  

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder opplysninger om organiseringen av 
opplæringen, og om hvilken læreplan elevene skal følge. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det skal fattes enkeltvedtak om opphør av 
særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. 

 

2018 Brannteknisk tilsyn - Bilitt Barnehage Mangelfull dokumentasjon på at sikkerhetsnivået på Bilitt barnehage tilsvarer nivået som 
fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr.1892 eller 
senere byggeregler. 

 

2018 Oppfølging etter avløpskontroll i Frogn Fylkesmannen finner at 3 av de 7 avvikene er tilstrekkelig utredet og kan lukkes. De 4  
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kommune gjenstående avvikene er ikke utført tilfredsstillende og må ferdigstilles etter nye frister. 
 
Vi registrerer at Frogn kommune har et stort tiltaksbehov fremover på avløpssystemet for 
å møte både kortsiktige - og langsiktige behov. 

2018  Inspeksjonsrapport: Kontroll med 
snøhåndtering i Frogn kommune 

Avvik 
- Frogn kommune har ikke tillatelse etter forurensningsloven til å deponere snø i 

havnebassenget.  
- Det er ikke utført en tilstrekkelig miljørisikovurdering for å dumpe overskuddsnø i sjø.  
- Frogn kommune mangler skriftlige rutiner for snøhåndteringen. 
Anmerkninger 
- Virksomheten mangler dokumentasjon for mengde snø tippet. 
- Metode for håndtering av overskuddsnø - blander snø med ulik forurensningsgrad. 

Avsluttet 

2017  Arbeidstilsynet – Ullerud helsebygg 1. Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved 
arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om 
vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 

2. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 

Avsluttet  

2017 Arbeidstilsynet – Nav Frogn 1. Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved 
arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel mot 
vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 

2. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 

Avsluttet 

2017 Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til 
personer med samtidig rusmiddelproblem og 
psykisk lidelse i Frogn kommune 2017 

Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Brannteknisk tilsyn – Frogn kommune 1. Manglende kartlegging av risiko. 
2. Mangelfull dokumentasjon. 
3. Manglende dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i kommunens byggverk minst 

tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 
15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 

 

2017 Brannteknisk tilsyn – Frogn rådhus 1. Mangelfull kartlegging av risiko 
2. Mangelfullt system for avvikshåndtering 

 

2017 Brannteknisk tilsyn – Ullerud helsebygg Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Arbeidstilsynet – Heer skole Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Arbeidstilsynet – Sogsti skole Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Mattilsynet – Ullerud helsebygg 1. Samtlige håndvasker må utstyrs med blandebatterier som kan betjenes uavhengig av  
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bruk av hender. 
2. Dere må sikre at personalet har tilfredsstillende muligheter for hygienisk vask og tørk 

av hendene. Det må derfor etableres et håndvaskpunkt på avdelingskjøkkenet for 
dagsenter. Vasken må ha blandebatterisom kan betjenes uavhengig av bruk av hender 
og må være hensiktsmessig plassert. 

3. Det må treffes nødvendige tiltak som sikrer at internkontrollen etterleves på hele 
sykehjemmet, også avdelingskjøkken. 

4. Basert på en oppdatert risikokartlegging må dere revidere deres prøvetakingsplan med 
henblikk på frekvens og at det tas ut tilstrekkelig med prøver av ferdige produkter for 
analyse av Listeria. Prøvene må analyseres som enkeltprøver. 

5. videre må planen, basert på risikokartleggingen tilpasses de nye lokalene slik at det 
sikres en rullering for uttakssteder for renholdsprøver. Frekvensen må også vurderes 
økt slik at prøvetakingen gir et godt og riktig bilde av den hygieniske situasjonen i 
lokalene. Den enkelte prøverunde kan analyseres som samleprøve. 

6. det må videre utarbeide oppdaterte rutiner for hva dere gjør derom Listeria påvises 
enten i produkt eller miljøprøver.  

2017 Mattilsynet – Ullerud helsebygg - 
hovedkjøkken 

1. Dere må oppdatere og tilpasse rutine for behandling og oppfølging av avvik i 
virksomheten. Rutinen må ha en klar ansvarsfordeling for oppfølging av avvik, også av 
eksterne enheter i kommunen. Det må defineres innad i virksomheten/kommunen når 
og hvilke typer avvik som skal rapporteres skriftlig, de må prioriteres og forpliktende 
frister må fastsettes. 

2. Dere må utarbeide en prøvetakingsplan som sikrer at alle relevante spiseklare 
produkter blir analysert for listeria i løpet av en bestemt tidsperiode. Frekvensen for det 
enkelte produkt må fastsettes basert på en fareanalyse. 
Dere må videre utarbeide en prøvetakingsplan for miljø prøver som sikrer at alle 
relevante steder blir prøvetatt i løpet av en bestemt tidsperiode. Frekvensen for det 
enkelte prøvested må fastsettes basert på en fareanalyse. 
Det må fremkomme av prøvetakingsplanen, parameter, grenseverdi, prøvested/produkt 
og analysemetode. 
 

Kommunen har inngått avtale med ekstern firma som bl.a. gjennomfører årlig 
internrevisjon. Denne revisjonen omfatter kun hovedkjøkkenet. Internrevisjon av om 
internkontrollen for mat etterleves ved avdelingskjøkken gjøres ikke. Rapporten fra 
internrevisjon sendes kjøkkensjefen, som er IK-mat ansvarlig. Det er ikke etablert noen 
rutine for ledelsens gjennomgang av internrevisjonen. 

 

2016 Oppfølging etter avløpskontroll i Frogn 
kommune 

Fylkesmannen finner at ingen av de 7 avvikene er tilstrekkelig utredet og gir kommunen 
ytterligere tid på å lukke disse. Fristen for lukking av avvikene settes til 1.11 2016 da 
utredningene ses i sammenheng med ny hovedplan avløp med tilhørende handlingsplan 

 

2016 Tilsynsrapport 
Forvaltningskompetanse 
- avgjørelser om særskilt tilrettelegging, 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at elever og foreldre skal varsles før det fattes 
enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. 

Avsluttet 
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Frogn kommune 
- Dyrløkkeåsen skole 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken 
gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke 
forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. 

• Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til 

• hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Det 
rettslige kravet er oppfylt når det gjelder spesialundervisning, men ikke når det gjelder 
særskilt språkopplæring. 

• Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 
framgangsmåte ved klage. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder 
spesialundervisning, men ikke når det gjelder særskilt språkopplæring. 

• Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Det 
rettslige kravet er oppfylt når det gjelder spesialundervisning, men ikke når det gjelder 
særskilt språkopplæring. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale 
seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at elever som etter sakkyndig vurdering har 
behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 
hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og 
kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 
omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av 
opplæringen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at det skal fattes enkeltvedtak om opphør av 
særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. 

2016 Rapport fra tilsyn med kommunal 
beredskapsplikt 

Avvik 

• Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse omfatter ikke behovet for 
befolkningsvarsling og evakuering. 

Merknad 

• Evalueringer av øvelser og hendelser i Frogn kommune som har funnet sted før 2016 
er ikke dokumentert. 

Avsluttet 

2014 Tilsyn med arkivene i Frogn kommune Frogn kommune oppfyller ikke fullt ut kravene i lov og forskrifter om arkivdanning, sikring og 
tilgjengeliggjøring av arkivene. 
 
Frogn kommune har etablert depotfunksjon hvor publikum kan få tilgang til en del av 
kommunens historiske arkiver. Men det mangler oversikter og en del instrukser for 
arkivdanningen. Blant annet har ikke Frogn kommune en arkivplan slik forskriften krever. 
Dette innebærer at kommunen har mangelfull oversikt og styring over den totale 
arkivdanningen i kommunen. Det er også mangler når det gjelder fagsystemer. Det må 
etableres tydeligere retningslinjer og planer for bruk og bevaring av disse, og de må 
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integreres med arkivplaner. 
 
Flere av Frogn kommunes arkivlokaler har store mangler med hensyn til kravene i 
arkivforskriften. Kommunen har et betydelig etterslep med hensyn til ordning, 
katalogisering, pakking og etikettering av bortsatt, eldre og avsluttet arkivmateriale. 

2014 Rapport fra tilsyn med tiltak for å forebygge og 
behandle underernæring hos eldre ved Frogn 
kommune, Hjemmebaserte tjenester 2014 

Frogn kommune, Enhet for hjemmebaserte tjenester, sikrer ikke i tilstrekkelig grad at 
brukere av hjemmetjenesten blir kartlagt, vurdert og fulgt opp. 

 

2014 Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester 
i arbeids- og velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre forsvarlig 
tildeling og gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram ved NAV Frogn 

Ingen avvik funnet Avsluttet 

2014 Kontrollrapport – Kommunalteknisk område, 
Frogn kommune 

Avvik 
1. Hovedplan avløp og vannmiljø (2012-2020) er mangelfull 
2. Det mangler en målrettet handlingsplan for reduksjon av overvann (fremmedvann) til 

det kommunale avløpsnettet. 
3. Det mangler en plan for fornyelse av avløpsnettet - Etterslepet er blitt for stort. 
4. Miljørisikovurderingen innen avløp og vannmiljø er mangelfull. 
5. Det er ikke utarbeidet en oppdatert beredskapsplan innen avløp og vannmiljø 
6. Det mangler en risikokartlegging av tilknyttede industribedrifter 
7. Virksomhetens avvikshåndtering er utilstrekkelig for å kunne fange opp brudd på 

utslippstillatelsen. 

 

2010 Rapport fra systemrevisjon kommunalt avløp i 
større tettbebyggelser 

Avvik 
1. Frogn renseanlegg har ikke overholdt utslippstillatelsens rensekrav i 2010. 
2. Prøvetaking av avløpsvann i 2009 ble ikke akkreditert for halvparten av prøvene i 

prøvetakingsperioden fra 15. mai og ut året. 
3. Virksomhetens avviksregistrering er ikke tilstrekkelig for å kunne registrere og følge 

opp avvik som har hatt eller kan få konsekvenser for ytre miljø, herunder brudd på 
utslippstillatelsen. 

 
Anmerkninger 
1. Erfaringstilbakeføringen kan forbedres og gjøres mer systematisk. Det bør være et klart 

opplegg for innsamling, lagring og presentasjon av data under handlingsplanperioden. 
2. Virksomhet V/A kan ikke vise til rapporterte registreringer som legger til rette for arbeid 

med å kontinuerlig redusere samlede utslippsmengder. 
3. Virksomhet V/A bør fastsette mer operative mål for ytre miljø. 
4. Kartlegging av farer og problemer for ytre miljø knyttet til avløpsanlegg har svakheter. 
 
Kommentarer 
1. Årsmeldingen bør kunne forbedres som verktøy for resultatrapportering til politisk 
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ledelse. 
2. Dokumentasjon for IK-avløp 

 
1.2 Planlagte tilsyn 

År Tema 

2020 Felles nasjonalt tilsyn på spesialundervisning 
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Kontrollutvalget i 
Frogn kommune 

KOFA avgjørelser mot Frogn kommune mfl. 
År Type sak Saken gjelder Avgjørelse Sammendrag 

2017 Rådgivende 
sak 

De generelle kravene 
i § 5, Feil i/uklart 
konkurransegrunnlag, 
Kvalifikasjons-
/dokumentasjonskrav 

Brudd på regelverket
  

Innklagede kunngjorde en frivillig åpen anbudskonkurranse for 
anskaffelse av skilt. Klagenemda fant at innklagede hadde brutt 
kravet om forutberegnelighet og likebehandling i loven § 4 ved at 
det i konkurransegrunnlaget var uklart hva som skulle anskaffes, 
og uklart hvilken leveringsfrist som gjaldt. En etterfølgende 
utvidelse av leveringsfristen på 15 uker utgjorde et brudd på kravet 
til likebehandling og konkurranse. De av klagers øvrige anførsler 
som ble behandlet, førte ikke frem. 

2014 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse 

Vedtak om 
overtredelsesgebyr 

Innklagede hadde kjøpt saksbehandlertjenester fra to selskaper. 
Klagenemnda fant at kjøpet fra ett av dem var foreldet. Det andre 
kjøpet utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Det påberopte 
unntaket om eneleverandør førte ikke frem, og innklagede ble ilagt 
et gebyr på 9 % av kontraktsummen. 

2014 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Ikke brudd på 
regelverket  

Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte 
anskaffelse ved å kjøpe heldøgns bolig- og omsorgstjenester til tre 
personer, uten å kunngjøre anskaffelsen først. Klagenemnda 
vurderte om anskaffelsen var omfattet av regelverket og om den i 
så fall kunne unntas etter unntaket om eneleverandør, men hadde 
ikke grunnlag til å konkludere endelig på disse spørsmålene. 
Skyldkravet var uansett ikke oppfylt og overtredelsesgebyr ble da 
ikke ilagt. 

2014 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Vedtak om 
overtredelsesgebyr
  

Innklagede hadde kjøpt datautstyr, renovasjonstjenester og rør- og 
elektrikertjenester fra private leverandører, uten å kunngjøre 
anskaffelsene. Klagenemnda fant at vurderingen av anskaffelsens 
verdi vedrørende kjøp av datautstyr var forsvarlig, men at kjøpene 
av renovasjonstjenester og rør- og elektrikerarbeider utgjorde 
ulovlige direkte anskaffelser. Innklagede ble ilagt 
overtredelsesgebyrer for dem på 10 % og 11,5 %. 

2012 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Avvist - saken 
ubegrunnet eller kan 
klart ikke føre frem 

 

2009 Rådgivende 
sak  

 Brudd på regelverket
  

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende 
rammeavtale for levering av møbler og inventar til kontorer, skoler 
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og barnehager i kommunene Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Ski. 
Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 3-5, jf 
offentleglova § 23, 
tredje ledd, jf§ 3 ved å unnlate å behandle klagers 
innsynsbegjæring, herunder ved ikke å gi klager innsyn i 
anbudsprotokollen og valgte leverandørs tilbud. Innklagede hadde 
videre brutt kravet til forutberegnelighet og god forretningsskikk i 
loven § 5 ved ikke å sluttføre konkurransen, herunder avlyse 
konkurransen, før vedståelsesfristen løp ut. En anforsel ble 
avvist fra behandling på grunn av manglende klageinteresse. 

2006 Rådgivende 
sak  

Annet Brudd på regelverket
  

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for 
leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke 
var gitt tilstrekkelig begrunnelse for valg av tilbud. Videre la 
klagenemnda til grunn at kravene til forutberegnelighet, 
likebehandling og gjennomsiktighet var brutt ved at 
konkurransegrunnlaget ikke opplyste om at bare kvalitet på utskrift 
og kopier ville bli evaluert i forbindelse med tildelingskriteriet 
kvalitet. Klagenemnda hadde ikke grunnlag for å si at innklagedes 
tilbudsevaluering var vilkårlig. 

2003 Rådgivende 
sak  

 Trukket  
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Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Frogn
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er lavere enn i landet som 

helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er 

lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

• Frafallet i videregående skole er lavere enn landsnivået. Frafall er 
likevel en viktig folkehelseutfordring også for mange kommuner som 
ligger bedre an enn landet som helhet. Klikk på indikator nummer 14 
i folkehelsebarometeret for å se hvordan frafallet i kommunen 
varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært 

fornøyd med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke 

signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det 
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan 
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det 
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som 

høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i 
kommunen.

• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og 
lidelser, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter 
data fra fastlege og legevakt.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, 
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

FOLKEHELSEPROFIL 2019
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Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen 
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen 
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning 
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt 
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier, 
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og 
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna. 
Økonomiske problemer kan også føre til stress i 
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske 
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet 
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere 
psykiske og fysiske helseplager.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan 
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det 
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan 
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som 
bor i lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen 

Figur 1. Oppvekstarenaer. 

FOLKEHELSEPROFIL 2019
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b 

Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter.

Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever 
mobbing.

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være 
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme 
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten 
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot 
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å 
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og 
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende. 
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at 
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale 
situasjoner.
 

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge 
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får 
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde 
seg sammen med andre. 

Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer 
lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. 

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det 
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletiden (Ungdata 2016-2018). 

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de 
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra 
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata 
2016-2018). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene

FOLKEHELSEPROFIL 2019
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert 
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt 
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som 
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn 
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere 
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i 
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra 
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som 
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv 
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle 
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med 
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32. 
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. 

Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, 
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i 
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
ni

ng 1 Andel barn, 0-17 år 21 23 21 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 22,9 22,2 25,4 prosent

3 Andel over 80 år, framskrevet 6,3 4,6 4,9 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 82 81 81 prosent

5 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 5,6 6,4 9,2 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 3 2,9 2,8 -

7 Bor trangt, 0-17 år 12 16 19 prosent

8 Barn av enslige forsørgere 16 14 15 prosent

9 Stønad til livsopphold, 20-29 år 8 7,1 8,5 prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse 88 87 86 prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2017 6,7 7 7,4 prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 21 20 24 prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 21 20 23 prosent (k)

14 Frafall i videregående skole 16 17 21 prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2017 72 73 73 prosent (a,k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017 67 71 70 prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017 69 66 66 prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2017 42 47 49 prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2017 20 19 19 prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.) 99 96 91 prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann 86 92 88 prosent

22 Skader, behandlet i sykehus 12,9 13,1 13,7 per 1000 (a,k)

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017 7,2 13 14 prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017 31 28 29 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 6,6 4,9 6 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 80,2 80,0 79,1 år

27 Forventet levealder, kvinner 83,5 83,9 83,3 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 4,2 5,2 5 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017 71 72 71 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 159 148 159 per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett 327 314 319 per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år 18 18 23 prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom 16,1 16,6 17,7 per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter 345 331 340 per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Frogn

FOLKEHELSEPROFIL 2019

4   Folkehelseprofil for 0215 Frogn, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   15735
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00164-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 til 
neste møte. 

Vedlegg: 
Frogn KU ROV 2020 Eierskapskontroll 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 02.12.19 i sak 40/19 Plan for eierskapskontroll – Bestilling 
følgende: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes eierskap. 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget. 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

VURDERING 
Vedlagt følger 1.utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 for eierskapskontroll 
i Frogn kommune. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen vil bli endret i samsvar med de innspill som fremkommer i 
møtet. 

Ås, 30.04.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll - 19/00164-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll : Frogn KU ROV 2020 Eierskapskontroll

 

FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, VESTBY, ÅS 

 

 

 

 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering  

for  

Frogn kommune 

2020 
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1.utkast 

April 2020 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Frogn 
kommunes eierskapsforvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for eierskapskontroll 
for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann samt 
gjennomgang av relevant dokumentasjon. Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på 
risikoforhold som eventuelt bør eller kan følges opp/undersøkes i eierskapskontroll 
eller gjennom andre undersøkelser dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret 
ønsker dette. 
 

1.2 Eierskapskontroll 
Det følger av kommuneloven § 23-4 første ledd følgende: 
 

«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.» 

 

Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, 
enten samlet eller enkeltvis. 
Hensikten med ROV-vurderingen er å innhente relevant informasjon om hvor det er 
størst behov for eierskapskontroll, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere 
hvilke eierskapskontroller det kan være aktuelt å gjennomføre. 
 

1.3 Avgrensning 
Kommunale foretak og vertskommunesamarbeid blir omfattet av ordinær 
forvaltningsrevisjon, og er derfor omfattet av ROV-vurderinger knyttet til dette. 
Stiftelser og foreninger er ikke omfattet av regelverket om eierskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon av selskap, og er derfor ikke omtalt i denne delen av ROV-
vurderingen. 
 

1.4 Metode og gjennomføring 
1.4.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har tatt utgangspunkt i gjeldende eierskapsmelding for Frogn 
kommune, note til årsregnskapet vedrørende organisering av kommunens 
virksomhet, note til årsregnskapet vedrørende aksjer og andeler i varig eie, 
selskapsopplysninger fra det enkelte selskap innhentet fra det enkelte selskap, Frogn 
kommunes nettsider, Brønnøysundregistrene eller fra databasen www.purehelp.no  
 

2 Kommunens eierskap 
Nedenfor følger en oversikt over Frogn kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
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2.1 Kommunale foretak (KF) 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF Drift og administrasjon av svømme- og 
badeanlegg, trenings-/velværesenter, 
kafedrift og salg av utstyr, idrettsanlegg 
med idrettshall. 

Frogn 100 % 

 

2.2 Aksjeselskap (AS) 
Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Ferjeselskapet  
Drøbak-Hurum-Svelvik AS 

Ferjetrafikk, turistvirksomhet 
og annen lignende virksomhet.  

Frogn og Hurum 6 aksjer 
(40,70 %) 

Drøbak Vaskeri AS Gjennom vaskeridrift å skape 
grunnlag for sysselsetting av 
yrkeshemmede, primært 
mennesker med psykisk 
utviklingshemming bosatt i 
Frogn kommune. 

Frogn 100 % 

Follo Futura Holding AS Investering i foretak som 
legger til rette for 
kompetanseutvikling og 
kvalifisering av arbeidstakere.  

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og 
Ås kommuner, 
Akershus 
fylkeskommune, 
samt Ås, Ski, 
Frogn og Vestby 
Rotary 

447 aksjer 
(12,21 %) 

 

2.3 Interkommunale selskap (IKS) 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Follo lokalmedisinske senter IKS 
 

Kommunal helse- og 
omsorgstjeneste: legevakt og 
kommunal akutt døgnenhet.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski 
og Ås 

13,80 % 

Follo brannvesen IKS Brann- og feiervesen.  
 

Frogn, Ås, Ski, 
Oppegård, 
Nesodden 
og Enebakk 

13,00 % 

Follo Ren IKS Follo ReN påtar seg på vegne 
av deltakerkommunene å 
sørge for innsamling, transport 
og behandling av 
forbruksavfall, samt tiltak for 
gjenvinning og håndtering av 
spesialavfall og 
produksjonsavfall innenfor det 
til enhver tid gjeldende 
kommunale ansvarsområde 
etter forurensningsloven, om 
ikke annet avtales. Selskapets 
formål er kjøp og salg av varer 
og tjenester i tilknytning til 
ovennevnte virksomhet, alene 
eller i samarbeid med andre. I 
tillegg har Follo ReN frihet til å 
tilby tjenester utover det 
kommunale ansvarsområde, 
så langt dette ikke strider mot 
selskapets primære formål 
eller kommer i strid med 
kommunens interesser. 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og 
Ås 

17,50 % 
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Follo Kvalifiseringssenter IKS Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

40,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

12,00 % 

 

2.4 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
 

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

2.5 Administrativt vertskommunesamarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barne- og ungdomsskole Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

 

2.6 Administrativt samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Søndre Follo Renseanlegg IKS Renseanlegg for tilført kloakk 
via ledningsnett og for tilkjørt 
slam.  

Ås, Vestby  
(Frogn og  
Nesodden har 
samarbeidsavtale) 

Vestby 

Felles innkjøpskontor Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 
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kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Follo byggetilsyn Felles kontor for tilsyn i 
byggesaker 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Oppegård,  
Ski og Ås 

Ski 

Fagrådet for vann & 
avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord 

Fagrådet skal arbeide for å 
tilrettelegge det faglig 
samarbeid mellom 
medlemskommunene, med 
hovedvekt på å: 
 koordinere overvåkning av 

miljøforholdene i fjorden 
 rapportere og redusere 

forurensningstilførselen til 
fjorden 

 bygge nettverk for å 
koordinere og utnytte 
ressursene i 
medlemskommunene 

Hurum, Røyken,  
Asker, Bærum, Oslo,  
Oppegård, Ski, Ås,  
Nesodden og Frogn 
 

Oslo 

PURA – vannområde 
Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget 

Sikre god kjemisk og økologisk 
tilstand, tilnærmet naturlig, for 
vannkvaliteten i Bunnefjorden, 
Gjersjøen og Årungen 

Ås, Ski, Frogn,  
Oppegård, Nesodden 

Ås 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Miljørettet helsevern Tjenester innen folkehelse Enebakk, Frogn 
og Nesodden 

Frogn  

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

 

2.7 Regionråd 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet Regionalt samarbeidsorgan Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 

2.8 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 
Foretaksnavn Merknad 

Follo lokalmedisinske senter IKS Selskapet er under omdanning til vertskommunesamarbeid. 
Vertskommune blir Nordre Follo. 

Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Frogn kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i Follo brannvesen IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås. Ås 
er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019. Deltakerkommuner 
er Frogn, Vestby og Ås. Frogn er vertskommune. 

  

3 Vurdering  
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
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Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 
 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 

for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 
 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 

risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 
 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 

for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 
Basert på analysene og funn knyttet til Frogn kommunes eierskap, er det nedenfor 
presentert vurdering av hvor i Frogn kommunes eierskapsforvaltning det er risiko for 
at kommunen ikke utøver tilstrekkelig kontroll med selskap/samarbeid i samsvar med 
etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse, både overordnet samt for det 
enkelte selskap/samarbeid der kommunen har eierinteresser. 
 

Område/selskap Risikoområde Merknad Kode 

Overordnet  
eierskapsforvaltning i  
kommunen 

• System og rutiner for 
oppfølging av eierskap 

• Rutiner for valg av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Rapportering til 
kommunestyret 

Etter ny kommunelov skal 
kommunen minst én gang i 
valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas 
av kommunestyret. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 
kommunens prinsipper for 
eierstyring en oversikt over 
selskaper, kommunale foretak og 
andre virksomheter som kommunen 
har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 
kommunens formål med sine 
eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i 
bokstav b. 
 
Frogn kommunes eiermelding ble 
vedtatt 7. september 2009. Siste 
rullering ble foretatt i 2015. 

M 

Eierskapskontroll i  
det enkelte selskap 

• System og rutiner for 
oppfølging av eierskapet 

• Valg og opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Rapportering til 
kommunestyret 

  

 

4 Gjennomførte eierskapskontroller 
År Tema Anbefalinger 

2013 Forvaltningen av  
Kommunens eierinteresser 

1. Eiermeldingens rammeverk for eierstyring bør følges opp. 
2. Nominasjonsprosessen til styrene bør vurderes med sikte 

på å gjøre det lettere å få tilstrekkelig bredde og relevant 
kompetanse inn i styret. 
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3. Ved oppnevningen av styrer for selskapene bør 
kompetansen hos medlemmene og i styret som helhet 
dokumenteres. 

4. Follorådet bør evaluere milepælplanen for 
budsjettprosessen og eierrepresentantene bør vurdere 
forslag for å sikre at den blir fulgt opp i alle selskaper. 

5. Follorådets arbeid med eierstyring bør bli omfattet av 
selskapskontrollen. 

6. Ordføreren bør jevnlig rapportere til kommunestyret om 
Follorådet arbeid vedr. de interkommunale selskapene. 

7. Ved neste revisjon av eiermeldingen bør det vurderes om 
dagens rammer for kommunestyrets medvirkning er 
tilfredsstillende eller om de bør justeres på bakgrunn av 
erfaringene. 

8. Kommunens eierstrategier bør få en mer sentral plass ved 
den neste revisjonen av eiermeldingen. 

 

5 Forslag til eierskapskontroller 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført, vil FIKS 

anbefale at det gjennomføres eierskapskontroll innen følgende:  

 

Prosjekt Tema 

Eierskapsforvaltning  
(overordnet) 

• System og rutiner for oppfølging av eierskap 
o Eiermelding 
o Eierstrategi 
o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 
o Eieroppfølging 

• Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Rapportering til kommunestyret 
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Saksprotokoll 
 
 

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging 
oppvekst i Frogn kommune 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  19/02318 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019-2023 16/20 30.03.2020 
 

Tittel 
 
 
Kommunestyrets behandling 30.03.2020: 
 
Leder av Kontrollutvalget, Eva Anderssen, orienterte om kontrollutvalgets behandling 
av saken. 
 
Forslag: 
På vegne av Venstre fremmet Line Skuterud følgende tilleggsforslag til innstillingen: 
« 

 Det iverksettes en modell for samhandling mellom alle enheter som møter 

barn og unge. Dette innebærer EPA, skole, barnehage, kultur og idrett. Det 

skal vurderes en modell som innebærer èn vei inn, men at alle som møter 

barn og unge skal ha kompetanse til å oppdage at et barn eller ungdom 

strever, og kunnskap om hvor denne veien inn til tjenesteområdet er.  

 I arbeidet med denne samhandlingsmodellen skal brukerne av tjenestene få 

muligheten til å påvirke gjennom tilbakemeldinger. 

 informasjon om den foreløpige prosessen med modellen presenteres sammen 

med den øvrige tilbakemeldingen til kontrollutvalget og HOK».  

På vegne av SV fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende tilleggsforslag til 
innstillingen og Venstres forslag: 
 
«Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i de 
kommende tertialmeldinger, første gang høsten 2020 og deretter gjennom hele 
perioden 2021-23». 
 
På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Vibeke Lundh Karlsen følgende forslag: 
«Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i HOK, 
første gang høsten 2020 og deretter 2 ganger pr. halvår» 

 
Votering: 
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Frogn kommune 
Vår ref.: 19/02318  Side 2 av 3 

 

Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 
Sosialistisk venstrepartis forslag ble fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 15 stemte mot 
(16 = 11 H, 2 SV, 3 MDG, 15 = 5 AP, 3 V, 2 Frp, 2 SP, 1 Krf, 1 PP, 1 Rødt) 
Arbeiderpartiets forslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17 = 5 AP, 3 
V, 2 Frp, 2 SP, 2 SV, 1 Krf, 1 PP, 1 Rødt, 14 = 11 H, 3 MDG) 
 
 
Kommunestyrets vedtak 30.03.2020: 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og 
forebygging oppvekst, og ber rådmannen følge opp anbefalingene fra 
revisjonen:  

 Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av planene er 
tilgjengelig for de ansatte og innbyggerne.  

 Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig 
innsats, herunder tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i 
kommunen.  

 Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan.  

 Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkyndige vurderinger, 
herunder etablere et hensiktsmessige retningslinjer for å avklare og avtale når PPT 
skal ta imot henvendelser om sakkyndige vurderinger fra skolene og barnehagene.  

 Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester, og 
spesielt iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet mellom:  
o Kulturenheten og andre enheter med barn og unge.  
o Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å sikre at 
fagkompetanse i Enhet for psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke klarer 
å løse på egenhånd.  

 Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i system 
innenfor forebyggende arbeid.  

 Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet 
mot barn og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.  

 Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene. 

 Det iverksettes en modell for samhandling mellom alle enheter som møter barn og 
unge. Dette innebærer EPA, skole, barnehage, kultur og idrett. Det skal vurderes en 
modell som innebærer én vei inn, men at alle som møter barn og unge skal ha 
kompetanse til å oppdage at et barn eller ungdom strever, og kunnskap om hvor 
denne veien inn til tjenesteområdet er.  

 I arbeidet med denne samhandlingsmodellen skal brukerne av tjenestene få 
muligheten til å påvirke gjennom tilbakemeldinger. 

 Informasjon om den foreløpige prosessen med modellen presenteres sammen med 
den øvrige tilbakemeldingen til kontrollutvalget og HOK 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder. Kommunestyret 
ber om at tilbakemeldingen også redegjør for den samlede organiseringen og 
struktureringen av arbeidet med tidlig innsats 

 
3. Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i de 

kommende tertialmeldinger, første gang høsten 2020 og deretter gjennom 
hele perioden 2021-23 
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Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i 
HOK, første gang høsten 2020 og deretter 2 ganger pr. halvår 

 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 5. april 2020 
 
Anne Lise Larsson 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  19/02319 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019-2023 17/20 30.03.2020 
 

Tittel 
 
 
Kommunestyrets behandling 30.03.2020: 
 
Leder av kontrollutvalget, Eva Anderssen, orienterte om kontrollutvalgets behandling 
av saken. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 30.03.2020: 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost VAR, og ber 
rådmannen følge opp anbefalingene fra revisjonen:  

 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og 
etterkalkyler.  

 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler 
og kvalitetssikring av regnskapsdata.  

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og vurdere 
hvordan dagens praksis er mot foreslått nytt regelverk.  

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret.  

 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet hensynta 
og beskrive usikkerheten som ligger i for kalkylen, sett opp imot størrelsen på 
fond.  

 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i 
Follo Ren IKS og eventuelt for mye betalte tilskudd til andre kommunale 
samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en avregning av tilskudd.  

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond.  
2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 

vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 12 måneder. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 5. april 2020 
 
Anne Lise Larsson 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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 Innledning 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, 
Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune.  

Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i 
Follo. Betingelsene for matproduksjon er gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 20-30 millioner 
brød hvert år. Dette kan mer enn dobles ved en beredskapssituasjon. Kornproduksjonen utgjør i alt 
50-60 tusen tonn hvert år. Det dyrkes også en god del grønnsaker og bær. Dette kan også økes 
betydelig ved en beredskapssituasjon. Fra skogene i Follo tas det ut rundt 100 000 kubikkmeter 
tømmer til en verdi av ca 40 millioner kroner hvert år, i 2019 noe mer. Brutto verdiskaping i 
landbruket i Follo pr år er ca 250 millioner kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre bransjer 
(transport, bygg og håndverk etc).  Det er ca 1150 landbrukseiendommer i Follo med smått og stort. 
Da regnes eiendommer med over 5 dekar dyrka jord eller over 25 dekar skog som 
landbrukseiendommer. Det har vært en nedgang i antall aktive bruk i flere år, antallet foretak som 
søkte produksjonstilskudd i 2019 var 293. Arealet holdes i hevd ved bortleie. På over 70 % av 
landbrukseiendommene med dyrka jord er jorda bortleid. Gjennomsnittsarealet på driftsenhetene 
har økt nesten hvert år og var i 2019 442 dekar. 

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. 
Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske 
virkemidler som gjelder for landbruket. Rådmennene delegerer kurante saker og saker uten 
prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen via kommunalsjef. 
Landbrukskontorets handlingsprogram fastsetter hovedmål og delmål for landbrukskontoret, angir 
arbeidsområder, og er grunnlaget for rapportering.  

Koordinerende utvalg 

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal følge opp virksomheten 
ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo 
landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir 
uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for 
landbrukskontoret og har lederrollen i utvalget. Utvalget hadde 3 møter i 2019. 

 

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo i 2019: 

Kommune Fast representant Fast vararepresentant 

Ås Nils Erik Pedersen, leder  Emil Schmidt 

Oppegård Anne Holten Kristin Swendgaard 

Nesodden Grethe Hagbø Eva-Kristin Danielsen 

Frogn Anne-Bergitte Thinn Eli Moe 

Ski Hans Vestre Stein Engebretsen 

Vestby Cecilie Svarød Sjur Auten 

 

 Hovedmål 
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og 
faglig god måte. 
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1 Økonomiske virkemidler - tilskuddsforvaltning – kontroll 
Delmål: Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og 
med høyt servicenivå. 

Oppgavene består i veiledning og behandling av søknader om produksjonstilskudd, 
velferdsordningene i landbruket, miljø-, nærings- og skogvirkemidler. 

1.1 Produksjonstilskudd (PT) og avløsertilskudd i landbruket 
I februar 2019 ble produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning for ferie og fritid (husdyrbruk) for 
2018 utbetalt. Til sammen fikk landbruksforetakene i Follo utbetalt kr 44 374 826 i 
produksjonstilskudd og kr 2 015 914 i avløsertilskudd. 

I 2019 søkte 285 landbruksforetak om produksjons- og avløsertilskudd (PT), fordelt på 2 
søknadsomganger. I mars leverte husdyrprodusenter søknad del 1 og i oktober søker alle om tilskudd 
til planteproduksjon og beitetilskudd. 74 foretak søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. 

Figur 1: Antall PT-søknader per kommune og år, 2009-2019. 

 

 

Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år 
etter et risikobasert uttrekk. I 2019 ble det gjennomført 30 kontroller, 21 ved stedlig kontroll og 9 
dokumentkontroller. På grunn av at tidligere saksbehandler for PT sluttet våren 2019 ble alle 
kontrollene utført etter høstsøknaden. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men 8 foretak fikk 
avkorting pga. mangelfull, eller feilopplysninger knyttet til gjødslingsplan og sprøytejournal. Det ble 
også gitt råd og varsel om oppfølging.  Saksbehandlingen har foregått fra 1. mars 2019 til februar 
2019 med en svært intens kontrollperiode i november/desember. Saksbehandlingstiden styres av 
systemet E-stil.  

Landbrukskontoret bruker ca. tre månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-
ordningen.  

1.2 Velferdsordningene 
Dette gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. og tidligpensjonsordning for 
jordbrukere. Det var ingen søknader etter disse ordningene i 2019, men det har vært enkelte 
henvendelser om ordningen.  
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1.3 Regionale miljøtilskudd (RMP) 
Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. Det ble vedtatt et nytt RMP for jordbruket i 
Oslo og Viken i 2019 med en del endringer. I områdene under marin grense er det forurensningstiltak 
som prioriteres. I Follo ble det i 2019 utbetalt kr 8 mill. til dette formålet, fordelt på 190 søkere, 67 % 
av foretak som søkte produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler.  

Det ble foretatt risikobasert kontroll av 10 foretak, 5 % av søknadsmengden. Kontrollen startet 
umiddelbart etter søknadsfristens utløp 15. oktober, og ble avsluttet i desember 2019. Hovedfokus 
var oppfølging av den nye ordningen Soner for pollinerende innsekter. Forvaltningen har samtidig 
fulgt opp med rådgivning og veiledning. Saksbehandlingen foregikk fra 15. oktober til 11. januar 
2019. Utbetaling skjer 12. mars 2020.   

1.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak 
prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og MORSA. Follo-
kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. Det ble tildelt mye 
SMIL-midler til kommunene i Follo også for 2019. Follo landbrukskontor har i 2019 hatt et 
fangdamprosjekt hvor man har kartlagt behovet for rensk i alle 32 registrerte fangdammer. Ut av 
dette kom det 12 søknader som fikk innvilget tilskudd. Det er laget veldig mange planer for 
hydrotekniske tiltak. Over 5,1mill. kr ble innvilget, fordelt på 68 søknader. Antallet søknader 
behandlet i Follo utgjør 25 % av totalen for Oslo og Akershus. 

Mange planer innebærer store kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, 
avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader. Det gis 3 års arbeidsfrist med mulighet for 2 års 
forlengelse. Alle tiltak blir kontrollert av landbrukskontoret før sluttutbetaling av tilskudd. 

Nytt av året var søknadsportalen Argos, som har effektivisert saksbehandlingen på SMIL og tilskudd 
til drenering. Alle søker på nett via Altinn, noe som har fungert bra. I 2019 kom det inn søknader om 
tilskudd gjennom året, men det ble et ekstra trykk i november/desember samtidig med behandling 
og kontroll av PT og RMP. Av den grunn vil det bli satt siste frist for søknader for 2020 medio oktober.  
Alle søknadene ble behandlet stort sett løpende, og senest i løpet av 3 uker.  

1.5 Tilskudd til drenering 
Det er stort behov for drenering av jordbruksarealer i Follo. En tilskuddsordning ble innført for få år 
siden og i 2017 ble tilskuddssatsen doblet til kr 2000 pr dekar systematisk grøfting. I 2019 ble 6 
søknader godkjent i Follo, til sammen 1187 dekar og et tilskuddsbeløp på kr 2 354 000. To søknader 
kom inn etter at Fylkesmannen stengte sine systemer Alle dreneringsplaner som er utført blir 
kontrollert før sluttutbetaling av tilskudd. I 2019 fikk Follo tildelt mer enn nok dreneringsmidler, og 
derfor ble alle dreneringssøknadene saksbehandlet fortløpende og senest i løpet av 3 uker.  

1.6 Erstatningsordningene 
Erstatning kan gis til jord- og hagebruk med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold 
som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon og tap av 
bifolk.  

Vekstsesongen 2018 var sterk preget av tørke og det kom inn 250 søknader. En stor andel av 
søknadene ble først ferdigbehandlet i 2019. Det var korn- og grasvekster som ble rammet hardest. 
Bær- og grønnsakproduksjonen hadde mindre avlingsskader, da de fleste av disse produsentene 
hadde vanningsanlegg. To medarbeidere hadde denne ordningen som hovedarbeidsområde fra juli 
2018 til fram til våren 2019. Til sammen ble det utbetalt vel kr 39 millioner kroner i erstatning for 
avlingsskader i Follo forårsaket av tørken i 2018. 
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Figur 2: Fordeling av avlingsskadeerstatning på kommuner i Follo 

 Ant korn Kr korn Ant. grovfor Kr grovfor Sum 

Vestby 49   8 352 014 13  2 622 372 10 974 386 

Ski 62 10 874 964 15  4 301 942 15 176 906 

Ås 63   6 548 946 11  1 884 558   8 433 504 

Frogn 22   2 324 835 1     133 184   2 458 019 

Nesodden 8      364 905 5  1 659 464   2 024 369 

Oppegård   1     403 977      403 977 

Sum Follo 204 28 465 664 46 11 005 497 39 471 161 

 

Vekståret 2019 har vært et normalår når det gjelder avlingsnivå i landbruket og det ble mottatt kun 3 
søknader. Dette gjaldt to bringebærprodusenter og en honningprodusent. For bringebær var årsaken 
flere netter med nattefrost i begynnelsen av mai. Dette førte til at blomsterkopper fikk frostskader 
med den følge at de tørket inn. For de to bringebærprodusentene medførte dette at avlingene deres 
ble redusert til ca. 1/3 av et normalår. Til sammen ble det for vekståret 2019 utbetalt kr 711.653 i 
erstatning for avlingsskader og svikt i honningproduksjon.  

1.7 Skogfond 
Ved tømmersalg skal skogeier sette av minst 4 % av bruttoverdi til skogfond, som kan investeres i en 
del tiltak i den enkelte eiers skog. Kommunen forvalter ordningen.  

I 2019 omsatte 161 skogeiere i Follo til sammen 140.678 m3 tømmer med bruttoverdi kr 
57.451.562,- og satte av 21% til skogfond. Det ble utbetalt totalt kr 5.146.521,- fra skogfond til 151 
tiltak i 2019, derav kr 3.626.634,- til skogkultur. 9 av skogkulturtiltakene ble kontrollert i felt.  

Mer enn 90 % av skogfondskravene ble behandlet innen fire uker. 

Landbrukskontoret brukte ca 50-60 dagsverk på skogfondsordningen i 2019, inkludert 
tilskuddsordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

1.8 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Det ble i 2019 gitt NMSK-tilskudd til ungskogpleie, markberedning og «tettere planting som 
klimatiltak». Ungskogpleietilskudd ble gitt med satser (40% max 200 kr/dekar) og regler felles for de 
fleste Akershuskommunene, mens satser og regler for plantetilskudd var bestemt av 
Landbruksdirektoratet.   

Til 40 søknader om tilskudd til ungskogpleie, med samlet areal 1.346 dekar, ble det innvilget til 
sammen kr 116.692,-. To søknader om tilskudd til markberedning, med samlet areal 171 dekar, ble 
innvilget til sammen kr 12.825,-. 26 søknader om tilskudd til tettere planting, med samlet areal 806 
dekar, ble innvilget med til sammen kr 116.692,-.  

Det ble utført feltkontroll på sju av tilskuddssøknadene. 

Mer enn 90 % av tilskuddssøknadene ble behandlet innen fire uker.   

Landbrukskontoret brukte anslagsvis 30-35 dagsverk på NMSK-tilskuddsordningene. 
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2 Juridiske virkemidler - landbrukslovgivningen 
Delmål: Landbrukskontoret skal forvalte jordlov, skogbrukslov og konsesjonslov i tråd med nasjonale 
retningslinjer og regionale og lokale føringer. 

Oppgavene består i saksbehandling og vedtak i saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, 
odelslov og forskrifter etter disse. Landbrukskontoret gir uttalelse til plansaker og byggesaker i 
Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder). 

2.1 Saker etter jordloven 
Kommunene fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om fradeling av 
areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka eller dyrkbar jord blir 
det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet formål forkommer også. 
Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§8), blant annet ved godkjenning av 
jordleieavtaler. 

I 2019 ble det behandlet 16 saker angående omdisponering og deling og 9 saker angående driveplikt, 
hvorav 4 dispensasjoner fra oppfylling av driveplikten ved 10-års leieavtale. Saksbehandlingstiden på 
saker etter jordloven er vanligvis 3 -4 uker. 

2.2 Saker etter konsesjonsloven 
Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. I tillegg kontrolleres egenerklæring 
om konsesjonsfrihet ved alle eierskifter. Fra april 2017 har kommunen fått en utvidet rolle ved at 
Statens Kartverk har innført nytt fagsystem der kommunene legger inn egenerklæringer og 
konsesjoner i matrikkelen. Landbrukskontoret kontrollerer alle egenerklæringer for 
landbrukseiendommer og også øvrige egenerklæringer for Ås og Vestby, og legger dem inn i 
matrikkelen.  

I 2019 behandlet kontoret 11 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer, 140 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Ås, 251 egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Vestby og 21 i 
øvrige kommuner (landbrukseiendommer) 

Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca 4 uker.  

Figur 3. Antall jord- og konsesjonssaker i 2018 fordelt på kommuner 

Kommune Omdisponering og deling Konsesjon Sum 

Vestby 4 3 7 

Ski 2 2 4 

Ås 3 3 6 

Frogn 4 2 6 

Nesodden 3 1 4 

Oppegård 0 0 0 

Sum 16 11 27 

 

Follo landbrukskontor brukte ca 0,5 årsverk på saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven i 
2019. 
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2.3 Saker etter skogbruksloven 
Foryngelseskontroll i skogbruket 
Skogeier skal jamfør skogbrukslovens § 6 sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 
Landbrukskontoret utførte i 2019 Landbruksdirektoratets opplegg for foryngelseskontroll. 36 
skogeiere, som i skogfondsregnskapet var registrert med salg av minst 250 m3 gran i 2016 og siden 
ingen eller lite planting, fikk brev og egenerklæringsskjema fra landbrukskontoret. Ved årets utgang 
hadde 26 status «OK», åtte «OK, bør følges opp», og to skogeiere hadde ikke svart.  

En del tidligere forhold ble fulgt opp. Av 306 registrerte slike hogster 2009-2016 hadde ved årsskiftet 
236 statusen «OK». 53 «OK, bør følges opp». De fleste av disse har svart «Har tilrettelagt for naturlig 
foryngelse» eller «Planlegger planting på et senere tidspunkt».  

Landbrukssjefen ga i 2019 med hjemmel i skogbrukslovens § 6 en skogeier pålegg om planting. 

Det er sannsynlig at ordningen virker som en påminnelse for en del skogeiere, og dermed bidrar til 
planting som ellers ikke hadde blitt utført. 

Landbrukskontoret økte i 2019 innsatsen knyttet til foryngelsesplikten i forhold til tidligere år. Det ble 
i 2019 brukt ca 25 dagsverk på foryngelseskontrollen. 

Hogstmeldinger i Oslomarka 
Forskrift om skogbehandling i Oslomarka er hjemlet i skogbrukslovens § 13, og gjelder i Follo i deler 
av Nordre Follo kommune. I forskriftens virkeområde skal hogst meldes og kommunens 
tilbakemelding foreligge før hogst. Dersom kommunen finner at foryngelseshogsten kan medføre 
vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning kan 
kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres.  

I 2019 besvarte landbrukskontoret 16 hogstmeldinger, derav to i Oppegård kommune, og godkjente 
til sammen hogst av 938 dekar fordelt på 59 hogstfelt. Det ble godkjent fem hogstflater større enn 30 
dekar.  

Landbrukskontoret gjennomførte befaring sammen med driftsansvarlig på alle hogstmeldinger, 
unntatt en som var godkjent og befart tidligere.  

I sju tilbakemeldinger ble det gitt pålegg om hvordan hogsten skal utføres. I fire av tilbakemeldingene 
handlet påleggene blant annet om begrensning av flatestørrelse.  

I seks tilfeller, 38 % av hogstmeldingene, var saksbehandlingstiden lengre enn 28 dager. Avviket 
skyldes at det tar tid å arrangere befaringer, omfattende hogstmeldinger og andre prioriterte 
oppgaver. 

Antall meldinger og omfang av meldingene økte betydelig i forhold til 2018. Landbrukskontoret 
brukte anslagsvis 30-35 dagsverk på disse sakene i 2019.  

Landbruksveisaker 

Det er i 2019 registrert 11 søknader om bygging av landbruksvei. Av disse er det fattet positivt vedtak 
i 4, 2 vurdert som ikke søknadspliktige og de gjenstående 4 er enten under behandling eller ikke 
fullstendige søknader. Det er også fattet 3 vedtak i saker fra 2018. Det er også vurdert 1 sak som er 
sendt over til byggesak for behandling etter annet lovverk (Plan- og bygningsloven). Noen 
enkeltsaker har på grunn av mye konflikter og behov for oppfølging tatt mye ressurser.  

Saksbehandlingstiden i landbruksveisaker er vanligvis 3-4 uker. I tillegg kommer tid for innhenting av 
uttalelser fra regionale myndigheter, vanligvis 4 uker. Det har også i år vært utfordringer med å få inn 
komplette søknader, slik at saksbehandlingstiden kan oppleves som lang.  

Det er bare gjennomført 1 sluttbefaring i 2019.  

Kontoret har brukt ca 2 månedsverk på landbruksveisaker i 2019. 
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2.4 Andre saker etter landbrukslovgivningen 

2.4.1 Floghavre 
Floghavre er et uønsket ugras som ofte har sterk oppblomstring der det drives ensidig 
kornproduksjon. Landbrukskontoret gikk første års frierklæringskontroll på 1 landbrukseiendom i 
Follo. (J.fr. matlovens bestemmelser.) Mange års systematisk arbeid fra landbrukskontorets side, har 
gitt resultater og ugraset er i tilbakegang i Follo. I tillegg er det kommet gode og effektive 
sprøytemidler som er blitt tatt i bruk og har gitt god virkning på floghavremengden. 

2.5 Uttalelser til plan- og byggesaker 
Det er rutine for at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er 
avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder 
det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. I 2019 har kontoret gitt skriftlig 
uttalelse til 63 saker etter plan- og bygningsloven, de aller fleste gjaldt byggesaker på 
landbrukseiendommer. 

 

 

 

 

 NMBU i vinterstemning. Foto Svein Skøien 
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3 Arealforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig forvaltning av arealressursene og sikring av 
matproduksjon og kulturlandskap i Follo.  

Oppgavene består i deltakelse i kommunale planprosesser med kompetanse om landbruk og 
jordvern (gjelder kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og områdeplaner i 
landbruksområder). 

3.1 Kommuneplanlegging 
Det har vært lav aktivitet når det gjelder kommuneplanlegging i Follo i 2019. Frogn vedtok 
kommuneplanens samfunnsdel i april 2019. Landbrukskontoret ga innspill til kapitlene Klima og 
energi og Næringsutvikling og verdiskaping. Ski og Oppegård vedtok felles samfunnsdel for Nordre 
Follo i 2019, landbrukskontoret har gitt innspill. 

3.2 Andre planprosesser 
Landbrukskontoret har gitt innspill til klima- og energiplaner for Frogn og Ås, samt deltatt på 
oppstartsmøte for slik plan i nye Nordre Follo kommune.  

3.3 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 
Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars 2020. I sum er det omdisponert 52,8 dekar dyrka 
og dyrkbar jord i Follo i 2018. I følge Kostratall (noe underrapportering er registrert) er det i perioden 
2011 til 2019 omdisponert 828 dekar dyrka jord og 862 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved 
regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven. 

 

Figur 4: Omdisponering av dyrka- og dyrkbarjord i 2019 i dekar – Kostra-tall 
 Omdisp. dyrka 

jord etter 
jordloven 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter jordloven 

Omdisp. dyrka 
jord etter PBL 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter PBL 

Sum omdisp. 
dyrka og dyrkbar 
jord 

Vestby 0 0 0 0 0 

Ski 0 0 1 20,6 21,6 

Ås 0 0 18,7 12,3 31 

Frogn 0,2 0 0 0 0,2 

Nesodden 0 0 0 0 0 

Oppegård 0 0 0 0 0 

Sum Follo 0,2 0 19,7 32,9 52,8 

 

Figur 5: Omdisponert dyrka og dyrkbar jord 2011-2019 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Vestby 1 5 2 1 77 0 0 29 0 115 

Ski 16 122 80 30 29 198 180 67 22 744 

Ås 1 194 0 38 27 202 0 19 31 512 

Frogn 50 15 0 0 148 10 24 0  247 

Nesodden 0 0 0 32 12 0 0 0  44 

Oppegård 0 0 0 0 28 0 0 0  28 

Sum Follo 68 336 82 101 321 410 204 115 53 1 690 
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Figur 6: Omdisponert dyrka jord 2011-2019 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Vestby 1 4 0 1 77 0 0 0 0 83 

Ski 2 94 55 7 10 53 126 63 1 411 

Ås 1 76 0 38 4 0 0 8* 19 146 

Frogn 50 15 0 0 64 0 23 0 0 152 

Nesodden 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 

Oppegård 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 

Sum Follo 54 189 55 71 166 53 149 71 20 828 

*8 dekar i Ås 2018 gjelder omdisponering til skog 

 

3.4 Nydyrking 
Landbrukskontoret har i 2019 behandlet 3 søknader om nydyrking. Omsøkt areal er 73 daa. En 
søknad er godkjent og 2 er avslått. Den ene som ble avslått ble delvis omgjort av Fylkesmannen i 
Viken. Godkjent areal nydyrket er 21 daa. 

 

 

 

 

 

     Nydyrking i Vestby. Foto Follo landbrukskontor 
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4 Natur og miljøforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig 
utnytting av jord- og skogressursene i Follo 

Landbrukskontoret skal være pådriver for miljøtiltak i landbruket gjennom informasjonsarbeid og 
prosjekter, forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utviklingen av programmet. 
Landbrukskontoret bidrar aktivt i vannområdearbeidet gjennom temagrupper landbruk i 
vannområdene PURA og Morsa.  

I arbeidet med økologisk landbruk skal landbrukskontoret drive informasjonsarbeid om mål og 
regelverk knyttet til temaet. 

Natur- og miljøhensyn skal vurderes i alle saker som behandles av landbrukskontoret. Lovverk som 
brukes til slike vurderinger vil være naturmangfoldloven, forskrift om bærekraftig skogbruk ol. 

4.1 Vannområdearbeid 

4.1.1 Morsa 
 

Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvaliteten i 
Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i temagruppe landbruk i dette 
vannområdet. Det var 4 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2019, hvor Follo landbrukskontor 
deltok på alle bl.a. med innlegg om miljøtiltak på landbrukseiendommer i Morsa. 

Follo landbrukskontor har også fullført fangdamprosjektet i vannområdet Morsa hvor alle 
fangdammene i vannområdet og deres tilstand er sjekket. Der det er behov for utbedringer, 
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, er det laget plan for dette med søknad om SMIL-tilskudd 
basert på planen. 9 dammer av 17 har fått tilskudd til utbedring. Resten har god tilstand. 

4.1.2 PURA 
Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder temagruppe landbruk. Det var 3 møter i 
temagruppe landbruk i 2019. Hovedinnsatsen i 2019 var rettet mot Skibekken-prosjektet. 

Follo landbrukskontor har også fullført fangdamprosjektet i vannområdet PURA hvor alle 
fangdammene i vannområdet og deres tilstand er sjekket. Der det er behov for utbedringer, 
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, er det laget plan for dette med søknad om SMIL-tilskudd 
basert på planen. 12 dammer av 15 har fått tilskudd til utbedring. Resten har god tilstand. 

Plan for utbedring av erosjonsskader i Skibekken er utarbeidet og tilskudd er innvilget i regi av 
vannområdet.. Arbeidet ble startet opp med vegetasjonsrydding vinteren 2017/2018. Tiltak for 
erosjonssikring som steinsetting, terskelbygging og fornying og sikring av rørutløp ble gjennomført 
sommeren og høsten 2018 og sluttført vinteren 2018/2019. Landbrukskontoret har fulgt opp 
arbeidet underveis. Kostnadene ble dekket med tilskudd fra PURA, Miljødirektoratet, Ski kommune 
og med SMIL-midler. 

4.1.3 Vannområdeutvalg Indre Oslofjord Vest 
Vannområdet dekker hovedsakelig områder på vestsiden av Oslofjorden, men også vestsiden av 
Nesoddlandet og nordre deler av Frogn kommune. Landbrukskontoret har ikke hatt tiltak i dette 
vannområdet i 2019. 

4.2 Miljørådgivning 
Landbrukskontoret har i mange år organisert og ledet miljørådgiving til enkeltbruk prioritert etter 
vannområder. Kommunene har satt av ekstra midler til dette, i tillegg er det innvilget tilskudd fra 
klima- og miljøprogrammet for landbruket via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I 2019 har en 
prioritert innsats i Morsa 2. 
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I 2019 har 15 foretak og tilsammen ca 30 eiendommer fått besøk av miljørådgiver med rådgivning om 
jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske tiltak. Landbrukskontoret har avtale med to 
miljøplanleggere som har laget 32 miljøplaner med søknad om SMIL-tilskudd i Morsa 2 i 2019. 
Planene omfatter hydrotekniske tiltak for å redusere erosjon og avrenning til vassdrag og kyst. 

4.3 Kloakkslam i landbruket 
Follo landbrukskontor har gjennom mange år hatt ansvaret for å få til en smidig ordning når det 
gjelder bruk av kloakkslam som gjødsel i Follo. Etter gjødselvareforskriften er det nå tilstrekkelig å 
levere melding om mottak av slam til kommunen før slammet blir mottatt av bonden/foretaket. 
Slammet kan brukes som gjødsel med et 10-årig omløp i vanlig jordbruksproduksjon. 

Meldingene er blitt behandlet i samarbeid med de respektive kommuneleger i forhold til 
hygienisering (smitte) og stabilisering (lukt), samt mellomlagerplasser og spredemengder. 
Landbrukskontoret følger opp disse sakene med bl.a. feltkontroll av spredearealer og 
mellomlagerplasser. Antall søknader har økt betydelig hvert år. Økningen fra 2018 til 2019 er  
på 44 %.  

Figur7: Oversikt over meldinger om kloakkslam i 2019 

Kommune Antall meldinger Slamtørrstoff tonn Spredeareal 

Vestby 19 6 622 3 451 

Ski 13 4 155 5 810 

Ås 5 2 228 1 148 

Frogn 2 1 296 649 

Sum 39 14 301 11 058 

 

4.4 Tiltaksstrategier og retningslinjer for SMIL 
Det ble startet arbeid med nytt strategidokument for miljøvirkemidler i jordbruket og miljø- og 
næringsvirkemidler i skogbruket i Follo for perioden 2020-2023. Landbrukskontoret hadde i mars 
møte med næringsorganisasjonene (bondelagene og skogeierlaget i Follo) for å drøfte prinsipper for 
tildeling av midlene for 2019.  

Follo landbrukskontor har forvaltet midlene samlet for de 6 kommunene, og har hatt anledning til å 
foreta omfordelinger mellom kommunene. Den totale tildelingen er disponert i samsvar med 
tiltaksstrategier og retningslinjer. 

4.5 Viltforvaltning 
Landbrukskontoret har i 2019 hatt viltforvaltning for Ås samt forvaltning av Follo elgregions 
bestandsplan. Det er laget egen rapport om viltforvaltning for Ås. 

Follo landbrukskontor brukte ca. 2,5 månedsverk på viltforvaltning i 2019.  

4.6 Registrerings- og rapporteringsoppgaver i skogbruket 
Landbruksdirektoratet har pålagt kommunene å utføre flere registrerings- og rapporteringsoppgaver. 
De skogbruksfaglige registrerings- og rapporteringsoppgavene som tar mest tid er resultatkartlegging 
skogbruk og miljø og fangst av granbarkbiller. Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak er 
Landbruksdirektoratets opplegg for å sikre at skogene forvaltes på en bærekraftig måte. 

Landbrukskontoret gjennomførte i 2019 resultatkartlegging skogbruk og miljø på 12 
hogstfelt/eiendommer. Tidsbruken var ca 10-12 dagsverk. 

Det er satt opp feller og målt fangsten av stor granbarkbille i fire grupper fire ganger i løpet av 
sommeren. Det ble i snitt fanget ca 10.100 biller pr felle (7.300 i 2018), en klar økning i forhold til de 
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foregående 6-7 årene. Fangstresultatene ble rapportert til NIBIO, som overvåker og vurderer 
populasjonsutviklingen i store deler av Norge. Ca 10 dagsverk gikk med til dette. 

4.7 Prosjekt skogbruk og publikum 
Prosjektet er initiert av landbrukssjefen og finansiert med skogfondsrenter og egeninnsats. Det har 
som formål å være et informasjons- og dialogprosjekt, og det er sett på tiltak for å dempe 
brukerkonfliktene knyttet til bynært skogbruk. Landbrukskontoret deltar med skogbrukssjefen i 
styringsgruppen, som i tillegg består av to representanter fra Follo skogeierområde og en fra 
Skogselskapet i Oslo og Akershus. Sistnevnte har sekretariatsfunksjon. Styringsgruppen hadde to 
møter i 2019. Det er gjennomført analyser av to tidligere spørreundersøkelser, telefonintervjuer og 
samtaler med representanter som arbeider med tilrettelegging for friluftsliv i kommunene og i 
frivillige organisasjoner. Prosjektet ble startet i 2017 og var planlagt å vare ut 2019. Avslutning av 
prosjektet er utsatt til 2020. Landbrukskontoret har i 2019 brukt ca 5-6 dagsverk på dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

       Tømmerlunne. Foto Follo landbrukskontor 
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5 Næringsutvikling 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny 
næringsutvikling i tilknytning til landbruket. 

Landbrukskontoret skal være pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling. En viktig del av dette 
er vår rolle som førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge (IN). Vi jobber med informasjon til søkere 
om mulighetene for tilskudd og uttaler oss om søknadene før disse sendes videre til IN for 
behandling. Virkemidlene hos IN er varierte og gjelder blant annet investeringer innenfor tradisjonelt 
landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet 
og bioenergi. 

Landbrukskontoret samarbeider også med Etablerertjenesten i Follo som tilbyr hjelp for utvikling av 
tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. 

5.1 Prosjekt om tilleggsnæringer 
Det var i 2019 lite aktivitet i prosjektet. Landbrukskontoret har jobbet noe med å finne ut hvor vi kan 
bidra best og det er økende interesse for utvikling av tilleggsnæringer på gården.  

5.2 Søknader til Innovasjon Norge (IN) 
I 2019 var det 7 søknader, hvorav bare 1 innenfor tradisjonelt landbruk og den var i Ås. Det gjaldt 
oppgradering av kornlager, men ble avslått grunnet liten investering. 

De 6 andre kom inn under tilleggsnæringer. 2 av disse er enten trukket eller ikke ferdigbehandlet. 
Innvilgede søknader: 

Ski: Ideavklaring lokalmat. Kr 114.000 i tilskudd. 
Ås: Bedriftsutvikling lokal drikke, bærvin.  Kr 300.000 i tilskudd. 
Frogn: Mentorstøtte. Kr 31.000 i tilskudd. 
Oppegård: Etablererstipend, lokal mat. Kr 325.000 i tilskudd. 
Sum innvilget tilskudd: kr 770.000. 

5.3 Økologisk landbruk 
Stortinget har vedtatt målsettinger for økologisk landbruk i Norge. Målet er at produksjonen skal 
dekke etterspørselen av økologiske produkter det er naturlig å produsere i Norge. Høsten og vinteren 
2019 har landbrukskontoret opplevd en økt interesse for økologisk småskala produksjon.  

 I 2019 var det 13 foretak (av 285) som søkte produksjonstilskudd til økologisk drift. Det var 1 bruk 
med økologisk melkeproduksjon, 5 med økologisk storfekjøtt, 7 med økologisk sau, 2 med gris og 3 
med økologiske verpehøns. Økologisk kornareal var 1260 dekar, ca. 1% av kornarealet i Follo. 
Økologisk grasareal var 1326 dekar og økologisk frukt, bær og grønnsaker dyrkes på totalt 64 daa. 
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6 Økonomi og organisasjon 
Delmål 1: Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder  

Delmål 2: Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. 

6.1 Økonomi 
 Figur 9: Regnskapsoversikt 2019 (tall fra Ås kommune, Agresso, ansvar 4200 Landbrukskontoret) 

Utgifter Revidert budsjett 2019 Regnskap 2019 

Sum lønn og sos.utg. 4 798 000 4 786 145 

Kontordrift 350 000 305 133 

Husleie 217 000 210 510 

Adm. tilskudd Ås 246 000 254 000 

Miljørådgiving, prosjekt1606 100 000 184 600 

Veterinærvakt, prosjekt 1405 785 000 817 820 

Avsetn. til driftsfond 
Adm veterinærvakt  * 

 179 354 
31 495 

Sum utgifter 6 496 000 6 769 057 

Inntekter   

Tilskudd fra kommunene 5 420 000 5 400 000 

Gebyrinntekter 120 000 146 000 

Refusjon fra andre  5 105 

Refusjon husleie PURA etc 36 000 35 000 

Refusjon viltforvaltning Ås  115 000 

Ref. fra miljøfond**  
Gebyr miljøplaner, prosj 1406     

 78 250 
82 600 

Tilskudd fra FM, prosj 1406 100 000 23 750 

Ref. veterinærvakt, prosj 1405 820 000 849 316 

Ref. sykepenger/feriepenger  34 036 

Sum inntekter 6 496 000 6 769 057 

* Overskudd avsettes til landbrukskontorets driftsfond: 
 Saldo pr 01.01.2019: 448 453 
 Avsetning 2019: 210 849 
 Saldo pr 01.01.2020: 659 302 
** Miljøfond:  
 Saldo pr. 01.01.2019: 99 017 
 Forbruk 2019:  78 250 
 Saldo pr 01.01.2020: 20 767 

 

Prosjekt 1405, veterinærvakt 
Utgifter, 12 mnd vaktgodtgjøring: kr 817 820 
Administrasjon, overføres driftsfond: kr   31 495 
Sum, tilskudd fra staten:  kr 849 316 

 

Prosjekt miljørådgiving 
Utgifter til miljørådgiving (eget regnskap): kr 184 600 
Inntekter:  Gebyr fra brukere:  kr  -82 600 
  Tilskudd fra FM:  kr  -23 750 
Sum, dekkes med miljøfond:   kr   78 250 
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Kommentarer til regnskapsoversikt for 2019 

Sum lønnsutgifter ble noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en stilling er holdt ubesatt fra 
1.5.2019 og ut året. Det er brukt en god del mer til miljørådgiving enn budsjettert, miljørådgivingen i 
Morsa 2 (Vestby og søndre deler av Ås og Frogn) har gått raskere enn forutsatt siden en av våre 
miljørådgivere har hatt stor kapasitet i 2019.  

Sum inntekter er godt over budsjett. Tilskuddet fra kommunene var det samme som i 2018, andre 
inntekter har økt. Saksbehandlingsgebyr for jordlov- og konsesjonslovbehandling tilfaller fra 2019 
landbrukskontoret. Overforbruk til miljørådgiving er finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen 
og landbrukskontorets miljøfond. Et mindreforbruk på kr 210 849 er overført driftsfond. 

6.2 Medarbeidere og arbeidsmiljø 
Fram til 1.mai 2019 var det 6 tilsatte ved kontoret. Da en medarbeider sluttet har en stilling vært 
holdt ubesatt ut året. Oppgavene er fordelt på øvrige medarbeider og effektivisert. En medarbeider 
gikk av med pensjon i oktober. Ny rådgiver ble tilsatt i september. Det samarbeides med en rekke 
fagpersoner/fagmiljø. De ansatte har lang erfaring og har høy kompetanse.  

Arbeidsmiljøet ved landbrukskontoret er godt, med noe trekk for fysisk arbeidsmiljø. Lokalene er 
gamle og særlig ventilasjonen er utilstrekkelig. Sett bort fra dette er tilbakemeldingene klare på at 
medarbeiderne trives på jobben. Sykefraværet er lavt, noe det har vært i flere år.  

Figur 10: Sykefravær i perioden 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fraværs % 1,00 0,64 0,88 1,02 2,6 

Korttid (%) 1,00 0,64 0,88 1,02 0,5 

Langtid (%) 0 0 0 0 2,1 

 

6.3 Administrative oppgaver og saksbehandling 
Ås kommune bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet P 360. Follo landbrukskontor er lagt til med 
en egen database i systemet. Det har lenge vært ønske om å endre på dette slik at landbrukskontoret 
integreres bedre og får oppdateringer og oppfølging automatisk fra arkivtjenesten. Dette skal etter 
planen gjøres i 2020. 

Arbeid med rydding og bortsetting av gammelt papirarkiv og gårdsarkiv er fullført i 2019. Til denne 
oppgaven ble det leid inn ekstrahjelp i 12 uker i 2019. 

 

 

 

Ås, 31. mars 2019, Lars Martin Julseth, Landbrukssjef 
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 Vedlegg 

1 Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2019 
 
Vestby   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 549 281 15 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 8 960 1 

Sum  1 558 241   16 

 
Ski   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 412 459  11 

Fangdam/våtmark (Rensk av fangdam) 371 035 10 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.) 4 627 1 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 37 545 3 

Gjødsellager 122 237 1 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur) 4  627 1 

Sum  1 952 530 27 

 
Ås   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 233 134  14 

Fangdam/våtmark (Rensk av fangdam) 117 775 2 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.) 26 044  2 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 12 542  2 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur) 76 965 1 

Sum  1 466 460 21 

 
Frogn   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 30 700 2 

Sum  30 700 2 

 
Nesodden   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 130 400 2 

Sum  130 400  2 

 
Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2019 
Opprinnelige midler   kr   3 400 000  
Ekstramidler og omfordelte midler høsten 2019   kr   1 738 331  

Innvilget tilskudd     kr   5 138 331  
 

1. prioritet: Forurensningstiltak: kr 4 844 784, dvs 94 % av innvilgede søknader. 
2. prioritet: Andre tiltak: kr 284 578, dvs 6 % av innvilgede søknader. 
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2 Regionalt miljøprogram (RMP) for 2019 
 

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås 
med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen. Det var en rekke endringer 
ved ordningen i 2019 som følge av sammenslåingen av fylkesmannsembetene Buskerud, Oslo, 
Akershus og Østfold til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Mer informasjon om RMP finner du på våre 
hjemmesider våre hjemmesider eller hos Fylkesmannen. 

De viktigste miljøtemaene er:  

• Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst  
• Riktig bruk av plantevernmidler  
• Kulturlandskap  
• Biologisk mangfold  
• Kulturminner og kulturmiljøer  
 

Akershus fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. I Follo er det to 
vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget 
(Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger 
på jordarbeidingen på kornarealene om høsten. 

 

RMP-resultater for 2019: 

TILTAK Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård 

Arealer som ikke jordarbeides om 
høsten – stubb (dekar) 

10 485 18 300 12 416 5 135 1 014 0 

Direktesådd høstkorn (dekar)              2 087 102 1 287 643 16 0 

Ingen jordarbeiding på flomutsatte 
og/eller vassdragsnære arealer 
(dekar) 

477 528 298 19 0 0 

Fangvekster (meter)                                       477 814 2111 0 276 0 

Gras på erosjons- flomarealer (dekar)      170 574 371 5 12 0 

Soner for pollinerende innsekter 
(meter) 

11 586 14 045 18 172 0 184 0 

Grasdekte vannveier (meter) 2 704 3 415 344 0 0 0 

Grasdekt kantsone i åker, korn 
(meter) 

28 041 41 608 27 775 1 432 1 199 0 

SUM redusert jordarbeiding *) 12 572 18 402 13 703 5 778 1 030 0 

SUM fulldyrket jord i Follo (dekar) 34 519 38 057 36 997 15 177 4 665 1 190 

% redusert jordarbeiding 2019 36 48 37 38 22 0 

% redusert jordarbeiding  2018 35 33 32 19 25 0 

Antall RMP-søkere 49 66 51 18 5 1 

*) Summen av fulldyrka arealer som ikke jordarbeides om høsten og direktesådd høstkorn 

 

Konklusjon: 

Antall RMP-søknader i Follo i 2019 er 190, det er 11 flere enn i 2018. Det er 51.485 dekar av 
kornarealet som ligger i stubb eller er direktesådd, en økning på 10.719 dekar fra 2018. En forklaring 
på dette kan være at høsten 2018 var spesielt godt egnet for å så høstkorn, noe som førte til mindre 
areal i stubb. Det er en økning med 14.457 meter grasdekte kantsoner i kornåker, dette har nok en 
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sammenheng med den nye ordningen tilskudd til soner for pollinerende innsekter som gir 10 kr 
ekstra per meter, hvis man sår en slik frøblanding i forbindelse med grasdekt vannvei, grasstriper i 
åker og grasdekt kantsone i åker. Det ble direktesådd 4.135 daa høstkorn i 2019, mot 7.501 daa i 
2018. Fangvekster etter høsting /høstsådde fangvekster endte på vel 3.782 dekar, en økning på 31% 
fra 2018.  

 

Regionalt miljøprogram, tilskudd 2019 i kroner. 

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Sum 

2 000 376 2 863 601 2 406 277 593 558 154 582 1 500 8 019 894 

 

 

3 Foryngelseskontroll i skogbruket i Follo 
 
 

OK OK, bør følges opp Ikke svart Totalt 

Vestby 4 3 1 8 

Nordre Follo 8 2 1 11 

Ås 8 1 0 9 

Frogn 3 1 0 4 

Nesodden 3 1 0 4 

Sum Follo 26 8 2 36 

Status foryngelseskontroll 2019 (hogster 2016) pr. 31.12.2019. Kilde: Landbruksdirektoratet (ØKS). 
  

OK OK, bør følges opp Ikke svart Totalt 

Vestby 77 14 3 94 

Nordre Follo 71 15 5 91 

Ås 45 10 3 58 

Frogn 31 11 6 48 

Nesodden 12 3 0 15 

Sum Follo 236 53 17 306 

Status foryngelseskontroll 2013-2019 (minst tredje året etter hogst) pr. 31.12.2019. Kilde: 
Landbruksdirektoratet (ØKS). 
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4 Bruk av skogfond i Follo 2019 
 

 
Data fra skogfondsregnskapet. NB: Enkelte ØKS-tabeller gir ikke data fordelt på Ski kommune og 
Oppegård kommune. Kommunene angis derfor gjennomgående samlet som «Nordre Follo 
kommune». 

Kilder 

1. LDIR-statistikk: Kommunevis avvirkning (pr måned) 
2. ØKS-rapport Regnskap 02. Saldoliste S-konti 
3. Kombinert Kommunevis avvirkn.... og ØKS-rapport Kontroll 22. ... 
4. ØKS-rapport Kontroll 22. Kommunevis status for utførte kontroller 
5. ØKS-rapport Aktivitet 24. Årlig planting (justert) 2019 
6. ØKS-rapport Aktivitet 23. Grunndata skogkultur 2019 
7. ØKS-rapport Tilskudd 35. Tilskudd til tettere planting 2019 
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Hellvik, Nesodden.  Foto: PURA 
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1. PURA - Bakgrunn, formål: 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble 
opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs vanndirektiv – ”Water Framework 
Directive”. Vanndirektivet er implementert i norsk lovverk gjennom ”Forskrift om rammer 
for vannforvaltningen – Vannforskriften” av 15.12.2006, revidert 14.01.2019.  
Vannområde PURA inngår i vannregion 1, Glomma. Vannregionmyndighet er Østfold 
fylkeskommune (overordnet ansvar for regionale prosesser) sammen med Akershus 
fylkeskommune (prosessmyndighet). Fylkesmannen i Oslo og Akershus har et faglig 
veiledningsansvar. Eierkommunene til PURA er Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. 
Oslo kommune deltok finansielt og administrativt i PURA frem til 2013. De trakk seg da 
finansielt ut av vannområdet, men deltar administrativt etter ønske og behov. Formålet 
med PURA er å sikre god kjemisk og økologisk tilstand, tilnærmet naturlig økologisk 
tilstand1, for vannkvaliteten i vannområdet. Se for øvrig www.pura.no for mer 
informasjon. 
 
Vannområdet PURA er delt inn i følgende tiltaksområder med nummer (ref. kart) 
 
Gjersjøvassdraget: 
2. Gjersjøen 
3. Kolbotnvann 
4. Greverudbekken 
5. Tussebekken / Tussetjern 
6. Dalsbekken 
7. Midtsjøvann 
8. Nærevann 
 
Årungenvassdraget: 
14. Årungen 
15. Østensjøvann 
 
Bunnefjorden: 
1. Gjersjøelva 
9. Ås/Nordre Follo til Bunnefjorden 
11. Fålebekken/Kaksrudbekken 
12. Pollevann 
13. Årungenelva 
16. Bonnbekken 
17. Frogn til Bunnebotn 
18. Frogn/Nesodden til Bunnefjorden 
19. Bunnebotn 
20. Bunnefjorden 

                                                 
1 Naturlig økologisk tilstand er en tilstand der dyr og planter lever i et miljø som er i harmoni med 
menneskelig aktivitet. 
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PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Geografisk utbredelse 
av vannforekomster. Sammenheng mellom nummer og navn på tiltaksområdene: Se oversikt  
s 2. 
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Kommunene har en nøkkelrolle i vannforvaltningen og i arbeidet etter vannforskriften, 
siden kommunene er nære både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning 
og er i allmennhetens interesse at kommunene viser engasjement og kunnskap i 
arbeidet mot god vannkvalitet. Gjennom arbeidet etter vannforskriften har kommunene 
gode muligheter for medvirkning og påvirkning. Det legges til rette for at lokal forankring 
skal sikres og brukermålene for vannet skal nås. 
 

PURAs eierkommuner har gjennom samarbeidet i vannområdet fått et større nettverk 
innen ulike fagområder og drar nytte av erfarings- og kunnskapsutveksling kommunene 
imellom. Organiseringen i et vannområde er tidsbesparende for kommunene ved at 
vannområdeleder koordinerer innspill, kunnskap og leveranser som kreves etter 
vannforskriften.  
 

Iht. vannforskriftens § 22 og § 23 er kommunenes deltakelse og bidrag i vannområdet 
obligatorisk. I den reviderte versjonen av vannforskriften, § 22, er viktigheten av 
kommunenes deltakelse i arbeidet forsterket: "….Statlige organer og kommuner har rett 
og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres ansvarsområde, jf. plan- og 
bygningsloven § 8-3".  
Dette understrekes og utdypes i "Nasjonale føringer for arbeidet med oppdaterig av de 
regionale vannforvaltningsplanene" fra Klima- og miljødepartementet av mars 2019.  

 
2. Prosjektorganisasjon 2019 
PURA hadde følgende prosjektorganisasjon pr. 31.12.2019: 
 

Styringsgruppe: 
 

navn stilling 

Trine Christensen, leder av styringsgruppen rådmann, Ås kommune 

Jane Short Aurlien rådmann, Ski kommune 

Monica Lysebo konst. rådmann, Oppegård kommune 

Wenche Folberg rådmann, Nesodden kommune 

Harald K. Hermansen rådmann, Frogn kommune 

Pia Eide Husstad seksjonsleder, Akershus fylkeskommune  

Trond Løfsgaard underdirektør, Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, (observatørstatus) 

Gro Herheim administrasjonssjef, Nordre Follo kommune 
(observatørstatus) 

Anita Borge vannområdeleder, PURA  
 

Prosjektgruppe: 
Anita Borge, vannområdeleder 
Knut Bjørnskau, stedfortreder for vannområdeleder, Ski kommune 
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune 
Reidun Isachsen, Nesodden kommune 
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune  
Terje Laskemoen, Oslo kommune (ved ønske og behov) 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag 
Terje Wivestad/Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Estrella Fernandez, Akershus fylkeskommune 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
Sarita Winsevik, Mattilsynet (ved ønske og behov) 
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Temagruppe Biologi/limnologi: 
Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Ski kommune 
Grethe Arnestad, Ski kommune  
Randi Aamodt, Oppegård kommune 
Edle Ludvigsen, Ås kommune  
Lars Blingsmo, Nesodden kommune 
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune  
Toril Giske, Oslo kommune (ved ønske og behov) 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor 
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavdelingen 
Estrella Fernandez, Akershus fylkeskommune 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen  
Anita Borge, vannområdeleder PURA 

 
Temagruppe Landbruk: 
Lars Martin Julseth, leder av gruppen, Follo landbrukskontor 
Kjell Johansen, Kråkstad og Ski Bondelag  
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag 
Reidar Haugen, Ski kommune 
Eli Moe, Frogn kommune 
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving 
Tore Krogstad, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet 
Anita Borge, vannområdeleder PURA  

 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse: 
Line Lid Brække, leder av gruppen, Ski kommune  
Helge Klevengen, Ski kommune  
Hilde Bergheim Naustdal, Oppegård kommune 
Representant på vei inn fra Ås kommune 
Wenche Dørum, Nesodden kommune 
Erika Brun, Frogn kommune  
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune (ved ønske og behov) 
Anita Borge, vannområdeleder PURA 

 
3. Møtehyppighet 2019 
 
gruppe: antall møter i 2019: 
 

Styringsgruppen 
 

 

2 
 

Prosjektgruppen 
 

 

4  
 

Temagruppe Biologi/limnologi 
 

● ad hoc-gruppe "Anskaffelser" 
● ad hoc-gruppe “Årsrapport” 
 

 

3 
 

7 
1 
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Temagruppe Landbruk 
  
 

 

3 

 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
 

 

3 

 
4. Inntekter 2019 
 

Inntektspost: Kr: 

Tilskudd fra eierkommunene:  
(kostnadsnøkkel: Kr 15 pr innbygger, kr 3 pr daa 
jordbruksareal i vannområdet) 
• fra Ski kommune: kr. 369.660 
• fra Oppegård kommune: kr. 352.710 
• fra Ås kommune: kr. 201.045 
• fra Nesodden kommune: kr. 160.290 
• fra Frogn kommune: kr. 72.000 

1.155.705 

Midler fra Akershus fylkeskommune: 
• midler tildelt for arbeidet med formidling og drift av 
vannområdet: kr. 230.000 
• midler tildelt for etablering av mottaksanlegg for båtseptik i 
Bunnebotn: kr. 100.000 

330.000 
 

Midler fra Østfold fylkeskommune: 
• fordeling av overførte midler fra Miljødirektoratet via Østfold 
fylkeskommune til bruk innen det sentrale 
vannforskriftarbeidet, samt til drift og administrasjon i 
vannområdet: kr. 237.500  
• fordeling av restmidler fra Miljødirektoratet: kr. 35.106 

272.606 

Midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:  
• midler tildelt for tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking (kr. 
200.000) og anskaffelse av tjenester innen 
vannkvalitetsovervåking (kr. 100.000) 
• midler tildelt for utvidet prøvetaking i Skibekken: kr. 45.000 

     345.000 

Overførte prosjektmidler fra 2018 – ”Øvrige prosjektmidler” 1.199.449 

Sum 3.302.760 

 
5. Kommunenes utgifter til tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking 
 

For å fange opp effektene av de gjennomførte tiltakene i vannområdet gjennomfører 
PURA, på vegne av eierkommunene, en tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking. PURA 
sørger for kontinuitet i denne overvåkingen ved å gjennomføre anskaffelser som sikrer 
profesjonelle aktører for overvåkingen og rapporteringen. Aktørene følges tett opp under 
gjennomføringen av oppdraget. Tjenestene omfatter: 
- innsamling av vannprøver for analysering av fysiske, kjemiske og bakteriologiske 
parametere 
- innsamling av bunndyr, begroingsalger, planktonalger og fisk for biologiske 
kvalitetselement 
- analysering av prøvene 
- tolkning av resultatene, samordning og rapportering i årlige rapporter 
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Kommunene faktureres etter antall prøvestasjoner i den respektive kommune. 
I 2019 besto den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen av: 
- prøvetaking: Vannprøver i bekker/elver og innsjøer, bunndyr og begroingsalger i 
bekker/elver, planktonalger i innsjøer 
- analysering av parametrene 
- rapportering og samordning av resultatene 
 

Fylkesmannen bisto vannområdet med kr. 200.000 i den tiltaksrettede 
vannkvalitetsovervåkingen. Kommunenes utgifter ble etter dette: 
 

Kommune: Utgift, kr.: 

Frogn 165.932 

Nesodden  68.771 

Ås 325.696 

Oppegård 368.581 

Ski 153.593 

Totalt:  1.082.573 

 
6. Forbruk i 2019, fordelt på konto/art 
 

Konto/art: Regnskap: * Budsjett:  ** Kommentar: 
Lønn, feriepenger, 
pensjon, 
arbeidsgiveravgift 

1.062.800 
 

1.140.000 Vannområdeleder  

Godtgjøring av 
møtedeltakere 

11.400 15.000 Møtedeltakere fra 
landbruksnæringen 

Konsulenttjenester/ 
honorar 

1.064.600 1.707.700 Norconsult, NIBIO, NIVA, 
NMBU, Innkjøpskontoret AS, 
Wetlesen anlegg AS, Halvor 
Mørck 

Bevertning ved 
møter/utvalg, seminarer, 
kurs 

37.000 50.000 Bevertning ved møter i prosjekt- 
og temagrupper, styringsgruppe, 
ad hoc-grupper, PURA-seminar 
for vannområdets organisasjon 

Formidling av informasjon 22.800 150.000  Sommerseth Design 
(årsrapport, utkjøp billedbank, 
illustrasjoner, service/ 
vedlikeholds- og 
sikkerhetsavtale web-siden, 
domene, web-server), web-
abonnement  Østlandets Blad 

Leie av lokaler  13.100 40.000 Leie av møterom for PURA-
seminar, vannområdets 
organisasjon 

Husleie til 
Landbrukskontoret inkl. 
div. tjenester + parkering 

42.300 47.000 Husleie inkl. strøm, rengjøring 
og merkantile tjenester, 
parkering 

Kurs, opplæring 8.300 50.000 Nasjonal vannmiljøkonferanse 
2019, div. Tekna-samlinger, 
seminar Norsk vannforening 
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Trykking/kopiering 1.700 20.000 Bruk av kontormaskiner 
Landbrukskontoret 

Utlegg i følge bilag til reise 7.100 10.000 Tog- og bussbilletter, hotell, 
parkering, bomringer 

Utgifter til 
kursholder/foreleser 

- 10.000  

IKT-utstyr 8.600 - Driftsutgifter IT 

Utstyr 200 15.000 Patroner printer 

Personforsikringer 2.000 4.000 Gruppeliv-, yrkesskade- og 
reiseforsikring 

Kjøregodtgjørelse 1.700 10.000 Kjøregodtgjørelse for bil 

Matvarer 800 1.000 Påskjønnelse til 
foredragsholdere på PURA-
seminar, drikke til 
temagruppemøte før jul 

Telefonutgifter 700 2.000 Mobiltelefon 

Kontingenter 500 1.000 Medlemskontingent i Norsk 
vannforening 

Kontorrekvisita 400 2.000 Div. kontorrekv. 

Portoutgifter 100 1.000 Porto til brev 

Velferdstiltak / gaver 
ansatte 

2.300 2.000 Blomster når sentrale deltakere i 
vannområdet har sluttet 

Annonser - 20.000 - 

Annet forbruksmateriell - 2.000 - 

Diett - 1.000 - 

Inventar - 2.000 - 

Diverse avgifter og 
gebyrer 

- - - 

Sum 2.288.400 
 

3.302.700  
 

 

 
 

*  avrundet til nærmeste 100 kr.  
 

** Revidert budsjett 2019, godkjent av prosjektgruppen 10.12.2019 og av styringsgruppen ved 
mailkorrespondanse og møte med styringsgruppens leder 30.01.2020.  
 
 
 

Ca. 1.014.300 kr overføres til 2020*** 
*** = (overførte prosjektmidler fra 2018 til 2019 kr 1.199.500 + tilskudd fra eierkommuner, midler fra 

Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus) – forbruk i 2019.  
 
I notat til styringsgruppen, behandlet i møte 19.12.2016, "Oversikt over økonomiske midler til prosjekter i 
PURA – status og videre bruk" redegjøres det for bruk av overførte midler i årene 2017-2019. 

 
7. Bruk av økonomiske tilskudd fra eksterne bidragsytere 
 

Akershus fylkeskommune: 
• Kr. 230.000 tildelt for arbeidet med formidling og drift av vannområdet. Bevilget i 
tildelingsbrev av 18.07.2019. 
Bruk av midlene fremgår av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 2019. 
 

• Kr. 100.000 tildelt for etablering av mottaksanlegg for båtseptik etter søknad av 
13.08.2019. Bevilget i tildelingsbrev av 03.09.2019. 
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Bruk av midlene vil fremgå av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 
2020. 
 
Østfold fylkeskommune: 
• Kr. 237.500 tildelt etter fordeling av overførte midler fra Miljødirektoratet. Bevilget i 
tildelingsbrev av 08.05.2019. Midlene skal benyttes til det sentrale vannforskriftsarbeidet 
med gjeldende frister i 2019 og til drift og administrasjon av vannområdet. 

Bruk av midlene fremgår av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 2019. 
• Kr. 35.106 tildelt som resterende tilskuddsmidler – ubrukte statlige tilskuddsmidler fra 
fond. Bevilget i tildelingsbrev av 18.11.2019. 
Bruk av midlene fremgår av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 2019. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
• Kr. 300.000 tildelt som bidrag til tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking i vannområdet i 
2019 hvorav kr. 100.000 ble godkjent benyttet til anskaffelse av tjenester innen 
vannkvalitetsovervåking. Bevilget i tildelingsbrev av 28.10.2019. 
I årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2019 vil resultatene for den tiltaksrettede 
overvåkingen i 2019 fremgå. De bevilgende midlene benyttes til aktiviteter som inngår i 
overvåkingen, samt til anskaffelse av innkjøpsfaglig bistand til konkurranse om tjenester 
innen tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking 
 

• Kr. 45.000 tildelt etter søknad av 06.12.2019 for utvidet prøvetaking i Skibekken. 
Bevilget ved informasjon i mailform 18.12.2019. 
Midlene benyttes til konsulentbistand ved gjennomføring av den utvidede prøvetakingen 
i Skibekken 2020.  

 
8. Hovedfokus i temagruppene 2019 
 

Temagruppe Biologi/limnologi: 
 

● Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2018 – ferskvann: Statusmøte med Faun og NIVA, 
bidrag ved utarbeidelse av årsrapport (ad hoc-gruppe "Årsrapport"), kvalitetssikring av 
rapporten i temagruppen.  
 

● Gjennomføring av anskaffelse av tjenester innen tiltaksorientert 
vannkvalitetsovervåking fra 2020, arbeid i ad hoc-gruppe "Anskaffelser". 
 

● Oppstartsmøte med ny utøver av vannkvalitetsovervåkingen Norconsult. 
 

● Oppdatering av PURAs data i Vann-nett: Informasjon om prosess. 
 

● Skissering av behov for registrering av kommunenes vannkvalitetsdata i Vannmiljø. 
Helhetlig forankring PURA (hovedstasjoner) – kommune (lokale stasjoner). 
 

● Planlegging av utvidet overvåking av Skibekken med prøvetakingsstasjoner fra "ren" 
sone øverst til utløpet i Østensjøvann. Søknad om midler til Fylkesmannen for 
gjennomføring av overvåkingen.  
 

● Eventuelt utfisking i Østensjøvann som innsjørestaurerende tiltak: Presentasjon ved 
NMBU av resultater fra forundersøkelser, diskusjon på konklusjoner i endelig rapport 
"Interne tilførsler og omsetning av næringsstoffer i Østensjøvann, Ås kommune, 2017". 
 

● Gjennomføring av prøvefiske i Østensjøvann i regi av NMBU og ferdigstilling av 
rapport "Prøvefiske for kartlegging av fiskesamfunnet i Østensjøvann, Ås, med spesielt 
fokus på brasmesituasjonen 2019" 
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● Behandling av søknad fra Limno-Consult: "Årungen – eutrofiering – næringsstoffer 
(ressurser) og blågrønnbakterier. 
 

● Dialog med NIBIO for utarbeidelse av veileder for gjennomføring av trendanalyser. 
Initiativ fra PURA og Øyeren vannområde. 
 

● Presentasjon av resultater fra prosjektet PEACE – "Pollution and Ecosystem Adaption 
to Changes in the Environment" ved Eva Leu. Resultater fra og diskusjon om 
miljøgifteksponering i Årungen og Gjersjøen 2016. 
 

● Septik fra fritidsbåter: Statusoppdatering ift. politisk behandling av samlet 
saksfremstilling i utvalg og kommunestyrer. Politisk vedtak om etablering av 
mottaksanlegg i Bunnebotn i regi av Ås kommune. 
 

● Drift av algesensor i Årungenelva.  
 

● "Årungen online" – måling av vannkvalitet i sanntid: Henvendelse fra NMBU om drift 
av sensor i Årungen og mulighet for finansiering fra PURA 
 

● Rapport fra Statens vegvesen: "Undersøkelser av veinære innsjøer i Norge. 
Overvåking av vannkvalitet i 2018". Diskusjon av resultater for Tussetjern og 
Østensjøvann. 
 

● Helhetlig plan for Oslofjorden: Diskusjon om innhold og PURAs mulighet for innspill. 
 

● Ny Østre linje fra Ski til Kråkstad og hensettingsanlegg for tog sør for Ski: Orientering 
om planprosessen. 
 

● Lekkasje av betong-vann fra arbeidet med Follobanen. Informasjon om hendelse. 
 

● Utslippstillatelse for Follobanen: Endret konsesjonsgrense for suspendert stoff. 
Diskusjon om kommunikasjonen til kommunene og vannområdet ifm. endringen. 
 

● Målestasjoner for vannføring i regi av NVE: Utplassering i tilførselsbekker til 
Kolbotnvann og Gjersjøen, samarbeid NVE/Oppegård kommune. 
 

● Referansegruppe for Kolbotnvann: Informasjon om gruppens arbeid. 
 

● Henvendelse til PURA fra Ski, Ås og Oppegård kommuner vedr. tilskudd til 
finansiering av utredning om tiltak for håndtering av overvann i nedre del av 
Dalsbekken/Slorene – flomfare. Argumenter for avslag på søknaden. 
 

● PURA-seminar om vannområdets arbeid – presentasjon av temagruppen og dennes 
arbeid 
 

● Orienteringer om aktiviteter i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord, Utvalg for miljøovervåking: 
- modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og 
befolkningsutvikling 
- søknad om støtte til prosjekt om risikovurdering av forurenset sediment i indre 
Oslofjord 
 

Se referat fra møtene i temagruppe Biologi/limnologi her. 

 
Temagruppe Landbruk: 
 

● Løpende gjennomgang av handlingsplan for tiltak innen landbruk i PURA 2018-2022. 
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● Utbedring/sikring av Skibekken/Finstadbekken: Koordinering og oppfølging av praktisk 
gjennomføring. Sluttbefaring og endelig erfaringsinnhenting. Skissering av videre planer 
for oppfølging av sikringstiltak, skjøtselsplan. 
 

● Fangdamprosjektet: Orientering om resultatet.  
 

● Kjøring av Agricat 2-modellen for PURA med 2018-data. Dialog med NIBIO. Bidrag fra 
Landbrukskontoret med inputdata til modellkjøringen samt kunnskap og erfaring fra 
landbruksdriften i vannområdet. Diskusjon av resultatet. 
 

● Nye erosjonsrisikokart: Presentasjon ved NIBIO, diskusjon i og tilbakemeldinger fra 
gruppen. 
 

● Fosfor-tall i Agricat: Diskusjon om grunnlaget for beregning av fosforavrenning i 
modellen. 
 

● Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken 2019-2022 med veileder: 
Gjennomgang av ferdigstilt program og veileder.  
 

● Nye virkeområder: Diskusjon i gruppen, innspill til Fylkesmannen fra PURA og Follo 
landbrukskontor. 
 

● Nye regionale miljøkrav: Diskusjon i gruppen, høringsuttalelse til Fylkesmannen fra 
PURA og Follo landbrukskontor. 
 

● Løpende orienteringer om status for tilskudd innen Regionalt miljøprogram (RMP) og 
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). 
 

● Løpende orienteringer fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruksavdelingen, om 
pågående aktiviteter der.  
 

● Ny Østre linje fra Ski til Kråkstad og hensettingsanlegg for tog sør for Ski: Orientering 
om planprosessen. 
 

● PURA-seminar om vannområdets arbeid – presentasjon av temagruppen og dennes 
arbeid 
 

● Begynnende planlegging av fagsamling i 2020 med tema presisjonslandbruk og ny 
miljøteknologi. 
 
Se referat fra møtene i temagruppe Landbruk her. 

 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse: 
 

● For sektorene kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater inkl. vei: 
Fremskaffing og levering av tilførselsdata til PURA. Dataene benyttes til PURAs 
årsrapport for vannkvalitetsovervåking. Bruk av eget-utviklet rapporteringssystem. 
 

● Oppdatering av PURAs avløpsdata i Vann-nett: Involverig av samtlige kommuner der 
følgende ble oppdatert: Påvirkninger, tiltak, kostnader. 
 

● Anbefaling om interkommunalt samarbeid innen avløpsarbeid i spredt bebyggelse: 
Prosess med utarbeidelse av notat, diskusjon om notatets innhold. 
 

● Utbedringer/arbeid i og tilsyn av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse: Løpende 
orienteringer om status iht. handlingsplan / tiltaksplan i den enkelte kommune. 
 

● Rehabilitering/sanering av og planer for kommunalt ledningsnett: Løpende 
orienteringer om status iht. handlingsplan / tiltaksplan i den enkelte kommune. 
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● Aktiviteter/hendelser i kommunene som vil kunne påvirke vannkvaliteten og som bør 
omtales i årsrapporten for vannkvalitetsovervåking i PURA. 
 

● Sandfang – løpende orienteringer om drifting og vedlikehold i kommunene. 
 

● Overvann – løpende orienteringer om kommunenes arbeid innen dette feltet. 
 

● Nedgravde oljetanker – orientering om kommunenes arbeid med registrering og 
sanering av tankene 
 

● PURA-seminar om vannområdets arbeid – presentasjon av temagruppen og dennes 
arbeid 
 

● Generelt: På KOS-møtene er nå fokus dreid fra ren rapportering til mer faglige 
diskusjoner og erfaringsutvekslinger. På denne måten legges det til rette for å dele og 
skape kunnskap blant gruppens deltakere. 
 
Se referat fra møtene i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
her. 

 
9. Aktiviteter og oppnådde resultater for PURA i 2019 – 
vannområdets organisasjon 
 
● Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 med tiltaksprogram for 
vannregion 1  
● Tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 med faktaark 
● Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 med tiltaksprogram for 
vannregion 1  
Mål: Følge opp målsetningene for PURA slik de er beskrevet i:  
● Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 med tiltaksprogram 
● Tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 
● Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2022-2022 med tiltaksprogram 
(forberedende prosess) 

Oppdatering av PURAs data i Vann-nett 
- prosess med kommunene og landbrukssektoren 
- deltakelse på kurs i regi av Miljødirektoratet: "Kvantifisering av tiltak og kostnader 
innen avløp og jordbruk" 

Forberedende prosess for oppdatering av regional vannforvaltningsplan og 
tiltaksprogram - deltakelse på møter med sektorene  

Oppfølging av Klima- og miljødepartementets (KLDs) godkjenning av regional plan for 
vannforvaltning vedr. endring av miljømål for Gjersjøen – diverse henvendelser til KLD 

 
Organisering av vannområdet 
Mål: Sørge for at PURA har en effektiv og leveransedyktig organisasjon som på best mulig måte 
ivaretar vannområdets mandat  

Generelt: Gjennomføre møter iht. utfordringene som vannområdet til enhver tid står 
overfor 

Gjennomføring av suksesskritiske aktiviteter i ad hoc-grupper: 
● ad hoc-gruppe “Årsrapport”: Statusmøte med NIVA og Faun, bidrag ved utarbeidelse 
av årsrapport 
● ad hoc-gruppe "Anskaffelser": Gjennomføring av anskaffelse av tjenester innen 
tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking i PURA – utarbeidelse av 
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konkurransedokumenter, gjennomgang av tilbud, evalueringer, gjennomføring av 
forhandlingsmøter, innstilling og avtaleinngåelse. 

Opprettholdelse av administrativ deltakelse fra Oslo kommune i prosjekt- og 
temagrupper etter avslutning av Oslo kommunes finansielle bidrag til PURA i 2012 

Opprettholdelse av deltakelse fra landbruksnæringen i prosjektgruppe og temagruppe 
Landbruk ved videreføring av møtegodtgjørelse for deltakere fra Akershus bondelag / 
lokale faglag 
 

 

Møtevirksomhet, seminarer, kurs 
Mål: Gjennom rasjonell møteaktivitet internt i vannområdet og eksternt mot våre interessenter 
sikre kontinuerlig arbeid som sikrer vannområdets fremdrift 

Internt og mot interessenter: 

Gjennomføring av møter i styringsgruppen 

Gjennomføring av møter med styringsgruppens leder 

Gjennomføring av møter i prosjektgruppen 

Gjennomføring av møter i temagruppe Biologi/limnologi, temagruppe Landbruk og 
temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 

Gjennomføring av møter i ad hoc-gruppene "Årsrapport" og "Anskaffelser" 

Gjennomføring av møter med landbrukskontoret og KOS-gruppens deltakere for 
gjennomgang og oppdatering av PURAs data i Vann-nett 

Gjennomføring av sluttbefaring i Skibekken/Finstadbekken etter ferdigstilling av arbeidet 
med erosjonssikring. Deltakere fra grunneiere, brukere/entreprenører, Ski og Ås 
kommuner, Fylkesmannen og PURA.  

Klima- og miljødepartementet: 

Deltakelse på overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden fra 
Miljødirektoratet til klima- og miljøministeren 

Vannregionmyndigheten: 

Deltakelse på møte i vannregionutvalget for vannregion 1 

Miljødirektoratet: 

Innspillskonferanse – evaluering av vanndirektivet 

Forskningsdag i forkant av Nasjonal vannmiljøkonferanse 2019, 1 dag 

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2019, 2 dager 

Kurs: Kvantifisering av tiltak og kostnader innen avløp og jordbruk 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord: 

Deltakelse i møte i utvalg for miljøovervåking 

Deltakelse på årsmøte 

Deltakelse på høstmøte 

Norsk vannforening: 

Deltakelse på fagtreff: "Snøhåndtering - er vi forberedt på nye snørike vintre med 
forurenset snø?" 

Deltakelse på fagtreff: "Er norsk badevannskvalitet truet av klimaendringene?"  

Deltakelse på fagtreff: "De viktige kantsonene langs vassdrag" 

Deltakelse på fagtreff:"Oppfølging av vannforskriften – har vi glemt bakteriene?" 

Deltakelse på fagtreff: "Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige 
utfordringer" 

Deltakelse på fagseminar: "Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen" 

Tekna: 

Kurs: "Hvordan lede uten å være sjef?", 2 dager 
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Økonomi 
Mål: Ivareta budsjettansvaret for PURA. Forvalte vannområdets midler i henhold til mandatet – 
innhente prosjektmidler og sikre effektiv bruk av disse 

Anskaffelser: 

Gjennomføring av minikonkurranse for anskaffelse av innkjøpsfaglig bistand til 
konkurranse om tjenester innen tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking 

Gjennomføring av anskaffelse av tjenester innen tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking 
i PURA – utarbeidelse av konkurransedokumenter, gjennomgang av tilbud, 
evalueringer, gjennomføring av forhandlingsmøter, innstilling og avtaleinngåelse. 

Kontraktsinngåelse med NIBIO for kjøring av Agricat 2 for driftsåret 2018 

Kontraktsinngåelse med NIVA for utplassering og drift av algesensor i Årungenelva 

Kontraktsinngåelse med Norconsult for bistand ved arbeid med revidering av PURAs 
data i Vann-nett 

Innhenting av prosjektmidler: 

Innhenting av prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune for gjennomføring av 
arbeidet med vannforvaltningen 

Innhenting av prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune for etablering av 
mottaksanlegg for båtseptik 

Innhenting av prosjektmidler fra Østfold fylkeskommune til bruk innen det sentrale 
vannforskriftarbeidet, samt til drift og administrasjon i vannområdet 

Innhenting av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljøvernavd., for 
tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking og bistand ved anskaffelse av tjenester innen 
vannkvalitetsovervåking 

Løpende: 

Arbeid i forbindelse med budsjettansvar 

Håndtering av bestillinger til leverandører (konsulenter med mer); mottak av tilbud, 
vurdering og aksept av tilbud, utarbeidelse av avtaler og kontrakter, innløsing av 
opsjoner, oppfølging 
 

 

Kontakt med fagmiljø 
Mål: Opparbeide og opprettholde en god kontakt mot fagmiljøet som bidrar til en faglig forankring 
i leveransene fra PURA 

NMBU: 

Kontakt med forskningsmiljøet for planlegging av et eventuelt utfiske i Østensjøvann 

NIBIO: 

Agricat 2: Beregning av jord- og fosforavrenning fra landbruksområder for driftsåret 
2018 – dialog ifm. modellkjøring og utarbeidelse av rapport 

Forberedende prosess for utarbeidelse av veileder for gjennomføring av trendanalyser 
– innspill til innhold 

NIBIO/Statens vegvesen: 

Statusmøte for utbygging av ny trase E18 Retvet-Vinterbro, informasjon om 
overvåkingsprogrammet; forundersøkelse av resipienter 

Statens vegvesen: 

Arbeidsmøte om prosjektet Ny jord – miljørisikovurderinger 

Temamøte om tiltak innen vei i PURA – oppdatering av data i Vann-nett 

Bane NOR: 

Møte i ekstern samarbeidsgruppe for Ski hensetting/Østre linje  

NIVA: 

Møte og dialog vedr. årsrapportering av vannkvalitet for 2018 
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Drift av algesensor i Årungenelva 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord: 

Deltakelse på møter i utvalg for Miljøovervåking, årsmøte og høstmøte 

Vannområdeforum for Vannregion 1: 

Norsk vannforening: 

Ledelse av redaksjonskomiteen for tidsskriftet "VANN"   
 

 

Kontakt mot sentrale myndigheter 
Mål: Opprettholde en god kontakt mot sentrale myndigheter og støtte opp under deres arbeid for 
å ivareta sentral myndighetsutøvelse innen vannforvaltningen 

Klima- og miljødepartementet: 

Deltakelse på overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden 

Vannregionmyndigheten: 

Deltakelse på to samlinger for vannområdeledere i vannregion 1 Glomma 
 

 

Kontakt med media 
Mål: Legge til rette for og følge opp en god kontakt mot media, i tråd med PURAs 
kommunikasjonsplan 

Løpende arbeid for god kommunikasjon med media – invitasjoner til aktuelle 
arrangement 

Artikkel i Østlandets Blad om erosjonsreduserende tiltak i Skibekken – deltakelse fra 
ØB under befaringen 
 

 

Kommunikasjon/informasjon, øvrig 
Mål: Legge til rette for og følge opp en god kontakt mot øvrige interessenter, i tråd med PURAs 
kommunikasjonsplan 
Web-side: Løpende arbeid med designbyrå og programmerer 

“Årsrapport 2018” for PURA – kortversjon. Setting og design 

 
10. Oppnådde resultater for vannkvaliteten i PURA i 2019 
Årsrapport for vannkvaliteten i PURA 2018 gir den siste status for vannet i vannområdet. 
 

På de to neste sidene vises økologisk tilstand for tiltaksområdene i de tre vassdragene 
Gjersjøvassdraget, Årungenvassdraget og Bunnefjorden for årene 2012-2018.  

Forklaring til fargekoder: 

Tilstand/Klasse Tilstand/miljømål Normalisert EQR 

Svært god  

Miljømål tilfredsstilt 

0,8-1 

God 0,6-0,8 

Moderat  

Tiltak nødvendig 

0,4-0,6 

Dårlig 0,2-0,4 

Svært dårlig 0-0,2 
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TO-
nr  

Navn 
tiltaks-
område 

Mål  Økologisk tilstand 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gjersjøvassdraget 

2 Gjersjøen God økologisk tilstand. 
Ingen masse-
oppblomstringer av 
blågrønnbakterier. Slorene 
er et naturvernområde 
(fugle-reservat). Godt 
råvann for drikkevann. 
Badevannskvalitet. 
Redusert avrenning fra vei. 

God 

nEQR= 

0,70 

God 

nEQR= 

0,70 

God 

nEQR= 

0,71 

God 
nEQR= 

0,70 

Moderat 
nEQR= 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,53 

God 
nEQR= 

0,74 

3 Kolbotn-
vann 

God økologisk tilstand. 
Ingen 
masseoppblomstringer av 
giftige blågrønnbakterier. 
Balansert fiskestatus. 
Badevanns-kvalitet. 
Redusert avrenning fra vei. 

Dårlig 

nEQR= 

0,30 

Svært 
dårlig 

nEQR= 

0,19 

Dårlig 

nEQR= 

0,23 

Dårlig 
nEQR= 

0,38 

Svært 
dårlig 
nEQR= 

0,12 

Svært 
dårlig 

nEQR= 
0,05 

Dårlig 
nEQR= 

0,30 

4 Greverud-
bekken 

God økologisk tilstand. 
Redusere utslipp fra 
deponi alunskifer. 
Redusert avrenning fra vei. 

 

Moderat 

nEQR= 

0,49 

Moderat 

nEQR= 

0,52 

Moderat 

nEQR= 

0,51 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Dårlig 
nEQR= 

0,21 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

5 Tusse-
tjern 

God økologisk tilstand. 
Beholde/ forbedre 
badevannskvalitet i 
Tussetjern. Redusert 
avrenning fra vei og 
avfallsdeponi.  

Moderat 

nEQR= 

0,50 

Moderat 

nEQR= 

0,50 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

5 Tusse-
bekken 

 

God økologisk tilstand. 
Redusert avrenning fra vei 
og avfallsdeponi. 

 

Moderat 

nEQR= 

0,57 

Moderat 

nEQR= 

0,41 

God 

nEQR= 

0,66 

God 
nEQR> 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 
 

6 Dals-
bekken 

 

God økologisk tilstand. 

 

 

Moderat 

nEQR= 

0,51 

Moderat 

nEQR= 

0,49 

God 

nEQR> 

0,60 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,42 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 
 

7 Midtsjø-
vann 

God økologisk tilstand. 
Innsjøen er et 
naturreservat 
(fuglelokalitet). Ikke 
oppblomstring av 
blågrønnbakterier. 
Badevannskvalitet. 

Moderat 

nEQR= 

0,53 

Moderat 

nEQR= 

0,48 

Moderat 

nEQR= 

0,52 

Moderat 
nEQR= 

0,53 

Moderat 
nEQR= 

0,47 

Moderat 
nEQR= 

0,51 

Moderat 
nEQR= 

0,55 

8 Nære-
vann 

God økologisk tilstand. 
Innsjøen er et 
naturreservat 
(fuglelokalitet). Ikke 
oppblomstring av 
blågrønnbakterier. 

Moderat 

nEQR= 

0,46 

Moderat 

nEQR= 

0,48 

Moderat 

nEQR= 

0,46 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,56 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,50 



24/20 Referat og orienteringer - 20/00017-3 Referat og orienteringer : PURA Årsmelding 2019

 17 

Årungenvassdraget  

14 Årungen God økologisk tilstand. 
God fiskestatus. Ikke 
oppblomstring av 
blågrønnbakterier. 
Vasspest skal ikke være en 
dominerende vannplante i 
strandsonen. Redusert 
avrenning fra vei. 

Moderat 

nEQR= 

0,50 

Moderat 

nEQR= 

0,53 

Dårlig 

nEQR= 

0,40 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,58 
 

Moderat 
nEQR= 

0,57 
 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

15 Østensjø-
vann 

God økologisk tilstand. 
Balansert fiskestatus. 
Naturreservat 
(fuglelokalitet). Ikke 
oppblomstring av 
blågrønnbakterier som kan 
nå Årungen. 

Moderat 

nEQR= 

0,58 

Moderat 

nEQR= 

0,49 

Dårlig 

nEQR= 

0,37 

Moderat 
nEQR= 

0,58 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

Dårlig 
nEQR= 

0,40 

Dårlig 
nEQR= 

0,23 

Bunnefjorden  

1 Gjersjø-
elva 

God økologisk tilstand. 
Fiskestatus opprettholdes 
eller forbedres. 

Moderat 

nEQR= 

0,52 

 

Moderat 

nEQR= 

0,44 

 

Moderat 

nEQR= 

0,46 

 

Svært 
God 

nEQR= 
0,83 

 

Moderat 
nEQR= 

0,51 

Svært 
God 

nEQR= 
0,88 

 

Svært 
god 

nEQR= 
0,87 

 

9 Ås/ 
Oppegård 
til Bunne-
fjorden 

God økologisk tilstand. 
Delebekken og 

Bekkenstenbekken bør 
vernes. 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

 

Moderat 
til 

dårlig 

nEQR= 

0,27 

God 

nEQR> 

0,60 

 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 

God til 
moderat 
nEQR< 

0,60 

God 
nEQR 
>0,60 

11 Fåle-
bekken/ 
Kaksrud-
bekken 

God økologisk tilstand. Moderat 

nEQR= 

0,43 

 

Moderat 

nEQR= 

0,48 

 

God 

nEQR> 

0,60 

 

God 
nEQR> 

0,60 
 

God til 
moderat 
nEQR= 

0,54 

God 
nEQR> 

0,60 
 

God 
nEQR 
>0,60 

12 Pollevann God økologisk tilstand. 
Ikke oppblomstring av 
alger som kan bli 
giftproduserende. 
Naturreservat. 

 

God 

nEQR= 

0,76 

God 

nEQR= 

0,75 

God 

nEQR= 

0,75 

God 
nEQR= 

0,63 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR 
=0,70 

13 Årungen-
elva 

God økologisk tilstand. 
Fiskestatus opprettholdes 
eller forbedres. 

 

Moderat 

nEQR= 

0,52 

 

Moderat 

nEQR= 

0,56 

 

Dårlig 

nEQR= 

0,27 

 

Moderat 
nEQR< 

0,60 
 

Moderat 
nEQR= 

0,46 

God 
nEQR> 

0,60 
 

God 
nEQR 
>0,60 

16 Bonn-
bekken 

God økologisk tilstand. 
Fiskestatus opprettholdes 

God Svært 
dårlig 

God God 
nEQR> 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,58 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR 
>0,60 
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eller forbedres. nEQR> 

0,60 

 

nEQR= 

0,18 

 

nEQR> 

0,60 

 

  

17 Frogn til 
Bunne-
botn 

 

God økologisk tilstand.     God 
nEQR= 

0,63 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR 
>0,60 

18 Frogn/ 
Nesodden 
til Bunne-
fjorden 

God økologisk tilstand. Moderat 
til 

dårlig 

nEQR= 

0,35 

Moderat 
til 

dårlig 

nEQR= 

0,39 

Moderat 

nEQR< 

0,60 

 

Moderat 
nEQR< 

0,60 
 

Moderat 
til  

dårlig 
nEQR= 

0,30 

God til 
moderat 
nEQR< 

0,60 

God til 
moderat 
(nEQR< 

0,60 

 

 
11. Status i forhold til føringer i vannforskriften og fra 
vannregionmyndigheten 
PURAs overordnede mål er å sikre god kjemisk og økologisk tilstand for vannkvaliteten i 
vassdragene Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (ref. PURAs prosjektmandat av 
02.07.2008). Følgende rapporterings-/planregime gjelder: 
 

Rapportering av vannkvalitet i vannområdene: 
Utvikling i vannkvalitet for vannforekomstene i PURA rapporteres i egne årsrapporter. 
Årsrapporter for ferskvannsforekomstene i PURA 2008-2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 og 2018 finnes under følgende link: 
https://pura.no/publikasjoner/arsrapporter-for-overvakingen/ 
Rapportering av forholdene i de to marine vannforekomstene Bunnebotn og 
Bunnefjorden inngår i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 
sin årsberetning for 2017, se www.indre-oslofjord.no.  
 

Årsrapportering og rapportering av handlingsplaner fra vannområdene til 
vannregionmyndigheten: 
I brev fra vannregionmyndigheten av 30.04.2010 og 29.11.2012 ble det lagt føringer for 
årsrapportering og rapportering av handlingsplaner fra vannområdene til 
vannregionmyndigheten. PURA har lagt disse føringene til grunn for sin rapportering, 
sammen med tilleggsføringene som har kommet hvert år. 
Fra og med 2018 vil Vann-nett være det sentrale verktøyet for rapportering av status for 
tiltak og kostnader for tiltak. Sommeren 2018 gjennomførte PURA en grundig 
oppdatering av PURAs tiltak i Vann-nett. Vann-nett ble benyttet ved rapportering til ESA2 
(EFTAs3 overvåkingsorgan) i desember 2018. 
Høsten/vinteren 2019 ble en ytterligere gjennomgang av PURAs data i Vann-nett 
foretatt, med fokus på revidering av påvirkninger, tiltak og kostnader. Dette er en del av 
en klargjøring av Vann-nett for uthenting av materiale til de regionale 

                                                 
2 ESA= EFTA Surveillance Authority , EFTAs overvåkingsorgan 
3 EFTA= European Free Trade Association, Det europeiske frihandelsforbundet 
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vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram som skal utarbeides av Miljødirektoratet og 
vannregionmyndighetene i 2020. 
  
Lokale tiltaksanalyser i vannområdene – regionale vannforvaltningsplaner med 
tiltaksprogram: 
I 2009 utarbeidet PURA sin første tiltaksanalyse: ”Tiltaksanalyse for PURA – 
vannområdet- Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget”. Tiltakene fra denne 
analysen operasjonaliseres gjennom de kommunale planene: Kommuneplaner, 
hovedplaner for vann og avløp og reguleringsplaner for områder der vassdrag kan 
påvirkes. I tillegg utarbeider landbrukskontoret handlingsplaner som stimulerer til 
tiltaksgjennomføring innen jordbruket.  
 

I henhold til planhjulet for gjennomføring av vannforskriften ble tiltaksanalysen for PURA 
fra 2009 evaluert og revidert i 2013 og tilpasset de maler og disposisjoner som 
vannregionmyndigheten la opp til. En del av revisjonen har bestått i å oppdatere 
følgende viktige bakgrunnsdokumenter: 
  • Tilførselsregnskap for totalt fosfor og biotilgjengelig fosfor for landbruk og befolkning    
    (avløp) 
  • Beregning av avlastningsbehov for vannforekomstene 
  • Innhenting av forslag til tiltak for å nå avlastningsbehovet, inklusiv effekt og  
    kostnader. 
Den reviderte, lokale tiltaksanalysen for PURA 2016-2021 inngår i den regionale 
vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram som er utarbeidet i regi av 
vannregionmyndigheten ved Østfold fylkeskommune. De regionale 
vannforvaltningsplanene ble godkjent ved en departementsgodkjenning 01.07.2016. 
 
Arbeidet med å forberede neste planperiode, 2022-2027, startet opp i 2018. 
Vannområdene fikk i oppdrag å utarbeide dokumentet Hovedutfordringer i vannområdet. 
PURA utarbeidet "Hovedutfordringer i vannområdet PURA". Dette ligger som et vedlegg 
til Hovedutfordringer i vannregion Glomma, sammen med Hovedutfordringer fra de 
øvrige vannområdene i vannregion Glomma. Hovedutfordringsdokumentene er igjen 
vedlegg til "Planprogram for regional vannforvaltningsplan 2022-2017 for vannregion 
Glomma". Dokumentene kan lastes ned fra Vannportalen.  
 
I 2019 er det gjennomført et forberedende arbeid for revidering av regional 
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Her har Vann-nett vært arbeidsplattformen, og 
alle data for PURA som ligger inne i Vann-nett er gjennomgått og oppdatert iht. 
føringene fra Miljødirektoratet. 
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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.
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2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R  F O R  D R I F T E N  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T
• 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 



24/20 Referat og orienteringer - 20/00017-3 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2019

10

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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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.  
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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 

 
  

43



24/20 Referat og orienteringer - 20/00017-3 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

 

 Side 21 av 26 

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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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Follo Kvalifiseringssenter IKS sitt årsregnskap er avlagt i henhold til lov om interkommunale 
selskaper og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og  
god kommunal regnskapsskikk.

Innhold: 

Driftsregnskap
Investeringsregnskap
Balanseregnskap

Noter 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
1 Endring i arbeidskapital
2 Spesifikasjon av overføring mellom selskap og deltakerkommuner
3 Pensjon
4 Eksterne inntekter og utgifter
5 Bruk og avsetning av fond
6 Bevegelse på kapitalkonto
7 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
8 Varige driftsmidler

Detaljert driftsregnskap

Detaljert balanseregnskap

Follo Kvalifiseringssenter IKS - Regnskap 2019
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger 4 -321 551 -400 000 -400 000 -718 071
Andre salgs- og leieinntekter 4 -896 293 -295 000 -295 000 -307 395
Overføringer med krav til motytelse 4 -31 687 315 -29 854 700 -29 854 700 -33 517 789

Sum driftsinntekter 1 -32 905 158 -30 549 700 -30 549 700 -34 543 255

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 17 119 691 18 394 400 18 394 400 20 479 419
Sosiale utgifter 5 056 890 6 186 900 6 186 900 6 018 732
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 4 802 619 5 007 400 5 007 400 5 265 680
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod. 140 856 134 000 134 000 138 572
Overføringer 1 023 190 907 000 907 000 1 022 643
Avskrivninger 6 231 664 46 300 46 300 217 792

Sum driftsutgifter 1, 4 28 374 910 30 676 000 30 676 000 33 142 838

Brutto driftsresultat -4 530 248 126 300 126 300 -1 400 417

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -171 752 -80 000 -80 000 -93 964

Sum eksterne finansinntekter 1, 4 -171 752 -80 000 -80 000 -93 964

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Utlån 4 56 753 0 0 64 730

Sum eksterne finansutgifter 1 56 753 0 0 64 730

Resultat eksterne finanstransaksjoner -114 999 -80 000 -80 000 -29 234

Motpost avskrivninger -231 664 -46 300 -46 300 -217 792

Netto driftsresultat 1, 4 -4 876 911 0 0 -1 647 444

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk5 -1 551 294 -1 551 294 0 -650 998
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -96 150 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -1 647 444 -1 551 294 0 -650 998

AVSETNINGER
Avsatt til disposisjonsfond 1 551 294 0 0 650 998
Avsatt til bundne fond 0 0 0 96 150

Sum avsetninger 1 551 294 0 0 747 148

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 5 -4 973 061 0 0 -1 551 294
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Follo Kvalifiseringssenter IKS

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert 
budsjett 2019

Opprinnelig 
budsjett 2019 Regnskap 2018

INNTEKTER
Sum inntekter 0 0 0 0

UTGIFTER
Sum utgifter 0 0 0 0

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Sum finansieringstransaksjoner 0 0 0 0

Finansieringsbehov 0 0 0 0

FINANSIERING
Sum finansiering 0 0 0 0

Udekket / Udisponert 0 0 0 0
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Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note 31.12.19 31.12.18
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 0 231 664
Aksjer og andeler 381 406 324 653
Pensjonsmidler 24 831 595 23 907 297

Sum anleggsmidler 25 213 001 24 463 614

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 1 029 778 268 030
Kasse, postgiro, bankinnskudd 13 205 145 10 068 088

Sum omløpsmidler 1 14 234 923 10 336 119

Sum eiendeler 39 477 924 34 799 732

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 5 -4 114 273 -2 562 979
Bundne driftsfond 5 0 -96 150
Regnskapsmessig mindreforbruk 5 -4 973 061 -1 551 294
Kapitalkonto 6 5 500 405 4 578 881

Sum egenkapital -3 586 929 368 458

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 3 -30 713 406 -29 042 494

Sum langsiktig gjeld -29 042 494 -23 714 238

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld -2 964 299 -4 172 144
Premieavvik -2 183 290 -1 953 552

Sum kortsiktig gjeld 1 -5 147 589 -6 125 696

Sum egenkapital og gjeld -39 447 924 -34 799 732

For avviklingsstyret:

Anita Wulvig Audun Fiskvik
Leder Nestleder

Ludolf Bjelland Ingrid Christensen
Styremedlem Styremedlem

Nils-Anders Søyland Marit Rismyr
Styremedlem Styremedlem
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Driftsregnskap detaljer 2019
Konto Konto(T) Prosjekt Regnskap Opprinnelig budsjett (1)Budsjettendringer (1)Rev. budsjett (1) Til disposisjon (1)Forbruk (%)
101000 Fast lønn, drift 2 497 458 3 039 100 0 3 039 100 541 642 82
101020 Lønn undervisningspersonell 11 432 075 14 104 400 0 14 104 400 2 672 325 81
101030 Lønn vikarer ledig s 0 75 000 0 75 000 75 000 0
101040 Avtalefestede tillegg 1 792 0 0 0 -1 792 0
101045 Funksjonstillegg 22 115 0 0 0 -22 115 0
101080 Påløpte feriepenger - fastlønn 1 909 065 0 0 0 -1 909 065 0
102004 Lønn sykevikar < 16 567 337 337 100 0 337 100 -230 237 168
103000 Lønn ekstrahjelp 534 963 718 700 0 718 700 183 737 74
105010 Honorar 12 730 0 0 0 -12 730 0
105015 Trekkpliktige stipend 34 268 0 0 0 -34 268 0
105061 Km. godtgjørelse, avg.pliktig 18 0 0 0 -18 0
105093 Telefongodtgjørelse 4 500 5 000 0 5 000 500 90
108002 Godtgj folkevalgte 77 619 84 800 0 84 800 7 181 92
109000 Arbeidsgivers andel KLP 2 304 449 3 107 000 0 3 107 000 802 551 74
109040 Gruppelivforsikring 19 805 40 000 0 40 000 20 195 50
109041 Ulykkesforsikring 3 628 6 000 0 6 000 2 372 60
109060 Premieavvik 201 349 0 0 0 -201 349 0
109900 Arbeidsgiveravgift 2 172 760 0 0 0 -2 172 760 0
109908 Arb.avg. avsatte f.p 269 178 0 0 0 -269 178 0
109910 Arb.avg. andel pensj 324 927 3 033 900 0 3 033 900 2 708 973 11
109912 Arbeidsgiveravgift av refusjon -239 207 0 0 0 239 207 0

Lønn og sosiale utgifter 22 150 831 24 551 000 0 24 551 000 2 400 169 90
110000 Kontormateriell 17 775 42 000 0 42 000 24 225 42
110062 Abonnement aviser,tidsskr. 2 215 4 100 0 4 100 1 885 54
110500 Undervisningsmateriell 0 3 000 0 3 000 3 000 0
110560 Lærebøker 141 480 320 000 0 320 000 178 520 44
111500 Matvarer 140 740 140 000 0 140 000 -740 101
112000 Annet forbruksmateriell 3 100 0 0 0 -3 100 0
112063 Rengjøringsartikler 21 814 45 600 0 45 600 23 786 48
112065 Arbeidsmiljø/velferdstiltak 9 000 9 800 0 9 800 800 92
112090 Annet/diverse 92 148 20 800 0 20 800 -71 348 443
112095 Øredifferanse 2 0 0 0 -2 0
113000 Posttjenester 5 502 24 000 0 24 000 18 498 23
113010 Banktjenester 5 659 16 000 0 16 000 10 341 35
113020 Telefon 9 935 14 700 0 14 700 4 765 68
114060 Stillingsannonser 0 24 000 0 24 000 24 000 0
115000 Kursholder/foreleser - ekstern 23 898 111 000 0 111 000 87 102 22
115062 Opplæringstjenester 253 301 180 000 0 180 000 -73 301 141
116080 Km godtgjørelse 25 750 30 300 0 30 300 4 550 85
117000 Transportutgifter 860 0 0 0 -860 0
117001 Ikke oppg.pl. r.utg 4 264 11 000 0 11 000 6 736 39
117067 Ekskursjoner mv. elever 8 607 32 000 0 32 000 23 393 27
118000 Strøm 72 003 86 800 0 86 800 14 797 83
118500 Forsikringer mv 34 491 20 000 0 20 000 -14 491 172
119000 Leie av lokaler og grunn 1 857 995 1 980 800 0 1 980 800 122 805 94
119060 Andel fellesutgifter 428 309 490 900 0 490 900 62 591 87
119500 Avgifter, gebyrer 47 0 0 0 -47 0
119563 Driftsavtaler it 277 121 450 000 0 450 000 172 879 62
119564 Kontingenter 157 401 128 800 0 128 800 -28 601 122
120000 Kjøp/leasing driftsm 6 370 50 000 0 50 000 43 630 13
120060 Ikt-utstyr 15 081 170 000 0 170 000 154 919 9
122000 Leie/leasing driftsm 41 757 42 400 0 42 400 643 98
123000 Vedlikehold bygg 3 843 28 000 0 28 000 24 157 14
124065 Vedl.inventar og utstyr 3 634 9 600 0 9 600 5 966 38
126000 Renholds- og vaskeritjenester 323 905 370 200 0 370 200 46 295 87
126061 Vask og rens av tekstiler 18 908 17 900 0 17 900 -1 008 106
127000 Andre tjenester 46 601 110 000 0 110 000 63 399 42
127010 Karriereveiledning 202 807 0 0 0 -202 807 0
127020 Flytteutgifter 87 241 0 0 0 -87 241 0
127061 Juridiske konsulenttjenester 437 806 0 0 0 -437 806 0
127062 Kontrolltjenester 47 000 54 000 0 54 000 7 000 87

Varer og tjenester kommunal tjenesteprod. 4 828 370 5 037 700 0 5 037 700 209 330 96
137000 Kjøp fra andre (private) 34 854 26 100 0 26 100 -8 754 134
137500 Kjøp fra IKS 106 002 107 900 0 107 900 1 898 98

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 140 856 134 000 0 134 000 -6 856 105
140000 Overføring staten 1019 57 050 0 0 0 -57 050 0
142900 Mva komp., drift 962 488 0 0 0 -962 488 0
142960 Mva komp., konvertert fra ERV 0 907 000 0 907 000 907 000 0
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147050 Tapte kundefordringer 3 652 0 0 0 -3 652 0
Overføringer 1 023 190 907 000 0 907 000 -2 090 100

152090 Kjøp akser/andeler IKS 56 753 0 0 0 -56 753 0
154000 Avsetning Disposisjonsfond 1 551 294 0 0 0 -1 551 294 0
158000 Regnskapsmessig mindreforbruk 4 973 061 0 0 0 -4 973 061 0
159000 Avskrivinger 231 664 46 300 0 46 300 -185 364 500

Finansutgifter, finanstransaksjoner 6 812 771 46 300 0 46 300 -6 766 471 14714
160060 Egenandeler -321 551 -400 000 0 -400 000 -78 449 80
162000 Annet salg varer/tj -748 708 -110 000 0 -110 000 638 708 681
162061 Kantinekort -147 585 -185 000 0 -185 000 -37 415 80

Salgsinntekter -1 217 844 -695 000 0 -695 000 522 844 175
170000 Refusjon fra staten -239 704 -230 000 0 -230 000 9 704 104
171000 Sykelønnsrefusjon -1 705 210 0 0 0 1 705 210 0
171002 Avsatte feriepenger sykdom -63 455 0 0 0 63 455 0
172900 Mva komp., refusjon drift -962 488 0 0 0 962 488 0
172960 Mva komp., ref. drift, konvertert fra ERV 0 -907 000 0 -907 000 -907 000 0
177565 Refusjon fra Frogn kommune -6 795 542 -6 105 400 0 -6 105 400 690 142 111
177566 Refusjon fra Vestby kommune -7 975 158 -7 502 500 0 -7 502 500 472 658 106
177568 Refusjon fra Ski kommune -13 945 758 -15 109 800 0 -15 109 800 -1 164 042 92

Overføringer med krav til motytelse -31 687 315 -29 854 700 0 -29 854 700 1 832 615 106
190000 Renteinntekter -171 752 -80 000 0 -80 000 91 752 215
193000 Bruk av mindreforbr. -1 551 294 0 0 0 1 551 294 0
195000 Bruk av bundet fond -39 100 0 0 0 39 100 0
195000 Bruk av bundet fond 1019 -57 050 0 0 0 57 050 0

199000 Avskrivinger, motpost -231 664 -46 300 0 -46 300 185 364 500

Finansinntekter, finanstransaksjoner -2 050 860 -126 300 0 -126 300 1 810 459 1533

0 0 0 0 0 0
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Balansen 2019
Konto Konto(T) Beløp

Konto Konto(T)
2100001000 Kontantkasse kantine 0,00
2100001010 Kontantkasse diverse 0,00
2100701001 Bank skattetrekk, 1644.21.05646 860194,32
2103200001 Bank, drift, 1644.21.05638 12344950,70
2130800901 Motpost negativ lønn 1830,24
2130801067 Interimskonto-årsopp inntekt generert i året 0,00
2136100911 Sykelønnsrefusjon 139564,00
2136100921 Avsatte feriep. ref. 56241,00
2136400010 Mva-kompensasjon, refusjonskrav 0,00
2136400040 Mva kompensasjon oppgjørskonto 147336,00
2138900901 Forskudd ansatte 0,00
2138901000 Ymse debitorer-diver 684807,00
2205501010 Pensjonsmidler KLP 24831595,00
2215501001 KLP egenkap.innskudd 381406,00
2240801010 Bfv inventar 0,00
2320800904 Arb.g.avg. lønn -246914,08
2320800905 Arb.giver avg.av avs.feriepenger -224898,69
2320800906 Hjelpekto. trygderef 120262,00
2320801065 Interimskonto-årsopp, kostnad i året -139453,50
2320809999 Øresavrunding (fakturering) 3,50
2322000010 Leverandørgjeld -231491,55
2325500911 Arbg.andel pensj KLP 0,00
2325500915 Midl.pensj.tr. (KLP) 0,00
2325500917 Pensjonstrekk 2% KLP 0,00
2325500921 Forsikringer 0,00
2326100901 Arb.avg.pl.fp. då 0,00
2326100902 Arb.avg.pl.fp. få 0,00
2326400923 Forskuddstrekk -642640,00
2328900902 Påløpte fp. få 0,00
2328900903 Påløpte feriepenger -1595029,14
2328900911 Netto utbetalt bank -4138,00
2328900931 Opplysningsfond 0,00
2328900940 Fagforening 0,00
2328901500 Dep. lærebøker 0,00
2390801010 Premieavvik KLP -1913488,00
2390801011 Avgift premieavvik -269802,00
2400801010 Pensjonsforpl.KLP -29986556,00
2400801011 Nto.pensj.forpl.arb. -726850,00
2510801000 Bundet driftsfond 0,00
2560801001 Disposisjonsfond -4114272,54
2595001010 Årets regnsk.mess. mindreforbruk -4973061,26
2599000600 Kapitalkonto anlegg 5500405,00

0,00
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Note   0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering

Follo Kvalifiseringssenter er organisert som IKS.

Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i året, og anvendelsen
av disse.  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 i året enten de er betalt eller ikke.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet.

Regnskapet er avlagt i henhold til lov om interkommunale selskaper og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk. 
Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut regnskapsstandarder (KRS).

Driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om 
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjons-
kostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring
igjen over de neste 7 årene fra og med 2014. Premieavvik fra 2011 til 2013 tilbakeføres over 10 år 
og premieavvik fra 2010 og tidligere tilbakeføres over 15 år.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til 
pålydende.
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Note 1 Endring i arbeidskapital

31.12.2019 31.12.2018 Endring

14 234 923kr         10 336 119kr         
5 147 589kr           6 221 848kr           
9 087 334kr           4 114 271kr           4 973 063kr         

Sum endring for avstemming mot drift og investeringsregnskap 4 973 063kr         

Drifts- og investeringsregnskapet Beløp

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
32 905 158kr        
28 374 910kr        

171 752kr             
56 753kr               

231 664kr             
 - Bruk av bundne fond (96 150)kr              

4 973 061kr          

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

 + Sum investeringssinntekter -kr                  

  - Sum investeringsutgifter -kr                  
  - eksterne finansutgifter -kr                  
+ Eksterne finansinntekter
Sum investeringsregnskapet -kr                  

Sum diff. drifts-/investeringsregnskap
4 973 061kr         

DIFFERANSE 2kr                    
Forklaring:

 -  Eksterne finansutgifter
 +  Motpost avskrivninger (990)

Sum driftsregnskapet 

Balanseregnskapet

2.1   Omløpsmidler
2.3   Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

 + Eksterne finansinntekter

 + Sum driftsinntekter 
 -  Sum driftsutgifter (inkl.avskrivninger)
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Note  2 Spesifikasjon av overføringer mellom 
selskap og deltakerkommuner

I henhold til selskapsavtalen for Follo Kvalifiseringssenter IKS pkt. 6.6 fordeles driftskostnadene
partene imellom slik:
"Netto driftsutgifter, inkludert amortisering av eventuelle lån, skal fordeles mellom  
eierkommunene med 50 % etter innbyggertallet pr. 01.01. foregående år, og 50 % etter 
deltagernes faktiske bruk av virksomhetens tjenester eller kapasitet siste hele driftsår."

Deltakerkommunenes eierandel i virksomheten:
Frogn kommune 40 %
Ski kommune 40 %
Vestby kommune 20 %

Overført  til  IKS  fra  deltakerkommune: 2019 2018

Kommune: Beregnet etter Beløp: Beløp:
innbyggertall og bruk

Frogn  6 795 542 6 330 360

Vestby  7 975 158 7 666 228

Ski  13 945 758 17 279 712

Total 28 716 458 31 276 300

Overført  fra  IKS  til  deltakerkommune: 2019 2018

Ski Gjelder regnskapsføring 106 002 106 052

Total 106 002 106 052
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Note 3   Pensjon 
Generelt om pensjonsordningen

Ansatte i Follo kvalifiseringssenter før 2006 opptjente pensjonsrettigheter i SPK. Fra og med 2006 ble disse
ansatte overført til KLP. Opptjente rettigheter i SPK kan ikke overføres til KLP, så de ligger igjen i SPK. Men
Follo kvalifiseringssenter er fri for ansvar for fremtidig G-regulering av disse rettighetene, det påhviler SPK.
Bokførte forpliktelser og midler (fiktivt fond) knyttet til det som lå igjen i SPK er derfor nullstilt i regnskapet.

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 %
Diskonteringsrente 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 %
Forventet årlig G-regulering 2,97 %
Pensjonsregulering 2,20 %

Nærmere om regnskapstallene                
         SUM

Pensjonsmidle
r

Pensjonsforp
liktelse

Netto 
forpliktelse

Iht regnskap pr 31.12 24 831 595 -29 986 556 -5 154 961
Arbg.avg.nto pensj.forpl.31.12   -726 850        1)

         SUM
Pensjonsmidle

r
Pensjonsforp

liktelse
Netto 

forpliktelse

Iht regnskap pr 31.12 23 907 297       -28 407 908   -4 500 611     
Arbg.avg.nto pensj.forpl.31.12   -634 586       

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) 
utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt 
den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse vedrørende egenandel for medarbeidere 
som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig 
gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet 
med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Follo Kvalifiseringssenter har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). Ansatte som er i tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 
(AFP) etter bestemte regler. Virksomheten har en ordning med 100% utjevning for AFP fra 62-64 år.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og beretning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnaden beregnes ut fra andre forutsetninger enn pensjonspremien. Forskjellen mellom betalt 
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Fra 2014 blir premieavviket 
tilbakeført i driftsregnskapet over de neste 7 årene. Premieavvik fra 2011 til 2013 tilbakeføres over 10 år 
og premieavvik fra 2010 og tidligere tilbakeføres over 15 år.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen 
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

2019
 KLP

2018
KLP

Nærmere om opptjente pensjonsrettigheter i SPK

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
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1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse.

Nærmere om regnskapstallene
PENSJONSORDNING   KLP Arb.avg.
PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar 3 152 461      
 - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) -2 620 253     
 =Årets premieavvik 532 208         75 041        

Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap       2 620 253 
 + Adm.tilsk.,tilsk.sikr.ordn ikke inkl.i aktuaroppg.           14 111 
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)          532 208 
Resultatført premieavvik         -330 859 
 = Pensjonskostnad i regnskapet       2 835 713       399 836 

PENSJONSORDNING KLP Arb.avg.
AKKUMULERT PREMIEAVVIK
    Akkumulert 01.01. 1 712 139      
 +/- Premieavvik for året 532 208         
 -/+  Resultatført tidl.års premieavvik -330 859        
 = Akkumulert premieavvik 31.12 1 913 488      269 802      
Herav oppført under kortsiktig gjeld: 1 913 488      269 802      

Premiefond

faktisk betalte pensjonspremier.

2019 2018
Innestående på premiefond 01.01 4 950            2 872          
Tilført premiefondet i løpet av året 341 130        426 946      
Bruk av premiefondet i løpet av året (342 141)       (424 868)    
Innestående på premiefond 31.12 3 939            4 950          

til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av regnskapet, men bruk av fondet reduserer 
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes faktisk 
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Note  4 Eksterne inntekter og utgifter

INNTEKTER: 2019 2018

Brukerbetalinger 321 551 718 071

Andre salgs- og leieinntekter 896 293 307 395
Overføringer 31 687 315 33 421 639
Renteinntekter 171 752 93 964
Motpost avskrivninger 231 664 217 792
Sum inntekter 33 308 575 34 758 861     

UTGIFTER:
Lønn og sosiale utg. 22 150 831 26 498 151
Undervisningsmateriell/lærebøker 141 480 311 970
Lokaler, inkl. strøm og forsikring 2 392 796 2 895 138
Karriereveiledning 202 807 0
Flytteutgifter 87 241 0
Juridisk konsulenttjenester 437 806 0
Mva som gir rett til momskomp. 962 488 1 022 643
Finansutgifter 56 753 64 730
Avskrivninger 231 664 217 792
Andre driftsutgifter 1 671 649 2 197 143
Sum utgifter 28 335 514 33 207 567     

Netto driftsresultat 4 973 061 1 551 294

Kommentar til «INNTEKTER», «Andre salgs- og leieinntekter»:
Inntektene er høyere i 2019 enn i 2018 pga salg av møbler, utstyr og 
undervisningsmateriell i forbindelse med avviklingen og refusjon av utgifter til 
en deltaker.
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Note 5   Bruk og avsetning av fond (F § 5 nr 6)

259.500.1010 Årets regnskapsmessige mindreforbruk

Disposisjonsfond 2019 2018

Beholdning 01.01. 2 562 979 1 911 981

Avsetninger til fond 1 551 293 650 998

Bruk av fond i driftsregnskapet

Beholdning 31.12. 4 114 272 2 562 979

Bundet driftsfond

Beholdning 01.01. 96 150

Avsetninger til fond 96 150

Bruk av fond i driftsregnskapet -96 150

Beholdning 31.12. 0 96 150

Udisponert resulat (mer- og mindreforbruk)

Beholdning 01.01. -1 551 293 -650 998

Årets udisp.resultat (mer- eller mindreforbruk) -4 973 061 -1 551 293

Årets disp. av resultat (mer- eller mindreforbruk) 1 551 293 650 998

Beholdning 31.12. -4 973 061 -1 551 293
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Note 6   Bevegelse på kapitalkonto 259.900.0600

Debet Kredit
Inngående balanse 01.01. 4 578 880       -                   
Av- og nedskr.av utstyr, maskiner, trsp.midler 231 663          
EK-innskudd 56 753         
Pensjonsforpliktelser 1 578 648       
Pensjonsmidler 924 298       
Avg. netto pensjonsforpliktelse 92 264             
Utgående balanse 31.12. -                      5 500 405    

Sum 6 481 455       6 481 456    

Side 16



24/20 Referat og orienteringer - 20/00017-3 Referat og orienteringer : FKS IKS Årsregnskap 2019 med styrets beretning

Follo Kvalifiseringssenter IKS

Note 7  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

2019 2018
Ytelser til daglig leder E.Hystad 778 833 768 479

Ytelser til styret 77 619 75 816

 Antall årsverk var i 2019: 27,06   Antall årsverk var i 2018: 35,09   Antall årsverk var i 2017: 37,33                 

Revisor for Follo Kvalifiseringssenter IKS er Follo Distriktsrevisjon IKS.
Samlede godtgjørelser til revisjon utgjør for 2019: 47 000     for 2018: 52 000
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 Inventar 

Avskrivningstid  10 år 

Avskrivningsplan  Lineær 

Anskaffelseskost

pr 01.01. 463 326 

Årets tilgang 0 

Årets avgang 463 326 

Anskaffelseskost

pr 31.12 463 326 
Akk. Avskrivninger

pr 31.12 463 326 

Bokført verdi

pr 31.12 0 

Årets avskrivninger 231 664 

Avskrivningene starter året etter driftsmiddel er anskaffet eller tatt i bruk.

I forbindelse med avviklingen ble driftsmidler solgt for kr 205.000.
De driftsmidlene som ikke hadde markedsverdi ble primært gitt bort.

Note 8  Varige driftsmidler
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Follo Kvalifiseringssenter IKS 
Org. nr 976 634 233 

 

Avviklingsstyrets årsberetning 2019 
 

Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) er et interkommunalt voksenopplæringssenter som eies av tre 

kommuner i Follo; Frogn 40% eierandel, Ski 40% og Vestby 20%. Formålet er å gi voksne 

minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kvalifiseres til arbeid og 

utdanning. Opplæringen skal så langt mulig kombineres med praktisk arbeidserfaring.(Jfr 

Selskapsavtalen). FK drifter Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undervisning i 

norsk og samfunnskunnskap gis etter målene i "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere”. Drift for øvrig følger «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere» (G-01/2016). 

 

I desember 2018 fattet Ski vedtak om å tre ut av Follo Kvalifiseringssenter IKS. Like etterpå fattet 

både Frogn og Vestby tilsvarende vedtak. 

 

Det ordinære styret hadde i løpet av våren 4 møter. Den viktigste saken var utarbeidelse av et 

saksframlegg til representantskapet: «Oppløsning av Follo Kvalifiseringssenter IKS», angående 

status, prosess, konsekvenser og fordeling av ansatte. Saken ble oversendt leder av 

representantskapet 20.02.19 der styret ba leder av representantskapet om å kalle inn til 

ekstraordinært møte snarest mulig.  

 

12.april fattet representantskapet vedtak, sak 10/19, om «Forventninger og mandat til 

avviklingsstyret»: «Ivareta de ansattes rettigheter inklusive pensjonsforpliktelser. 

Viktig med en avklaring så raskt som mulig og gjerne før sommeren 2019.» 

 

14.mai godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet representantskapets søknad om  

oppløsning av selskapet. 

 

3.juni gjennomførte representantskapet valg av et avviklingsstyre på fem medlemmer.  Styret ble 

noe senere supplert med ett medlem til pga krav i forhold til kjønnsbalanse.  Avviklingsstyret ble 

registrert i Brønnøysundregistrene 14.09.19. 

 

2019 har i vesentlig grad vært preget av avviklingen av FK. 

 

Styret og avviklingsstyret har vært meget opptatt av å sikre at innvandrerne i alle eierkommunene 

skulle få et faglig godt tilbud i avviklingsperioden, og at de ansatte skulle ivaretas på best mulig 

måte. 

 

Avviklingsstyret har i 2019 hatt 9 møter. Pga særdeles kort tid har arbeidet vært meget krevende. 

Avviklingsstyret har i sitt avviklingsarbeid arbeidet ut fra en vedtatt handlingsplan for avvikling 

med rapportering til representantskapet. Oppgavene har primært vært knyttet til de ansatte 

(oppsigelse, pensjon fra KLP og Sikringsordningen, karriereveiledning, overføring av 11 ansatte til 

Ski/Nordre Follo), avhending av møbler og utstyr samt oppsigelse av diverse avtaler. 
 
 

 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS er lokalisert i Ski sentrum: Åsenveien 10, 1400 Ski. Pga økt antall 

introdeltakere har FK måttet leie eksterne rom i Ski sentrum; 5 rom for våren og kun 3 for høsten 

pga lavere deltakerantall.  
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Totalt antall deltakere som var registrert for opplæring i 2019, var 294 (2018: 407), ca 55% kvinner 

og 45% menn fra ca 50 nasjoner. Dagsgjennomsnitt for året var 140 deltakere (2018: 190). Antall 

deltakere pr september som tellingspunkt var 123 (2018: 166). Snitt antall introdeltakere i 2019 var 

59 (2018: 96). Etter en stor økning i 2016 og 2017 pga økt bosetting av flyktninger i kommunene, 

sank tallet i 2018 og 2019, spesielt høsten 2019. Flere var ferdige med sitt to-årige 

introduksjonsprogram, og færre nye flyktninger kom til landet. 
 

”Rett og plikt” deltakere er den absolutt største gruppen. Deretter følger “Betaler-selv”, der 

deltakere fra NAV og deltakere som har mistet retten til gratis opplæring har flest deltakere i denne 

kategorien. Det er svært få i kategorien “Plikt” eller “Rett” - deltakere.  
 

Regnskap for 2019 viser: 

totale driftsinntekter på kr 32.905.158   (2018: kr 34.543.255) og  

totale driftsutgifter    på kr 28.374.910   (2018: kr 33.142.838). 
 

Regnskapet for 2019 er avlagt med et overskudd på kr 4.973.061. 

 

Når det gjelder overskuddet for 2018, kr 1.551.294, fattet representantskapet vedtak (sak 02/19) om 

at overskuddet avsettes på disposisjonsfond. 

 

Pr 31.12.2019 er selskapets varige driftsmidler avhendet. Lokalene i Åsenveien og Jernbaneveien 

ble sagt opp fom 01.01.20. 

 

Selskapets balanse er for øvrig verdsatt etter samme prinsipper som tidligere år. 

 

Arbeidsmiljøet ved FK oppleves som grunnleggende godt. Det er utarbeidet tiltak som skal bevare 

og bedre det gode arbeidsmiljøet i «Strategi- og handlingsplan». Arbeidsmiljøet følges aktivt opp. 

FK har egen avtale med «Frisk hms bedriftshelsetjeneste».  

 

Som følge av avviklingen har de ansatte vært i en meget krevende situasjon. De ansatte utarbeidet 

en risikoanalyse og handlingsplan som ble et verktøy i prosessen. Usikkerhet og frustrasjon har satt 

sitt preg på de ansatte.  På tross av dette må de ansatte berømmes for at de har greid å utføre jobben 

sin på en god måte slik at deltakerne har fått den undervisningen de har krav på. 

 

Det er ikke registrert skader eller ulykker i løpet av året. 
 

Sykefraværet var i 2019 15,3% / 1069 dager (2018: 11 % / 870 dager) hvorav 14,1 % / 984 dager 

(2018: 9,5 % / 752 dager) er langtidsfravær og legemeldt fravær; 1,2 % / 85 dager er korttidsfravær 

med egenmeldinger (2018: 1,5 % / 118 dager). Sykmeldte er fulgt opp i hht lovverket. 

 

Ved årsskiftet var det ansatt 23 kvinner og 5 menn (2018: 26 kvinner og 5 menn) inklusive 3 ansatte 

som hadde permisjon uten lønn høsten 2019.  Langtidssykmeldte har i begrenset grad blitt erstattet. 

Nedgang i antall ansatte skyldes reduksjon i antall deltakere. 

 

FK anses ikke å ha forurenset det ytre miljøet.  

 

Alle ansatte i bedriften ble sagt opp pr 31.12.2019. 11 av de ansatte (tilsvarende eierandel på 40%) 

ble tilsatt i tilsvarende virksomhet i Nordre Follo kommune fom 01.01.20. 

 

Avviklingsstyret har gjennomført forhandlinger iht arbeidsmiljøloven med aktuelle ansatte. 

Dette har vært meget arbeidskrevende.   

 

Når det gjelder de ansattes pensjonsrettigheter, så har avviklingsstyret tilrådd at Sikringsordningen 

overtar de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Det har representantskapet sluttet seg til. 
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Deltakerne hadde sin siste undervisningsdag på FK 15.november. Resten av året fikk deltakere fra 

Ski undervisning ved Oppegård kvalifiseringssenter med de lærerne fra FK som skulle tilsettes i 

Nordre Follo kommune pr 01.01.20.  Deltakere fra Frogn og Vestby fikk undervisning ved Ås 

kommunale voksenopplæringssenter.  

 

I forbindelse med avviklingen av FK har de ansatte bestridt at oppsigelsene er gyldige. Det gjøres 

gjeldende at overføringen av virksomheten fra FK til kommunene innebærer en 

virksomhetsoverdragelse.  

 

22.november mottok FK, Ås og Ski kommuner stevning fra Follo tingrett fra fire fagforbund som 

representerer 12 ansatte som vil være uten jobb 31.12.19: «Saken gjelder spørsmål om overføring 

av virksomhet er omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse og om oppsigelser gitt forut for 

overdragelsen er gyldige.»  

 

For øvrig er det i 2019 ikke inntruffet hendelser av vesentlig karakter for å bedømme selskapets 

stilling og resultat, som ikke fremgår av årsregnskapet. 

 

 
 

 
 

Follo Kvalifiseringssenter IKS, 25.03.2020 

 

 

 

______________________   _________________________  

avviklingsstyrets leder Anita Wulvig  nestleder Audun Fiskvik 

 

______________________   __________________________  

medlem Ludolf Bjelland   medlem Ingrid Christensen   

 

______________________   __________________________  

medlem Marit Rismyr   medlem Nils-Anders Søyland   
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Kontrollutvalget i  
Frogn kommune 

A jour pr 29.04.2020 

 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  
(22.01.2020 kl. 14:00) 
Møterom Fraunar, 
Frogn rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
i Frogn kommune 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll 

• Oppsummering Interimsrevisjon 2019 

• Orientering fra revisor 

• Referat og orienteringer 

2/20 
(25.03.2020 kl. 14:00) 
Møterom Fraunar, 
Frogn rådhus 

• AVLYST/UTSATT 

2/20  
(01.04.2020 kl. 14:00) 
Fjernmøte via Teams/ 
Frogn rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020 

• Orientering om status for Badeparken 

• Orientering om status for Bølgenprosjektet 

• Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Helse- og 
omsorgstjenesten i Frogn kommune 

• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

3/20  
(06.05.2020 kl. 14:00) 
Fjernmøte via Teams/ 
Frogn rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 

• Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

• Frogn kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

• Drøbak Frogn idrettsarena KF – Årsregnskap 2019 
m/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse) 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 – Forvaltningsrevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 – Eierskapskontroll  

• Referat og orienteringer 

4/20  
(03.06.2020 kl. 14:00) 
Møterom Fraunar, 
Frogn rådhus 
 

• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

• Oppsummering årsoppgjørsrevisjon 2019 

• Rapport om forenklet etterlevelsesrevisjon 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Referat og orienteringer 

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist 11.02.2020) 

• Økonomirapport 2.tertial 2020 

• Budsjett for kontroll og revisjon 2021 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

• Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
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o Rådmann 
o Kommunalsjefene (Plan, eiendom og teknisk drift, Helse, 

omsorg og velferd, Oppvekst) 
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