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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 18/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00034-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 10.03.2020 i sak 12/20 Orientering om kommunens 
smittevernberedskap følgende: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Fakta i saken: 
Siden forrige møte har Ås kommune satt krisestab. I tillegg er det kommet nasjonale 
retningslinjer for forebygging og reduksjon av smitterisiko. 

Ås kommune legger ut fortløpende informasjon: 
https://www.as.kommune.no/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp.6293551-
125470.html 

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

VURDERING 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status for kommunens 
smittevernberedskap, herunder eventuelle økonomiske eller administrative 
konsekvenser dette får eller har fått for Ås kommune. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 21.04.2020, bekreftet at kontrollutvalget kan få en 
orientering om status i kommunens smittevernberedskap. 

Ås, 21.04.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00040-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Alternativ 1 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

Alternativ 2 

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

Vedlegg: 
Saksframlegg Årsmelding 2019, Årsmelding 2019 med årsberetning, Saksframlegg 
Årsregnskap 2019 Ås kommune, Årsregnskap Ås kommune 2019, Ny frist 
revisonsberetning Ås kommune, Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes 
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. 

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 15. februar og oversendt revisor. Vedlagt versjon av 5. april 
2020 er korrigert for foreløpige merknader fra revisor. 
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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. Med bakgrunn i endringer i regnskapet er 
årsmelding med årsberetning revidert og datert 14.04.20. 
 
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.  
Per dags dato foreligger det ikke revisjonsberetning for Ås kommunes årsregnskap 
for 2019. 
 
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. 
 
Ås formannskap vil behandle saken 29.april hvor det legges opp til å ta saken til 
foreløpig orientering. 
 
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.   
 
Sekretariatets vurdering 
Innstillingens alternativ 1 er ut i fra dagens situasjon hvor det ikke foreligger en 
revisjonsberetning. Saken vil da komme opp til ny behandling i førstkommende møte 
eller et ekstraordinært møte. 
 
Innstillingens alternativ 2 forutsetter at det foreligger en revisjonsberetning til 
kontrollutvalgets behandling av saken. 
  
Avslutning 
Rådmannen 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.  
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Årsmelding 2019 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 20/01047-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet            

Eldrerådet            

Råd for personer med funksjonsnedsettelse            

Hovedutvalg for helse og sosial            

Hovedutvalg for næring og miljø            

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.04.2020 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

Administrasjonsutvalget 29.04.2020 

Arbeidsmiljøutvalget 2020            

Formannskapet 29.04.2020 

Kommunestyret             

 
 

 
Rådmannens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2019 tas til orientering. 
 
 

Ås, 14.04.2019 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Råd, hovedutvalg, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, formannskap og 
kommunestyre. 

 
Vedlegg: 

1. Årsmelding 2019 v.15 
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Saksutredning: 
 
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022.  

 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den 
lovpålagte  

delen av rapporteringen, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
Resterende del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en 

lovpålagt rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  

Årsmelding med årsberetning 2019 tas til orientering. 
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INNLEDNING 
Et tilbakeblikk på 2019 viser en 

kommune som har vært igjennom 

mange endringer.  

2019 var det første året med ny 

organisering siden 2003 – et viktig grep i 

kommunens omstillingsarbeid.  

Med ny organisasjonsmodell fulgte nye 

rapporteringsområder, nye delegeringer, 

nye prosesser og rutiner. Nytt lederledd 

kom på plass i perioden april-oktober. 

Overgangen var til tider krevende. 

Omstillingsprosjektet har ikke fått de 

resultatene det skulle i 2019. Dette vil 

følges tett i 2020.  

Nytt økonomisystem i skyløsning ble 

også tatt i bruk, samtidig som 

kommunen skulle inn i et nytt budsjett- 

og rapporteringssystem, Framsikt.   

Før utgangen av 2019 var nye utvalg og 

et nytt kommunestyre på plass. 

Kommunevalg er ressurskrevende 

administrativt før, under og etter valget.  

Ski og Oppegård har trukket seg ut av 

flere interkommunale samarbeid. På 

noen områder har dette resultert i nye 

vertskommunesamarbeid, derunder 

voksenopplæring og Storfollo IKT. På 

andre områder har dette generert 

merarbeid og økte utgifter. Eksempelvis 

er nå lokalmedisinsk senter med 

legevakt og kommunale akutte 

døgnplasser et kostbart prosjekt for de 

gjenværende samarbeidskommunene.  

Områdereguleringen for Ås 

sentralområde genererte stor aktivitet 

med mange folkemøter og mye positiv 

respons gjennom prosessen mot et 

vedtak. En god plan for videre utvikling i 

mange år framover. 

Til skolestart åpnet nye flotte Rustad 

skole, med gode arbeids- og 

læringsforhold for elever og ansatte. Dog 

med noen bygningsmessige utfordringer 

som krever videre oppfølging.  

På nybygget til Moer sykehjem har det 

vært forsinkelser, mens Nordby 

barnehage og store 

vedlikeholdsprosjekter på vann og avløp 

har gått som planlagt. 

Innbyggertallet økte med 1,6 % i 

2019.  Noe høyere enn kommunens egne 

framskrivinger (1,3%), mens noe lavere 

enn SSB sine befolkningsprognoser for 

2019 (2,7%).  

Det er gjennomført store investeringer 

for å møte fremtidig vekst. 

Befolkningsveksten er relativt lav i 

forhold til investeringsnivået. Kommunen 

har derfor utfordringer med å dekke økte 

finanskostnader og FDV kostnader fordi 

inntektene ikke øker tilsvarende. 

Samtidig øker kostnadene på flere 

tjenesteområder mer enn det kommunen 

har budsjettert for. Flere av disse 

økningene skyldes økte kostnader 

knyttet til regelstyrte ordninger og 

ressurskrevende tjenester kommunen i 

begrenset grad kan påvirke.   

Endret regnskapsmessig bokføring av 

modulskolen samt tidligere 

avdragsbelastning på Solberg skole enn 

planlagt, genererte en stor del av 

merforbruket i 2019. Kommunen er i en 

svært krevende situasjon. I 2020 må det 

nedskaleres og kuttes i tjenestene, 

parallelt med at omstillingskrav må 

imøtekommes. 

Nye politikere ser kommunen med nye 

øyne, nye ambisjoner og forventinger. Et 

godt samarbeid mellom politikk og 

administrasjon er nødvendig for å lykkes 

i det videre arbeidet.   

Til sist er det viktig å rette en stor takk 

til alle ansatte, som har lojalt stått i 

mange endringer i år, med fokuset rettet 

mot innbyggernes beste til enhver tid. 
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1 Økonomiske resultater 

1.1 Driftsregnskapet 
Beløp i 1000     
 Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. bud. 

2019 
Regnskap 

2018 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger -72 895 -77 174 -77 174 -72 757 
Andre salgs- og leieinntekter -123 441 -120 124 -112 590 -113 890 
Overføringer med krav til motytelse -192 650 -145 863 -136 759 -195 435 
Rammetilskudd -462 035 -459 233 -459 233 -419 134 
Andre statlige overføringer -42 026 -44 889 -38 657 -49 331 
Andre overføringer -2 533 -1 969 0 379 
Inntekts- og formuesskatt -611 725 -610 500 -605 500 -610 936 
Eiendomsskatt -34 671 -34 500 -34 500 -33 704 

Sum driftsinntekter -1 541 975 -1 494 252 -1 464 413 -1 494 808 

     
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 785 406 752 195 728 097 741 066 
Sosiale utgifter 206 099 209 417 202 272 180 682 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 196 730 162 868 154 360 170 889 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon 233 967 219 672 214 314 212 075 
Overføringer 68 694 48 233 72 711 78 491 
Avskrivninger 87 212 84 991 0 64 828 
Fordelte utgifter -1 033 -1 834 -1 834 -756 

Sum driftsutgifter 1 577 074 1 475 542 1 369 920 1 447 275 

     

Brutto driftsresultat  35 099 -18 710 -94 493 -47 532 

     
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte -41 374 -34 897 -22 897 -12 550 
Mottatte avdrag på utlån -114 -80 -80 -158 

Sum finansinntekter -41 488 -34 977 -22 977 -12 708 

     
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 46 805 48 240 45 240 38 588 
Avdrag på lån 80 600 78 720 61 720 57 516 
Utlån 286 100 100 141 

Sum finansutgifter 127 691 127 060 107 060 96 245 

     

Resultat eksterne finanstransaksjoner  86 203 92 083 84 083 83 536 

     
Motpost avskrivninger     
Motpost avskrivninger  -87 212 -84 991 0 -64 828 

Sum motpost avskrivninger -87 212 -84 991 0 -64 828 

     

Netto driftsresultat  34 090 -11 618 -10 410 -28 825 
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Beløp i 1000     
 Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. bud. 

2019 
Regnskap 

2018 
Bruk av avsetninger     
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -11 390 -11 390 0 -16 256 
Bruk av disposisjonsfond -4 602 -4 602 0 -35 159 
Bruk av bundne driftsfond -10 828 -11 140 -7 631 -19 127 

Sum bruk av avsetninger -26 820 -27 132 -7 631 -70 542 

     
Avsetninger     
Overført til investering 0 4 526 0 33 605 
Avsatt til disposisjonsfond 0 16 216 16 326 27 370 
Avsatt til bundne driftsfond 0 18 008 1 715 27 002 

Sum avsetninger 17 750 38 750 18 041 87 977 

 0    

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)  25 021 0 0 -11 390 

Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskap. Viser kommunens økonomiske driftsresultater. 

 

Driftsutgifter 

Kommunens driftsutgifter ble 100,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette må 

sees opp mot kommunens driftsinntekter som ble 47,7 mill. kr høyere enn 

budsjettert.  Inntektsposten overføringer med krav til motytelse har 

merinntekter på 46,8 mill. kr. Dette er blant annet sykerefusjoner og 

fødselspenger som skal dekke lønnsutgifter og kjøp av vikartjenester ved 

sykefravær og fødselspermisjoner.  

I tillegg har kommunen fått mer i vertskommunetilskudd og andre øremerkede 

tilskudd som følge av oppgaver kommunen skal løse. Dette bidrar både til 

merutgifter i drift og merinntekter. 

Utover merutgifter som følge av økte oppgaver som er inntektsfinansiert, er det 

merforbruk på tjenestene som bidrar til merutgifter. Dette er nærmer omtalt 

under tjenesteområdene.  

Ås kommunes regnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 34 

millioner kroner, tilsvarende 2,1 prosent av driftsinntektene.  

Avsetninger og strykninger 

Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig merforbruk før strykninger på 

45,7 mill. kr. Etter strykninger viser resultatet er regnskapsmessig merforbruk 

på 25 mill. kr. Dette medfører behov for å bruke av oppsparte midler for å 

finansiere underskuddet.  Reduserte buffere medfører at kommunens soliditet 

(evne til å tåle tap og møte uforutsette kostnader) svekkes.  

I henhold til § 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner skal 

det foretas strykninger av avsetninger dersom kommunen har et 

regnskapsmessig merforbruk: 

 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

8 
 

§ 9 Årsavslutningen   

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et 

regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres ved å: 

1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering 

av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller 

fylkestinget selv.  

2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av 

årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.  

Følgende strykninger er gjennomført for å ivareta kravene i § 9: 

Strykninger avsetning disposisjonsfond Beløp 

Avsetning disposisjonsfond merinntekt kommuneskog 449 844  

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2018, jf. Ksak 19/19 11 389 695  
Avsetning til generelt disposisjonsfond, jf. K.sak 31/19 og 76/19 (1. og 2. 
tertialrapport 2019) 3 696 305  

Avsetning til fond startlån 6830 000  

Sum Strykninger avsetning til generelt disposisjonsfond 
 

16 215 844  

  

Strykninger overføring til investeringsregnskapet  

Bruk av disposisjonsfond Kroer kirke jf 1. tertial 2019 1 500 000  

Bruk av vedlikeholdsfond Ljungbyveien jf F-sak 58/18 2 400 000  

Bruk av disposisjonsfond, startlån 2018 626 000  

Rente tilfluktsrom 2019 5 182  

 Sum strykninger overføring til investeringsregnskapet 4 531 182  

 

Strykningen på 4,53 mill. av overføringer til investeringsregnskapet medfører at avsetning til ubundet 

investeringsfond er redusert tilsvarende.  

Samlede strykninger er på 20,7 mill. kr og reduserer det regnskapsmessige merforbuket til 25 mill. kr: 

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 45 768 563  

Strykninger -20 747 026  

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger 25 020 537  
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Beløp i 1000     
 Regnskap 2019 Rev. bud. 2019 Oppr. bud. 2019 Regnskap 2018 
Frie disponible inntekter     
Skatt på inntekt og formue  -611 725 -610 500 -605 500 -610 936 
Ordinært rammetilskudd -462 035 -459 233 -459 233 -419 134 
Skatt på eiendom -34 671 -34 500 -34 500 -33 704 
Andre generelle statstilskudd -42 026 -44 889 -33 657 -49 331 

Sum Frie disponible inntekter -1 150 457 -1 149 122 -1 137 890 -1 113 104 

     
Finansinntekter/-utgifter     
Renteinntekter og utbytte -41 374 -34 897 -22 897 -12 550 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 46 805 48 240 45 240 38 588 
Avdrag på lån 80 600 78 720 61 720 57 516 

Sum Finansinntekter/-utgifter 86 031 92 063 84 063 83 554 

     
Avsetninger og bruk av avsetninger     
Dekning tidl. års regn.messige merforbruk 0 0 0 0 
Til ubundne avsetninger 0 16 216 16 326 27 370 
Til bundne avsetninger 17 750 18 008 1 715 27 002 
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -11 390 -11 390 0 -16 256 
Bruk av ubundne avsetninger -4 602 -4 602 0 -35 159 
Bruk av bundne avsetninger -10 828 -11 140 -7 631 -19 127 

Sum Avsetninger og bruk av avsetninger -9 070 7 092 10 410 -16 170 

     
Overført til investering     

Overført til investering 0 4 526 0 33 605 

Til fordeling drift -1 073 496 -1 045 441 -1 043 417 -1 012 117 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 098 517 1 045 441 1 043 417 1 000 727 

Merforbruk/mindreforbruk 25 021 0 0 -11 390 

Tabell 2 Regnskapsskjema 1A 

 

Frie disponible inntekter  

Kommunens skatteinntekter ble 1 mill. kr høyere enn budsjettert og 

rammetilskuddet ble ca 3 mill. kr høyer enn budsjettert. Kommunesektorens 

samlede skatteinntekter for 2019 ble høyere enn opprinnelig anslått i 

statsbudsjettet. Dette har bidratt til både økt skatteinngang for Ås kommune og 

økt rammetilskudd som følge av at kommunen har fått økt inntektsutjevning.   

Kommuner med lavere inntekt enn landssnittet får en inntektsutjevning. I 

budsjettet for 2019 var det budsjettert med en skatt per innbygger på 94,5 %.  

Endelige tall for 2019 viser at skatt per innbygger ble på 96,2 %.  Det var 

budsjettert med en inntektsutjevning på 12,8 mill. kr. Den endelige 

inntektsutjevningen ble på 14,5 mill. kr. 

Eiendomsskatten ble omtrent som budsjettert.  Statnett har stevnet Ås 

kommune på grunn av at de ikke har fått medhold i klage på eiendomsskatt.  

Utfallet av denne rettsaken vil få konsekvenser for det endelige nivået på 

kommunens eiendomsskatt.  

Andre generelle statstilskudd ble noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant 

annet høyere vertskommunetilskudd til brukere innen helsesektoren og må sees i 

sammenheng med forbruk på dette området.  
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Finans  

Kommunens renteutgifter ble ca 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette 

skyldes noe høyere renter mot slutten av 2019 enn budsjettert.  

Årets avkastning på kommunens kapitalforvaltning og overskuddslikviditet var 

rekordhøy i 2019. Resultatet ble 18,4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett.   

I 2. tertialrapport ble budsjettet for avdrag økt med 17 mill. kr. Etter 2. 

tertialrapport ble det avklart at regnskapsmessig behandling av modulskolen 

skulle endres med høyere avskrivningstid. Dette medførte ytterligere økning i 

avdragene. Endelige beregnede minimumsavdrag ble ca 2 mill. kr høyere enn 

revidert budsjett.  

Renter og avdrag er samlet sett omtrent som budsjettert. Meravkastningen på 

finansforvaltning har derfor langt på vei kompensert for 19 mill. kr i økte avdrag 

gjennom året. 

 

1.2 Økonomiske resultater per tjeneste 
 

Beløp i 1000     
 Regnskap 2019 Rev. bud. 2019 Oppr. bud. 2019 Regnskap 2018 
Barnehage 164 228 030 165 678 163 220 156 672 
Grunnskoleopplæring 243 331 281 238 254 226 485 231 960 
Kultur-, idrett- og fritidstjenester 35 226 811 34 634 32 839 34 884 
Kommunehelse 59 444 961 55 774 56 162 54 945 
Barnevern  43 560 754 40 144 33 291 37 363 
Sosiale og arbeidsrettede tjenester 50 276 004 48 004 45 030 50 866 
Tjenester til hjemmeboende 151 126 547 142 624 138 544 139 473 
Pleie og omsorgstjenester i institusjon 185 497 047 172 970 165 937 166 549 
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 14 313 868 15 838 12 490 15 388 
Administrasjon og styring 78 804 178 78 404 68 164 65 964 
Eiendomsforvaltning og utleie 145 511 314 126 280 72 698 114 434 
Samferdsel 21 296 914 20 611 15 670 20 914 
Brann og ulykkesvern 13 290 591 13 398 13 398 12 934 
Vann, avløp og renovasjonstjenester 984 428 -3 343 -14 144 -8 425 
Felles inntekter og utgifter -1 206 892 728 -1 149 270 -1 029 784 -1 093 921 
SUM 0  0  0  0  
 
Tabell 3 Regnskapsskjema 1B – driftsregnskap pr tjeneste 

 

Det er merutgifter på flere tjenesteområder.  Dette skyldes en kombinasjon av 

uspesifiserte innsparingskrav som ikke er dekket inn, nye uforutsette kostnader 

og brukere med store behov, samt regnskapstekniske justeringer, herunder 

flytting av leie av modulskolen fra investering til drift. De enkelte avvikene vil bli 

nærmere omtalt i årsmeldingen.  
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1.3 KOSTRA nøkkeltall 

 

Kommunekonsern: Alle KOSTRA diagrammer/tabeller som presenteres i dette 

dokumentet tar utgangspunkt i kommunekonsernet. Det vil si at også de 

økonomiske resultatene fra IKS og kommunale foretak er med i datagrunnlaget. 

Det vil derfor kunne være noen avvik mellom nøkkeltall som kun tar 

utgangspunkt i Ås kommunes administrasjon og tjenester, og nøkkeltall som tar 

utgangspunkt i kommunekonsernet.  

 

Kommunegruppe 7: SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper. Like 

kommuner, med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå, er samlet i samme 

kommunegruppe. Fellesnevnere for gruppen er at alle kommunene er 

mellomstore og har lave frie inntekter. Fra 2020 ligger det an til at Ås kommune 

vil tilhøre kommunegruppe 13.  

Alle indikatorer merket (B) er beregnet av Framsikt. Eksempelvis korrigerer de 

for vertskommunetilskudd, private skoler og tilskudd enslige mindreårige. Dette 

er omtalt i indikatorbeskrivelsen i Framsikt. Framsikt har også laget nye 

nøkkeltall som ikke finnes i SSB.  

Merknad: Alle KOSTRA-tallene som presenteres i dette dokumentet er ikke 

justert for prisvekst (inflasjon med defaltor). Indikatorer justert for utgiftsbehov 

er merket med (**).  
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B) 

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og 

investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. 

Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet til enhver tid utgjør minst 4 % av 

driftsinntektene. Det er for at kommunene skal ha buffere for å møte uforutsette 

kostnader og nedgangskonjukturer i økonomien.   

 

  2016 2017 2018 2019 

Ås 10,2 % 12,2 % 10,3 % 10,6 % 

Kostragruppe 07 11,0 % 12,5 % 12,9 % 11,5 % 

Akershus (-2019) 14,6 % 17,1 % 17,7 % 16,3 % 

Landet uten Oslo 8,3 % 10,0 % 11,1 % 9,6 % 

Tabell 4 Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av 
kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.    

 

Foreløpige KOSTRA-tall viser at kommunens disposisjonsfond økte i 2019 som 

følge av avsetninger til disposisjnsfond i 2019. Årets strykninger på 20,7 mill. kr 

var imidlertid ikke regnskapsført da kommunene rapporterte til KOSTRA-tall. 

Foreløpige KOSTRA-tall viser derfor et for høyt disposisjonsfond.  

Ettersom Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen 

være solid for å møte framtidige svingninger i kapitalmarkedet. 

Disposisjonsfondet er i dag på et nivå som gir kommunen en buffer for å 

håndtere et eventuelt negativt driftsresultat.  Kommunestyret har vedtatt en 

finansiell handlingsregel som sier at disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % 

av driftsinntektene. Underskuddet i 2019 vil medføre at Ås kommune kommer 

under den finansielle handlingsregelen når det regnskapsmessige merforbruket 

skal finansieres ved behandling av årsregnskapet 2019.  
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning.  

  2016 2017 2018 2019 

Ås 87,6 % 103,0 % 108,0 % 108,2 % 

Kostragruppe 07 87,9 % 93,3 % 97,2 % 89,8 % 

Akershus (-2019) 89,9 % 91,6 % 92,5 % 90,1 % 

Landet uten Oslo 83,1 % 84,5 % 87,5 % 81,8 % 

Tabell 5 Viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av 
kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.   

 

Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at netto 

lånegjeld ikke skal overstige 106 %. Ås kommunes lånegjeld var på 108,2 % i 

2019 og det er over handlingsregelen.   

Ås kommune har en betydelig netto lånegjeld. For 2019 har lånegjelden økt 

relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. Økningen de siste 4 årene 

skyldes at kommunen har gjort store investeringer for å møte framtidig vekst. 

Dette gir økt lånegjeld og økte renter og avdrag. 
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Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 

Kommunens netto kostnader til finans og avdrag i prosent av brutto driftsutgifter 

lå på 5,6 % i 2019.  Dette er en svak nedgang fra 2019. En stor økning i 

avdragene i 2019 ble kompensert av at kommunens avkasting fra finans var høy 

i 2019.  Ås kommune har vesentlig høyere kostnader til finans og avdrag enn 

kostragruppe 7 og Akershus. 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Ås 4,8 % 5,1 % 5,7 % 5,6 % 

Kostragruppe 07 4,4 % 4,6 % 4,8 % 5,0 % 

Akershus (-2019) 4,6 % 4,4 % 5,3 % 4,3 % 

Landet uten Oslo 4,1 % 3,9 % 4,3 % 4,0 % 

Tabell 6 Viser netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med kostragruppe 7, 
Akershus og landet uten Oslo.  
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Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter  

Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig 

gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. 

 

  2016 2017 2018 2019 

Ås 37,8 % 43,5 % 42,8 % 41,6 % 

Kostragruppe 07 24,5 % 24,1 % 23,5 % 17,5 % 

Akershus (-2019) 29,1 % 30,0 % 29,1 % 28,3 % 

Landet uten Oslo 20,9 % 21,8 % 21,7 % 19,1 % 

Tabell 7 Viser kommunens arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter. Ås kommune 
sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.  

 

Tallene for arbeidskapital viser at Ås kommune har en god likviditet. Ved 

sammenligning av den samlede gjelden med andre kommuner, bør det også tas 

hensyn til den positive arbeidskapitalen. Da kommunen har plassert e-

verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital. 
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter  

Netto driftsresultat er driftsinntekter og finansinntekter minus driftsutgifter og 

finansutgifter. Indikatoren regnes ofte som den viktigste for kommunenes 

økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2017 2018 2019 

Ås 3,3 % 2,1 % 1,2 % -2,1 % 

Kostragruppe 07 4,2 % 2,7 % 1,4 % 1,0 % 

Akershus (-2019) 5,3 % 4,9 % 2,5 % 3,0 % 

Landet uten Oslo 4,1 % 3,7 % 2,2 % 1,2 % 

Tabell 8 Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av 
kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.  

 

Netto driftsresultat gir i de fleste tilfeller et bilde på hvor mye som er igjen for å 

investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til en 

kommune. Hele kommunesektoren har hatt negativ trend i utviklingen av netto 

driftsresultat de siste fire årene. Ås kommune har imidlertid hatt en vesentlig 

brattere nedgang enn øvrige kommuner. Kommunens kostnadsutvikling må 

derfor analyseres og tilpasses kommunens inntekter. 
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Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (**) 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket direkte 

inntekter. 

 

  2016 2017 2018 2019 

Ås 51 277 53 511 56 608 61 535 

Kostragruppe 07 50 594 53 119 55 521 57 626 

Akershus (-2019) 51 815 54 298 56 947 59 272 

Landet uten Oslo 54 225 56 551 59 220 61 631 

Tabell 9 **) Justert med utgiftsbehov. Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.  

 

Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som må 

finansieres av skatt og rammetilskudd (frie inntekter). Barnehage, grunnskole og 

pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En 

effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre en robust 

kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger har økt relativt sett mye i 

forhold til andre kommuner det siste året.  Kostnadene er nå for høyt sett i 

forhold til kommunens inntektsnivå. 
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Frie inntekter i kroner per innbygger (B) 

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i 

utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål. 

 

  2016 2017 2018 2019 

Ås 50 298 51 572 54 361 55 797 

Kostragruppe 07 50 263 51 765 53 303 55 372 

Akershus (-2019) 52 941 54 717 56 271 58 540 

Landet uten Oslo 51 613 53 051 54 538 56 602 

Tabell 10 Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus 
og landet uten Oslo.  

 

Ås kommune har omtrent samme frie inntekter som gruppe 7, men lavere 

inntekter enn Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til dette. 

Ås kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet. I 2019 lå 

skatteinngangen på ca.  94,2 % av landssnittet mot 99,1 i 2018. Ås kommune 

hadde ekstraordinære skatteinntekter i 2018 og det forklarer det høye 

skattenivået dette året.  

Skatteinngangen økte fra 610,9 mill. kr i 2018 til 611,7 mill. kr i 2019. Dette 

utgjør kun 0,13 % økning.  

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd per innbygger. Dette skyldes at 

kommunen får trekk i rammetilskuddet som følge av at beregnet utgiftsbehov i 

Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2019 hadde Ås kommune et beregnet 

utgiftsbehov på 93,2 % av landssnittet, mot 93,9 % i 2018. En høy andel 

studenter som er bosatt i Ås bidrar til at gjennomsnittlig kostnadsbehov per 

innbygger blir lavere. Når Ås kommune i tillegg har lavere frie inntekter per 

innbygger, må kommunen ha et lavere utgiftsnivå på tjenestetilbud, 

sammenlignet med landet. KOSTRA-tallene for 2019 viser at Ås kommune 

gjennomgående har lavere utgifter per innbygger på mange områder. Vi ser 

imidlertid en tendens til økte utgifter innen store sektorer som skole og pleie og 
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omsorg. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid med de inntekter 

kommunen har disponible. Det er viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de 

kommende årene. 
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2 Finansforvaltning 
Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for 

hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er 

akseptabelt.  

 

2.1 Gjeldsforvaltning  

Vedtatt låneopptak for 2019 var i opprinnelig budsjett på 232,9 mill. kr.  Som 

følge av lavere kostnader på investeringsprosjekter og utsatt betalingstakt ble 

låneopptaket for 2019 redusert til 150 mill. kr.  Låneopptaket ble tatt opp som et 

treårig lån med obligasjonsvilkår i Kommunalbanken. Kommunens lån skal settes 

sammen med tanke på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. 

Ås kommunes reglement for finansforvaltning. 

Bank Lånenummer Restgjeld etter  
termin 

Gjeldende  
rente 

Rentetype/ 
Indeks 

Sluttdato 

KommunalBanken KBN-20130007 11 127 280 2,20 % Grønn p.t. 10.01.2033 

Husbanken 24519110 1 935 207 1,70 % 3 mnd Nibor 30.04.2020 

KommunalBanken KBN-20190012 150 000 000 1,92 % 3 mnd Nibor 14.01.2022 

DNB NO0010851835 300 000 000 1,81 % 3 mnd Nibor 06.05.2022 

KommunalBanken KBN-20160660 20 963 350 2,42 % 3 mnd Nibor 18.12.2051 

KommunalBanken KBN-20170103 263 004 320 2,47 % 3 mnd Nibor 15.05.2035 

KommunalBanken KBN-20170566 102 181 340 2,45 % 3 mnd Nibor 11.11.2047 

KommunalBanken KBN-20170101 115 782 460 2,30 % P.t. rente 15.05.2035 

DnB NO 0010863673 300 000 000 1,77 % Sertifikat 11.09.2020 

DnB NO0010866288 300 000 000 1,91 % Sertifikat 14.10.2020 

DnB NO00108671 350 000 000 1,96 % Sertifikat 23.10.2020 

SUM  1 914 993 957    

Tabell 11 Oversikt over låneportefølje per 31.12.2019 

 

Ås kommune har per 31.12.2019 en utestående gjeld på 1 915 mill.kr. 400 mill. 

kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med gjennomsnittlig 

rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele 

låneporteføljen var på 2,49 % per 31.12.2019.  Andelen sertifikatlån og lån med 

forfall innen et år er nå på 49,6 % som er innenfor finansreglementets grense på 

60%.  

 

2.2 Kapitalforvaltning  

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva 

plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer 

etter følgende rammer:  
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Gruppe (aktivaklasse) Strategiske investeringsrammer  
(maksimum) 

Plasseringer per 31.12.2019 

Rentebærende instrumenter   

Gruppe 1, bankinnskudd 100 %  
Gruppe 2, renteplasseringer  
(sertifikater og obligasjoner)  

100 % 75,65 % 

Gruppe 3, aksjefond 25 % 24,35 % 

Tabell 12 Langsiktig finansiell aktiva - type plasseringer 
 
 

Det har vært en positiv avkastning på kommunens plasseringer i kapitalmarkedet 

i 2019. Samlet sett ble avkastningen på 19,2 mill. eller 10,3 %. Midlene er 

plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik: 

 
Forvalter Beholdning per 

31.12.18 
 Kjøp/salg i  

perioden 
Beholdning per 

31.12.19 
Avkastning  

hittil i år 
Avkastning  
hittil i år %  

Carnegie 17 530 756  18 580 109 1 049 353 5,99 % 

DNB 131 216 218 -20 000 000 126 355 167 15 138 949 13,61 % 

Arctic 37 355 856 20 000 000 60 403 696 3 047 840 5,31 % 

Sum  186 102 831 0 205 338 973 19 236 142 10,34 % 

Tabell 13 Fordeling plassering av midler 

 

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er 

en kombinasjon av aksjefond og rentefond. DNB har den største andelen 

aksjefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond.  

 

Avkastning e-verksmidler lang sikt 

Avkastningen på e-verksmidlene har i snitt vært på 5,76 % i de 19 årene 

midlene har vært plassert i kapitalmarkedet. I samme periode har kommunens 

gjennomsnittlige lånerente ligget på 3,5. Midlene har dermed gitt 2,2 % i 

gjennomsnittlig meravkastning i perioden i forhold til å nedbetale lån.  
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Diagram 1  Diagrammet viser årlig avkastning i prosent.   

 

2.3 Likviditetsforvaltning 

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås 

kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte 

obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er 

foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement. 

 

Likviditetsplasseringer 31.12.2019 Saldo  

Konsernkonto DNB 11 9016 

Spydeberg sparebank/Sparebank 1 20 299 

Sparebank 1 687 

Odin rente, obligasjonsfond 82 636 

Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond 83 240 

DNB FRN 20, kort obligasjonsfond 160 747 

KLP FRN, kort obligasjonsfond 93 773 

Sum 560 397 

Tabell 14 Oversikt plassering likviditet 
 

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt 

ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som 

igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter Samlet avkastning fra 

kommunens likviditet ble på 18,7 mill. kr i 2019. Det var budsjettert med en 

avkastning på 15 mill. kr. Meravkastningen skyldes både høyere avkastning på 

rentefond og noe høyere likviditetsbeholdning enn budsjettert. 
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3 Investeringer 

3.1 Investeringsregnskapet 

 

Tabell 15 Oversikt investeringsregnskap 

Forklaringer til investeringsregnskapet 

Kommunens investeringsregnskap for 2019 viser et budsjettavvik på 175 mill. 

kr. Planlagte investeringer i revidert budsjett var 594 mill. kr, mens regnskapet 

viser 418 mill. kr. 

Budsjettavvikene er fremdeles store, men avviket er 115 mill. kr. mindre enn i 

fjor. Avviket skyldes tilbakeføring av usikkerhetsmarginer og en generell for stor 

optimisme med tanke på fremdrift. Enkelte tjenesteområder har manglet 

ressurser til gjennomføring av investeringene, og derav vanskeligheter med å 

holde planlagt fremdrift. Vi fortsetter arbeidet med å få samsvar mellom 

regnskap og budsjett.  

Sum ekstern finansiering viser lavere bruk av lånemidler og lavere 

momskompensasjon (refusjoner) som følge av reduserte investeringsutgifter. 

Manglende tilskudd består i hovedsak av forsinkelser fra fylkeskommunen i 

forhold til planlagt utbetaling. Budsjetterte tilskudd overføres til 2020. 

 

Beløp i 1000 Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 2019 

Regnskap 
2018 

FINANSIERINGSBEHOV         
Investeringer i anleggsmidler 362 675 529 674 499 801 325 637 
Utlån og forskutteringer 15 942 30 000 30 000 36 641 
Avdrag på lån 5 520 0 0 26 836 
Avsetninger 30 090 34 621 0 86 812 

Årets finansieringsbehov 418 758 594 295 529 801 475 925 

         
FINANSIERING        
Bruk av lånemidler -152 466 -241 253 -232 941 -271 808 
Inntekter fra salg av anleggsmidler -159 480 -183 895 -155 100 -1 054 
Tilskudd til investeringer 0 -6 500 0 0 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 

-93 470 -149 766 -141 760 -82 276 

Andre inntekter -461 0 0 -853 

Sum ekstern finansiering -405 876 -581 414 -529 801 -355 990 

         
Overført fra driftsregnskapet 0 -4 531 0 -33 605 
Bruk av avsetninger -8 350 -8 350 0 -86 331 

Sum finansiering -418 758 -594 295 -529 801 -475 925 
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3.2 Prosjektoversikt  
Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0100/Info teknologi (løpende) 

Utvikling av teknologisk 

infrastruktur 
 3 657 524   3 407 000  * * 

Det er investert i fiber mellom kommunens 

lokasjoner, innkjøp av maskiner og servere. 

0102/Kirkelig Fellesråd 

(løpende) Overføring til Kirkelig 

Fellesråd 
                       

-    
    100 000  * * 

Midlene er ikke disponert og midlene 

foreslås overført til neste år. 

0103/Mindre invest.prosjekt 

(løpende) Dekker mindre, 

prekære investeringer som ikke 

har egne midler.  

 1 188 260   1 304 000  * * 

Midler brukt til bl.a. tilpasning av lokaler på 

rådhuset i forbindelse med 

omorganiseringen. 

0114/E.kap tilskudd KLP 

(løpende) pålagt tilskudd til KLP 

beregnet ut i fra premiereserve 

og pensjonsgrunnlag. 

 2 903 857   3 264 000  * * 

Årlig egenkapital - tilskudd innbetalt til KLP 

0115/Digitalisering av 

byggesaksarkiv (Til 2020) 

Felles prosjekt med Vestby og 

Frogn knyttet til utvikling av 

elektronisk arkiv for byggesak 

   700 225   4 415 000  785 695 4 500 000 

Prosjektet er gjennomført, men det gjenstår 

noe tekniske utfordringer i selve løsningen, 

som skal utbedres av leverandør 

0117/Teknologi og IT Helse 

(løpende) Planlegging og innkjøp 

av digitale hjelpemidler 

(velferdsteknologi) til bruk i 

tjenestene.  

 1 307 434   4 718 000  2 088 619 12 000 000 

Prosjektet er i en gjennomføringsfase hvor 

de ulike teknologiene anskaffes og tas i 

bruk. Mange av anskaffelsene gjennomfører 

Ås kommune i samarbeid med mange andre 

kommuner, med Fredrikstad kommune i 

spissen.  
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Prosjektbeskrivelse Regnskap 

2019 

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering 

0118/Ny brukerflate for 

sikker sone (2018-2022) Ny 

løsning for brukerflate for arbeid 

på sikker sone 

                       

-    
   850 000  0 2 750 000 

Prosjektet følger planen, og forprosjektet 

ble gjennomført i 2019. Selve 

gjennomføringen skjer i 2020. 

0119/Digitaliseringsprosjekt

et¤ (løpende) planlegging og 

utvikling av systemer som øker 

digitaliseringsgraden i 

kommunen for innbyggere, 

brukere og ansatte 

 1 401 026   3 210 000  * * 

Arbeid pågår med 50 prosjekter delt mellom 

drift og investering innen alle 

tjenesteområdene. E-politiker er et av de 

prioriterte prosjekt. I høst har man 

prioritert å få innført verktøyet teams for 

politikerne, dette betyr blant annet å få alle 

sakspapirer elektronisk. 

01200/Samlokalisering av 

tjenester (2018-2019) Bygg 

som gir mulighet for å samle 

flere av kommunens tjenester. 

Dette vil gi økte muligheter for 

forbedret samhandling mellom 

tjenester 

     74 377   1 103 000  221 740 1 250 000 

Det er gjennomført utredninger av mulig 

framtidig lokalisering av kommunale 

tjenester/enheter i 2019, herunder 

vurdering av eie/leie. 

0121/eArkiv (2017-2019) 

Investering i godkjent 

arkivkjerne 
     11 200      247 000  264 533 500 000 

Det er noen tekniske utfordringer knyttet til 

gjennomføringen fra leverandør sin side. 

Avventer en avklaring før e-arkiv kan 

innføres. 

0201/It-utstyr skoler 

(løpende) utvikling av IKT-

standarden i skolene.  

 4 334 307   5 345 000  * * 

Kjøpt inn og rullet ut læringsbrett inkl. 

nødvendig tilbehør og standard 

programvare til de siste barneskolene, i 

henhold til plan, slik at alle 

barneskoleelever og barneskolelærere nå 

har hvert sitt læringsbrett. Skiftet ut de 

eldste læringsbrettene fra 2013 og 2014. I 

tillegg byttet ut utdaterte datamaskiner for 

lærere, og ungdomskolelever, samt kjøpt 

inn og rullet ut læringsbrett til elever og 

lærere Nordbytun ungdomsskole 

(pilotering) 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0233/Follo Barne og 

ungdomskole, nybygg i Ski 

(2016-2018) Ås kommunes 

andel av kostnad knyttet til 

bygging av ny Follo barne og 

ungdomsskole 

                       

-    
    500 000  11 150 934 11 651 000 

Prosjektet er avsluttet, resterende midler 

kan overføres ubundet investeringsfond 

0239/Sjøskogen skole, 

utvidelse (Til 2022) Utvidelse 

av Sjøskogen skole med 8 

klasserom 
       3 718     475 000 1 028 762 21 500 000 

Prosjektet er utsatt. Kun noen timer 

medgått til forberedende arbeider. 

0240/Ny Åsgård skole (Til 

2023) Ny 4-parallell skole på 

eiskisterende tomt  1 488 950   3 037 000 5 652 051 361 000 000 

Arbeidene i 2019 har omfattet revisjon av 

reguleringsplan, utredning av bygg samt 

utarbeidelse av nye konsepter for Åsgård 

skole. Ny skole er planlagt ferdig til 

skolestart høsten 2023. 

0247/Rustad skole, inventar 

og IKT-utstyr (Til 2019) 

Inventar til nye Rustad skole 10 212 733  10 946 000 10 266 879 16 000 000 

Inventar og IT til Rustad skole ble anskaffet 

i 2019.  

0248/Oppgradering og 

sikkerhetstiltak kinosal (Til 

2019) Oppgradering av varme, 

interiør, lyd og lys 

581 581   582 000  7 123 556 7 111 000 

Sikkerhetstiltakene i kinosalen er ferdigstilt 

0249/Trådløst nett og 

kabling på skole og 

barnehage (løpende) 

Forbedring av kapasitet på 

trådløst nett  

272 484    1 330 000  * * 

Prosjektet stoppet noe opp i forbindelsen 

med etableringen av Stor Follo IKT. 

Arbeidet videreføres i 2020. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0251/Ventilering og 

klimakontroll, kjeller 

kulturhus (Til 2019) Investering 

i lokalene til lokalhistorisk arkiv 

for å bedre klimaforholdene for 

arkivverdig materiale. 

11 923   451 000  160 710 600 000 

Det er i 2019 utført logg av inneklimaet i 

arkivet. Prosjektet videreføres i 2020. 

0252/Oppgradering 

utearealer skoler og 

barnehager (2017 - 2019) 

oppgradering av uteområder i de 

skoler og barnehager der det er 

størt behov for dette.  

 617 511    4 873 000  1 744 261 6 000 000 

Pga ressurssituasjon er prosjektene ikke 

ferdigstilt. Fortsetter og sluttføres i 2020. 

For Nordby skole starter 

planlegging/prosjektering våren 2020. 

0253/Solberg skole, inventar 

og IKT utstyr (Til 2018) 

inventar til nye Solberg skole 

 250 000   250 000  7 950 350 7 950 000 

Avsluttet. Resterende midler er plassert på 

fond. 

0304/Kjøp av 

transportmiddel HS (2019) 

Kjøp av kjøretøy til bruk i drift 

av tjenester 

                       

-    
   685 000  * * 

Prosjektet er utsatt til 2020. Arbeid med 

kravspesifikasjon er påbegynt 

0307/Moer sykehjem 1 

byggetrinn 2016-2021 (2016-

2021) Utvidelse av Moer 

Sykehjem med 40 (34) plasser 

47 360 507  60 475 000  56 239 440 213 500 000 

Byggearbeidene i 2019 har bestått i å 

bygge ny trafo og legge om 

strømforsyningen til eksisterende sykehjem. 

I tillegg ble deler av byggetomten gravd, 

samt omlegging av infrastruktur på tomten 

(vann). Pga. lang prosess rundt anskaffelse 

av ny trafo har prosjektet blitt noe 

forsinket. Ny ferdigdato er avtalt til 

23.06.2021. 

0316/IT utstyr HS (løpende) 

Utvikling og tilpasning til krav til 

IKT-utstyr 
    11 040    771 000  * * 

Prosjektet stoppet noe opp i forbindelsen 

med etableringen av Stor Follo IKT. 

Arbeidet videreføres i 2020. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0324/Utskiftning av senger 

på Moer (Til 2020) utskifting av 

gamle og slitte senger 
                       

-    
     250 000  500 000 1 000 000 

Anskaffelse/utskiftingen gjøres som en del 

av hovedprosjektet Moer sykehjem. Planlagt 

gjennomført i 2021. 

0325/Institusjons- og 

omsorgsboliger nord, nybygg 

(2018-2021) Bygging av 

bemannede omsorgsboliger nord 

i Ås kommune.  

 334 040  962 000  371 859 76 800 000 

MjøsPlan AS ble engasjert for å utarbeide 

reguleringsplan for tomten. Planforslag er 

utarbeidet og mottatt. Ettersom prosjektet 

er foreslått utsatt avventes videre arbeider 

med planen til prosjektet ev. blir prioritert 

på nytt. 

0328/Nye maskiner, vaskeri 

Moer sykehjem (2019-2020) 

tilpasning av vaskeri for å øke 

kapasiteten som følge av 

utbygging av Moer sykehjem 

 800 000  500 000  800 000 2 000 000 

Anskaffelsen er gjort og ble levert i 

desember 2019. Faktura blir belastet på 

investeringsbudsjettet i 2020. 

0330/Oppgradering Moer 

sykehjem (2018-2019) 

Oppgradering av sykehusanlegg 

og øvrig inventar  

                       

-    
  2 350 000  * 2 350 000 

Utsatt til 2020 pga. forsinkelser i 

utbyggingen av trinn 1 ved Moer sykehjem. 

0500/Tiltaksplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv¤ 

(løpende) gjennomføring av 

tiltak i planen 

1 920 402   10 907 000  * * 

Midlene har hovedsakelig blitt benyttet på 

oppgradering av lysanlegget i Nordskogen. I 

tillegg har utbedring av lysanlegget på Ås 

stadion startet opp. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0502/Tiltaksplan 

trafikksikkerhet¤ (løpende) 

gjennomføring av tiltak i planen 
1 683 645    2 911 000  1 683 645 2 000 000 

Snuplass for buss på Kjærnes er etablert.  

0503/Etablering 

sykkelparkering 

idrettshaller/svømmehaller 

(2018-2019) tilrettelegging for 

økt bruk av sykkel 

              

445 541  
1 000 000  523 750 500 000 

Grunnarbeid utført i 2019. Prosjektet 

ferdigstilles 2020. 

0504/Oppgradering av 

offentlige arealer (2017-2019) 

Øke kvalitet og tilstand på 

offentlige plasser og gater 

                       

-    
823 000  2 176 227 3 000 000 

Ingen arbeider utført i 2019 som følge av 

kapasitetsmangel. Midler overføres til 2020 

0505/Hurtigladepunkt for El-

bil (2019) etablering av el - 

hurtigladepunkt i sentrum i tråd 

med vei og gateplan  

                       

-    
 1 700 000  * 1 700 000 

Ingen arbeider utført i 2019 som følge av 

kapasitetsmangel. Midler overføres til 2020. 

0508/Oppgradering 

veilysanlegg (2016-2021) 

oppgradere standarden for 

veilysanleggene 

2 561 604    5 166 000  7 395 764 14 000 000 

Noen tiltak utført i Ås sentrum og i 

Togrenda.  Gjenstående midler overføres til 

2020. 

0509/Standardheving 

parkeringsplasser og etablering 

av parkeringsautomater (2019) 

oppgradering av kommunale 

parkeringsplasser og tilpasning 

til innføring av 

parkeringsgebyrer 

116 714    2 625 000  291 563 2 800 000 

Skiltplaner er utarbeidet og avventer 

endelig godkjenning fra SVV. Gjenstående 

midler overføres til 2020. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0512/Oppgradering 

friidrettsbane (2018-2019) 

Pålagt oppgradering av 

friidrettsbanen på Ås stadion 
 319 940       350 000  2 144 395 2 174 000 

Gjerde montert rundt Ås stadion i 2019. 

Prosjekt avsluttet. 

0514/Tiltaksplan gang- og 

sykkelvei¤ (løpende) 

gjennomføring av tiltak i planen 
 124 807   2 250 000  * * 

Påbegynt arbeider ved Sjøskogen. 

Forberedende arbeider for G/S vei langs 

Grimsrudveien gjennomført.  

0515/Trafikksikkerhetstiltak 

Åsgård skole (2019) Tiltak for 

å trygge skoleveien til 

Modulskolen for elever fra 

Åsgård skole 

 368 002    1 000 000  368 002 1 000 000 

Arbeider utført i Skoleveien og Langbakken. 

Prosjekt avsluttet. 

0516/Kjærnesveien (2018-

2019)  

   408 238   381 000  1 679 186 1 500 000 

Oppgradering av veien er gjennomført. 

Prosjektet avsluttes med merforbruk 

grunnet kostnader ved ekspropriering. 

Merforbruket foreslås finansiert fra ubundet 

investeringsfond 

0517/Breivoll - 

Tilrettelegging av ny 

leieavtale (2018-2019) 

Overtagelse av eiendommen 

samt tilrettelegging for utleie til 

DNT.  

  90 000       584 000  2 006 805 2 500 000 

Midler brukt til kartlegging av naturverdier 

som underlag til forvaltningsplanen for 

Breivoll. Forvaltningsplanen med vedtatte 

tiltak for Breivoll er oversendt 

fylkeskommunen. 

0600/Rustad skole, utvidelse 

(2013-2019) Ny 4 parallell skole 

med flerbrukshall, samt 

utvidelse av Rustadtunet. 

67 756 551  82 077 000 246 585 403 276 000 000 

Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt av Ås 

kommune før skolestart høsten 2019. 

Sluttfaktura gjenstår. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0618/Ljungbyveien, nye 

institusjons- omsorgsboliger 

(2015-2018) Utvidelse av 

omsorgsboliger 

  4 101    96 000  15 911 955 16 000 000 

Arbeider ferdigstilt og 1-årsbefaring 

avholdt.  

0623/FDV system (2019) Kjøp 

og implementering av flere 

moduler  
                       

-    
  185 000  814 253 1 000 000 

I 2019 ble Plania brannmodul og 

kontrollister for skoler implementert. Plania 

renholdsmodul for renholdsplanlegging er i 

oppstartsfase, og implementering vil 

fortsette i 2020. 

0624/Solfall borettslag 

(2016-2019) Bygging av 

omsorgsboliger sentralt i Ås 

23 794 431  29 021 000  26 316 584 30 840 000 

Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt av Ås 

kommune høsten 2019. Salg av andeler i 

borettslaget (leilighetene) ble startet opp i 

desember. Deler av utomhusanlegget 

gjenstår og ferdigstilles i april 2020. 

Prosjektet ferdigstilles under bevilget 

ramme. 

0629/Ljungbyveien 

omsorgsboliger - tilbygg 

(2018-2019) Utvidelse av 

omsorgsboliger 

4 550 006    4 884 000  4 565 520 4 900 000 

Prosjektet er gjennomført og avsluttes i 

løpet av våren 2020. Sluttfakturering 

gjenstår. 

0630/Fleridrettshall Ås VGS 

(2018-2022) Ny flerbrukshall i 

samarbeid med Akershus 

fylkeskommune  611 816   2 400 000  611 816 65 400 000 

Rådgivergruppe er anskaffet og arbeidet 

med å utarbeide et konkurransegrunnlag 

pågår. Prosjektet skal etter planene sendes 

ut på anbud 2. halvår 2020. 

0662/Biler/Maskiner. Vei, 

idrett og natur (løpende) 

Utskifting av maskiner og utstyr  3 200 681   6 692 000  * * 

Utskiftning av traktor, biler, plenklipper og 

annet nødvendig utstyr i henhold til 

utskiftingsplan. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0673/Solberg skole, 

utvidelse (2019) Ny 2-parallell 

skole på Solberg 
 259 722 1 872 000 179 243 464 182 600 000 

1-årsbefaring avholdt. Supplerende 

tilleggsbestillinger utført. 

0675/Demenssenteret, 

nybygg (2015-2019) Bygging 

av nytt sykehjem for demente 
 494 638   1 407 000  125 483 557 126 818 000 

Kunstnerisk utsmykking. Supplerende 

tilleggsbestillinger utført. 

0683/Infrastruktur Ås 

sentrum (2020-2022) Utvikling 

av infrastruktur i Ås sentrum 

som følge av sentrumsplanen 

2 953 116 3 000 000 4 046 470 38 000 000 

Teknisk-økonomisk utredning for ny 

infrastruktur, som grunnlag for 

områderegulering for Ås sentralområde. 

Tiltakene som er utredet inkluderer ny 

utforming av gater, kryss, gang- 

/sykkelløsninger, ny bussterminal og 

overvannstiltak i sentrum. Utredningen ble 

påbegynt i 2018, og ferdigstilt i 2019. 

 

Finansieringsmodell for felles infrastruktur i 

Ås sentralområde er utredet. Modellen er 

basert på rekkefølgekravene i 

områderegulering for Ås sentralområde, og 

fordeler kostnadene for opparbeiding av 

tiltak mellom utbyggere, kommunen og 

andre offentlige aktører, basert på en 

vurdering av forholdsmessighet og 

nødvendighet. Arbeidet med modellen ble 

påbegynt i 2019 og ferdigstilles i 2020. 

0690/Modulskole Ås stadion 

(løpende) Midlertidig skolebygg 

mens Rustad og Åsgård skoler 

bygges (7 614 607)   6 131 000  37 775 424 72 870 000 

Prosjektet består av en etableringskostnad 

knyttet til oppføring av modulskolen, samt 

årlig leie på 6,1 mill. kr Etter en ny 

regnskapsmessig vurdering er leieutgiftene 

flyttet fra investering til drift. Prosjektet 

avsluttes i investering og leieutgifter 

omposteres til drift. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0691/Nordby barnehage, 

nybygg (2018-2020) Ny 

barnehage med 8 avdelinger i 

Nordby. 

56 575 688  55 558 000  59 890 208 81 920 000 

Byggearbeidene på Nordby barnehage 

pågår og prosjektet skal overtas i 

mars/april 2020. Barnehagen skal etter 

planene tas i bruk fra ca. 1. august 2020. 

0692/Ny barnehage 

Dyster/Eldor (Avventes) Ny 

barnehage på Dyste/Eldor 

    84 523    1 776 000  308 342 81 876 000 

Prosjektet er utsatt. Påløpte kostnader 

gjelder arbeider knyttet til 

reguleringsplanen. 

0700/Standardheving/Påkos

tning¤ (løpende) Gjennomføring 

av tiltak i vedlikeholdsplanen  2 959 704    6 109 000  * * 

Tiltak utført etter vedtatte vedlikeholdsplan. 

Arbeider ved Ås ungdomsskole, Liaveien 

boliger og Nordby svømmehall er prioritert. 

0750/Universell utforming 

(løpende) forbedring av 

universell utforming i 

kommunale bygg 

                       

-    
  2 454 000  * * 

På grunn av ressursmangel i Eiendom er det 

i 2019 ikke gjennomført UU-tiltak. Midlene 

foreslås overført til 2020.  

0754/HMS 

Brannforebyggende (2012-

2020) Brannforebyggende tiltak i 

kommunale bygg 

                       

-    
  273 000  1 325 731 1 600 000 

På grunn av ressursmangel i Eiendom er 

ikke dette prosjektet avsluttet i 2019 som 

planlagt. Arbeidet gjenopptas i 2020. 

Midlene foreslås overført til 2020. 

0767/HMS inneklima (2013-

2020) Forbedring av inneklima i 

kommunale bygg                        

-    
     261 000  1 339 361 1 600 000 

På grunn av ressursmangel i Eiendom er 

ikke dette prosjektet avsluttet i 2019 som 

planlagt. Arbeidet gjenopptas i 2020. 

Midlene foreslås overført til 2020. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0773/Videreutvikling av SD-

anlegg (2014-2020) Utvikling 

av sentralt driftstyringssystem 

for bedre kontrollen på 

inneklima. 

398 908 1 548 000 2 780 007 3 930 000 

Midler benyttet til oppgradering av Moer 

sykehjem og Nordbyhallen. Resterende 

midlene foreslås overført til 2020. 

0780/EPC (2015-2019) 

Energisparingstiltak på 

kommunens bygningsmasse 
13 299 596  15 381 000  21 919 726 32 000 000 

Tiltak er gjennomført på 19 av kommunens 

eiendommer i tråd med vedtatt plan. Det 

forventes at prosjektet ferdigstilles høsten 

2020, og at energibesparelse kan måles fra 

januar 2021. 

0781/Utvidelse Nordby 

kirkegård (2017-2019) 

Utvidelse av Nordby kirkegård   112 800      462 000  4 216 357 4 566 000 

Kirkegården er utvidet. Entreprenøren har 

ansvar for drift og vedlikehold av anlegget 

frem til og med oktober 2020. Deretter 

overtar Kirkelig fellesråd driften av 

anlegget. 

0806/Hovedplan vann og 

avløp¤ (løpende)  
23 227 399  23 363 000  * * 

Midler hovedsakelig benyttet til 

oppgradering av vann- og avløpsnettet i 

Togrenda.  

0809/Mindre 

investeringsprosjekter VA 

(løpende)  
 240 486   3 702 000  * * 

Oppgradering bekkelukking. 

0816/Nytt høydebasseng 

(2018-2020) Bygging av 

høydebasseng for å øke 

kapasiteten på vannforsyningen 
 4 311 314  19 129 000  5 334 552 27 000 000 

Byggearbeider påbegynt i 2019. Økonomi 

og fremdrift iht. revidert plan. 
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Prosjektbeskrivelse  Regnskap 

2019  

Revidert 

budsjett 

2019 

Regnskap 

totalt 

Vedtatt 

ramme (eks 

mva) 

Rapportering  

0817/Biler/Maskiner, VAR 

(løpende) Kjøp av ny lastebil 
 105 402    3 013 000  * * 

Kun innkjøp av utstyr, maskinkjøp utsatt til 

2020 

0823/Nytt 

driftsstyringsanlegg (2017-

2021) Forbedring av 

overvåkningsmuligheten knyttet 

til drift av vannforsyning og 

avløpspumper.  

 1 520 633   1 293 000  1 727 924 3 000 000 

Oppgradering av pumpestasjoner utført i 

2019. Arbeidene fortsetter i 2020. 

0824/Utskiftning vannmålere 

(2018-2021) Oppgradering til 

vannmålere med mulighet for 

fjernavlesing 

 1 540 451    1 182 000  4 359 227 7 000 000 

Arbeidet pågår. Prosjektet er forsinket som 

følge av leverandørproblemer. Ny 

leverandør må kontraheres. 

0826/Oppgradering Vann og 

avløp¤ (løpende)  
 483 228    1 500 000  * * 

Arbeider utført ved omlegging av VA i 

Solbergområdet. 

0835/Pumpestasjon NMBU 

(2019) Oppgradering av 

pumpestasjonen ved NMBU 
  314 154   2 500 000  363 687 3 000 000 

Ferdig prosjektert. Ny stasjon bygges i 

2020. 

0901/Kroer Kirke renovering 

(2018-2019) Renovering av 

Kroer Kirke  3 476 226   3 909 000  3 567 039 4 000 000 

Prosjektet er sluttført og gjennomført i 

henhold til plan. Det er diskusjon rundt 

sluttoppgjøret med entreprenøren. Det 

forventes et mindreforbruk. 
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1130/FIKT (2018-2022) 

planlegging og etablering av nytt 

felles IKT-samarbeid i Stor Follo 
 1 215 661    2 089 000  1 626 981 14 500 000 

Vertskommunesamarbeidet Stor Follo IKT 

er etablert i Frogn, og vil fakturere 

kommunene fortløpende. Stor Follo IKT er i 

drift fra 2020 og leverer IKT-tjenester 

fortløpende til kommunen.  

Tabell 16  Oversikt over investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt eks. mv.  

 

*= Løpende prosjekter hvor verken ramme eller totalt budsjett blir oppgitt. Prosjektene hadde i 2019 et totalt revidert 

budsjett på ca. 75 mill. 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

37 
 

4 Befolkningsutvikling 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0 år 211 200 198 227 232 208 218 215 178 203 
1-5 år 1 138 1 216 1 238 1 274 1 273 1 270 1 212 1 180 1 182 1 144 
6-15 år 2 219 2 221 2 248 2 275 2 340 2 454 2 461 2 508 2 539 2 584 
16-19 år 983 962 977 927 951 947 957 957 951 950 
20-66 år 10 276 10 665 10 836 11 108 11 453 11 777 12 029 12 754 12 945 13 200 
67-79 år 1 347 1 407 1 433 1 512 1 572 1 652 1 701 1 734 1 783 1 820 
80-89 år 480 527 534 536 562 571 586 604 623 617 
90 år + 79 86 104 110 120 113 124 132 134 134 
Total 16 733 17 284 17 568 17 969 18 503 18 992 19 288 20 084 20 335 20 652 
Folkevekst 347 551 284 401 534 489 296 796 251 317 
Endring % 2,1 % 3,3 % 1,6 % 2,3 % 3,0 % 2,6 % 1,6 % 4,1 % 1,2 % 1,6 % 

Tabell 17 Befolkningstall pr. 31.12 i Ås kommune for perioden 2010-2019. Tallene er hentet fra Framsikt som 
henter tall fra SSB.  

 

Ved utgangen av 2019 var det 20 652 innbyggere i Ås kommune. Veksten i 

innbyggertall fra utgangen av 2018 til utgangen av 2019 er 1,6 %, som er litt 

høyrere enn 1,3 % som antatt. I følge SSB sine befolkningsprognoser var det 

forventet 2,7 % vekst i 2019. Etter justeringer for kommunens boligprogram og 

når boliger var forventet innflyttingsklare, ble forventet vekst nedjustert til 1,3 

%.  Det ble budsjettert med inntekter tilsvarende vekst på 1,8 % i 2019, jf. 

Handlingsprogram 2019-2022 s. 8-9.  

Nedenfor vises befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper i perioden 2009 -

2019.  

Diagram 2 Diagrammet viser befolkningsutvikling 2009-2019 fordelt på aldersgrupper, og viser endringer i 

prosent med utgangspunkt i 2009. Diagrammet er hentet fra Framsikt.  
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5 Organisasjon – nøkkelinformasjon 

5.1 Årsverk 

 

Årsverk (historisk) 2014 2015 2016 2017 2018  
Andre 1  19 19 19 8 8  
Lærlinger2 8 9 24 31 31  
Sentraladministrasjonen  52 52 54 57 59  
Teknisk etat 100 102 104 114 115  
Oppvekst- og kulturetat 478 495 506 514 517  
Helse- og sosialetat  388 387 398 468 473  
Investeringer 5 5 10 12 12  

Antall årsverk totalt ekl. lærlinger 1042 1060 1091 1173 1184  

 
 

     
 

Årsverk etter ny organisering      2019 
Andre       7 
Lærlinger      34 
Organisasjon og fellestjenester       52 
Teknikk, samfunn og kultur      169 
Oppvekst og opplæring      559 
Helse og mestring      410 
Investeringer      8 

Antall årsverk totalt ekl. Lærlinger      1205 

Tabell 18 Antall årsverk totalt og fordelt på etater til drift i perioden 2014-2018. Antall årsverk totalt fordelt på 
kommunalområder etter ny organisering 2019. Tall for 2019 inkluderer nye virksomhetsledere fra 2019 og ny 
kommunalsjef.  

 

Årsverk - kjønnsfordelt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Andel kvinner totalt - %  78 78 77 77 77 75 
Andel menn totalt - %  22 22 23 23 23 25 
Ledere – kvinner - % 3 69 70 71 68 68 76 
Ledere – menn - % 3 31 30 29 32 32 24 
       
Avgang pensjon       
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd) 1  1 1 1 5 
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon 19 17 19 32 22 27 

Tabell 19 Årsverk fordelt på kvinner og menn. Oversikt over antall ansatte som har gått av med pensjon.  

 

Informasjonen knyttet til årsverk viser andelen kvinner og menn i kommunen, 

andelen menn og kvinner i lederstillinger og i deltidsstillinger.  

Diagrammet under viser en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på 

stillingsstørrelser. Den viser hvor stor andel av kvinner og menn som er ansatt i 

                                       
1 Kategorien Andre består av Landbruk, FIKS og PURA. Den store endringen fra 2016 til 2017 skyldes at 

asylmottaket ble nedlagt i 2017. 
2 Lærlinger 2019: 13 helsearbeiderfaget, 18 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 tømrerfaget og 2 

dataelektronikerfag.  

3 Rådmannens utvidede ledergruppe og enhetsledere fra 2019. 
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ulike stillingsstørrelser. 52,8 % av ansatte har 100 % stilling. Fordelingen 

mellom kjønnene viser at en noe større andel menn enn kvinner har 100 % 

stilling. Av ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling er det flest kvinner. Det 

er 319 ansatte som har lavere stilling enn 50 %, 1138 ansatte har høyere stilling 

enn 75% hvorav 878 har 100%.  

Diagram 3  Diagrammet viser fordelingen av ansatte i ulike stillingsstørrelser. (Utdrag fra KS-statistikk).  

 

5.2 Likestilling og mangfold 

Kommunen er pålagt å redegjøre for likestilling og mangfold, og for tiltak som er 

iverksatt og/eller planlagt iverksatt. Kommunen skal også arbeide aktivt, 

målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering innen egen 

virksomhet.  

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner. Dette praktiseres ved alle deler av 

arbeidsgiverfunksjonen som stillingsutlysninger, lønns- og arbeidsvilkår, 

kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og 

sykefraværsoppfølging.  

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en 

tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er 

det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse 

forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, 

den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold 

og/eller stillingens innhold. 
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Diagram 4 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og 

assistentnivå. 

Diagram 5 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og 

universitetsnivå 

Ås kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i 

flere tjenesteenheter (omsorgssektoren, skole, administrasjonen, teknisk etc.).  

Tabellene viser i hovedsak kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder 

for ledere er ikke inkludert. 

 

5.3 Sykefravær 

Sykefraværet var 8,65 % i 2019. Egenmeldt fravær var 2,47 %. Legemeldt 

fravær var 6,18 %. Ås kommunes mål er et totalt sykefraværpå 7 %. Tallene for 

2019 er på samme nivå som i 2018. Sykefraværet har vært stabilt siste året. 

Kommunen dekker økonomisk de første 16 dagene av et sykefravær, uavhengig 

om det er egenmeldt eller legemeldt.  

Kommunen har gjennomgått en omorganisering i 2019, og de historiske 

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000

Kvinner

Menn

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000

Kvinner

Menn



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

41 
 

sykefraværstallene kan ikke sammenlignes direkte med 2019 tall på de ulike 

kommunal/virksomhetsområder.  

I følge tall fra KS (4. kvartal 2018-3. kvartal 2019) er samlet sykefravær for 

fylkeskommuner og kommuner i Norge 8,6 %. I denne oversikten har Ås 

kommune et fravær på 10,12 %. Til sammenligning har Follokommunene 

henholdsvise fraværsprosenter; Vestby kommune, 10,49 %, Ski kommune 10,76 

%, Frogn kommune 9,6 %, Nesodden kommune 10,05 % og Enebakk kommune 

11,54 %. 

Sykefraværsstatistikken i kommunen vil avvike fra det som blir legemeldt og 

NAV sine statistikker. Kommunens sykefravær vil alltid være høyere enn NAV 

sine tall basert på det kommunen får godkjent som sykefravær. Noe sykefravær 

er ikke refusjonsberettiget fordi Hovedtariffavtalen sikrer bedre rettigheter enn 

Folketrygdloven.  

Egenmeldt 2,47 % 
Legemeldt 6,18 % 

Sykefravær totalt for hele kommunen, inkludert lærlinger, tillitsvalgte, andre 8,65 % 

Tabell 20 Oversikt egenmeldt og legemeldt sykefravær 

 

Sykefraværet i 2019 fordeler seg på følgende måte per kommunalområde:  

Fraværstype Organisasjon og 
fellestjenester 

Oppvekst og 
opplæring 

Helse og mestring Teknikk, samfunn 
og kultur 

     
Egenmeldt  2,47 % 2,76 % 2,53 % 1,52 % 
Legemeldt 5,43 % 6,03 % 6,78 % 6,04 % 

Totalt 7,90 % 8,79 % 9,31 % 7,56 % 

Tabell 21 Sykefravær sortert på fraværstype pr kommunalområde. Tallene er inkludert tillitsvalgte og lærlinger, 
uten «andre». (FIKS, landbruk, mv.) 

 

I perioden 2009 – 2019 har kommunen økt antall årsverk betydelig. Som vi ser 

av statistikken har sykefraværet vært relativt stabilt gjennom en tiårsperiode  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt 8,9 8,7 8,6 8,2 8,5 8,3 8,4 7,5 8,2 8,6 8,6 

Tabell 22 Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2018. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive 
legemeldt og egenmeldt fravær 
  

Det ble inngått en ny nasjonal IA-avtale fra 2019 – 2022. Den overordnede 

målsettingen i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent 

sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, samt at frafallet fra arbeidslivet 

skal reduseres.  

Ås kommune har hatt en sykefraværspilot, initiert av virksomhet for 

hjemmeboende, i samarbeid med NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter. Formålet 

har vært å følge saker tettere sammen med NAV Ås. Virksomhetsbasert 

sykefraværsoppfølging vil bli implementert i hele organisasjonen i løpet av 2020. 
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Det jobbes målrettet med å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. 

Organisasjon og personal og bedriftshelsetjenesten bistår ledere ved behov.  

Ås kommune tilbyr bedriftsinterne praksisplasser og omplasserer ansatte, der det 

er hensiktsmessig, eller ved behov for «annet passende arbeid».  

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2019 har ytterligere informasjon om 

sykefraværsarbeidet.  

 

5.4 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten 

Ås kommune sin visjon; Miljø. Mangfold og Muligheter ligger til grunn for Ås 

kommune sin utforming av kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Etisk 

standard er lagt til grunn i planlegging og utførelse av all tjenesteyting i 

kommunen. 

Ny kommunelov tydeliggjør at kommunestyret skal føre kontroll med 

administrasjonens virksomhet. Den tydeliggjør rådmannen sitt ansvar for at det i 

hele kommunen gjennomføres egenkontroll/internkontroll. Det jobbes derfor 

med å tydeliggjøre dette ansvaret ut i organisasjonen fra 2020, i tillegg til de 

tiltak som er beskrevet i kommunens kvalitetssystem. 

Kvalitetssystemet i kommunen skal sikre måloppnåelse, operasjonalisering av 

politiske vedtak samt etterlevelse av lovverk gjennom interne prosessert og 

rutiner.  

Ny organisering med et nytt virksomhetslederledd gjør at man tydelig kan gi 

oppdrag og føringer som tettere følges opp i lederlinjen og på tvers av 

tjenestene. 

 

For året 2019 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak for å styrke 

internkontrollen: 

- Arkivet arbeider med å styrke intern kontrollen ved økt dokumentfangst og 

kvalitetssikring av dokumentbehandlingen i fagsystemene og ellers i 

kommunen. Kompetanseutvikling er et viktig tiltak i dette arbeidet. 

- Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune i 2019. Som en 

oppfølging av dette er interne prosesser og rutiner oppdatert i tillegg til at 

interne kurs for innkjøpsansvarlige i kommunen er gjennomført. Som en 

oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet på oppfølging av lønns- og 

arbeidsvilkår hos eksterne parter, er rutiner og prosesser oppdatert. Det 

er gjennomført en risikovurdering av kommunens kontrakter som inngår 

som del av felles innkjøpskontor i Follo. Det er gjennomført oppfølging av 

lønns- og arbeidsvilkår på utvalgte kontrakter.  

- Rutiner og prosesser for oppfølging av arbeidsmiljøloven er revidert. 

Rapporter og avtaler for oppfølging av AML brudd følges opp av ledere i 

samarbeid med tillitsvalgte.  
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- 2019 var et krevende år som følge av innføring av nytt styringssystem 

Framsikt. Videre oppstod det store feil fra leverandør ved overgang til 

skyløsning for økonomisystemet UBW (tidligere AGRESSO).  Dette 

medførte at økonomisystemet var ute av funksjon i perioder. Kommunen 

har sammen med Nesodden, Frogn og Vestby varslet om krav på 

økonomisk kompensasjon fra EVRY som følge av manglende levering i 

forhold til kontrakt.  

- Nytt system sammen med iverksettelse av ny organisering har medført 

merarbeid og omstilling som har utfordret kapasiteten til å arbeide med 

oppfølging og rådgivning innen økonomirapportering. Fra 2020 er 

rapporteringsstrukturen strammet inn med månedlige rapportering med 

oppfølging av tiltak for å holde budsjettrammene. 

- Som en oppfølging av kravene innen informasjonssikkerhet og GDPR 

besluttet rådmannen i 2019 å jobbe med sikkerhetskultur, bevissthet 

rundt håndtering av data i ulike IKT systemer. Det er nedsatt et 

sikkerhetsutvalg som vil ha fokus på oppfølging av dette tema med 

bakgrunn i avvik, aktuelle hendelser og læring. 

- Ås kommune valgte å prioritere risiko analyser som en del av 

forvaltningsrevisjonene. EUs personvernforordning gir 

behandlingsansvarlig plikt til å gjennomføre risikovurdering av behandling 

av personopplysninger. Det ble gjennomført risikovurderinger for blant 

annet ni definerte systemer. For tre av systemene ble tiltaksgrensen i 

risikovurderingen satt til 15 (en verdi som krever oppfølging). Systemeier 

følger opp disse tre med egne tiltaksplaner.  

- I forbindelse med ny kommunestyreperiode og ny kommunelov, er det 

iverksatt en revidering av politikernes delegasjonsreglement. Arbeidet 

fortsetter inn i 2020. 

- Det er gjennomført 1 forvaltningsrevisjon i 2019; Psykisk helsearbeid 

for unge i Ås kommune. Rapporten er behandlet i kommunestyre.  
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6 Tjenesteområdene 
 

Kommunens ressursbruk korrigert for utgiftsbehov 

Ressursbruk er forholdet mellom kommunens egne utgifter på tjenesteområdet 

og landsgjennomsnittet korrigert for kommunens eget utgiftsbehov. Er 

ressursbruken høyere enn 100 % så bruker kommunen mer penger enn 

landsgjennomsnittet korrigert for kommunens utgiftsbehov.  

 

Diagram 6 viser kommunens ressursbruk i 2019, korrigert for utgiftsbehov. Ås sammenlignet med Akershus, 
landet uten Oslo, kostragruppe 7 og noen nabokommuner i Follo. Oversikten er hentet fra Framsikt.  

 

Kommunens ressursbruk korrigert for utgiftsbehov viser at kommunen har 

høyere utgifter enn landsnittet innen pleie- og omsorg, skole, barnevern og 

kommunehelse. Dette er derfor områder som analyseres nærmere for å se på 

muligheten for å redusere kostnadene fremover.   

Pleie- og omsorg er den sektoren som har størst ressursbruk korrigert for 

utgiftsbehov. Ressursbruken er her på 105,7 % av landssnittet.  Da denne 

sektoren utgjør hele 30,3 % av kommunens utgifter er det avgjørende å 

kartlegge årsakene til kostnadsnivået for sektoren.  
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Netto driftsutgifter per innbygger og tjeneste 

Tabellen viser netto utgift per innbygger og tjenesteområde.  Totalt bruker 

kommunen 61 300 kr i snitt per innbygger.  De største utgiftene er på de store 

sektorene pleie og omsorg, skole og barnehage.  

Sammenlignet med kostragruppe 7 og Akershus har Ås kommune høye 

kostnader på pleie- og omsorg, skole, kommunehelse og kultur og idrett. 

 

Tabell 23 Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde. Oversikten er hentet fra Framsikt.  
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Teoretisk innsparingspotensial sammenlignet med andre kommuner 

Tabellen viser hvor mye kommunen potensialt kan spare ved å redusere 

kostnadsnivået på tjenester til samme nivå som sammenligningskommuner.  Det 

største potensiale for innsparinger ligger på pleie- og omsorg med 30,1 mill. kr, 

Deretter følger grunnskole med 19 mill. kr, kultur og idrett med 14,2 mill. kr og 

kommunehelse med 6,7 mill. kr. 

 

Tabell 24 Teoretisk innsparingspotensial sammenlignet med andre kommuner. Oversikten er hentet fra 
Framsikt.  

 

Merk at i disse kostnadene ligger også kostnader til lokaler for sektoren. 

Eksempelvis har grunnskole i henhold til analysen til Framsikt et teoretisk 

innsparingspotensial på 22 mill. kr på skolelokaler. Dette tilsier at 

merkostnadene på grunnskole i stor grad knytter seg til skolestruktur og 
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overkapasitet på lokaler.  Innen pleie og omsorg er merkostnadene knyttet til 

lokaler på 6,7 mill. kr. Her vil derfor en større andel av potensiale for besparelser 

ligge i drift av tjenesten.  

 

Store investeringer øker utgiftene til eiendomsforvaltning under 

tjenesteområdene 

Kostratallene under de ulike tjenesteområdene viser en økning i kostnadene til 

lokaler og annen eiendomsforvaltning fra 2018 til 2019. Dette skyldes blant 

annet oppstart av avskrivninger og helårsdrift av Solberg skole og Moertunet. I 

tillegg har det vært en stor økning i utgifter innen eiendomsforvaltning knyttet til 

idrettsanlegg. Årsaken er blant annet økte avskrivinger på idrettsanlegg, samt 

utgifter til vedlikehold av svømmeanlegg i 2019.    

 

Kombinasjonen av store investeringer og lav befolkningsvekst.  

Det er gjennomført store investeringer for å møte fremtidig vekst. Samtidig har 

befolkningsveksten i hele Norge og i Ås bremset noe opp de senere årene. 

Befolkningsveksten er derfor relativt lav i forhold til investeringsnivået i Ås 

kommune. Dette gir kommunen utfordringer med å dekke økte finanskostnader 

og FDV kostnader fordi inntektene ikke øker tilsvarende. Det er ikke tilstrekkelig 

med innbyggere å fordele finanskostnadene på.  Kommunen er derfor kommet i 

en situasjon hvor lånegjelden er kommet over det handlingsregelen sier vi kan 

tåle.  I en slik situasjon bør investeringsnivået bremses til befolkningsveksten 

nærmer seg et nivå som kan bære investeringene.   
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6.1 Barnehage 

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder/tjenester: 201 Førskole 

og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 

kommunale, 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager og 

pedagogisk psykologisk senter.  

6.1.1 Økonomi 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Førskole 152 598 145 434 153 155 155 543 2 945 1,9 % 
Styrket tilbud til førskolebarn 11 630 11 238 10 065 10 135 -1 495 -14,8 % 

Sum 164 228 156 672 163 220 165 678 1 450 0,9 % 

 

Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 2019 Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 100 572 99 468 101 284 104 092 3 520 

Sum Netto lønn 100 572 99 468 101 284 104 092 3 520 

Andre driftsutgifter 93 467 87 961 89 749 90 833 -2 634 

Sum Andre driftsutgifter 93 467 87 961 89 749 90 833 -2 634 

Inntekter -29 811 -30 757 -27 813 -29 247 564 

Sum Inntekter -29 811 -30 757 -27 813 -29 247 564 

Netto resultat 164 228 156 672 163 220 165 678 1 450 

 

Omstilling/effektivisering 

I arbeidet med omstilling og effektivisering i Ås kommune har det vært 

nødvendig å gå i retning av større enheter. Det har blitt gjennomført konsepter 

og omstillinger tilknyttet merkantile stillinger samt barnehagestruktur. 

Omstillingen innebærer omgjøring av ressurser tilknyttet merkantile stillinger 

samt reduksjon av styrerstilling ved å legge Togrenda barnehage administrativt 

under Vinterbro barnehage. 

I Ås kommune er det full barnehagedekning. Grunnet færre barn har behovet for 

barnehageplasser vært synkende de tre siste årene. For å tilpasse tilbud og 

etterspørsel har rådmannen valgt å stenge flere kommunale avdelinger. I 2019 

ble en avdeling i Søråsteigen barnehage, Frydenhaug barnehage og Togrenda 

barnehage samt to avdelinger i Tunveien barnehage holdt stengt. Som en følge 

av dette, har det vært en nedbemanning i de kommunale barnehagene slik at 

fagmiljøene har blitt mindre. 

Nedgang i antall barn gir lavere brukerbetaling. Virksomhet barnehage endte 

allikevel med et mindreforbruk fordi enhetene har tilpasset bemanningen etter 

antall barn, redusert og omstilt merkantile ressurser, gjort endringer i forhold til 

barnehagestruktur og frigjort en styrerstilling. 

PPS 

Pedagogisk psykologisk senter (PPS) mottok 35 henvisninger fra barnehagene i 
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2019, tallet for 2018 var 39. Pedagogisk innsatsteam (PIT) har bistått 

barnehagene i ca 10 saker i 2019. I tillegg bistår PPS med veiledning til 

barnehagene og oppfølging og evaluering av eksisterende vedtak. På bakgrunn 

av kompleksiteten i de henvisningene som kom fra barnehagene ble 50 % av en 

spesialpedagogressurs omdisponert til en sakkyndigressurs for 2019. 

PPS hadde et lite mindreforbruk i 2019. 
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6.1.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus    

 (-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (B) 

15,9 % 15,0 % 16,2 % 16,3 % 14,4 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager (B) **) 

138 802 148 876 158 094 154 633 164 778 

Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B) **) 674 637 579 564 566 

Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage (B) 

154 757 161 908 160 460 161 756 169 850 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
per korrigert oppholdstime (kr) (B) 

72 75 74 75 79 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager (B) 

12 738 12 443 12 444 12 531 12 170 

Dekningsgrad      
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 
0 år (B) 

3,9 % 4,4 % 4,4 % 5,3 % 4,4 % 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år (B) 

85,7 % 86,3 % 83,8 % 85,3 % 84,6 % 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 3-5 år (B) 

98,6 % 97,6 % 96,5 % 97,0 % 97,3 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage (B) 

51,9 % 52,1 % 53,3 % 47,7 % 49,9 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle 
barn med barnehageplass (B) 

20,1 % 22,8 % 16,1 % 22,1 % 17,3 % 

Kvalitet      
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) (B) 5,8 6,0 5,6 5,3 5,8 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren utgjorde 15 % av kommunens totale 

utgifter i 2019. Andelen av kommunens utgifter som går til 

barnehagesektoren har med dette gått ned ca 1 % fra nivået i 2018. Dette er et 

resultat av at kommunen har tilpasset bemanningen og driften som følge av at 

det er færre barn i barnehagene.   

Kostnadene per barn i kommunal barnehage ligger omtrent på samme nivå som 

for Akershus og kostragruppe 7.   

 

6.1.3 Utvikling av tjenesten 

Barnehagesektoren har de siste årene gjennomgått omfattende endringer. Det 

har vært endringer i barnehageloven, ny formålsparagraf og ny revidert 

rammeplan.  

Barnehagens samfunnsmandat er basert på en helhetlig tilnærming til barns 

utvikling, samt at barndommen har en egen verdi. En helhetlig tilnærming er et 

utrykk for et pedagogisk grunnsyn som ser omsorg, lek, læring og danning i 

sammenheng. 

De kommunale barnehagene i Ås har vært inspirert av Reggio Emilia filosofien 
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siden 2005. Denne kontinuiteten og satsingen har resultert i at det pedagogiske 

innholdet i barnehagene er på et høyt nivå. Flere av de kommunale barnehagene 

søkte i 2019 om å få være en del av OsloMet sine universitetsbarnehager. Målet 

bak universitetsbarnehagene er at det skal være et likeverdig samarbeid mellom 

utdanning og profesjonsfeltet. Søråsteigen barnehage og Solbergtunet 

barnehage ble universitetsbarnehager fra august 2019. Dette innebærer at 

barnehagene vil delta i forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med OsloMet. 

De kommunale barnehagene har i samarbeid med skolene satsningsområdene 

gode overganger og bærekraftig utvikling. De kommunale barnehagene har i 

tillegg lek, livsmestring, prosjekterende arbeidsmåter som egne 

satsningsområder. På bakgrunn av nasjonale og lokale føringer samt kartlegging 

av kompetansebehovet i barnehagene i Ås var det også et behov for å satse på 

pedagogisk ledelse og digitale verktøy i 2019/2020. 

En forutsetning for effektiv drift av de kommunale barnehagene er god 

kapasitetsutnyttelse. Det er flere aspekter som utfordrer god 

kapasitetsutnyttelse som overkapasitet av barnehageplasser og barns rett til 

barnehageplass. Barn som fyller 1 år innen utgangen av november har rett på 

barnehageplass og i påvente av at barnas rett til plass inntreffer, må flere 

barnehageplasser stå vakante i høstmånedene. 

Arbeidet med å styrke det tverrfaglige samarbeidet om barns helhetlige livsløp er 

satt i gang og vil fortsette inn i 2020. Det jobbes i samarbeid med pedagogisk 

psykologisk senter (PPS) med å etablere et helhetlig pedagogisk støttesystem 

gjennom en omorganisering av de spesialpedagogiske ressursene. Høsten 2019 

ble 3 spesialpedagoger flyttet fra PPS til virksomhet barnehage.  Dette skal 

evalueres i løpet av våren 2020. 

 

6.2 Grunnskoleopplæring 

Tjenesteområdet omfatter følgende fire resultatområder/tjenester: 202 

Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud og 223 Skoleskyss og 

ressurser knyttet til pedagogisk psykologisk senter ført på 202.  

Skolene i Ås består av 7 barneskoler med SFO, 2 ungdomsskoler og 1 

voksenopplæring. 

 

6.2.1 Økonomi 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Grunnskole 232 248 222 815 219 026 230 308 -1 940 -0,8 % 
Voksenopplæring 5 833 5 132 3 959 4 069 -1 764 -43,4 % 
Skolefritids tilbud 1 436 187 0 377 -1 059 -281,0 % 
Skyss av skolebarn 3 814 3 826 3 500 3 500 -314 -9,0 % 

Sum 243 331 231 960 226 485 238 254 -5 077 -2,1 % 
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Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr 

Netto lønn 245 568 235 662 233 734 244 427 -1 141 

Sum Netto lønn 245 568 235 662 233 734 244 427 -1 141 

Andre driftsutgifter 43 595 41 893 33 395 36 148 -7 447 

Sum Andre driftsutgifter 43 595 41 893 33 395 36 148 -7 447 

Inntekter -45 832 -45 594 -40 644 -42 321 3 511 

Sum Inntekter -45 832 -45 594 -40 644 -42 321 3 511 

Netto resultat 243 331 231 960 226 485 238 254 -5 077 

 

Tjenesten har et merforbruk på 6 mill kr. Årsaken til dette er todelt: 

1) Halvparten av merforbruk er knyttet til skolenes drift. Stramme budsjetter 

gjør at skolene er sårbare når det kommer tilflyttende elever til 

kommunen med behov for spesialundervisning. Det er en økning i antall 

elever på hver skole som har behov for støtte gjennom hele 

skolehverdagen av andre yrkesgrupper enn pedagoger. Dette handler om 

elever med sammensatte vansker og som ofte har utfordrende 

livssituasjoner. Disse elevene klarer ikke skolene å møte behovene til 

innenfor dagens økonomiske ramme. 

 

2) Den andre halvparten av merforbruket er knyttet til utgifter til elever som 

får opplæringen sin i annen kommune enn Ås. Det er en økning fra 2018 

til 2019 på 4 elever som får opplæringen i sin i annen kommune enn Ås. I 

tillegg er det en økning på 5 elever som får spesialundervisning i annen 

kommune enn Ås. 

PPS 

Pedagogisk psykologisk senter (PPS) mottok 160 nye henvisninger fra skole i 

2019, tallet for 2018 var også 160.  Pedagogiske innsatsteamet (PIT) har bistått 

i skolene i 37 saker, tallet for 2018 var 20. I tillegg har PPS ansvar for å veilede 

og følge opp vedtak i allerede eksisterende elevsaker samt gi råd og veiledning. 

Ambulerende team har bistått ungdom som har falt helt ut av skole og annet 

dagtilbud med å gjenoppta kontakten med skole/dagtilbud eller hjelpeapparatet. 

Å ha et team som kan jobbe i hjemmet og som kan ta ungdommene med ut på 

motivasjonsgåturer i frisk luft har vært viktige virkemidler for å oppnå resultater. 

PPS har et lite mindreforbruk i 2019. 
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6.2.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 
år (B) **) 

89 607 91 544 89 454 85 099 92 782 

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 
6-9 år (B) **) 

180 1 484 3 873 3 094 4 828 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 
år (B) **) 

1 544 1 512 2 484 1 528 2 287 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 
år (B) **) 

19 560 26 954 18 328 20 204 19 315 

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B) **) 2 384 3 292 2 406 2 624 2 384 

Produktivitet      
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i 
grunnskolen (B) 

1 022 979 817 944 1 009 
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 Ås 
2018 

Ås 
2019 

Kostragruppe 
07 

Akershus  
(-2019) 

Landet uten 
Oslo 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i 
grunnskolen (B) 

1 066 961 1 257 1 206 1 341 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B) 14,7 14,0 13,6 14,3 12,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev 
(B) 

92 457 94 782 97 102 91 390 102 585 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler 
og skoleskyss (202, 222, 223), per (B) 

115 568 127 015 119 160 113 863 125 239 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), 
per komm. Bruker (B) 

29 048 30 088 31 345 30 836 32 354 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 
222, 223), per elev (B) 

92 642 95 119 95 927 88 039 99 999 

Dekningsgrad      
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B) 0,0 % 0,3 % 0,7 % 0,9 % 2,1 % 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B) 7,0 % 6,1 % 7,3 % 6,7 % 7,8 % 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 
(B) 

1,7 % 2,0 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring (B) 

98,7 % 97,1 % 98,0 % 97,9 % 97,8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (B) 72,1 % 74,6 % 58,3 % 70,1 % 57,7 % 

Kvalitet      
Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,1 4,0       

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ås kommune har et utgiftsbehov til grunnskole som er 101,1 % av 

landsgjennomsnittet. Funksjoner som drives med lavere utgifter enn 

gjennomsnittet er VO, SFO og skoleskyss. Det er undervisning, men spesielt 

skolelokaler som drives høyere enn gjennomsnittet. 

Netto driftsutgifter til grunnskole har økt fra 2018 og ligger over kostragruppe 7 

og Akershus, men under landet uten Oslo. Den største forklaringsfaktoren for 

elevkostnad er gruppestørrelse og lærertetthet. Ås har 9 grunnskoler. Det er 

gjennomsnitt 266 elever per skole. 

Utgiftene til SFO har økt fra 180 kr til 1 484 kr per innbygger, men ligger langt 

under snittet for kostragruppe 7 og Akershus. SFO drives etter selvkostprinsipp 

og har økt bemanningen noe fra 2018 nivået. I tillegg er det flere som benytter 

redusert foreldrebetaling. Dekningsgraden på SFO ligger på 74,6%, noe som 

betyr at andelen innbyggere fra 6-9 år som benytter SFO er markant høyere enn 

i kostragruppe 7. 

Netto driftsutgifter til skolelokaler har økt med 11 500 kr per innbygger fra 2018 

og ligger over kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo. Størrelsen på 

skoler er den største kostnadsdriveren innen grunnskole. Den største endringen 

fra 2018 er at modulskolen nå føres som driftskostnad samt utbygging av Rustad 

skole med store arealer. 

Andelen elever som får spesialundervisning har gått ned 0,9% poeng fra 2018 og 

ligger under både kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.  
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6.2.3 Utvikling av tjenesten 

Høsten 2019 flyttet Rustad skole inn i nye skolelokaler. Åsgård skole flyttet inn i 

modulskolen august 2019. De skal være i midlertidige lokaler fram til høsten 

2023 da det planlegges at nye Åsgård skole skal stå ferdig.  

Nordby skole opplevde brann i august 2018. For skoleåret 2019/20 har det vært 

leid inn en modul med 2 klasserom. Nordby skole vil være utbedret sommeren 

2020.  

Ås-skolen har følgende felles utviklingsområder: Lesing, Utvikling av profesjons-

fellesskap og læringsmiljø, Dybdelæring, Gode overganger og Bærekraftig 

utvikling. Det arbeides med å lære personalet bruk av gode verktøy for 

utviklingsområdene før innføringen av nye læreplaner skoleåret 2020/21.  

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige emner i nytt læreplanverk. I dette 

arbeidet samarbeides det med Vitenparken og NMBU.  

I løpet av 2019 er det blitt iverksatt et lederutviklingsprogram for rektorgruppen. 

Virksomhetsleder jobber tett sammen med alle skolene med mål om å bygge opp 

en felles forståelse og forventning til Ås-skolen. Virksomheten opplever et økt 

samarbeid på tvers av enheter, noe som kommer spesielt de sårbare elevene til 

gode. 

Den største økonomiske og pedagogiske utfordringen er det økende antallet 

elever som har behov for 100% oppfølging, gjerne av andre yrkesgrupper enn 

pedagoger. Det gjennomføres et prosjekt med PPS og skolene hvor målet er å få 

snudd ressursbruken fra vedtak om spesialundervisning til i større grad å kunne 

bruke ressursene til tidlig innsats og forebygging.  Ved å gi elevene bedre 

tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt, kan dette gi flere elever et forsvarlig 

opplæringstilbud og derved redusere antall henvisninger til PPS. Omleggingen av 

denne måten å jobbe på er krevende for alle parter, både i forhold til 

ressurser og holdninger.  

Bruk av alternative læringsarenaer er viktig for elever som sliter i skolehver-

dagen. Den stramme økonomiske situasjonen til skolene gjør bruken av slike 

arenaer utfordrende. I 2019 har skolene brukt Aschjem gård, 

Antrozoologisenteret dyrebar omsorg og alternativer i andre kommuner som 

Gjedsjø praktisk pedagogisk opplæring i Ski og Soon Sjøskole. Samarbeidet med 

Dyrebar omsorg og Gjedsjø avvikles. Gjennom 2019 har det vært et samarbeid 

med DNT for å utvikle et tilbud på Breivoll. Arbeidet på Breivoll har tatt lenger tid 

enn forventet, men skolene håper å komme i gang med bruken av Breivoll som 

alternativ opplæringsarena i løpet av våren 2020.  

Det er et stort fokus i Ås-skolen på arbeidet med å sikre alle elever en trygg og 

god skolehverdag. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skole og SFO er 

implementert, og alle skoler har lokale handlingsplaner basert på den 

kommunale planen. Det er iverksatt et arbeid for å utvikle en felles mal for 
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skolenes lokale planer. I løpet av høsten 2019 har alle ledere og ansatte i Ås-

skolen gjennomgått ulike typer kompetanseheving for å sikre en felles forståelse 

for skolens ansvar og plikter i denne sammenheng. 

Innføring av læringsbrett i skolen som startet i 2017, er fullført. Alle elever i Ås-

skolen har nå 1:1 med læringsbrett i barneskolen og PC/læringsbrett i 

ungdomsskolen. Den digitale kompetansen hos både elever og ansatte er god, og 

at læringsbrett/PC er gode pedagogiske verktøy når det blir brukt bevisst. 

 

Virksomhet grunnskole har gjennomført flere omstillingsprosjekt i løpet av 2019: 

- Innføringen av Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 

2019-2022 er vellykket. Av KOSTRA-tallene ser vi at andelen elever som 

mottar spesialundervisning er redusert med 0,9% i 2019. Det vil på sikt 

føre til at vi kan brukes ressursene mer fleksibelt og ha fokus på å hjelpe 

flere elever tidligere.  

- Virksomhet grunnskole avslutter i løpet av første halvår –20 samarbeidet 

med flere eksterne samarbeidspartnere som tilbyr alternative 

opplæringsarenaer da disse er svært kostbare. Vi fortsetter samarbeidet 

med Breivoll for å utvikle et kommunalt tilbud der. 

- Virksomhet grunnskole vil fra august-20 bruke en plass mindre på Follo BU 

- Virksomhet grunnskole har i løpet av 2019 hatt grundig gjennomgang av 

refusjonsgarantier og krav i forbindelse med elever som får opplæring i 

annen kommune enn Ås.  

- Virksomhet grunnskole holder en stilling som pedagogisk rådgiver vakant. 

Stillingen holdes ledig fra 1.1.20. 

PPS 

- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPS) har i 2019 gjennomført et 

omstillingsprosjekt, i samarbeid med skolelederne, med mål om å 

redusere henvisninger fra skolene. Dette omstillingsprosjektet resulterte i 

dokumentet «Samarbeid og rutiner før henvisning» som har medført færre 

henvisninger fra skolene. På den andre side har dette økt skolenes behov 

for faglig og systemisk veiledning av PPS. Særlig har skolene trengt mer 

støtte i oppfølgingen av elever med adferdsproblematikk.  

- PPS har i 2019 hatt et nedtrekk i 60% stilling.  

- Effektiviseringstiltaket om å kjøpe inn bærbare PC'er til ansatte ble av 

datatekniske årsaker utsatt til 2020. 
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6.3 Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Tjenesteområdet omfatter følgende 10 resultatområder/tjenester: 231 Aktivitets-

tilbud barn og unge, 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 

380 Idrett og tilskudd til idrettsanlegg, 383 Musikk og kulturskole, 385 Andre 

kulturaktiviteter, 390 Den norske kirke, 392 Andre religiøse formål. 

 

 

6.3.1 Økonomi 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Aktivitetstilbud barn og unge 3 844 3 225 3 198 3 275 -569 -17,4 % 
Bibliotek 8 016 8 037 8 079 8 252 236 2,9 % 
Kino 255 1 240 369 626 371 59,2 % 
Muséer 81 80 77 77 -4 -4,8 % 
Kunstformidling 205 135 135 135 -70 -52,0 % 
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1 459 1 148 1 435 1 450 -9 -0,6 % 
Musikk- og kulturskoler 7 563 7 544 7 288 8 081 518 6,4 % 
Andre kulturaktiviteter 4 199 4 003 2 449 2 924 -1 275 -43,6 % 
Den norske kirke 8 515 8 201 8 452 8 457 -58 -0,7 % 
Andre religiøse formål 1 089 1 273 1 357 1 357 268 19,7 % 

Sum 35 227 34 884 32 839 34 634 -593 -1,7 % 

 

Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 26 629 25 154 26 620 27 239 610 

Sum Netto lønn 26 629 25 154 26 620 27 239 610 

Andre driftsutgifter 24 190 23 778 17 439 20 363 -3 827 

Sum Andre driftsutgifter 24 190 23 778 17 439 20 363 -3 827 

Inntekter -15 593 -14 048 -11 220 -12 968 2 625 

Sum Inntekter -15 593 -14 048 -11 220 -12 968 2 625 

Netto resultat 35 227 34 884 32 839 34 634 -593 

 

 

 

Merforbruk skyldes en sviktende inntjening for kulturhuset. Kulturhuset hadde et 

høyt krav til innsparing/merinntekt i 2019. Det ble satset på gode artister og 

nasjonale profiler, men avlysning av fullt hus på grunn av sykdom (Koth) og lavt 

besøkstall på enkelte produksjoner slo uheldig ut. 
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6.3.2 KOSTRA Nøkkeltall 
 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
      
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 2 118 2 608 1 921 2 417 2 541 

Netto driftsutgifter til  funksjon 392  tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **) 

63 53 53 69 70 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 6-18 år (B) 

963 1 181 961 1 255 1 163 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (kirkerelaterte 
funksjoner) pr. innbygger i kroner (B) **) 

403 412 541 459 640 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 
per innbygger 6-15 år (B) 

2 932 2 590 2 561 2 240 2 665 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 
(B) **) 

681 1 237 413 745 590 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 
(B) **) 

201 204 176 251 285 

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto 
driftsutgifter (B) 

0,9 % 0,8 % 1,1 % 0,9 % 1,1 % 

Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker (B) 

17 003 9 118 10 024 11 267 10 669 

Dekningsgrad      
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og 
kulturskole, av barn i alderen 6-15 år 

4,2 % 6,0 % 6,6 % 5,9 % 6,5 % 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B) 

25,1 % 51,0 % 26,2 % 23,0 % 27,5 % 

Døpte i prosent av antall fødte (B) 44,8 % 35,9 % 59,4 % 43,3 % 55,9 % 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B) 33,2 % 38,3 % 55,0 % 45,7 % 58,2 % 

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av antall innbyggere (B) 59,3 % 57,6 % 72,1 % 63,6 % 71,7 % 

Kvalitet      
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag   
som mottar tilskudd 

25 000 21 182 21 035 39 805 32 909 

Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 
innbyggere 6-20 år 

516 515 10 285 9 440 391 247 

 
**) Justert for utgiftsbehov. Funksjon 390  

 

Samlede utgifter til kultursektoren har økt siden 2018. I hovedsak på grunn av 

oppgradering av idrettsanlegg. På grunn av økt ekstern finansiering, 

effektivisering og utvikling av tilbudene ga kulturskolen i 2019 et tilbud til flere 

brukere til en redusert kommunal kostnad. 

6.3.3 Utvikling av tjenesten 

I 2019 har tjenestens enheter utviklet og drevet sin virksomhet i henhold til 

handlingsplanen, budsjett og omstillingsprosjektets tiltaksområder: 

Kulturskolen 

Kulturskolen har hatt øket aktivitet der nye undervisningstilbud for flere elever 

har gitt øket inntjening og attraktivitet. Kulturskolen samarbeider tett med alle 

grunnskolene gjennom å drifte Den kulturelle skolesekken. Ca 7 millioner kroner 
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er bevilget fra statlige institusjoner, fylkeskommunen, andre kommuner og 

stiftelser til aktiviteter, instrumenter og utstyr for tiltak i kulturskolen i Ås som 

ressurssenter: Ås internasjonale kultursenter med tiltaket Xenofobia for 

inkludering og motvirkning av utenforskap samt publikumsutvikingsprosjektet 

Kulturhack, og de interkommunale talentutviklingstiltakene i Viken – UngMusikk 

og UngKunst. 

Biblioteket med lokalhistorisk arkiv 

Bibliotekene i Ås og Nordby er idag mye mer enn et sted der man låner bøker, 

selv om dette fortsatt er kjernen i virksomheten. Bibliotekene er viktige 

møteplasser og et attraktivt sted for alle aldersgrupper til å oppsøke kunnskap 

og aktivitet på mange ulike plattformer. Meråpent bibliotek har gitt en 

kjærkommen tilgjengelighet for brukerne. I 2019 hadde bibliotekene en økning 

til ca. 150.000 besøk. Biblioteket har ansvaret for fagområdene litteratur og 

kulturarv i Den kulturelle skolesekken i samarbeid med kulturskolen. På grunn av 

innsparingskrav i 2019 har biblioteket måttet nedbemanne, og har dermed ikke 

hatt mulighet til å betjene grunnskolenes behov som tidligere. Utlån av utstyr fra 

Nordby bibliotek er planlagt i 2019 og er klart for iverksetting så snart avtalen 

med eieren av lokalene er mottatt for undertegning. 

Kultur, idrett og frivillighet 

I 2019 har enheten hatt øket aktivitet. Både gjennom frivilligsentralen og andre 

prosjekter har det vært et utstrakt samarbeid med frivilligheten og næringslivet i 

Ås ved f.eks frivilligmelding, TV-innsamlingen, 17. mai-feiringen, Ås festival, 

SmakÅs, lokalt matmarked, nyttårsarrangement. Det er mottatt støtte fra 

fylkeskommunen til aktivitetsarenaen Bakeriet for ungdom/unge voksne som har 

vært drevet med suksess. 

Ås kino har mottatt priser for utviklingen av et attraktivt filmtilbud som treffer 

ulike målgrupper, og kan vise til meget gode og økende besøkstall. 

Kulturhuset har også hatt en øket aktivitet med egne og innleide produksjoner, 

og i tett samarbeid med frivillig og profesjonelt kulturliv og med kulturskolen. 

Som følge av dette er inntjeningen øket, selv om sykdom hos artist førte til et 

stort inntektstap fra en utsolgt forestilling.  

Se for øvrig rapportering fra Kulturhuset i vedlegg 2. 

Ungdomsklubbene 

Ås kommune har to ungdomsklubber, Rudolf på Nordby og Midtgard i Ås 

sentrum. Klubbene holder åpent alle hverdager. I tillegg arrangerer de ulike 

aktiviteter gjennom året som alpintur, lan-party, Seek and Find med mer. Alle 

aktiviteter er tilskuddsfinansiert. Det er snitt 12 ungdommer innom klubben hver 

åpningskveld.  
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6.4 Kommunehelse 

Tjenesteområdet omfatter følgende fire resultatområder/tjenester: 232 

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Forebyggende arbeid, 

helse og sosial, 241 Diagnose, behandling, rehabilitering og 256 Tilbud om 

øyeblikkelig hjelp, døgnopphold.  

 

6.4.1 Økonomi  

 

Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 

18 109 17 461 18 477 18 343 234 1,3 % 

Forebyggende arbeid, helse og sosial 757 1 827 1 905 1 283 526 41,0 % 
Diagnose, behandling, rehabilitering 40 579 35 658 35 430 35 798 -4 781 -13,4 % 
Tilbud om øyeblikkelig hjelp, døgnopphold 0 0 350 350 350 100,0 % 

Sum 59 445 54 945 56 162 55 774 -3 671 -6,6 % 

 

Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 38 063 34 690 39 468 39 780 1 717 

Sum Netto lønn 38 063 34 690 39 468 39 780 1 717 

Andre driftsutgifter 39 706 35 699 30 772 33 532 -6 174 

Sum Andre driftsutgifter 39 706 35 699 30 772 33 532 -6 174 

Inntekter -18 324 -15 443 -14 078 -17 538 786 

Sum Inntekter -18 324 -15 443 -14 078 -17 538 786 

Netto resultat 59 445 54 945 56 162 55 774 -3 671 

 

Tjenesten kommunehelse gikk med et merforbruk med 3,6 mill.kr og avviket 

ligger på funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering. Follo LMS hadde et 

merforbruk på 1 mill.kr. Fysioterapitjenesten hadde et merforbruk p.g.a vedtatt 

opptrapping av avtalene for private fysioterapeuter, og gjesteoppgjøret til 

fastlegeordningen et merforbruk grunnet regnskapsmessig etterskuddsbetaling 

fra 2018. Dette fordi staten endret ordningen slik at 2 år ble betalt på ett, og 

etterskuddsbetaling er avsluttet. Forebyggende helse gikk i balanse. 
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6.4.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. 
innbygger (B) **) 

2 063 2 112 1 777 1 871 2 052 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **) 

2 935 3 931 2 954 2 785 2 868 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **) 

11 206 15 127 11 269 10 581 11 043 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger (B) **) 

55 22 237 313 241 
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 Ås 
2018 

Ås 
2019 

Kostragruppe 
07 

Akershus  
(-2019) 

Landet uten 
Oslo 

Produktivitet      
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere 
(khelse+plo) 

5,1 5,0 3,5 3,8 4,9 

Dekningsgrad      
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 
utgangen av 1. skoletrinn (B) 

92,4 % 113,8 % 91,7 % 91,5 % 91,2 % 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års 
alder (B) 

93,2 % 95,3 % 96,3 % 94,2 % 96,5 % 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års 
alder (B) 

89,7 % 102,5 % 93,9 % 92,6 % 97,1 % 

Reservekapasitet fastlege (B) 118 115 104 104 103 

Folkehelseprofil      
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år + 20,8 21,3       

Helserelatert atferd  - Lite fysisk aktive. Ungdata   11,0       

Helserelatert atferd  - Røyking, kvinner 4,7 % 4,2 %       

Helsetilstand - Antibiotikabruk, resepter 329 281       

Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner 84,3 84,5       

Helsetilstand - Forventet levealder, menn 80,5 80,9       

Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom 15,1 14,7       

Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år 20,4 19,0       

Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser 134,4 137,0       

Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder 6,10 6,20       

Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år   93,2       

Miljø, skader og ulykker - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata   66,0       

Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata   69,0       

Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning 100,0 100,0       

Miljø, skader og ulykker - Skader, behandlet i sykehus 12,0 12,0       

Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere 12,7 12,0       

Oppvekst og levekår - Frafall i videregående skole 11,0 % 14,0 %       

Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10 2,9 2,8       

Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 18,5 18,0       

Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger) 5,3 6,3       

Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse 85,0 85,0       

Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år 84,0 83,0       

Andre nøkkeltall      
Gjennomsnittlig listelengde (B) 1 202 1 217 1 100 1 193 1 049 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

Ås kommune ligger høyere når det gjelder netto driftsutgifter til diagnose, 

behandling og rehabilitering pr. innbygger enn de øvrige kommunene i utvalget. 

Ås kommune brukte 1 965 kr per innbygger på fastleger, fysioterapi og legevakt 

og snittet for kostragruppe 7 ligger på 1 731. Antall fysioterapeuter i Ås 

kommune viser at antall årsverk fysioterapeut totalt pr 10.000 innbyggere har 

økt med 7,7 til 8,6 som medfører økte kostnader på funksjon 241. Nivået for 

antall årsverk ergoterapeutressurs totalt pr. 10 000 innbyggere er redusert fra 

4,7 (2018) til 4,0 (2019). Snittet for kostragruppe 7 var 3,7 i 2019. 

Ås kommune har høyere netto driftsutgifter pr innbygger til forebyggende 

helsestasjon- og skolehelsetjeneste (f 232) enn gjennomsnittet i kostragruppe 7 

og Akershus. Utgiftene har økt fra 2 941 kr i 2018 til 3 931 kr i 2019. Ås har et 

større antall innbyggere i aldersgruppa 16-22 år enn andre sammenlignbare 

kommuner. I tillegg betjener Forebyggende tjeneste v/ungdom- og 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

64 
 

studenthelsen en stor studentgruppe, som ikke er registrert som 

innbyggergrunnlag i kostra.  

Forebyggende tjeneste har 9,25 stillinger som er tilskuddsfinansiert. Mange av 

disse stillingene ble gjennomført og kostnadsført i 2019, men inntektene kom 

som øremerkede tilskudd i 2018. Dette gir svingninger i netto driftskostnader 

mellom enkelte år.  

 

6.4.3 Utvikling av tjenesten 

Omstillingsprosjekter/tiltak: 

- For å overholde de økonomiske rammene har Forebyggende tjeneste 

måttet ledigholde en stilling i Familieteamet. Dette medfører at det 
forebyggende tilbudet til barn, unge og familier som strever, har blitt 
redusert.  

- Det er redusert 20 % av jordmorstillingen på grunn av lavere fødselstall 
enn forventet.  

Omstillinger det jobbes videre med i 2020 er å fokusere på hvilket nivå 

kjerneoppgavene skal gis, med mål om et nedtrekk i det totale tjenestetilbudet 

Forebyggende tjeneste gir innbyggerne. 

 

6.5 Barnevern 

Tjenesteområdet omfatter følgende tre resultatområder/tjenester: 244 

Barnevernstjeneste, 251 Barneverntiltak i familien, 252 Barneverntiltak utenfor 

familien som også omfatter enslige mindreårige.  

6.5.1 Økonomi  
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Barneverntjeneste 15 877 15 333 13 750 16 230 353 2,2 % 
Barneverntiltak i familien 10 487 7 770 5 833 9 869 -618 -6,3 % 
Barneverntiltak utenfor familien 17 197 14 260 13 708 14 045 -3 152 -22,4 % 

Sum 43 561 37 363 33 291 40 144 -3 417 -8,5 % 

 
Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 22 092 19 715 20 477 21 685 -407 

Sum Netto lønn 22 092 19 715 20 477 21 685 -407 

Andre driftsutgifter 28 539 23 082 17 052 23 913 -4 626 

Sum Andre driftsutgifter 28 539 23 082 17 052 23 913 -4 626 

Inntekter -7 070 -5 435 -4 238 -5 454 1 616 

Sum Inntekter -7 070 -5 435 -4 238 -5 454 1 616 

Netto resultat 43 561 37 363 33 291 40 144 -3 417 
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Barneverntjenesten hadde i 2019 høy aktivitet på de fleste områder. Det har 

vært et lederskifte, alle eksternt innleide saksehandlingsressurser er faset ut og 

erstattet av fast ansatte, tjenesten er omorganisert fra en generalistmodell til 

spesialistmodell og man har opprettet et prosjekt som omhandler å drifte egne 

tiltak fremfor å kjøpe fra private aktører. Barneverntjenesten har således 

gjennomført de fleste av sine omstillingsprosjekter i løpet av høsten 2019, som 

vil gi økt økonomisk kontroll og mer effektiv drift.  

Barneverntjenesten mottok 225 bekymringsmeldinger for nye barn i 2019, for 

året 2018 var tallet 200 bekymringsmeldinger. Det var også en økning i antall 

familier som samtykket til hjelpetiltak, 116 i 2019 mot 101 i 2018.  I tillegg fikk 

Ås kommune ved barneverntjenesten omsorgen for 4 nye barn etter dom i 

fylkesnemnd og tingrett i 2019. Totalt har Ås kommune daglig omsorg for 24 

barn, tallet for 2018 var 21. 

Barneverntjenesten hadde i 2019 et merforbruk. Dette skyldes i all hovedsak at 

barneverntjenesten hadde et høyt forbruk av innleide saksbehandlingsressurser 

fra private tilbydere. Videre at barneverntjenesten fulgte opp flere barn og 

familier. Hjelpetiltakene som ble iverksatt i familiene ble kjøpt fra private 

barnevernsaktører, fordi barneverntjenesten ikke hadde ressurser til å utføre 

egne tiltak selv. 

Prosessen frem til dom om omsorgsovertagelse er svært kostnadskrevende. Alle 

hjelpetiltak skal være vurdert og utprøvd. Videre må barneverntjenesten bære 

kostnadene med sakkyndige og saksomkostninger, samt alle kostnader knyttet 

til barnet, herunder fosterhjem, dekning av samvær mm frem til barnet er 18 

år. Som det fremkommer ovenfor var barneverntjenesten gjennom denne 

prosessen fire ganger i 2019.  

Barneverntjenesten ble tilført midler i 2019 grunnet merforbruk. Til tross for 

dette har barneverntjenestens kun et lite merforbruk sammenlignet med snittet i 

kostragruppe 7 og ligger under landsgjennomsnittets ressursbruk. 
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6.5.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten (B) **) 

8 797 9 927 9 433 9 480 11 194 

Produktivitet      
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 97,0 % 96,0 % 90,0 % 92,0 % 88,0 % 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av 
barnevernet (f. 252) (B) 

351 561 405 630 419 619 483 740 444 584 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av 
barnevernet (funksjon 251) (B) 

56 341 65 143 31 659 39 986 42 209 

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn 
med tiltak (B) 

123 961 140 807 143 059 162 728 173 372 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn (0-22 
år) med tiltak (B) 

208 659 205 396 189 973 224 486 218 277 

Dekningsgrad      
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (B) 3,0 % 3,5 % 3,7 % 3,3 % 3,9 % 

Andel meldinger som går til undersøkelse 84,7 % 93,1 % 83,7 % 87,9 % 80,0 % 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B) 5,1 % 4,9 % 4,7 % 4,8 % 4,8 % 

Kvalitet      
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B) 4,2 5,3 4,2 4,6 5,2 

 
**) Justert for utgiftsbehov 
 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet utgjør 9 927 kr i 2019. Ås kommune 

ligger noe over nivået til kostragruppe 7 og Akershus, men under landet uten 

Oslo. Brutto driftsutgifter per barn som er plassert kostet 405 000 kr i Ås i fjor 

og har økt med 54 000 kr, men ligger 15 000 kr under gjennomsnittet i gruppen. 

Årsaken er blant annet at det er høyere utgifter til innleid saksbehandling per 

klient/vedtak. 

 

6.5.3 Utvikling av tjenesten 

Barneverntjenesten har gjennomført flere omstillingsprosjekt høsten 2019: 

- Barneverntjenesten har organisert tjenesten i team: team mottak og 

undersøkelse, team hjelpetiltak og team borteboende barn. Målet med 
dette er å øke ansattes spisskompetanse og bli en tydeligere 
samarbeidspartner for både familiene og for samarbeidspartnerne. 

- Barneverntjenesten har faset ut alle eksterne saksbehandlingsressurser og 
rekruttert inn barnevernkonsulenter i de eksisterende stillingshjemlene i 

barneverntjenesten. 
- Barneverntjenesten har opprettet et prosjekt som fra 2020 finansieres ved 

å ompostere penger fra kjøp av tiltak fra private aktører til å ansette egne 
tiltakspersoner. Dette prosjektet har fått navnet "ressursteamet" og vil 
være i full drift fra 15.mars 2020.  

- Effektivisering av driften ved å kjøpe inn bærbare pc’er til alle ansatte ble 
utsatt til 2020 grunnet økonomi. 
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6.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Tjenesteområdet omfatter følgende 7 resultatområder/tjenester: 242 Råd, 

veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med 

rusproblemer, 273 Kommunale sysselsettingstiltak, 275 Introduksjonsordningen, 

276 Kvalifiseringsordningen, 281 Økonomisk sosialhjelp og 283 Bistand til 

etablering og opprettholdelse av egen bolig.  

 

6.6.1 Økonomi  

 
 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 14 122 13 843 14 213 15 543 1 421 8,2 % 
Tilbud til personer med rusproblemer 4 015 3 809 4 280 3 855 -160 -4,1 % 
Kommunale sysselsettingstilt 1 584 1 574 1 318 1 318 -266 -20,2 % 
Introduksjonsordningen 5 965 8 028 8 590 5 609 -356 -6,3 % 
Kvalifiseringsordningen 2 488 2 947 2 762 1 774 -714 -40,3 % 
Økonomisk sosialhjelp 20 637 18 822 12 200 18 200 -2 437 -13,4 % 
Bistand til etabl. og oppretholdelse av egen bolig 1 464 1 842 1 667 1 705 241 14,1 % 

Sum 50 276 50 866 45 030 48 004 -2 272 -5,0 % 

 
Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 26 620 29 067 28 091 27 448 828 

Sum Netto lønn 26 620 29 067 28 091 27 448 828 

Andre driftsutgifter 37 244 34 322 27 437 33 346 -4 048 

Sum Andre driftsutgifter 37 244 34 322 27 437 33 346 -4 048 

Inntekter -13 588 -12 523 -10 498 -12 790 798 

Sum Inntekter -13 588 -12 523 -10 498 -12 790 798 

Netto resultat 50 276 50 866 45 030 48 004 -2 272 

 

Avviket skyldes i hovedsak økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. 

Anslagsvis 40% av sosialhjelpsutgiftene går til å betale boutgifter for brukerne. 

Det er eksempler på at de høye utleieprisene i utleiemarkedet i Ås kommune 

(både kommunalt og privat) innebærer at mennesker med full uføretrygd fra stat 

ikke klarer å betjene sine boutgifter alene og må ha supplerende sosialhjelp til 

bolig og livsopphold. 

Resten av budsjettet, nærmere 60%, handler alene om at folk, helt eller delvis, 

ikke kan forsørge seg selv basert på eget arbeid.  

Sosialhjelp handler om manglende inntekt gjennom eget arbeid. Den største 

delen av sosialhjelpsutgiftene handler om at majoriteten av 

sosialhjelpsmottakerne i Ås kommune i dag har større utfordringer enn for noen 

år siden. Sagt med andre ord: Det krever mer innsats fra NAV sine medarbeidere 

og også over lengre tid enn før å skulle hjelpe disse menneskene ut i arbeid. 
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Ås læringssenter hadde et lite overforbruk grunnet oppstart av 

vertskommunesamarbeidet med Frogn og Vestby kommune. 

Gjennom hele 2019 holdt NAV Ås en 100% stilling vakant i et forsøk på å nå 

innsparingskravet. 

Videre ble arbeidet med å digitalisere de sosiale tjenestene iverksatt med tanke 

på å hente ut gevinster. 

Opprettelse av vertskommunesamarbeidet for Ås læringssenter med Frogn og 

Vestby vil gi inntekter til Ås kommune. 
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6.6.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 2018 Ås 2019 Kostragruppe 

07 
Akershus (-

2019) 
Landet 

uten Oslo 
Prioritet      
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og 
sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) **) 

1 146 1 229 1 481 1 427 1 671 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av 
samlede netto driftsutgifter (B) 

4,5 % 4,1 % 4,9 % 5,1 % 5,6 % 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år (B) **) 

4 458 4 385 5 487 5 507 6 159 

Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. 
pr. innbyggere 20-66 år (B) **) 

406 388 458 528 604 

Produktivitet      
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 
mottaker (B) 

54 309 59 764 47 834 59 699 50 068 

Dekningsgrad      
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

37,3 % 39,7 % 38,5 % 42,3 % 41,5 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere i alderen 20-66 år (B) **) 

3,2 % 3,3 % 3,9 % 3,3 % 4,4 % 

Kvalitet      
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) 9 9 0 0 0 

Andre nøkkeltall      
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B) 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 

Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall 
personer 

16 20       

Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer 14 5       

Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av 
anmodning (B) 

87,5 % 25,0 % 58,1 % 28,0 % 27,8 % 

Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall 
personer 

16 10       

Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av 
anmodning (B) 

100,0 % 50,0 % 96,7 % 96,6 % 99,0 % 

Innvandrere i arbeid (prosent)           

Innvandrere i prosent av befolkningen 18,3 % 18,7 %       

Tilskudd fra IMDi (kr) 28 011 971 26 297 405   1 097 790 211   

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Prioritet: Prioriteringsindikatorene sier noe om hvor mye av egne penger 

kommunen "velger" å bruke på dette tjenesteområdet. Ås har gått ned 

sammenlignet med 2018 og ligger lavere enn både kostragruppe 7, Akershus og 

landet forøvrig. I 2019 har stillinger stått vakante som følge av sykefravær og 

det er ikke ansatt når ansatt har sluttet grunnet omstillings- og innsparingskrav. 

Produktivitet: Produktivitetsindikatorene sier noe om hva det koster å produsere 

en enhet av tjenesten. Kostnadene pr. mottaker har økt siden 2018, og Ås ligger 

høyt i forhold til kostragruppe 7 og landet. Ås er på nivå med Akershus. 

Kostnadene i Ås har bitt høyere da det er flere brukere med sammensatte 

utfordringer som trenger mer hjelp til å skaffe seg jobb/beholde jobb. Videre 

spiller de høye boligprisene en vesentlig rolle her da 40% av Ås sine utgifter til 

sosialhjelp går til utgifter knyttet til bolig. 
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Videre har stønadslengden økt fra 4,8 måneder til 5,6 måneder. Årsaken til dette 

er sammensatt, men hovedårsakene er manglende kapasitet til oppfølging og 

flere bruker med mer sammensatte utfordringer. 

Dekningsgrad: Dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av 

en tjeneste. Som forventet er den økt noe fra 2018 til 2019 grunnet både 

endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, samt at flere nå har 

sammensatte utfordringer som gjør at de har utfordringer med å skaffe seg 

arbeid/beholde arbeid. Ift. landet og Akershus ligger Ås noe lavere og det er 

positivt. 

Andre nøkkeltall: Faktisk bosetting: 5. Dette stemmer ikke. Tallet er 10 iht. 

vedtak. 

6.6.3 Utvikling av tjenesten 

I 2019 jobbet NAV Ås med å prioritere ressurser til selv å utføre tidlig og tett 

arbeidsrettet oppfølging. 

I den anledning ble organisasjonsutviklingstiltaket individuell jobbstøtte (IPS) 

forberedt. I IPS sees helse og arbeidsdeltakelse i sammenheng og brukerene 

følges tett opp av en jobbspesialist samtidig som de mottar medisinsk 

behandling. NAV-kontorene i Follo har jobbet sammen for å forberede en felles 

søknad til Helsedirektoratet om implementeringsstøtte til dette.  

Søknadsfristen for IPS var 01.30.19 og iverksettelse vil finne sted rundt 

september 2020. 

I tillegg til forberedelser til IPS jobbet NAV Ås med å øke 

inkluderingskompetansen hos de ansatte gjennom veiledningsplattformen. Å 

inkludere utsatte grupper i arbeidsmarkedet krever tidlig og tett arbeidsrettet 

oppfølging. 

NAV Ås har dessuten i 2019 omdefinert ressurser innenfor egen ramme slik at 

prioriterte brukergrupper sikres tett oppfølging. Dette gjelder unge under 30 år, 

brukere med nedsatt arbeidsevne grunnet sykdom, langtidsledige og innvandrere 

utenfor EU/EØS-området. 

Brukermedvirkning står sentralt i NAV Ås sitt arbeid. Den individuelle 

brukermedvirkningen dreier seg om "Ingen sak om meg uten meg". Det er 

brukeren som er sjef i eget liv. På systemnivå må brukerutvalget speile 

tjenestene og brukergruppene i kontoret. NAV Ås har gjennom hele 2019 hatt 

jevnlige møter i brukerutvalget. 

I 2019 har NAV Ås arbeidet med å digitalisere søknadsbehandling etter lov om 

sosiale tjenester. I november ble elektronisk arkiv tatt i bruk og kontoret meldt 
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inn for påkobling til digisos. I tillegg til dette har det kommet flere nye leveranser 

i statlige fagsystemer som sikrer bedre samhandling mellom bruker og NAV. 

Når det gjelder Ås læringssenter, har det de siste årene vært en merkbar 

nedgang i antall flyktninger bosatt i Ås kommune. De som har krav på 

norskopplæring eller grunnskole for voksne, er en uensartet gruppe. Mens noen 

er analfabeter, har andre mange års universitetsutdanning bak seg. Deltakerne 

må innplasseres i grupper etter forkunnskaper og tidligere skolegang, i tråd med 

introduksjonsloven og opplæringsloven. Frogn og Vestby kommuner sto uten 

tilbud til sine kandidater etter introduksjonsloven da Follo kvalifiseringssenter ble 

besluttet nedlagt. Etter en henvendelse til Ås, ble det enighet om å utvikle et 

vertskommunesamarbeid om kandidater etter introduksjonsloven fra 1.1. 2020.  

Det ble enighet om at senteret ble omdøpt til Ås læringssenter. Læringssenteret 

måtte ansette noen få nye medarbeidere – deler av opplæringstilbudet er styrket 

og læringssenteret reorganisert. En av følgene er at dette tjenestetilbudet blir 

rimeligere for Ås kommune ettersom kostnadene fordeles på tre kommuner. 

 

6.7 Tjenester til hjemmeboende 

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder/tjenester: 254 Pleie, 

omsorg, hjelp til hjemmeboende, 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede – 

aktivitetstilbud til eldre og personer med funksjonsnedsettelser og personer som 

har en psykisk lidelse og/eller en rusutfordring. 

6.7.1 Økonomi 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Aktivisering eldre og funksjonshemmede 16 888 15 330 18 176 18 356 1 468 8,0 % 
Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 134 238 124 142 120 368 124 268 -9 970 -8,0 % 

Sum 151 127 139 473 138 544 142 624 -8 502 -6,0 % 

 
 
Beløp i 1000      
 Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 164 073 149 143 159 965 162 445 -1 628 

Sum Netto lønn 164 073 149 143 159 965 162 445 -1 628 

Andre driftsutgifter 26 772 21 004 16 200 18 745 -8 027 

Sum Andre driftsutgifter 26 772 21 004 16 200 18 745 -8 027 

Inntekter -39 719 -30 675 -37 621 -38 566 1 153 

Sum Inntekter -39 719 -30 675 -37 621 -38 566 1 153 

Netto resultat 151 127 139 473 138 544 142 624 -8 502 

 

 

Resultatet på tjenesten hjemmeboende i 2019 ble et merforbruk på ca. 8,5 mill. 

kr. Dette fordeler seg med et mindreforbruk på aktiviseringstilbud aktivisering 

servicetjenester til eldre og funksjonshemmede og et merforbruk på tjenestene 
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til hjemmeboende. Mindreforbruket på aktivisering servicetjenester til eldre og 

funksjonshemmede er knyttet til seniorsenteret, frivillighetssentralen og 

ambulerende team. 

 

Hovedårsakene til merforbruket på tjenestene til hjemmeboende er: 

 

- Det ble ikke iverksatt tiltak for å nå fullt innsparingskrav og merutgifter 

på boligene, blant annet i forbindelse med oppstart ny bolig 

(Solplassen) på til sammen 3 mill. kr. 

- Reduserte refusjonsinntekter på ressurskrevende brukere på 2 mill.kr. 

- Større belastning på psykiatri-/rusbolig en budsjettert og reduserte 

tilskudd fra staten enn forutsatt på 2 mill.kr. 

- Ikke tatt høyde for vikarutgifter ved full ferieavvikling i 

hjemmetjenesten på 1,5 mill.kr. 
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6.7.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto 
driftsutgifter til plo (B) 

4,8 % 4,7 % 4,9 % 5,4 % 5,1 % 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter (B) 

29,9 % 30,3 % 30,0 % 30,0 % 32,4 % 

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per 
innbygger  18 år og over (f234) (B) **) 

1 097 1 188 1 128 1 318 1 281 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 
driftsutgifter til plo (B) 

38,6 % 36,9 % 54,3 % 52,1 % 51,7 % 

Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester 
(i kroner) (B) 

263 018         

Dekningsgrad      
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 
0-66 år (B) 

16,7 %         

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 
67-79 år (B) 

10,2 %         

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 
80 år og over (B) 

7,2 %         

Kvalitet      
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning (prosent) 

72,5 % 79,7 % 77,0 % 74,1 % 77,7 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie 2,20         

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand 9,50         

 
**) Justert for utgiftsbehov 
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Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale 

nettodriftsutgifter - ligger i Ås kommune noe lavere en kostragruppe 7, fylket og 

landet uten Oslo. 

Når det gjelder tjenester til hjemmeboende (254) - andel av netto driftsutgifter 

til pleie og omsorg ligger Ås kommune betydelig under både kostragruppe 7, 

fylket og landet uten Oslo. Årsaken til dette er at der har vært prioritert å satse 

på institusjonsutbygging og drift framfor utvikling av tilbud i hjemmene. 

6.7.3 Utvikling av tjenesten 

 

Virksomhet Hjemmeboende  

Virksomhet hjemmeboende har vært pilot knyttet til sykefraværsarbeid. Det har 

vært tett samarbeid mellom NAV lokalt, NAV arbeidslivssenteret, BHT, org/pers 

og den enkelte avdelingsleder både gjennom forebyggende arbeid, hjelpe ansatte 

tilbake til arbeid samt bistå ansatte videre hvis ikke oppgavene i kommunen er 

forenlig med helsen. Dette har vært opplevd som en god lederstøtte i IA 

arbeidet. Denne piloten vil gå inn i virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging i 

2020. 

 

Virksomheten er godt i gang med prosjektarbeidet og omstilling av virksomhet 

hjemmeboende. Arbeidet kom først i gang høsten 2019, bla annet pga av at ny 

virksomhetsleder ble ansatt i april og måtte gjøre seg kjent i organisasjonen og 

med det omstillingsarbeidet som var gjennomført. Prosjektet er et resultat av 

omstillingsprosjektet og er en av de «vedtatte» konseptene det skal arbeides 

videre med. Innbyggerne i Ås, nettverk og frivillighet skal i større grad sees på 

som en ressurs for seg selv, være "sjef i eget liv" og de skal treffe kompetente 

medarbeidere som først og fremst skal gi gode råd og veiledningstjenester. Det 

arbeides med hva man kan gjøre før personene trenger bistand fra kommunen, 

hva må den enkelte ta ansvar for selv, hvilke ressurser har vedkommende rundt 

seg og hvilken teknologi kan tas i bruk. Kommunen må definere kriterier og 

innslagspunkt for tjenesten i tjenestetrappen. Fokuset må være på tidlig innsats 

og hverdagsmestring og at innbyggerne skal være trygge på å få tjenester fra 

kommunen når behovet er der. Prosjektet skal også vurdere om tjenesten er 

organisert på en klok og effektiv måte. En skal se hele kommunen som et VI og 

utnytte de muligheten det er å tenke helhet og sammenheng på tvers av 

virksomhetsområder. 

Erfaringen så langt med at bl.a. virksomhetslederne er samlet i kontorlandskap 

er svært gode. Dette gir oss en veldig god mulighet til å samhandle på tvers og å 

tenke helhet og at det er et VI i Ås. Kommunen har gjennom årene gitt gode og 

solide tjenester innenfor den enkelte enhet - nå er mulighetene økt til å se 

tjenestene på tvers og gi helhetlige tjenester, noe som vil være bærekraftig på 

sikt og er nødvendig for Ås. 
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Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen har hatt stor aktivitet gjennom året. Det har vært gjennomført 

ulike kurs, treningstilbud og individuelle samtaler. Det har også vært fokus på 

ernæring gjennom tilskuddsmidler - dette var svært populært. 

Velferdsteknologi  

Velferdsteknologiprosjektet i Ås kommune er nå over i en mer operativ fase. Det 

er valgt å fokusere på elektronisk medisindispenser, digitalt tilsyn og lokalisering 

GPS. Hjemmesykepleien er i gang med å benytte medisindispensere, noe som så 

langt ser ut til å være et godt tiltak for personene selv og for kvaliteten på 

tjenesten. Det vil bli utarbeidet en rapport for gevinstrealisering. Det jobbes med 

grunnlaget for anskaffelse sammen med andre kommuner deriblant 

Fredrikstad. Ås er aktivt med i det pågående velferdsteknologiprosjektet i Follo. 

Tjenesten er også så smått i gang med KompPro som for noen kan være en måte 

å få tilsyn på - dette er en skjerm med både lyd og bilde. 

Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmesykepleien har gjennom året hatt flere hjemmedødsfall enn tidligere. 

Dette er et krevende arbeid både knyttet til fag og økonomi. Ingen skal dø alene 

og kommunen skal i disse situasjonene gi god behandling, pleie og omsorg. Det 

er forøvrig jevnt trykk og mange utfordrende oppgaver i denne tjenesten. Det er 

også en økning i ressurskrevende tjenester gjennom ordningen brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA). 

Rus og psykisk helse 

Tjenesten har tatt imot en person som trenger omfattende tjenester og som det 

var knyttet stor usikkerhet til om man ville kunne gi tilstrekkelige tjenester til. Så 

langt kan en si at kommunen har lykkes med dette. Samtaletjenesten har ikke 

venteliste, men et stort trykk da de også har hatt flere sykmeldte. 

Helsedrift 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i denne enheten også dette året. Det spesielle 

har vært oppstart av utbygging av Moer sykehjem. Enheten er på mange måter 

navet for at dette arbeidet skal gjennomføres på en god måte, og som er mest 

mulig skånsom for både beboere og ansatte på sykehjemmet.  

Frivillighet  

Samarbeidsarenaer mellom frivillighet og hjemmebaserte tjenester fungerer bra. 

Det er i igangsatt felles ukentlige middagsmåltider for beboerne i 

omsorgsboligene. I tillegg er det knyttet privatpersoner til hjemmesykepleien 

som bistår med følge av pasienter til sykehus. Samarbeid med frivillige vil være 

viktig også framover. 
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Ljungbyveien/Hjemmeboende 

Ljungbyveien bolig og avlastning til barn og unge voksne har i 2019 vært preget 

av at Ljungbyveien er under ombygging. Det har likevel vært gitt avlastning til 

13 barn, ungdom og unge voksne.  

 

6.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

Tjenesteområdet omfatter resultatområde/tjeneste 253 Pleie- og 

omsorgstjenester i institusjon. Tjenesteområdet består i å gi tilbud til pasienter 

ved Ås demenssenter, Moer sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge.  

 

6.8.1 Økonomi 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 185 497 166 549 165 937 172 970 -12 527 -7,2 % 

Sum 185 497 166 549 165 937 172 970 -12 527 -7,2 % 

 

Beløp i 1000      
Status økonomi per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 185 218 172 126 171 697 176 831 -8 387 

Sum Netto lønn 185 218 172 126 171 697 176 831 -8 387 

Andre driftsutgifter 28 592 32 033 26 964 28 868 276 

Sum Andre driftsutgifter 28 592 32 033 26 964 28 868 276 

Inntekter -28 313 -37 610 -32 724 -32 729 -4 416 

Sum Inntekter -28 313 -37 610 -32 724 -32 729 -4 416 

Netto resultat 185 497 166 549 165 937 172 970 -12 527 

 

Sykehjemmene i Ås kommune har hatt et meget krevende år i 2019 hvor 

pasienttilgangen og gjennomstrømningen har vært høy, samtidig som 

oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten fører til stadig flere medisinsk 

krevende pasienter med ressurskrevende og kostbar behandling i sykehjem. 

 

Sykehjemmene i dag fremstår som «minisykehus» med helt andre krav til 

bemanning, kompetanse og utstyr enn for 10 år siden. Kommunen har ikke i stor 

nok grad maktet å ta dette inn over seg ifht kostnadsbildet. 

 

Merforbruket på institusjoner er også knyttet til: 

- høyt sykefravær, som har medført overtid 

- forsterket bemanning knyttet til ekstra ressurskrevende pasienter 

- ekstrahjelp i forbindelse med avvikling av lovpålagt ferie 

- manglende inntekter grunnet ledige senger 

- lavere refusjoner for ressurskrevende pasienter enn budsjettert 

I tillegg til dette stengtes ned en hel avdeling i 2019.  
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6.8.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 2018 Ås 2019 Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til 
plo (B) 

60,4 % 60,7 % 40,1 % 41,8 % 42,8 % 

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger 
(B) **) 

923 1 159 826 931 1 042 

Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass 

1 291 925 1 431 304 1 243 925 1 264 622 1 275 646 
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 Ås 2018 Ås 2019 Kostragruppe 
07 

Akershus  
(-2019) 

Landet uten 
Oslo 

Dekningsgrad      
Andel brukere i institusjon som har omfattende 
bistandsbehov: Langtidsopphold (B) 

75,8 %         

Andel brukere i institusjon som har omfattende 
bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold (B) 

34,4 %         

Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall 
institusjonsplasser (B) 

98,8 % 98,8 % 98,2 % 92,4 % 94,8 % 

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 
(B) 

74,5 % 72,2 % 82,7 % 89,8 % 90,4 % 

Kvalitet      
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 87,0 % 86,4 % 98,6 % 98,2 % 98,2 % 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) 0,64         

Økonomi      
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto 
driftsutgifter (B) 

11,7 10,7 12,2 14,2 12,8 

**) Justert for utgiftsbehov  
 

Samlede driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås (60,7%) er 

høyere enn gjennomsnittet av øvrige grupper (40,1%).  Dette skyldes blant 

annet en kombinasjon av høy dekningsgrad på institusjonsplasser og høye 

kostnader til institusjonslokaler som følge av at Ås kommune har nye bygg med 

høye avskrivingskostnader.  

I løpet av 2019 har Ås kommune som i 2018, hatt betydelige økte kostnader til 

pleie- og omsorg i institusjon. Ås kommunes utvikling er større enn øvrige 

gjennomsnitt. Bakgrunnen for dette er oppstart av avskrivninger på Moertunet i 

2019, samt at driften generelt sett har blitt dyrere. Som følge av økt kapasitet på 

demensplasser har tilbudet og kvaliteten på tjenesten økt.  Dette er imidlertid en 

kostbar tjeneste som øker kostnadsnivået.  

Kommunen ligger lavere (72,2% kontra kostragruppe 7: 82,7%) knyttet til 

brukertilpasset enerom med bad/wc og lavere 86,4% kontra 98,6% knyttet til 

plasser i enerom innenfor pleie- og omsorgsinstitusjoner.   

6.8.3 Utvikling av tjenesten 

 

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon  

Tjenesten omfatter resultatområde 253 pleie- og omsorgstjenester i institusjon. 

Tjenesteområdet består i å gi tilbud til pasienter ved Ås demenssenter, Moer 

sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge. Tjenesten har totalt 212 

årsverk, ca. 420 personer. Avdeling 1E med 6 plasser ble stengt 01.04.2019, da 

sykehjemmet skulle bygges ut. Antall pasienter i tjenesten totalt er 171 fordelt 

på somatisk langtidsavdeling, medisinsk korttidsavdeling, skjermet, forsterket 

skjermet, avlastningsbolig for barn og unge, kjøkken og vaskeri. 

Aktivitørtjenesten gir tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter for langtidsboere i 

sykehjemmet.   
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Videreutvikle aktuell velferdsteknologi og implementere ny                                         

E-rom er fortsatt ikke iverksatt på grunn av It-faglige utfordringer. Virksomheten 

kom ikke ordentlig i gang med omstillingsprosjektet, grunnet manglende 

enhetsledere og virksomhetsleder, samt oppstart av det som da ble kalt Ås 

demenssenter. De kom derfor ikke i gang med oppstillingsprosjektet, da de 

måtte prioritere ressursene inn i åpning og drift.  

Innføring av velferdsteknologiske løsninger på Moer og Moertunet jobbes det 

med. Moertunet er i tett dialog med firmaet Health Tech for utarbeidelse av 

legemiddeltraller som er samkjørt med pasientjournalsystemet Gerica. Her er 

samarbeidet kommet et godt stykke på vei og en håper at dette kan iverksettes 

som en pilotløsning på Moer i løpet av 2020.  

Krav til kompetanse på fagarbeider- og sykepleiernivå øker                           

Det er utfordrende å rekruttere rett kompetanse ift pasientenes behov og 

utfordringer. Få søkere spesielt på stillinger med krav om høyskoleutdanning. 

Vikarer er derfor oftest assistenter, så fravær erstattes ofte av vikar med lavere 

kompetanse. 

Utvikling og fleksibilitet i tjenesten krever samarbeid på tvers i helse og sosial og 

andre enheter med tanke på helhetlig tjenesteforløp                                                    

Det avholdes tverrfaglig og tverrenhetlig sammensatt tildelingsmøte for tildeling 

av institusjonsplasser med mål om å sikre riktig tjenestenivå og sørge for gode 

overganger mellom hjem og institusjon. 

Man ser at det fortsatt er et behov for økt økonomisk handlingsrom for å ivareta 

pasienter med særlige behov for spesialisert kompetanse. Det er derfor svært 

krevende å holde seg innenfor eksisterende rammer fordi det er et sterkt økende 

antall pasienter som krever omfattende sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging. 

Dette er vanskelig å løse innenfor eksisterende bemanningsplan, så påkrevde 

individuelle - eller gruppetiltak fører til økonomiske overskridelser. 

Målet for kommunen er at de som kommer på institusjon ikke kan gis annet 

faglig forsvarlig pleie og omsorgstilbud i kommunen  

Kontinuerlig arbeid som sikres blant annet ved tildelingsmøtene. 

Gjennomføre arbeidsgruppe i omstillingsprosjektet «Ny bemanningsplan og 

turnus for Moer sykehjem fra 2019». Prosjektet vil i forlengelsen også kunne 

gjennomføres på de øvrige enheter med døgnkontinuerlig tilbud 

Omfattende arbeid er gjennomført i arbeidsgruppa. Det jobbes med evaluering 

av arbeidet. Det er gjennomført en stor ansattundersøkelse. Resultatet av 

arbeidsgruppen ble oppstart av vikarpool med 10 årsverk med fagarbeidere. 
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6.9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Tjenesteområdet omfatter følgende 9 resultatområder/tjenester: 301 

Plansaksbehandling, 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering, 303 

Kart og oppmåling, 315 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak, 325 Kommunal 

næringsvirksomhet (Tilrettelegging og bistand for næringslivet), 329 

Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, 335 Rekreasjon i 

tettsted, og 360 Naturforvaltning og friluftsliv. 

 

6.9.1 Økonomi  
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Plansaksbehandling 4 190 6 089 6 327 7 061 2 871 34,3 % 
Bygge-, delesaksbehandling og seksjonsering -808 623 -3 127 -3 033 -2 225 -73,4 % 
Kart og oppmåling 2 054 751 1 041 2 110 56 2,7 % 
Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak 52 50 84 84 32 38,5 % 
Kommunal næringsvirksomhet 0 0 0 0 0 0,0 % 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1 124 406 390 396 -728 -183,8 % 
Landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling 

1 207 1 114 1 167 1 163 -44 -3,8 % 

Rekreasjon i tettsted 3 205 3 379 3 197 3 477 272 7,8 % 
Naturforvltning og friluftsliv 3 291 2 952 3 411 4 580 1 289 28,1 % 
Kulturminnevern 0 24 0 0 0 0,0 % 

Sum 14 314 15 388 12 490 15 838 1 524 6,8 % 

 
Beløp i 1000      
Status økonomi per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 22 029 22 273 23 432 22 974 945 

Sum Netto lønn 22 029 22 273 23 432 22 974 945 

Andre driftsutgifter 15 094 11 677 11 195 16 128 1 034 

Sum Andre driftsutgifter 15 094 11 677 11 195 16 128 1 034 

Inntekter -22 809 -18 562 -22 137 -23 264 -455 

Sum Inntekter -22 809 -18 562 -22 137 -23 264 -455 

Netto resultat 14 314 15 388 12 490 15 838 -1 524 

 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø endte med et mindreforbruk 

på ca 1,5 mill. kr. Hovedårsaken til mindreforbruket til fysisk planlegging i 2019 

er knyttet til konsulenttjenester. 

Merforbruk på byggesak skyldes mindreinntekter, med avvik mellom budsjettert 

inntektskrav og faktiske inntekter i 2019. I tillegg har byggesak hatt utgifter til 

regionreformen (bytte av kommunenummer) og avdrag på betaling av 

arkeologiske utgraving. Avviket dekkes av selvkostfond. 
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6.9.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter 
beløp pr innb (kr) 

0 0 42 76 193 

Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) **) 

63 52 115 51 131 

Netto driftsutgifter  til tilrettelegging og bistand for 
næringslivet i prosent av samlede netto (B) 

0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) **) 37 99 101 98 110 
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 Ås 
2018 

Ås 
2019 

Kostragruppe 
07 

Akershus  
(-2019) 

Landet uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per 
innbygger (B) **) 

143 171 131 163 138 

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. 
Kroner (B) **) 

367 245 358 395 429 

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) 299 205 228 282 285 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) 
**) 

166 155 142 163 239 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

20 55 50 40 143 

Grunnlagsdata (Nivå 3)      
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist 
(dager) 

20 14 42 46 33 

Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist 
(dager) 

16 12 21 20 18 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ås kommune har de siste årene hatt lave utgifter til tjenesteområdet, men 

utgiftene økte i 2018 grunnet økt aktivitet til plan- og 

reguleringsarbeid. Driftsutgiftene til plansaksbehandling har imidlertid gått noe 

ned fra 2018. Sammenliknet med kostragruppe 7, Akershus og landet forøvrig er 

driftsutgiftene til plansaksbehandling forholdsvis lave.  

Angitte 14 dagers saksbehandlingstid for 12-ukerssaker på byggesak er feil og 

riktig tall skal være 26 dager. Angitte 12 dager saksbehandlingstid for 3-

ukerssaker er også feil og skal være 17 dager. Sammenliknet med kostragruppe 

7, Akershus og landet forøvrig er saksbehandlingstiden i kommunen lav.  

6.9.3 Utvikling av tjenesten 

 

Plansaksbehandling 

Arbeidet med kommuneplanen er i gang. Som del av arbeidet har det vært 

jobbet med et planprogram som legges fram til politisk behandling våren 2020.  

I 2019 er det arbeidet med 24 reguleringsplaner. Av disse er det 17 private 

planer som er i prosess mellom planinitiativ og vedtatt plan.  I arbeidet med 

private reguleringsplaner gjennomføres det hyppige møter mellom 

administrasjonen og tiltakshaver/ansvarlig søker. 6 private reguleringsplaner er 

vedtatt i 2019 hvorav reguleringsplanene for Brekkeveien 19 m.fl og Solberg Øst 

har vært av de mest omfattende. I tillegg er arbeidet med et høringsutkast for 

områdereguleringsplan for Tømrernes feriehjem/Askehaugåsen og Dyster-Eldor 

2, samt endelig plan for Grenseveien/Myrfaret i sluttfasen. 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområdet og detaljreguleringsplan for 

Europankvartalet er kommunale planer det har vært jobbet mye med. 

Kommunestyret vedtok områderereguleringsplanen for Ås sentralområde i 

oktober og denne planen legger rammene for den videre utviklingen av 

sentralområdet. Områdereguleringsplanen skal følges opp med private 
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detaljreguleringer. Grunneierne i Europankvartalet har lagt fram en skisse til 

utviklingen av kvartalet. Denne skissen vil sammen med rådmannens 

tidligere forslag til detaljreguleringsplan for kvartalet danne grunnlaget for en 

privat reguleringsplan.   

Boligpolitisk plan med tiltaksplan ble vedtatt i 2019. 

Kart og oppmåling  

Det ble gjennomført 57 oppmålingsforretninger i 2019, 12 færre enn foregående 

år. 

Bygge- og delesaksbehandling.  

Det ble behandlet 326 bygge- og delesøknader i 2019, 15 færre enn foregående 

år. 

Eierseksjonering 

Det ble behandlet 26 seksjonerings- og reseksjoneringssøknader i 2019, en 

økning på 10 fra foregående år. 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 

Det er en utfordring å få realisert attraktive næringsbygg og egnede 

næringsarealer. I planprogrammet til kommuneplanen inviterer kommunen 

grunneiere og andre til å komme med innspill til arealer som kan disponeres til 

næringsformål.   

Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling  

2019 var et gjennomsnittlig avlingsår for landbruket i Ås. Landbrukskontoret har 

utført forvaltningsoppgaver som normalt. Det har vært spesiell satsing på 

miljøtiltak i landbruket. Innenfor næringsutvikling har det vært stor interesse for 

utbygging av korntørker med bioenergianlegg på kornbruk, mindre interesse for 

utvikling av tilleggsnæringer. Follo landbrukskontoret lager en egen årsmelding 

med detaljer om virksomheten. 

Rekreasjon i tettsted  

I alle plansaker er det fokus på å ivareta og legge til rette områder for 

rekreasjon. I skole- og barnehageutbyggingsprosjektene er det fokus på at 

uteområdene skal være attraktive nærmiljøområder. 

Naturforvaltning og friluftsliv 

Kommunen har søkt om og mottatt 3,6 mill. kr til et 3-årig prosjekt med formål 

å etablere attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge. 

Prosjektleder har etablert et godt samarbeid om etablering av møteplasser med 

flere lag og foreninger i kommunen. I tillegg til etablering av fysiske møteplasser 

som gapahukene og Lionslunden jobbes det med åpne 

"møteplassarrangementer" som gratis kino, Moro i parken osv.  
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Plan for naturmangfold med tiltaksplan ble vedtatt av kommunestyret i oktober. 

Det er utført bekjempelse av fremmede uønskede arter på kommunens egne 

områder, samt langs bekker som renner over kommunegrensene. I samarbeid 

med Ås turlag og andre frivillige har turstier blitt rustet opp og skiltet og det er 

planer for videre arbeid. 

 

6.10 Administrasjon og styring 

Tjenesteområdet omfatter følgende tre resultatområder/tjenester: 100 Politisk 

styring, 110 Kontroll og revisjon og 120 Administrasjon. Tjenesten omfatter i 

hovedsak den administrative ledelsen, sentraliserte stabs- og støtteenheter i 

tillegg til politiske organer. Tjenesten gir støtte og rådgivning til utøvende 

enheter, utøver ledelse og organisasjonsutvikling.  

 

6.10.1 Økonomi 

  

Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Politisk styring 7 970 6 679 10 465 10 034 2 064 20,6 % 
Kontroll og revisjon 1 889 1 695 1 938 1 938 49 2,5 % 
Administrasjon 68 943 57 591 55 761 66 432 -2 511 -3,8 % 

Sum 78 802 65 964 68 164 78 404 -398 -0,5 % 

 

  
Beløp i 1000      
Økonomistatus per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 51 395 40 991 46 125 49 787 -1 608 

Sum Netto lønn 51 395 40 991 46 125 49 787 -1 608 

Andre driftsutgifter 35 226 31 988 27 094 34 172 -1 054 

Sum Andre driftsutgifter 35 226 31 988 27 094 34 172 -1 054 

Inntekter -7 817 -7 015 -5 055 -5 555 2 262 

Sum Inntekter -7 817 -7 015 -5 055 -5 555 2 262 

Netto resultat 78 804 65 964 68 164 78 404 -400 

 

Tjenesteområdet har et merforbruk 400 000 kr som blant annet skyldes høyere 

utgifter til organisasjonsendringer enn budsjettert. Videre har det vært mye 

arbeid knyttet til avvikling av IKT Follo og etablering av nytt IKT samarbeid med 

Frogn og Vestby og nye driftsløsninger for kommunens IKT systemer.  
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6.10.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb 
(B) **) 

4 521 5 130 5 301 5 678 5 714 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. 
innb (B) **) 

344 405 419 372 479 
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 Ås 
2018 

Ås 
2019 

Kostragruppe 
07 

Akershus  
(-2019) 

Landet uten 
Oslo 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i 
kr. pr. innb (B) **) 

96 99 99 84 121 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. 
innb (B) **) 

3 216 3 752 4 083 4 390 4 341 

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 
(B) **) 

431 522 305 434 407 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) 
**) 

2 132 2 620 2 909 2 970 3 138 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb 
(B) **) 

4 236 4 898 4 764 5 053 5 099 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av 
totale netto driftsutg (B) 

6,2 % 6,7 % 7,1 % 6,9 % 7,2 % 
 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 

Ås kommune har økt litt i kostnader sammenlignet med 2018 på administrasjon 

og styring. Men kommunen ligger fortsatt under sammenlignbare grupper i 2019. 

 

6.10.3 Utvikling av tjenesten 

  

Digitalisering  

Det pågår til enhver tid viktige utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering. 

Digitaliseringen påvirker både innbyggere, politikere og ikke minst interne 

arbeidsprosesser og egne ansatte. 

«Digitalt førstevalg» ble startet opp i 2017 som et prosjekt. Målet har vært 

at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg i dialogen med Ås 

kommune. Digitalt førstevalg skal også gjelde i interne arbeidsprosesser.  

 

Det var vært 50 digitaliseringsprosjekter på lista for 2019. 19 av disse er nye, 

mens 31 er videreført fra 2018. Prosjektene er fordelt slik:  

- 6 prosjekter: Teknikk, samfunn og kultur  

- 9 prosjekter: Oppvekst og opplæring  

- 17 prosjekter: Organisasjon og fellestjenester 

- 18 prosjekter: Helse og mestring  

Noen sentrale utviklingstiltak i 2019: 

- Ny lov om folkeregistrering – ny lov trådte i kraft 2018, virksomheter som 

utfører tjenester med behov for tilgang på taushetsbelagte opplysninger ble 

derfor kartlagt. Dette for å sikre at fagsystemene hadde korrekte tilganger.  

- Nytt kommunenummer - Fra 1.1.2020 er vårt kommunenummer 3021. 

Flere av kommunens it-systemer bruker kommunenummer eller data fra 

Kartverket, Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Matrikkel. Systemene som 

var berørt av endringen ble sikret slik at tjenesteområdene fikk en god 

overgang til nytt nummer.  
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- Avvikling IKT Follo – Ved nedleggelse av IKT Follo har det vært behov for å 

etablere nye løsninger for flere av IKT systemene.  Økonomisystemet UBW 

ble overført til skyløsning.  

- Etablering av StorFollo IKT - I forbindelse med etableringen av StorFollo 

IKT, kommunens it-systemer kartlagt med oversikt over avtaler, 

leverandører, bruksområde og andre nøkkelområder. En samlet oversikt er 

viktig for å gjøre en effektiv avtaleforvaltning og et grunnlag for felles 

infrastruktur for å ivareta krav til sikkerhet i plattform og løsninger. 

- Digitale politikere – Alle politikere bruker nettbrett og Teams til 

samhandling og sakspapirer. Dette gjør at det spares mye tid til å kopiere 

opp og sende ut fysiske sakspapirer, og det gir nye og tidsriktig 

funksjonalitet i forhold til kommunikasjon og samhandling.  

Organisasjonsutvikling  

Fra 1.1.2019 ble en ny organisasjon med et nytt ledernivå etablert. Klargjøring 

av systemer, rutiner og prosesser for ny organisasjon har vært et omfattende 

arbeid i 2019. 

Anskaffelser  

Det er i 2019 utarbeidet en innkjøpsstrategi og kommunens rutiner og prosesser 

på området er revidert. I den nye innkjøpsprosessen er fokus på 

samfunnshensyn i anskaffelser i større grad ivaretatt.  

 

6.11 Eiendomsforvaltning og utleie 

Tjenesteområdet omfatter følgende 8 resultatområder/tjenester: 121 

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 Administrasjonslokaler, 221 

Førskolelokaler og skyss, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 265 

Kommunalt disponerte boliger, 381 Kommunale idrettsbygg og anlegg, 386 

Kommunale kulturbygg.  

 

6.11.1 Økonomi 

 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 6 041 6 578 7 950 6 846 805 11,8 % 
Administrasjonslokaler 10 774 8 761 19 133 21 588 10 814 50,1 % 
Førskolelokaler og skyss 13 157 13 708 7 793 12 675 -482 -3,8 % 
Skolelokaler 67 985 48 479 33 639 53 622 -14 363 -26,8 % 
Institusjonslokaler 23 937 18 770 11 871 24 910 973 3,9 % 
Kommunalt disponerte boliger -3 663 -340 -16 128 -11 400 -7 737 -67,9 % 
Kommunale idrettsbygg og -anlegg 23 064 14 394 5 464 13 485 -9 578 -71,0 % 
Kommunale kulturbygg 4 217 4 083 2 976 4 554 337 7,4 % 

Sum 145 511 114 434 72 698 126 280 -19 231 -15,2 % 
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Beløp i 1000      
Status økonomi per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 46 480 41 673 44 636 45 290 -1 190 

Sum Netto lønn 46 480 41 673 44 636 45 290 -1 190 

Andre driftsutgifter 139 574 108 880 57 288 110 466 -29 108 

Sum Andre driftsutgifter 139 574 108 880 57 288 110 466 -29 108 

Inntekter -40 542 -36 119 -29 226 -29 476 11 066 

Sum Inntekter -40 542 -36 119 -29 226 -29 476 11 066 

Netto resultat 145 511 114 434 72 698 126 280 -19 231 

 
 

Resultatet på tjenesten eiendom i 2019 ble et merforbruk på ca. 19,4 mill. kr. 

Hovedårsaken til avviket var en prinsippendring for føring av leieutgifter på 

modulskolen, Ås stadion, fra investering til drift (13 mill. kr). I tillegg var 

energiutgiftene (3,3 mill. kr) og vedlikeholds- og renholdsutgiftene høyere enn 

budsjettert. 
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6.11.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) **) 

339 311 335 340 307 

Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i 
kr. pr. innb (B) **) 

526 564 363 491 452 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i 
kroner 

557 1 765 2 260 1 901 1 553 

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger 
(B) **) 

431 522 305 434 407 

Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B) **) 674 637 579 564 566 

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B) **) 923 1 159 826 931 1 042 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per 
innbygger (B) **) 

5 617 7 343 5 018 5 865 5 573 

Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer 
(F121) per innbygger (B) **) 

323 292 312 317 299 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 
(B) **) 

681 1 237 413 745 590 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 
(B) **) 

201 204 176 251 285 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 
år (B) **) 

19 560 26 954 18 328 20 204 19 315 

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B) **) 2 384 3 292 2 406 2 624 2 384 

Produktivitet      
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i 
kommunal barnehage (B) 

12,5 12,2 9,1 9,9 10,0 

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B) 19,3 25,7 17,3 17,6 19,1 

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2) 705,0 609,0 587,0 611,0 600,0 

Dekningsgrad      
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B) 15 14 15 14 21 

Økonomi      
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 Ås 
2018 

Ås 
2019 

Kostragruppe 
07 

Akershus  
(-2019) 

Landet uten 
Oslo 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 122 153 82 131 102 

Andre nøkkeltall      
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 
1000 innbyggere (B) 

10 9 9 10 13 

Antall nye søknader per 1000 innbyggere (B) 4 4 3 3 5 

Antall søknader per 1000 innbyggere (B) 6 6 5 5 7 
**) Justert for utgiftsbehov 
 
 

Ås kommune ligger høyt på kostnader per innbygger til eiendomsforvaltning. 

Dette skyldes i hovedsak at kommunen ligger høyt på arealer per innbygger. 

Kostnaden vil øke ytterligere når Nordby barnehage, Moer sykehjem og Åsgård 

skole står ferdig.  

Ås kommune ligger særlig høyt på arealer for skolebygg, men ligger også høyt 

på institusjonslokaler, idrettsanlegg og førskolelokaler. Netto driftsutgifter til 

skolelokaler økte i 2019 som følge av oppstart av avskrivninger og helårseffekt 

av drift på Solberg skole. Netto driftsutgifter til institusjonslokaler økte som følge 

av oppstart avskrivninger og helårseffekt av drift på Moertunet. Netto 

driftsutgifter til kommunale idrettsbygg økte i 2019 som følge av økte 

avskrivninger og høyt vedlikehold av idrettsanlegg/svømmehall. 

Samlede driftsaktiviteter pr kvm har gått noe ned fra 2018 til 2019.  Dette 

skyldes at driftsaktivitetene har økt mindre enn økningen i totale arealer. Ås 

kommunes samlede driftsaktiviteter pr kvm ligger noe over kostragruppe 7 og 

omtrent på snittet for Akershus i 2019. 

Utgifter til vedlikehold per kvm har økt i 2019. Ås kommune ligger her over både 

kostragruppe 7 og Akershus.  Nivået er fortsatt lavt i forhold til et 

verdibevarende vedlikehold. Det er en utfordring som gjelder for hele 

kommunesektoren.  

Ås kommune har samlet sett høye utgifter til eiendomsforvaltning. Dette skyldes 

i hovedsak store arealer innen flere tjenesteområder.  

  

6.11.3 Utvikling av tjenesten 

 

Eiendom 

Eiendom har i løpet av 2019 klart å opprettholde aktiviteten på et tilfredsstillende 

nivå til tross for krevende budsjettrammer og omfattende omstillingsarbeid. Det 

vektlegges et systematisk HMS arbeid, og det har for 2019 bidratt til at det ikke 

er registrert skade eller ulykke med påfølgende fravær. Handlingsrommet har 

ført til strenge prioriteringer mht. hva som er utført med bygningsmassen, ut 

over å opprettholde funksjonaliteten.  
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Eiendom har hatt utfordringer ift arbeidsmiljø. Det er gjennomført omfattende 

kartlegging og forbedringer i 2018 og 2019. Arbeidet med organisasjonsutvikling 

av enheten fortsetter i 2020. En ekstern revisjon utført i 2019 av 

innkjøpsområdet viste behov for omstrukturering og endring av rutiner og 

kontroll. Arbeidet er igangsatt, og vil fortsette i 2020. 

 

Administrasjon 

FDV-systemet Plania er i løpet av 2019 videreutviklet på flere 

områder. Rutine/system for innmelding av feil og mangler på bygg via Plania er 

innført hos alle brukerne i kommunen og fungerer bra.  Elektronisk brannbok i 

Plania ble innført for brannvernledere på alle skolene. Barnehager og øvrige 

formålsbygg fortsetter i 2020.  Drift systematiserer sine arbeidsoppgaver og har 

også et bedre system for periodiske rutiner. Renhold er i gang med bruk av 

Plania i forbindelse med renholdsplanlegging og Plania utgjør et praktisk verktøy 

for renholderne. Bolig har brukt Plania til kontraktsoppfølging i flere år.  

Plania renholdsmodul for renholdsplanlegging er i oppstartsfase, og 

implementering vil fortsette. Det vil bli gjennomført pilotprosjekter i forbindelse 

med daglig renhold (for renholder). 

 

I 2020 vil det innføres integrasjon mot Agresso for elektronisk fakturering av 

husleie. 

 

Bolig 

I 2019 ble det inngått 42 nye leieavtaler i kommunale boliger, det er en nedgang 

på 10 fra året før. Fra og med 2019 det ble vedtatt å innføre bruk av depositum 

eller garanti ved utleie. De fleste boligsøkere som får leie kommunal bolig, er 

avhengig av å få garanti fra NAV. Pga. nødvendig saksbehandlingstid tar det 

derfor noe lengre tid fra vedtak om tildeling foreligger, og til boligen blir leid ut. 

Husleierestansene økte i 2019. Dette skyldtes for lite ressurser til å følge opp 

enkeltsaker. 

 

Renhold 

Det er gjennomført flere kompetanseutviklingstiltak i 2019. 9 renholdere har 

bestått fagprøve og 4 renholdere oppmeldt til eksamen. 

Det er gjennomført renhold i alle lokaler med kommunal virksomhet, og 

avdelingen har god dialog med brukerne. 

 

Drift og vedlikehold 

Prosessen for sammenslåing av avdelingene Drift og Vedlikehold ble gjennomført 

høsten 2019 og iverksatt 1.1.20. Arbeid med arbeidsmiljø, kulturendring og  

forbering av arbeidsprosesser og rutiner startet høsten 2019 og prioriteres høyt 

videre i 2020.  

 

I hht viktige lovpålagte krav til brannsikkerhet må nye rutiner innføres i den 
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daglige driften alle kommunes bygg og lokaler. Dette arbeidet vil fortsette i 

2020. 

 

I EPC-prosjektet er det gjennomført mange små og store tiltak på 19 av 

kommunens eiendommer for å spare energikostnader i årene som kommer. Det 

gjenstår noen tiltak, blant annet vindusutskiftning på Ås Kulturhus, samt 

kompletterende arbeider på varmepumpe-installasjoner, energimerking, 

funksjonstesting og Enova-rapportering.  Det forventes at prosjektet skal være 

ferdigstilt høsten 2020 og energibesparelse kan måles i 2021. 

 

Vedlikehold gjennomførte 22 planlagte prosjekter. I tillegg ble det gjennomført 

noen akutte prosjekter og mindre oppdrag. Ca. 90 % av de planlagte 

vedlikeholdsprosjektene ble gjennomført.   

 

Planer og fremdrift for å hente inn vedlikeholdsetterslepet begrenses av 

rammebetingelsene, jfr. vedtak i KS 20. juni 2016 – sak 45/16 Overordnende 

målsettinger og strategier for vedlikehold av kommunale bygg. Alle tak og 

fasader ligger nå i tilstandsgrad (TG) 1 eller 2. Tiltak knyttet til inneklima på 

formålsbygg er kun i begrenset omfang prioritert som følge av begrensede 

ressurser.   

 

Vedlikehold har for første gang tatt inn lærling og i den forbindelse blitt godkjent 

lærebedrift.  

 

6.12 Samferdsel 

Tjenesteområdet omfatter resultatområde/tjeneste 332 Kommunale veier. 

Tjenesten har ansvar for forvaltning av det kommunale veinettet, inkludert 

parkering, trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

 

6.12.1 Økonomi  
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Kommunale veier 21 297 20 914 15 670 20 611 -686 -3,3 % 

Sum 21 297 20 914 15 670 20 611 -686 -3,3 % 

 
Beløp i 1000      
Status økonomi per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 4 723 5 419 4 695 4 734 11 

Sum Netto lønn 4 723 5 419 4 695 4 734 11 

Andre driftsutgifter 21 600 20 066 13 463 18 965 -2 635 

Sum Andre driftsutgifter 21 600 20 066 13 463 18 965 -2 635 

Inntekter -5 026 -4 571 -2 488 -3 088 1 938 

Sum Inntekter -5 026 -4 571 -2 488 -3 088 1 938 

Netto resultat 21 297 20 914 15 670 20 611 -686 
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Tjenesten har i 2019 hatt et merforbruk på ca 0,6 mill. kr primært på grunn av 

et økt vintervedlikehold på til sammen kr. 1,6 mill kr. Selv om vintrene ikke har 

vært så snørike de siste to sesongene, har det i perioder vært behov for mye 

strøing. Det har ellers kommet inn noe merinntekter på gravesøknader og 

parkeringsgebyr, og det er i tillegg benyttet midler fra bundet driftsfond for 

tiltaksplan trafikksikkerhet.  
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6.12.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har 
ansvaret for pr. 10 000 innb 

14 14 16 11 12 

Produktivitet      
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) 

142 029 139 143 101 271 154 156 99 652 

Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) 

157 486 162 086 105 469 170 396 106 709 

Dekningsgrad      
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede 
pr. 10 000 innb (B) 

7 7 20 9 16 

Antall utstedte parkeringstillatelser for 
forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B) 

202 194 157 143 113 

 
 

Det er stor forskjell på hvordan den enkelte kommune har innrettet 

samferdselstjenesten, men nøkkeltallene for 2019 viser at Ås kommune driver 

tjenesten dyrere enn gjennomsnittet for kostragruppe 07, men lavere enn 

Akershus.  

6.12.3 Utvikling av tjenesten 

Ås kommune har startet arbeidet med alternative transportformer til privatbilen, 

og kommunene skal gjennom sitt planarbeid tilrettelegge for økt gange, sykkel 

og kollektivreiser. Det skal planlegges for endret mobilitet: sykkel, gange, 

fossilfri transport og framtidige (teknologiske) mobilitetsløsninger. 

 

Etablering av ladeinfrastruktur ble dessverre nedprioritert i 2019 pga ressurs- 

situasjonen, men i 2020 vil det utarbeides et faglig grunnlag for behov for økt 

antall ladepunkter i Ås kommune og etablering av ladeinfrastruktur fremover. 

 

6.13 Brann og ulykkesvern 

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder/tjenester: 338 Forebygg 

av branner og andre ulykker og 339 Beredskap mot branner og andre ulykker.  

 

3.13.1 Økonomi  
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Forebygg av branner og andre ulykker 1 505 1 061 1 613 1 613 108 6,7 % 
Beredskap mot branner og andre ulykker 11 785 11 873 11 785 11 785 0 0,0 % 

Sum 13 291 12 934 13 398 13 398 107 0,8 % 

 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

96 
 

Beløp i 1000      
Status økonomi per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Andre driftsutgifter 15 708 15 312 16 027 15 707 -1 

Sum Andre driftsutgifter 15 708 15 312 16 027 15 707 -1 

Inntekter -2 417 -2 378 -2 629 -2 309 108 

Sum Inntekter -2 417 -2 378 -2 629 -2 309 108 

Netto resultat 13 291 12 934 13 398 13 398 107 

 
 
 

Tjenesten viser budsjettbalanse i 2019. 
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6.13.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre 
utrykninger pr. 1000 innbyggere 

18,4 17,3 14,7 19,1 16,6 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) **) 57 54 36 75 67 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) **) 598 611 666 637 845 

Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale 
netto driftsutg (B) 

1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,5 % 

Kvalitet      
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret +1) 

440 440 428 362 468 

 
**) Justert for utgiftsbehov 

 
 

6.13.3 Utvikling av tjenesten 

Tjenesten driftes av Follo Brannvesen IKS i tråd med føringer fra styret og 

representantskapet. 

 

6.14 Vann, avløp og renovasjonstjenester 

Tjenesteområdet omfatter følgende 7 resultatområder/tjenester: 340 Produksjon 

av vann, 345 Distribusjon av vann, 350 Avløpsrensing, 353 Avlsnett/innsamling 

av avløpsvann, 354, Tømming av slamskillere, septiktanker o.l. og 355 

Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.  

 

6.14.1 Økonomi 
Beløp i 1000       
Tjeneste Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Oppr. 

bud. 2019 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

Produksjon av vann 11 251 7 792 7 145 7 145 -4 106 -57,5 % 
Distribusjon av vann -7 576 -11 527 -16 446 -11 232 -3 656 -32,5 % 
Avløpsrensing 12 304 -7 712 15 385 15 385 3 081 20,0 % 
Avlsnett/innsamling av avløpsvann -14 541 4 159 -20 577 -15 182 -642 -4,2 % 
Tømming av slamskillere, septiktanker o.l -205 -933 -54 -53 152 286,9 % 
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av 
husholdningsavfall 

-249 -204 403 594 843 141,8 % 

Sum 984 -8 425 -14 144 -3 343 -4 328 -129,4 % 
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Beløp i 1000      
Status økonomi per konto Regnskap 

2019 
Regnskap  

2018 
Oppr. 

bud. 
Rev. bud. Avvik i kr 

Netto lønn 12 011 11 100 11 779 11 948 -63 

Sum Netto lønn 12 011 11 100 11 779 11 948 -63 

Andre driftsutgifter 71 814 72 288 52 919 66 363 -5 451 

Sum Andre driftsutgifter 71 814 72 288 52 919 66 363 -5 451 

Inntekter -82 840 -91 813 -78 842 -81 654 1 186 

Sum Inntekter -82 840 -91 813 -78 842 -81 654 1 186 

Netto resultat 984 -8 425 -14 144 -3 343 -4 328 

 

Merforbruket i 2019 skyldes dels høyere kostnader for kjøp av vann, samt 
tilbakebetaling av en større faktura til NMBU som følge av feilregistrert 

vannforbruk. 
 
Vann 

Finansiell dekningsgrad er 77,7 %. Gebyrinntektene har vært lavere enn 

gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2019 med 6,8 mill. kr. Det er 

negativt fond på kr 6.521.720, og dette må utlignes over en 5 års periode. 

 

Avløp 

Finansiell dekningsgrad er 108,8 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn 

gebyrgrunnlaget. Hovedårsaken er at de totale overføringene til/fra IKS’ene har 

vært lavere enn budsjettert. Selvkostfondet har økt i 2019 med 2,7 mill. kr. 

Det er over 31,8 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode. 

 

Renovasjon 

Finansiell dekningsgrad er 84,4 %. Gebyrinntektene har vært lavere enn 

gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2019 med 2,7 mill. kr. Det er over 

kr 3,6 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode. 
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6.14.2 KOSTRA Nøkkeltall 

 
 
 Ås 

2018 
Ås 

2019 
Kostragruppe 

07 
Akershus  

(-2019) 
Landet uten 

Oslo 
Prioritet      
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) (B) 1 119 1 409 1 043 1 115 1 190 

Produktivitet      
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

3 521 3 521 4 818 4 960 4 142 

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) (B) 

1 151 1 394 1 579 1 445 1 639 

Kvalitet      
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med 
kjent alder 

26,0 26,0   29,0 30,0 

Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann 347         

Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk 
behandling per innbygger (kommune) 

174 195       

Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år 
(m3/m/år) (B) 

2,3 2,6 2,8 3,6 3,9 

 

 

6.14.3 Utvikling av tjenesten 

I 2019 har andel lekkasjer på vann blitt redusert ved hjelp av et 

lekkasjesøketeam som systematisk søker etter vannlekkasjer. Kommunens 

rapporteringssystem viser at det nå er et lekkasjetap på 24%. Dette er noe 

høyere enn i 2018 (23%) og forklares med at det i 2019 oppstod flere, større 

lekkasjer som var utfordrende å finne. Lekkasjetallene på vann ligger fremdeles 

godt under landsgjennomsnittet som er 30%.  
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Det har også blitt investert i utstyr, og bil som kamerakjører ledningsnettet som 

har muliggjort mer systematisk søk etter innlekking av fremmedvann til 

spillvannsnettet. Dette systematiske arbeidet vil bli videreført i 2020. 

 

Nytt driftsovervåkningssystem for vann og avløp er etablert og satt i drift. 

Anlegget utvides fortløpende ved at nye pumpestasjoner for avløp kobles til også 

i 2020. Dette vil blant annet gi en bedre kontroll på driften og bedre oversikt 

over overløpsdriften på spillvann.  

 

Bygging av nytt høydebasseng på Aschjemskogen ble startet opp i 2019 og skal 

være ferdig i løpet av 2020.  

Målet om å 1% fornying av vann og avløpsnettet i 2019 (ca. 0,9%) er nær. 

Antall meter som ble fornyet i 2019 er 1403 m vannledning, 1185 m spillvann 

og 1513 m overvannsledning. Fornyingen av ledningsnettet fortsetter for fullt 

også i 2020.  

 

Det gjennomføres systematisk spyling av vannledninger ved eget personell samt 

inspeksjon og rengjøring av høydebasseng via innleid firma. Det har også blitt 

startet mer aktivt samarbeid på tvers av kommunene med tanke på fremtidig 

drikkevannsforsyning og reservevann. Her gjøres det arbeid i regi av både 

Fagrådet for Indre Oslofjord og dialog på initiativ med VAV. Ås forsetter 

samarbeid med Vestby vedrørende ny vannledning fra MOVAR.  

 

I Ås har en nå kildesortert matavfall i grønne poser for andre året på rad og 

gjennom en tilvenning til systemet og matavfallskampanjen «7 sekunder» i høst 

har mer matavfall blitt kildesortert i 2019 enn i 2018. Returpunkt har byttet navn 

til miljøpunkt, og det har også i år vært et fokus på å få ut flere miljøpunkt for 

glass- og metallemballasje i kommunen. Dette har resultert i at flere ressurser 

har havnet i riktige strømmer og ikke i restavfallet.  

 

Sommeren 2019 ble det lansert en ny betalingstjeneste for hjemmehenting av 

hageavfall, en tjeneste som ble svært godt mottatt av kommunens innbyggere. 

På denne måten kan man sikre at ressursene går i kretsløp og at hageavfallet 

kan bli til ny hagejord etter endt komposteringsprosess. 

På Bølstad gjenvinningsstasjon ble det ifra november 2019 innført lørdagsåpent 

også på vinterhalvåret. Dette har vært vellykket. Kundene er svært tilfredse og 

besøket har vært jevnt alle lørdager frem til nyttår. På Bølstad har også 

gjenbrukscontaineren blitt oppgradert med ny maling, hyller, lys og mer 

værbestandig bekledning, noe som har gjort denne ryddigere og mer attraktiv å 

bruke.  

Alle 4. klasser i Ås kommune ble også i 2019 invitert til besøk på Bølstad 

gjenvinningsstasjon. Besøket består av en innendørs opplæringsdel og en 

vandring rundt på gjenvinningsstasjonen. Det var i år bare to skoler som meldte 
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seg på, men dette er en tjeneste som også vil fortsette i de kommende årene. 

Det er viktig for at nye renovasjonstjenester og informasjon rundt renovasjonen 

når ut til innbyggerne.  

Follo Ren IKS var tilstede under SmakÅs i år for å møte innbyggerne og svare på 

de spørsmål de måtte ha. 
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7 Hovedsatsninger og verbalvedtak 
I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er 

beskrevet i Handlingsprogram 2019-2022.  

Strukturen i tabellen viser delmålene og nummererte tiltak, samt en rapportering 

for tiltaket per 31. desember 2019. 

7.1 Miljø 

 

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og 

tettstedsutvikling 

1 Rullere kommuneplanen Arbeidet med å rullere kommuneplanen er 

startet opp med sikte på å ha den vedtatt 

innen 2021.   

2 Større fokus på bruk av 

rekkefølgebestemmelser og 

utbyggingsavtaler for å sikre 

utvikling av felles infrastruktur.  

Det utarbeides egen fordelingsmodell for 

områdereguleringen for Ås sentrum. Denne 

sammen med rekkefølgebestemmelsene vil 

danne grunnlaget for etterfølgende 

utbyggingsavtaler. Maler og rutiner 

utarbeides som en del av grunnlaget. 

Arbeidet avventer avklaring av 

kryssløsningene på FV 152 

3 Fullføre arbeidet med en 

områdereguleringsplan for Ås 

sentralområdet 

Kommunestyret vedtok 

områdereguleringsplanen 23. oktober, med 

innsigelser fra Statens vegvesen knyttet til 

tre kryssløsninger. Forhandlinger og ev. 

mekling gjennomføres våren 2020.  

4 Fullføre arbeidet med en 

detaljreguleringsplan for 

Europankvartalet. 

Rådmannen la fram et planforslag i HTM i 

september 2018. På grunnlag av dette 

arbeider grunneierne frem et revidert 

forslag til reguleringsplan.  

5 Oppdatere boligprogrammet og 

rapportere på hvor boligveksten i 

kommunen har kommet og koble 

boligvekst til kapasitet i barnehager 

og skoler. 

Boligprogrammet ble oppdatert våren 2019  

i forbindelse med arbeidet med 

befolkningsprognoser og handlingsprogram 

2020-2023. 

6 Utarbeide en kommunal 

parkeringspolitikk.  

Arbeidet er igangsatt og vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2020. 

7 Gjennomføre livsløpsberegninger 

(LCC) og klimagassregnskap for nye 

kommunale byggeprosjekter  

Det er ikke igangsatt nye byggeprosjekter i 

2019. For nye prosjekter avklares 

miljøambisjoner og føringer gjennom egne 

politiske saker.  
8 Ett av kommunens 

utbyggingsprosjekter skal bygges 

med høy klima- og miljøstandard, og 

fortrinnsvis være et 

innovasjonsprosjekt. 

Det er ikke igangsatt nye byggeprosjekter i 

2019. For nye prosjekter avklares 

miljøambisjoner og føringer gjennom egne 

politiske saker. 
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9 I samarbeid med BaneNor, utarbeide 

en detaljreguleringsplan for 

stasjonsområdet. 

Administrasjonen har hatt et innledende 

samarbeid med BaneNor om utforming av 

stasjonsområdet, men BaneNor har stoppet 

arbeidet.  

10 Utarbeide en småhusplan til 

erstatning for eldre 

reguleringsplaner. 

Planarbeidet er igangsatt og varslet. 

11 Følge opp planinitiativ i tråd med 

plan- og bygningslovens 

bestemmelser.  

Kommunestyret har i 2019 vedtatt 6 

reguleringsplaner. 

12 Utarbeide kulturminneplan for hele 

kommunen. 

Arbeidet er startet opp. Kommunen har fått 

150 000 i støtte fra fylkeskommunen og 

riksantikvaren til arbeidet.  

13 Sikre bred involvering og folkelig 

mobilisering i planprosesser. 

I arbeidet med reguleringsplaner følges 

plan- og bygningsloves bestemmelser om 

medvirkning. I arbeidet med 

områdereguleringsplanen for Ås 

sentalområde har rådmannen hatt spesiell 

fokus på involvering og folkelig mobilisering 

utover kravet i plan- og bygningsloven.   

1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn 

14 Ved etablering og reforhandling av 

leasingavtaler skal 

nullutslippskjøretøy prioriteres der 

det er mulig. 

Det utarbeides en plan for hvordan 

bilbruken kan dreies mot 

nullutslippskjøretøy.  

Målsettingen vil bli hensyntatt ved 

reforhandlingene av leasingavtalene. 

15 Gjennomføre et prøveprosjekt med 

el-sykler istedenfor tjenestebiler der 

det er praktisk mulig.  

Det har ikke vært kapasitet til å 

gjennomføre dette i 2019 

16 Videreføre tilbudet om gratis 

miljøsertifisering av bedrifter i Ås 

2 bedrifter er resertifisert i 2019. 

17 Benytte rutiner for rapportering om 

energiforbruk og bevisstgjøre 

virksomhetene om energibruk på 

arbeidsplassen.  

Følges opp i etterkant av EPC prosjektet 

(høsten 2020). 

18 Gjennomføre EPC prosjekt for å 

redusere energibruken i kommunale 

bygg 

Arbeid pågår, det ventes at prosjektet skal 

ferdigstilles høsten 2020. Etter planen skal 

energibesparelse kunne måles fom. januar 

2021.  

19 I samarbeid med NMBU og Åspro 

videreutvikle bygdebike-ordningen 

Ordningen er utvidet fra 50 sykler til 100. 

Ny app og låsesytem er innført. Erfaringene 

med ordningen er positiv. 

20 Utarbeide handlingsplan for klima og 

energi i tråd med regional plan for 

klima og energi. 

 

Arbeidet er igangsatt og hovedutvalg for 

næring og miljø har vedtatt rammer for 

innhold, prosess og medvirking. Det ble 

gjennomført en omfattende 

medvirkningsprosess høsten 2019.  

1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet 
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21 Alle barne- og ungdomsskolene i 

kommunen deltar årlig i en 

kampanje som oppfordrer elevene til 

å sykle/gå til skolen. 

Skolene driver aktiv opplæring i trafikk i 

løpet av våren. Gå-til-skolen kampanjer 

igangsettes tidlig høst. 

22 Gjennomføre tiltak i henhold til 

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv.  

Flerbrukshallen på Rustad skole er bygget.  

Siste del av kyststien er utbedret. 

23 Merke turstier i egen regi, samt i 

samarbeid med velforeninger og 

andre frivillige og bedre 

informasjonen om turmuligheter i 

kommunen 

Arbeid pågår og fortsetter i 2020. 

24 Sikre gode anlegg for rekreasjon og 

fysisk aktivitet i tilknytning til skoler 

og barnehager.  

Løpende. Inntas i konkurransegrunnlaget 

ved kommunale byggeprosjekter 

25 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT Leieavtalen ble undertegnet 20. mai 2019. 

Det er nedsatt et samarbeidsutvalg for 

Breivoll med representanter fra 

administrasjonen, politisk ledelse og DNT 

Oslo og Omegn. Formålet med utvalget er å 

sikre  god dialog og gjennomføring av 

avtalens visjon og formål. 

26 Legge til rette for etablering av 15 

SMIL-møteplasser årlig på Breivoll og 

Ås sentrum i perioden 2019 – 2021.   

Prosjektleder har etablert et god samarbeid 

med flere lag og foreninger i kommunen. I 

tillegg til etablering av fysiske møteplasser 

som gapahukene og Lionslunden jobbes det 

med åpne "møteplass- arrangementer" som 

gratis kino, Moro i parken osv. Et mer 

aktivt arbeid for inkludering av barn og 

unge i fritidsarktiviteter (ALLEMED) er 

iverksatt. Arbeidet med Ås innbyggertorg er 

iverksatt.  
27 Gjennomføre tiltak i henhold til 

Tiltaksplan for sykling og gange. 

Kommunen fikk tildelt midler til inn innkjøp 

av en mobil sykkelhinderløye. Denne kan 

brukes på arrangemenrter og i skolens 

sykkelopplæring. G/S vei langs 

Grimsrudveien er i innledende arbeider 

1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig  

28 Ha tett dialog med sentrale aktører 

som NSB, Ruter, Flybussen og 

nabokommunene om 

kollektivtilbudet. 

Administrasjonen har jevnlig dialog med 

AFK, Ruter, Statens veivesen, BaneNor og 

Jernbanedirektoratet om både tog- og 

busstilbudet.   

1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås 

29 Videreutvikle elevrådene, 

ungdomsrådet og barn- og unges 

kommunestyre. 

Å ha ungdomsråd i kommunene ble fra  

2020 lovpålagt og det er økt fokus på 

medvirkning fra barn og unge i alle nivå av 

kommunens arbeid 

30 Involvere barn og unge i store 

reguleringsprosesser og tiltak som 

berører dem.  

Løpende 
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1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur 

31 Veilede og informere publikum om 

håndtering av hageavfall, 

hagerømlinger og brunskogsnegler. 

Info på kommunens nettsider om temaene i 

mai og juni, samt brev til huseiere med 

kjempebjørenkjeks på eiendommen. 

32 Bekjempe fremmede arter med høy 

økologisk risiko som truer biologisk 

viktige områder. 

Sommervikarer har drevet bekjempelse i 

sommer. Bekjempelsen har effekt. 

33 Følge opp plan for biologisk mangfold Planen ble vedtatt av kommunestyret 23. 

oktober. 

34 Sikre en pollinatorvennlig beplanting 

på kommunens arealer. 

Ivaretas i kommunale byggeprosjekter og 

ved drift av kommunens egne arealer. 

1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk 

35 Bedre tilgangen til kulturlandskapet 

ved å etablere turstier og løyper uten 

konflikt med landbruksinteresser. 

Tiltaket er drøftet med landbrukslaget. Det 

har ikke vært mulig å etablere konkrete 

prosjekter. Tilskudd kan fortsatt gis til bruk 

som søker om dette. 

36 36. Årlig arrangere SmakÅs festival, 

og bruke denne som virkemiddel til å 

stimulere økt tilbud av lokalt 

produserte landbruksvarer til 

nærmarkedet. 

SmakÅs festivalen ble arrangert 12. 

oktober.   
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7.2 Mangfold 

 

2.1 Barn og unge skal ha trygghet i hverdagen 

37 Kommunen skal ha minst to 

lærlingeplasser per 1000 innbygger 

I januar 2019 hadde kommunen 1,57 per 

1000 innbygger. Ås var da den kommunen 

i Akershus som hadde flest lærlinger per 

1000 innbygger. Lærlinger som er ferdig 

med læreløpet har gjennomført fagprøve. 

Rekruttering til lærlingeplasser er 

gjennomført og 15 nye lærlinger har 

begynt høsten 2019.  

 

Kommunen har nå 35 lærlinger.  
38 Gi informasjon om kommunens tilbud 

til barn og foreldre 

Det jobbes kontinuerlig med 

informasjonsarbeid til alle grupper både på 

nett, i sosiale medier og andre kanaler. 

39 Bevisstgjøre barn og unge om deres 

rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. 

Arbeides med. Det vil også være en viktig 

del av  - Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

arbeidet. 

40 Kommunen skal gi mer systematiske, 

helhetlige og koordinerte tjenester til 

barn og unge. Utføres i forbindelse 

med organisasjonsgjennomgangen. 

Kommunen har søkt og fått midler fra 

Buf.direktoratet og Helsedirektoratet til må 

implementere samhandlingsmodellen BTI. 

Implementeringarbeidet er i gang. 

41 Arbeid mot vold i nære relasjoner 

inngår som en del av kommunens 

beredskapsarbeid 

Kommunen er i gang med å revidere 

planen om vold i nære relasjoner 

2.1 Innbyggerne i Ås skal ha mulighet til å skaffe seg en inntekt  

42 Alle etater tilrettelegger og tilbyr 

praksisplass, språkpraksis, 

arbeidspraksis til kandidater via 

kommunen, NAV og 

utdanningsinstitusjoner. 

Virksomhetene/enhetene tar inn 

praksiskandidater og studenter/elever via 

utdannings-institusjonene. Dette gjøres 

gjennom hele året. 

43 Styrke arbeidet med grunnleggende 

ferdigheter i grunnskolen slik at 

elevene gis best mulig forutsetninger 

for å fullføre utdanning og/ eller 

komme i arbeid.  

Alle skolene i Ås følger den kommunale 

pedagogiske utviklingsplanen. Solberg 

skole har nå sendt inn søknad om å bli 

sertifisert som dysleksivennlig skole. 

44 Gi god karriereveiledning i 

ungdomsskolen og gi rådgivere 

kompetansehevende tiltak. 

Det gis kontinuerlig veiledning ved 

ungdomsskolen som ruster elevene til å ta 

riktige valg. 

2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune skal reduseres 

45 Opprettholde og utvikle tilbudet på 

frisklivssentralen i takt med endrede 

behov.  

De etablerte tiltakene gjennomføres, og 

noen individuelle samtaler. Det er ikke 

igangsatt nye tilbud/kurs så langt i år pga 

av sykdom. 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

107 
 

46 Gjennomføre prøveprosjekt 

skolemat.   

Begge ungdomsskolene har iverksatt 

prøveprosjekt med servering av skolemat. 

Fasilitetene ved kommunens to 

ungdomsskoler er svært ulike. Prosjektet 

avsluttes våren 2020. 

47 Utarbeide en boligpolitisk plan. Boligpolitisk plan med tiltaksplan ble 

vedtatt av kommunestyret 23. oktober. 

48 Integrere boligpolitiske hensyn i 

arealplanlegging (kommuneplan og 

reguleringsplaner). 

Tiltaket skal gjennomføres som 

oppfølgingen av boligpolitisk plan.   

2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle 

49 Oversette sentrale opplysninger om 

barnehager, skoler, kulturskole og 

bibliotek på kommunens nettsider til 

engelsk og eventuelt andre aktuelle 

språk. 

Alle områdene har engelsk oversettelse av 

sentrale opplysninger. 

50 Sikre praksisplasser og jobbtrening 

for innvandrere og flyktninger for å 

styrke integreringen, trene på bruken 

av norsk i dagliglivet og en hverdag 

som gir mening og motivasjon. 

Virksomhetene/enhetene følger opp dette 

og tar inn praksiskandidater i den grad de 

har mulighet. Dette gjøres gjennom hele 

året. 

51 Prosjektet utgikk i 2018 

52 Følge opp arbeidet med utbreding av 

velferdsteknologi, som en del av en 

vridning av tjenestetilbudet med 

fokus på egenmestring. (Eget 

delprosjekt i omstillingsprosjektet) 

Kommunen har et samarbeid om flere 

anskaffelser sammen med andre 

kommuner, bl a Fredriksad kommune. I 

hjemmesykepleien bruker nå flere 

personer medisindispensere og erfaringene 

så langt er svært positive, vi har også noe 

erfaring med at pasientene tar med seg 

dispenserne inn på korttidsopphold. Vi 

tester også ut i flere enheter, KompPro 

som er et kommunikasjonsverktøy. 
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7.3 Muligheter 
3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas 

utfordringer 

55 Undersøkende læringsmetoder, 

kritisk tenkning og refleksjon 

vektlegges i opplæringen. 

Det er gjennomført fire lærende nettverk 

for alle kommunens lærere, samt like 

mange nettverk for ledere med 

temadybdelæring, kompetansebegrepet, 

tverrfaglighet.  

56 Skolenes profesjonsfellesskap/ og 

læringsmiljø videreutvikles. 

I løpet av 2019 er det gjennomført fire 

felles samlinger for alle kommunens 

pedagoger med fokus på å utvikle 

profesjonsfelleskap. Alle skolene har 

utarbeidet og følger egne handlingsplaner 

for arbeidet med det psykososiale miljøet 

ved skolene. 

57 Ås kommune deltar i det statlige 

videreutdanningsprogrammet for 

lærere.  

Skoleåret 2019/2020 tar 17 lærere 

videreutdanning for lærere og 2 ledere tar 

rektorutdanning. 

58 Gi barn og unge læringsutfordringer 

ut fra deres nivå, dybdelæring. 

I løpet av inneværende skoleår er det 

gjennomført fire felles samlinger for alle 

kommunens pedagoger med fokus på å 

utvikle profesjonsfelleskap. De to første 

samlingene har vært drevet av en av 

utviklingsveilederne i Akershus og tema 

har blant annet vært kritisk tenkning. De 

to neste samlingene har hatt fokus på 

hvordan vi arbeider for å sikre alle elever 

en trygg og god skolehverdag. 

3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle 

59 Etterstrebe et helhetlig og 

oversiktlig integrering- og 

opplæringstilbud for voksne som 

har behov. 

Ås voksenopplæring har byttet navn til Ås 

læringssenter, og inngått et samarbeid 

med Frogn og Vestby. 

60 Ungdomsskolene tilbyr alternativ 

undervisning i form av flere 

varianter av praksisrettet arbeid.  

Arbeidet med å bruke Breivoll som 

alternativ opplæringsarena har vist seg å 

ta lenger tid enn antatt som følge av 

behov for endring av lokaler. Videre 

samarbeid med Breivoll er planlagt i 2020, 

med mål om å bruke dette området til 

alternativ opplæringsarena. Dette skjer i 

tillegg til de alternative oppleggene 

ungdomsskolene allerede driver.  

61 Barnehager og skoler samarbeider 

om oppfølging og opplæring i 

overgangen mellom barnehage og 

barneskole og mellom barne- og 

ungdomsskole.  

Det er utarbeidet en plan for alle 

overganger for barn i Ås kommune. Denne 

følges av alle parter. Planen evalueres i et 

årlig møte med representanter fra både 

barnehager, barneskoler og 

ungdomsskoler tilstede. 
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3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere 

62 Rullere og følge opp Ås kommunes 

næringsstrategi  

2016-28. 

Arbeidet med rullering av 

næringsstrategien utsettes til etter 

kommuneplanrulleringen.  

3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal 

styrkes 

63 Samarbeide med Campus Ås om 

årlig SmakÅs festival.  

Kommunen samarbeidet bl a med Campus 

Ås om gjennomføringen av festivalen i 

2019. 

3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, 

næringsliv og offentlig sektor 

64 Følge opp Ås kommunes 

næringsstrategi 2016-2028  

Gjennomførte tiltak er bl a koordinere 

arbeidet med Smak Ås og månedlige 

matmarkeder, møtefasilitator for 

sentrumsaktørene, administrasjon av 

etablerertjenesten og arbeid med en 

eventuell etablering av et inovasjonssenter 

på Ås.  

65 Delta aktivt i oppfølgingen av 

samarbeidsplattform for 

næringsutvikling. 

Kommunen leder samarbeidsplattformen 

og har dermed mulighet for å sette 

dagsorden. Et viktig tema i samarbeidet er 

næringsutvikling generelt og spesielt 

etablering av et innovasjonssenter. 

 

 

7.4 Kommunen som organisasjon 

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer 

66 Delta aktivt i Osloregionen,  

Follorådet, Follorådets faggrupper 

og andre faglige nettverk i Follo, 

Akershus og i regi av KS. 

Gjennomføres 

 

4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og 

framtidsrettet arbeidsgiver 

67 Utbedre infrastruktur for fiber og 

trådløst nettverk i det kommunale 

nettet.  

Vi har bygget ut trådløse nett  

i nybygg og startet jobb med  

å sikre det trådløse nettet med  

redundant løsning. Det er kablet opp klart 

til et par større oppgraderinger av 

trådløse nett i bygg som senere skal 

monteres. Arbeidet fortsetter i samarbeid 

med StorFollo IKT. 

68 Utarbeide en fremtidsrettet 

virksomhetsarkitektur 

Prosjektet ble stående på vent på grunn 

av etableringen av Stor Follo IKT. Ny 

felles arkitektur for Vestby, Frogn og Ås 

er påbegynt. 
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69 

 

Gjennomføre Omstillingsprosjektet 

2017-2020. Se nærmere 

beskrivelser i kapittel 5.17. 

 

Prosjektet følger planene, men har ikke 

klart å ta ut effekten i 2019 som 

forventet.  For ambisiøst omstillingskrav i 

forhold til flere faktorer som spilte inn. Ny 

organisering, mange nye ledere, 

omlegging av Agresso med lang nedetid 

og derav redusert kontroll, omlegging til 

Framsikt 

70 

 

Planlegge og gjennomføre 

lederutviklingstiltak knyttet til 

medarbeiderundersøkelsen og 

arbeidsstrategien. 

Det gjennomføres kompetansetiltak via 

virksomhets- og enhetslederforum, 

frokostmøter og deltakelse på annen 

ekstern og intern opplæring. 

Lederutviklingsprogram er under 

vurdering og planlagt iverksatt fra 2020. 

4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens 

tjenester 

71 Gjennomføre digitale løsninger som 

hovedløsning for informasjon og 

dialog mellom kommunen og 

innbyggere.  

 

Det hvar vært 50 digitaliseringsprosjekter 

på lista for 2019. 19 av disse er nye, 

mens 31 er videreført fra 2018. 

Prosjektene er fordelt slik:  

 

• 6 prosjekter: Teknikk, samfunn og 

kultur  

• 9 prosjekter: Oppvekst og opplæring  

• 17 prosjekter: Organisasjon og 

fellestjenester 

• 18 prosjekter: Helse og mestring 

72 Min kommunale side etableres med 

integrasjon mot fagsystemer som 

gir innbyggeren informasjon og 

status i kommunale saker.  

Forarbeidet for etableringen av Min side 

ble startet opp i 2019. Min side som 

portal etableres og lanseres som en 

innbyggerportal i 2020. 

73 Styrke dialogen mellom kommune, 

innbygger og folkevalgt i sosiale 

medier for større grad av 

medvirkning i utformingen og 

utviklingen av kommunale 

tjenester.  

Det har vært utført en rekke tiltak  i ulike 

prosjekter for å styrke dialogen mellom 

kommune, innbygger og folkevalgt i 

2019: 

 

- Kommunikasjonsstrategi med 

handlingsplan 2019-2022: 

 

- "Klar språk"prosjektet, 

- Digitaliseringstrategi 2019-2022 

- Epolitikerprosjektet 2019-2022  

 

Arbeidet videreføres i 2020 
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74 Kommunikasjonsstrategi med 

handlingsplan revideres 

Strategien er revidert og godkjent av 

rådmannens ledergruppe. Det arbeides 

med handlingsplan.  

4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet  

75 Gjennomføre årlige øvelser på 

beredskapsområdet. 

 

Kommunens hjemmesider oppdateres 

fortløpende med aktuell informasjon om 

beredskap. Så langt i år er det lagt ut 

nyhetssaker om egenberedskap og jod-

tabletter. 

Overordnet beredskapsplan og helhetlig 

ROS-analyse ligger tilgjengelig på 

intranett. Begge dokumenter er oppdatert 

i 2019. 

76 Definere tiltak som motvirker 

isolering av etniske eller religiøse 

grupper i befolkningen. 

Ås internasjonale kultursenter ved 

kulturskolen arbeider kontinuerlig med 

dette i samarbeid med de ulike etniske 

miljøene og trosretningene. Tiltak mot 

radikalisering i samarbeid med SLT-

koordinator. 

77 Informasjon om kommunens 

beredskapsarbeid oppdateres på 

kommunens hjemmesider. 

Revidert april 2019 

 

78 Arrangere et felles seminar med 

kommunens og NMBU sin 

kriseledelse.  

Kun medlem mellom 

beredskapkoordinator og NMBUs  

beredskapsleder 

4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med 

kommunen i utviklingen av samfunnet 

 Utrede og utvikle frivilligsentralens 

rolle og funksjon.  

 

Kommunens arbeid relatert til frivillige er 

under vurdering, inkludert 

frivilligsentralens rolle og funksjon. 

Frivilligmelding er laget og fremmes for 

endelig behandlig våren 2020. 

Frivilligarbeidet planlegges som en del av 

et pilotprosjekt med innbyggertorg. 
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7.5 Verbalvedtak 
Verbalvedtak Rapportering 31.12.2019 

V-1 Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye 

lokaler dersom de mister dagens lokaler. 

Lokalet må være sentrumsnært og attraktivt 

for ungdommen, og ferdigstilles før de 

eventuelt mister sine opprinnelige lokaler.  

Utredning av tiltak i Langbakken 

(tannklinikken) pågår i tråd med 

vedtak 

V-2 Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 

2019 skal det etableres en ny rammeavtale 

for brukte møbler. 

Planleggingen av anskaffelsen er 

iverksatt. 

V-3 Kommunens nettsider og søkefunksjon skal 

revideres slik at informasjon blir lettere 

tilgjengelig. 

Høsten 2019 ble det gjennomført 

et forprosjekt i samarbeid med 

leverandør, selve 

hovedprosjektet gjennomføres i 

2020 

V-4 Administrasjonen skal i samråd med relevante 

utvalg utarbeide en strategi for å finne gode 

alternativer til plast- og gummidekke i 

kommunale skolegårder, barnehager og 

lekearealer. 

Arbeidet ikke igangsatt. Vil 

komme som en del av Åsgård 

skole prosjektet 

V-5 Helsedirektoratet utlyser tilskudd til 

psykologstillinger med søknadsfrist 

10.02.2019. Det forventes at Ås kommune 

søker på tilskuddsmidlene og at psykolog 

prioriteres mot psykisk helse for barn og 

unge. 

Tilskuddsordningen er ikke 

videreført, og det er således ikke 

søkt midler.  

V-6 Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst 

anskaffes. 

Råmannen er i dialog med 

dagens eier av tomta 

V-7 Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere 

den ubrukte delen av 2018 års budsjett i 2019 

(ca. kr 20.000). 

Midlene er overført og disponert 

av ungdomsrådet i 2019.  

V-8 Det legges frem en sak knyttet til institusjons- 

og omsorgsboliger i nord. Saken bør belyse 

ulike typer modeller, behov knyttet til ulike 

befolkningsgrupper, kompetanse og plassering 

for effektiv drift og kommunens mulighet for å 

opprettholde framtidige tjenester. Saken 

legges frem til behandling i løpet av første 

halvår 2019. 

Prosjektet sees i sammenheng 

med bl.a. sammenbyggingen av 

Dr. Sødringsvei og det vil derfor 

legges fram en sak til politisk 

behandling i løpet av  2020. 

V-9 Det legges frem sak knyttet til sosial 

boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet 

til boligene i Hogstvedtveien belyses. I saken 

skal ulike modeller diskuteres, og også 

belyses hvordan drift og vedlikehold av egne 

utleieboliger kan ivaretas, eventuelt når bør 

en bolig selges. Saken legges frem i løpet av 

første halvår 2019. 

Ikke startet, plan vedtatt i 

oktober 2019. Arbeidet starter i 

2020. 

V-10 Det utredes om Ås kommunes andel av 

avløpsvannet fra NFR kan overføres til SFR. 

Arbeidet er under utredning 
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V-11 Kommunens eiendomsmasse (ca. 500 

gårds og bruksnummer) gjennomgås. De 

eiendommer som ikke er nødvendige i 

kommunens drift, eller på annen måte er 

strategiske, vurderes solgt. 

Arbeidet med å kartlegge 

kommunens eiendommer er i 

gang, og fortsetter i 2020. 

V-12 Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående 

av politikere og administrasjon, som skal 

vurdere og evt. komme med forslag til å 

forbedre arbeidsmetoder og tekniske 

muligheter/løsninger for det politiske 

arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat. 

Alle politikere bruker nettbrett og 

Teams til samhandling og 

sakspapirer. Dette gjør at vi 

sparer mye tid til å kopiere opp 

og sende ut fysiske sakspapirer, 

og det gir nye og tidsriktig 

funksjonalitet i forhold til 

kommunikasjon og samhandling.  

V-13 Befolkningsvekst og forskyvninger i 

barnetallene utfordrer skolekapasiteten.  

Det åpnes derfor for mer fleksible 

skolekretsgrenser for å få bedre 

kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at 

rådmannen fortsetter arbeidet med nye 

prognoser og følger befolkningsutviklingen 

for skolekretsene nøye, slik at de 

nødvendige tilpasninger kan gjøres i god 

tid, og skoletilhørighet er forutsigbart. 

Tolkningen av fleksible 

skolekretsgrenser ble diskutert 

og avklart med HOK i sak 5/19. 

Høringen er gjennomført. Saken 

kommer opp  vår/høst 2020  

V-14 Det er fortsatt behov for planmessig arbeid 

for å redusere sykefravær. Rådmannen bes 

spesielt å arbeide for å redusere korttids 

sykefravær i budsjettåret 2019. 

I tillegg til opplæringsaktiviteter 

er det igangsatt et eget prosjekt, 

virksomhetsbasert 

sykefraværsoppfølging som vil gi 

støtte til ledere. Det er igang en 

dialog med NAV arbeidslivvsenter 

om en ny samarbeidsavtale på 

området. 

V-15 Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og 

kommunen skal fortsatt bidra til å 

opprettholde dagens tilbud. 

Tatt til orientering 

V-16 Kommunen skal opprettholde mål om 2 

læringer pr 1000 innbygger. 

Se rapportering kap 4 

V-17 Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i 

omsorgstjenestene med økt satsning på at 

flere skal kunne bo hjemme lengre. 

Samtidig bør det sees på besparelser og 

tjenestenivå for hele pleie og 

omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye 

muligheter for tjenesteområdet. Tiltak: 

- Legge til rette for styrking av 

hjemmetjenesten 

- Legge til rette for etablering av 

seniorboliger/omsorgsboliger 

Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 

2019 

Dette vedtaket innarbeides i 

prosjektarbeidet i virksomhet 

hjemmeboende, med oppstart 

høst 2019. Prosjektarbeidet vil 

pågå gjennom hele 2020. 
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8 Omstillingsprosjektet 

8.1 Ny organisering 

2019 var det første året med ny organisering siden 2003 – et viktig grep i 

kommunens omstillingsarbeid, men med svært krevende økonomiske 

innsparingskrav.  

Med ny organisasjonsmodell følger nye rapporteringsområder, nye delegeringer, 

nye prosesser og rutiner samt rekruttering og etablering av nye lederledd. 

Overgangen har til tider vært spennende og krevende.        

I perioden april-oktober var nye virksomhetsledere på plass. Det tar tid å bli 

kjent med ny organisasjon. Et nytt virksomhetslederledd har gitt flere positive 

gevinster. Virksomhetslederne er tett på sin virksomhet og kan følge opp 

enhetsledere for å sikre oppfølging av de føringer som til enhver tid gjelder. 

Virksomhetslederne jobber på tvers og man ser allerede viktige resultater av 

dette arbeidet. Eksempler på dette er: 

• Fokus på arbeid med barn og unge hvor både skole, barnehage, PPT, 

kulturskolen, forbyggende helse og barnevern jobber tettere sammen for å 

sette ressurser inn i en tidligere fase.  

• Tett samarbeid mellom institusjonene, boligene og hjemmeboende for å 

vri flere tjenester over på støtte i hjemmet. Implementering av 

velferdsteknologi som krever samkjøring mellom ulike tjenester. 

• Etablering av innbyggertorg er et felles prosjekt hvor man etablerer en 

møteplass for innbyggerne hvor flere sårbare tjenester samles under et 

tak. Frivillige, kultur, servicetorg, bibliotek med flere skal jobbe tettere 

sammen. 

• Arbeidet med kommuneplan gjør at man i større grad kan involvere 

interne tjenester via virksomhetslederne. 

• Tettere samarbeid mellom teknikk, prosjekt og plan og utvikling sikrer 

bedre interne prosesser i arbeidet med bl.a. reguleringsplaner. Det er satt 

fokus på overordnet vurdering av rekkefølgebestemmelser som grunnlag 

for utbyggingsavtaler. Et viktig arbeid for å sikre finansiering av felles 

infrastrukturtiltak. 

 

Ny organisering fører også til at rådmannens ledergruppe kan løfte blikket og 

jobbe mere strategisk for kommunen. 
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8.2 Samhandlingskonsepter 

 

Barnehager 

Innenfor barnehage har det blitt gjennomført konsepter og omstillinger knyttet til 

merkantile stillinger samt barnehagestruktur. I samarbeid med PPS 

omorganiseres de spesialpedagogiske ressursene for å styrke det tverrfaglig 

samarbeidet om barns helhetlige livsløp.  

 

Grunnskole 

Det er innført Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 2019-

2022 er vellykket. Andelen elever som mottar spesialundervisning er redusert 

med 0,9% i 2019 som vil på sikt føre til at ressursene kan brukes mer fleksibelt 

og ha fokus på å hjelpe flere elever tidligere. Det er innledet et samarbeid med 

Breivoll om alternative opplæringsarenaer.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPS) har i 2019 gjennomført et 

omstillingsprosjekt, i samarbeid med skolelederne, med mål om å redusere 

henvisninger fra skolene.  

 

Barneverntjenesten har organisert tjenesten i team for å øke ansattes 

spisskompetanse og bli en tydeligere samarbeidspartner. De har faset ut alle 

eksterne saksbehandlingsressurser og ansatt egne tiltakspersoner i stedet for å 

kjøpe tiltak fra private aktører.   

 

Forebyggende helse jobber med å fokusere på tjenester og ta ned kvaliteten 

på tjenestetilbudene.  

 

Hjemmeboende – prosjektet med å vri tjenester for i større grad å tilby 

tjenester i hjemmet er godt i gang og har jobbet i 2019 med å kartlegge 

detaljert status. Man har delt seg inn i ulike hurtigarbeidende arbeidsgrupper 

med målrettet innsats og resultatmål. 

Sykehjem og boliger – boligene har jobbet godt med sitt prosjekt i 2019 hvor 

man fokuserer på samdrift og effektivisering. Prosjektet fortsetter arbeidet i 

2020. Sykehjemmene har så vidt igangsatt sitt prosjekt i 2019, hvor man ser på 

mer optimal drift av plassene kommunen har, samt har som mål å omorganisere 

noe ifht ulike plasstyper/avdelinger og ledelse. 

Administrative prosesser 

I 2018 ble det gjort en kartlegging av administrative ressurser. Med erfaringene 

fra konseptet i barnehage i 2019, vil dette arbeidet fortsette inn i 2020. 

Velferdsteknologi 

Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» har pasienten i fokus. 

Dette innebærer at de skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene, 
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egenmestring, hverdagsmestring, trygghet, og på den måten ha en så god 

livskvalitet som mulig. For de ansatte skal velferdsteknologi være en støtte til å 

gi en bedre tjeneste og også være tidsbesparende så det er mulig å ta imot alle 

de nye pasientene som vil komme.  

Prosjektet har i 2019 jobbet med følgende områder: 

- Bytte fra analoge til digitale trygghetsalarmer  

- GPS lokalisering 

- Elektronisk medisinstøtte  

- Digitalt tilsyn 

- KomPro 

 

Elektronisk medisinstøtte handler om bruk av medisindispensere for 

hjemmeboende.  

KompPro. Ipader som tas i bruk ved Moertunet, hjemmetjenesten og psykisk 

helse skal teste ut KompPro. De skal brukes til å minne pasientene på når det er 

måltider, samtidig som det gir mulighet for pårørende å sende bilder, melding 

eller ha videosamtaler. Prøves ut som et alternativ til hjemmebesøk ved måltider 

og som et verktøy for ansatte. 

 

Anskaffelser på de ulike ble områdende ble iverksatt i 2019. 

Gevinster man har registrert så langt har vist at ved bruk av medisindispensere 

opplever beboer at de er fornøyde og har en høyere grad av mestring. I tillegg 

får hjemmesykepleien bedre tid til besøk hos andre og nye beboere.  

 

Digitalisering 

«Digitalt førstevalg» ble startet opp i 2017 som et toårig prosjekt. Målet har vært 

at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg for tjenester fra og 

kommunikasjon med Ås kommune. Digitalt førstevalg skal også gjelde i interne 

arbeidsprosesser.  

Det var vært jobbet med 50 digitaliseringsprosjekter for 2019. 19 av disse er 

nye, mens 31 er videreført fra 2018. Prosjektene er fordelt slik:  

• 6 prosjekter: Teknikk, samfunn og kultur  

• 9 prosjekter: Oppvekst og opplæring  

• 17 prosjekter: Organisasjon og fellestjenester 

• 18 prosjekter: Helse og mestring  

 

Noen sentrale utviklingstiltak i 2019: 

Nytt kommunenummer - Fra 1.1.2020 er vårt kommunenummer 3021. Flere av 

kommunens it-systemer bruker kommunenummer eller data fra Kartverket, 

Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Matrikkel. Disse systemene ble sikret i 

overgang til nytt kommunenummer.  

Etablering av StorFollo IKT – Som en forberedelse til etableringen fra 1.1.20 
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kartla man kommunens it-systemer med oversikt over avtaler, leverandører, 

bruksområde og andre nøkkelområder.  

Digitale politikere – Alle politikere bruker nettbrett og Teams til samhandling og 

sakspapirer.  

Ny organisering har gitt positive effekter, men det tar tid å sette en ny 

organisasjon. Omstillingsprosjektet er i hovedsak videreført i linje organiseringen 

med krav om økonomiske gevinster og vil følges tett opp i 2020 

Økonomirapportering 

2019 var et krevende år som følge av innføring av nytt styringssystem Framsikt. 

Videre oppstod det store feil fra leverandør ved overgang til skyløsning for 

økonomisystemet UBW (tidligere AGRESSO).  Dette medførte at 

økonomisystemet var ute av funksjon i perioder. Kommunen har sammen med 

Nesodden, Frogn og Vestby varslet om krav på økonomisk kompensasjon fra 

EVRY som følge av manglende levering i forhold til kontrakt.  

Iverksetting av ny organisering har medført merarbeid som har utfordret 

kapasiteten til å arbeide med oppfølging og rådgivning innen 

økonomirapportering. For 2020 har kommunen etablert et tettere og nytt 

rapporteringssystem, oppdragsbrev med klare føringer fra rådmannen, månedlig 

rapportering. I tillegg til en styringsdialog 2 ganger i året mellom rådmannens 

ledergruppe og det enkelte kommunalområde sammen med virksomhetslederne 

hvor ledelsens gjennomgang vil være utgangspunktet. 
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Vedlegg 1: Oppfølging av politiske 

vedtak 

Kommunestyret (K) 

I kommunestyret 2019 ble det satt opp 95 saker. 60 saker er effektuert, 27 

saker er under oppfølging, 5 saker er utsatt, 1 sak er behandlet 2 ganger, 1 sak 

er tilbakesendt administrasjonen, 1 sak er ikke behandlet. Det ble avholdt 8 

møter. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen 

har utført vedtaket. 

Møtedato K-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

Saker ikke effektuert 2017-2018: 

15.03.2017 11/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Under oppfølging 

22.11.2017 60/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 

organisasjonsform 

Under oppfølging 

15.05.2018 26/18 Omstillingsprosjektet på Moer 

sykehjem 

Under oppfølging 

20.06.2018 45/18 Tiltaksplan for sykling og gange for 

Ås kommune 2019-2022  

Under oppfølging 

  46/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-

2022 

Under oppfølging 

  47/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 

Under oppfølging 

  48/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-

2030 

Under oppfølging, se 

K-sak 40/19, 

04.09.2019 

12.09.2018 58/18 Ny administrativ organisering av Ås 

kommune 

Under oppfølging 

  61/18 Rapport om selskapskontroll - 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Under oppfølging 

  64/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor 

området Tømrernes Feriehjem og 

Askehaugåsen - R-307 

Områderegulering 

pågår. Forbudet står 

til planen er vedtatt 

(maks 4 år). 

  65/18 Budsjettering av lokalkostnader 

(FDV)  - oppfølging av verbalvedtak 

Under oppfølging 

24.10.2018 72/18 Tomt for lokalisering av ny 

svømmehall i nærhet til Ås sentrum 

Tomtevalg avklart. Ny 

svømmehall mangler 

finansiering. 

  73/18 Parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum 

Under oppfølging 

  77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - 

Psykisk helsearbeid for barn og unge 

Under oppfølging, se 

K-sak 39/19, 

04.09.2019 

  78/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Investeringer og gjeld i Ås kommune 

Under oppfølging, se 

K-sak 38/19, 

04.09.2019 
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21.11.2018 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle 

konsekvenser av innsigelser til 

reguleringsplanen 

Under oppfølging 

  86/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 

Europankvartalet - Gjennomgående 

vei 

Under oppfølging 

12.12.2018 94/18 Fleridrettshall ved Ås videregående 

skole 

Under oppfølging 

 

 

  
1. tertial 2019 

13.02.2019 1/19 Bosetting av flyktninger 2019 Under oppfølging 

  2/19 Reguleringsplan for 

hensettingsanlegg og ny avgrening 

østre linje - Planinitiativ 

Under oppfølging 

  3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Follo 

landbrukskontor 

Effektuert 

  4/19 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - 

Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i 

hjemmet 

Under oppfølging 

  5/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 Effektuert 

  6/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - 

Vannområde Morsa 

Effektuert 

  7/19 R-316 Detaljreguleringsplan for 

Sørbråtan 

Effektuert 

  8/19 Søknad om fritak fra kommunale 

verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - 

nyvalg 

Effektuert 

27.03.2019 9/19 I tjeneste for Norge - med bosted Ås 

kommune 

Effektuert 

  10/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 

Landingsplass for helikopter - 

Søknad om dispensasjon 

Under oppfølging 

  11/19 Åsgård skole. Nedgravd 

parkeringskjeller 

Under oppfølging 

  12/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - 

Utvidelse av låneramme 

Effektuert 

  13/19 Tilstandsrapport 2018 med 

utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 

Se HOK-sak 16/19, 

22.05.2019 og K-sak 

21/19, 19.06.2019. 

2. tertial 2019 

08.05.2019 14/19 Etablering av felles IKT-samarbeid 

mellom kommunene Frogn, 

Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs 

behandling 

Under oppfølging 

  15/19 R-313 Detaljreguleringsplan for 

Kjærnesveien 18 med flere - klage 

på vedtak 

Effektuert. 

Fylkesmannen 

stadfestet 

kommunens vedtak.  
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  16/19 Plan for ivaretakelse av 

naturmangfold i Ås kommune - 

endelig behandling 

Utsatt. Se K-sak 

48/19, 04.09.2019 

  17/19 Avtale om drift og utvikling av 

Breivoll med Den Norske 

Turistforening Oslo og Omegn 

Under oppfølging 

  18/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Effektuert. Se K-sak 

47/19, 04.09.2019. 

  19/19 Ås kommunes årsregnskap 2018 Effektuert 

19.06.2019 20/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd 

og ny avgrening Østre linje 

Under oppfølging 

  21/19 Tilstandsrapport 2018 med 

utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 

Under oppfølging 

  22/19 Lysløyper i Ås Under oppfølging 

  23/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 2020-2023 

Under oppfølging 

  24/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Under oppfølging 

  25/19 Tiltaksplan for sykling og gange 

2020-2023 

Under oppfølging 

  26/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Effektuert 

  27/19 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting 

av moduler fra Åsgård skole 

Under oppfølging 

  28/19 Parkeringsforbud i boligfelt Under oppfølging 

  29/19 Valg av revisjonsordning for Ås 

kommune 

Effektuert 

  30/19 1. tertialrapport 2019 Effektuert 

  31/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Effektuert 

  32/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

(HOK) og Hovedutvalg for helse og 

sosial (HHS) - Sammenslåing 

Effektuert 

3. tertial 2019 

04.09.2019 33/19 Midtgard. Riving eller bevaring Under oppfølging  

  34/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller 

riving 

Under oppfølging 

  35/19 Relokalisering av kommunale enheter Utsatt. Se K-sak 

64/19, 23.10.2019 

  36/19 R-319 Detaljreguleringsplan for 

gang- og sykkelvei fra 

Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 

Effektuert 

  37/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune Tilbakesendt 

rådmannen,     se K-

sak 70/19, 

23.10.2019  

  38/19 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - 

Investeringer og gjeld i Ås kommune 

Effektuert 

  39/19 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås 

kommune 

Under oppfølging 
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  40/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 Under oppfølging 

  41/19 Endring av retningslinjer for 

skoleskyss i Ås kommune 

Effektuert 

  42/19 Ny behandling - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Utsatt. Se K-sak 

71/19, 23.10.2019 

  43/19 Administrativt 

vertskommunesamarbeid om 

voksenopplæring- og 

kvalifiseringstilbud etter 

opplæringsloven og 

introduksjonsloven 

Effektuert 

  44/19 Rapportering på bruk av midler til 

grunnskole i henhold til 

budsjettregulering 1. tertial 

Effektuert 

  45/19 Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. 

tertialrapport 

Effektuert 

  46/19 Mulighetsstudie for plassering av 

båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Under oppfølging 

  47/19 Lærlinger i Ås kommune - orientering Effektuert 

  48/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune Utsatt. Se K-sak 

74/19, 23.10.2019  

  49/19 Forskrift om forbud mot utslipp av 

septik i sjøområder fra skip inkl. 

fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 

Effektuert 

  50/19 Revisjon av Standard 

abonnementsvilkår for vann og avløp 

Effektuert 

23.10.2019 51/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 

2019 

Effektuert 

  52/19 Valg av formannskap - konstituering 

2019 - 2023 

Effektuert 

  53/19 Valg av ordfører - konstituering 2019 

- 2023 

Effektuert 

  54/19 Valg av varaordfører - konstituering 

2019 - 2023 

Effektuert 

  55/19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 

2019 - 2023 

Effektuert 

  56/19 Ås kommunes reglementer - 

revidering. Utvalgsstruktur. 

Under oppfølging 

  57/19 Valg av hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK), leder og nestleder - 

Konstituering 2019 - 2023 

Effektuert 

  58/19 Valg av hovedutvalg for helse og 

sosial (HHS), leder og nestleder - 

Konstituering 2019 - 2023 

Effektuert 

  59/19 Valg av hovedutvalg for teknikk og 

regulering (HTR), leder og nestleder 

- Konstituering 2019 - 2023 

Effektuert 
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  60/19 Valg av hovedutvalg for næring og 

miljø (HNM), leder og nestleder - 

Konstituering 2019 - 2023 

Effektuert 

  61/19 Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og 

råd for personer med 

funksjonsnedsetting i perioden 2019 

– 2023 

Utsatt. Se K-sak 

83/19, 20.11.2019 

  62/19 Valg til diverse utvalg - Konstituering 

perioden 2019 – 2023 

Effektuert, 

behandling fortsetter 

i K-sak 84/19 og 

95/19 

  63/19 Fremtidig plassering av 

ungdomshuset Midtgard 

Under oppfølging 

  64/19 Relokalisering av kommunale 

enheter. Bruk av atriumsbygget på 

Bjørnebekk 

Under oppfølging 

  65/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde 

Effektuert 

  66/19 R-310 Detaljreguleringsplan for 

Brekkeveien 19 m.m. 

Effektuert 

  67/19 R-318 Detaljreguleringsplan for 

Solberg Øst 

Effektuert 

  68/19 R-320 Detaljreguleringsplan for 

Norderås førerhundskole 

Effektuert 

  69/19 Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, 

rundt Gamleveien og Ekornveien, 

samt østre område på Søråsteigen 

Effektuert 

  70/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 

2020-2023 med tiltak 

Effektuert 

  71/19 Ny behandling - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Effektuert 

  72/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-

2024 

Saken ble ikke 

behandlet grunnet 

formannskapets 

tilbakesendingsvedtak 

  73/19 Solberg skole. Sluttrapport Effektuert 

  74/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune Effektuert 

  75/19 Møteplan 1. halvår 2020 - 

Formannskap og kommunestyre 

Effektuert 

  76/19 2. tertialrapport 2019 Effektuert 

  77/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 Effektuert 

20.11.2019 78/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede 

friluftsområder 2020-2023 - Ås 

kommune 

Effektuert 

  79/19 Barnehagebehovsplan for Ås 

kommune 2019-2022 

Effektuert 

  80/19 Status elevtallsutvikling og 

elevkapasitet ved ungdomsskolene i 

Ås kommune 

Under oppfølging 

  81/19 Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - 

Barneverntjenesten, hjelpetiltak i 

hjemmet 

Effektuert 
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  82/19 Valg av representanter i utvalg under 

hovedutvalg for oppvekst og kultur 

(HOK) perioden 2019-2023 

Effektuert 

  83/19 Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og 

råd for personer med 

funksjonsnedsetting i perioden 2019 

- 2023 

Effektuert, fortsetter i 

K-sak 94/19 

  84/19 Valg til diverse utvalg - Konstituering 

perioden 2019 - 2023 

Effektuert 

11.12.2019 85/19 Ås kommunes handlingsprogram 

2020 -2023 

Effektuert 

  86/19 Søknader om fritak for 

eiendomsskatt § 7 for 2020 

Effektuert 

  87/19 Kommunens tilbud om 

legevaktstjenester og kommunale 

akutte døgnplasser fra 2021 

Under oppfølging 

  88/19 Utvidelse av Krise- og incestsenteret 

med egen boenhet for menn 

Under oppfølging 

  89/19 Navnendring Ås demenssenter til 

Moertunet 

Effektuert 

  90/19 Bosetting av flyktninger 2020 Under oppfølging 

  91/19 Valg av sekretariatsordning for 

kontrollutvalget 

Effektuert 

  92/19 Forslag om endring av navn på Ås 

kommunale voksenopplæringssenter 

Effektuert 

  93/19 Borgerlig vigsel i Ås kommune - 

reglement og organisering etter 

evaluering 

Effektuert 

  94/19 Valg til råd for personer med 

funksjonsnedsetting 2019 - 2023, 

forts. 

Effektuert 

  95/19 Valg til diverse utvalg - Konstituering 

perioden 2019 - 2023 

Effektuert 
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Formannskap (F) 

I formannskapet 2019 ble det satt opp 73 saker. 51 saker er videresendt 

kommunestyret for endelig vedtak, 16 saker er effektuert, 3 saker er under 

oppfølging, 2 saker ble behandlet 2 ganger, 1 sak ble ikke behandlet. Det ble 

holdt 11 møter, hvorav 2 ekstraordinære. Definisjon på "effektuert": Saken er 

endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

Saker ikke effektuert 2015-2018: 

28.01.2015 12/15 Langsiktig leieavtale - Moerveien 10 Leieavtalen forlenget til 

31.12.2022. Se K-sak 

20/17, 19.4.2017 og K-

sak 56/18, 20.6.2018. Se 

F-16/20, formannskapet 

25.03.2020. 

Formannskapet presiserte 

16.1.2019 at de ønsker 

utredning om utbygging 

av rådhuset i 

eie/leiesaken.  

27.05.2015 32/15 Evaluering av kulturhuset Utsatt i påvente av HOK's 

ferdigbehandling 

05.04.2017 22/17 Nordby barnehage - 

Mulighetsstudie 

Under oppfølging 

11.10.2017 60/17 Bjørnebekk - Behandling av 

institusjons- byggene etter 

avsluttet mottaksdrift 

Under oppfølging 

29.08.2018 66/18 Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - 

dispensasjon fra tilknytningsplikt til 

fjernvarme 

Under oppfølging 

1. tertial 2019 

16.01.2019 1/19 Erverv av eiendommer i Ås sentrum Effektuert 

30.01.2019 2/19 Bosetting av flyktninger 2019 Se K-sak 1/19, 13.02.2019 

  3/19 Reguleringsplan for 

hensettingsanlegg og ny avgrening 

østre linje - Planinitiativ 

Se K-sak 2/19, 13.02.2019 

  4/19 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre 

Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 

bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag 

Effektuert. Fylkesmannen 

stadfestet Ås kommunes 

vedtak. Klagen førte ikke 

frem. 

  5/19 R-310 Detaljreguleringsplan for 

Brekkeveien 19 m.m. - 

Dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel - 2.gangs behandling 

Effektuert 

  6/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - 

Vannområde Morsa 

Se K-sak 6/19, 13.02.2019 

  7/19 Ljungbyveien 17. 

Tilleggsfinansiering 

Effektuert 
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  8/19 Søknad om fritak fra kommunale 

verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - 

nyvalg 

Se K-sak 8/19, 13.02.2019 

13.03.2019 9/19 Etablering av felles IKT-samarbeid 

mellom kommunene Frogn, 

Nesodden, Vestby og Ås 

Tilbakesendt rådmannen. 

Se F-sak 18/19, 

24.04.2019. 

  10/19 I tjeneste for Norge - med bosted 

Ås kommune 

Se K-sak 9/19, 27.03.2019 

  11/19 Midlertidig dispensasjon for 

plassering av brakkerigg 

Under oppfølging. Se F-sak 

10/20, 11.03.2020 

  12/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 

Landingsplass for helikopter - 

Søknad om dispensasjon 

Se K-sak 10/19, 

27.03.2019 

  13/19 Åsgård skole. Nedgravd 

parkeringskjeller 

Se K-sak 11/19, 

27.03.2019 

  14/19 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - 

Bruksendring av landbruksbygning 

- Søknad om dispensasjon 

Under oppfølging 

  15/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - 

Utvidelse av låneramme 

Se K-sak 12/19, 

27.03.2019 

  16/19 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - 

klage på vedtak 

Effektuert. Fylkesmannen 

stadfestet kommunens 

vedtak. 

  17/19 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, 

Rombak: Dispensasjon fra 

kommuneplanen - klage på vedtak 

Effektuert 

24.04.2019 18/19 Etablering av felles IKT-samarbeid 

mellom kommunene Frogn, 

Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs 

behandling 

Se K-sak 14/19, 

08.05.2019 

  

  19/19 Avtale om drift og utvikling av 

Breivoll med Den Norske 

Turistforening Oslo og Omegn 

Se K-sak 17/19, 

08.05.2019 

  20/19 R-320 Detaljreguleringsplan for 

Norderås førerhundskole 

Effektuert 

  21/19 Oppfølging - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Ikke tatt til behandling, jf. 

HOK-sak 10/19, 

10.04.2019 

  22/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 

08.05.2019 

  23/19 Ås kommunes årsregnskap 2018 Se K-sak 19/19, 

08.05.2019 

2. tertial 2019 

05.06.2019 24/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 

19.06.2019 

  25/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 

19.06.2019 

  26/19 Planrammer og 

budsjettforutsetninger  2020 - 2023 

Effektuert 
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  27/19 Lokaler for kommunens 

tjenesteproduksjon fra januar 2023 

Orienteringssak 2 i F 

28.08.2019. Saken tas opp 

igjen i ADM, F og K m. 

tillegg av 

redegjørelse/juridisk 

vurdering. Se F-16/20, 

25.03.2020. 

  28/19 Silingsnotat for togparkering Ski 

syd og ny avgrening Østre linje 

Se K-sak 20/19, 

19.06.2019 

  29/19 R-323 Detaljreguleringsplan for 

Nordbyveien drivstoffstasjon 

Effektuert 

  30/19 R-330 Planinitiativ for 

vanninfrastruktursenter i strid med 

kommuneplanens arealformål 

Effektuert 

  31/19 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: 

Midlertidig dispensasjon for 

plassering av brakkerigg - klage på 

vedtak 

Fylkesmannen opphevet 

vedtaket og sendte det 

tilbake for høring av 

barn/unges interesser. Se 

nytt vedtak i F-10/20, 

formannskapet 11.03.2020. 

Effektuert. 

  32/19 Lysløyper i Ås Se K-sak 22/19, 

19.06.2019 

  33/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 2020-2023 

Se K-sak 23/19, 

19.06.2019 

  34/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Se K-sak 24/19, 

19.06.2019 

  35/19 Tiltaksplan for sykling og gange 

2020-2023 

Se K-sak 25/19, 

19.06.2019 

  36/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Se K-sak 26/19, 

19.06.2019 

  37/19 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting 

av moduler fra Åsgård skole 

Se K-sak 27/19, 

19.06.2019 

  38/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

(HOK) og Hovedutvalg for helse og 

sosial (HHS) - Sammenslåing 

Se K-sak 32/19, 

19.06.2019 

  39/19 R-320 - Norderås førerhundskole - 

Alternativvurderinger 

Effektuert 

28.08.2019 40/19 Midtgard. Riving eller bevaring Se K-sak 33/19, 

04.09.2019 

  41/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller 

riving 

Se K-sak 34/19, 

04.09.2019 

  42/19 Relokalisering av kommunale 

enheter 

Se K-sak 35/19, 

04.09.2019 

  43/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune Se K-sak 37/19, 

04.09.2019 

  44/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-

2035 

Se K-sak 40/19, 

04.09.2019 

  45/19 Endring av retningslinjer for 

skoleskyss i Ås kommune 

Se K-sak 41/19, 

04.09.2019 

  46/19 Ny behandling - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Se K-sak 42/19, 

04.09.2019 
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  47/19 Administrativt 

vertskommunesamarbeid om 

voksenopplæring- og 

kvalifiseringstilbud etter 

opplæringsloven og 

introduksjonsloven 

Se K-sak 43/19, 

04.09.2019 

  48/19 Lærlinger i Ås kommune - 

orientering 

Se K-sak 47/19, 

04.09.2019 

  49/19 Kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder 

Effektuert 

  50/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - 

Søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanen 

Effektuert, men påklaget, 

se F-6/20, 29.01.2020 - 

sendt fylkesmannen til 

endelig avgjørelse. 

  
  51/19 Mulighetsstudie for plassering av 

båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Se K-sak 46/19, 

04.09.2019 

  52/19 TV-aksjonen 2019 - Care Effektuert 

3. tertial 2019 

16.10.2019 53/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 

2020-2023 med tiltak 

Se K-sak 70/19, 

23.10.2019 

  54/19 Fremtidig plassering av 

ungdomshuset Midtgard 

Se K-sak 63/19, 

23.10.2019 

  55/19 Relokalisering av kommunale 

enheter. Bruk av atriumsbygget på 

Bjørnebekk 

Se K-sak 64/19, 

23.10.2019 

  56/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-

2024 

Se K-sak 72/19, 

23.10.2019 

  57/19 Møteplan 1. halvår 2020 - 

Formannskap og kommunestyre 

Se K-sak 75/19, 

23.10.2019 

  58/19 2. tertialrapport 2019 Se K-sak 76/19, 

23.10.2019 

  59/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 Se K-sak 77/19, 

23.10.2019 

  60/19 Solberg skole. Sluttrapport Se K-sak 73/19, 

23.10.2019 

  61/19 Felles IKT-samarbeid - oppfølging 

av sak 14/19 

Effektuert 

23.10.2020 - Presentasjon 

Handlingsprogram/økonomiplan  

Se  F-65/19, 13.11.2020 

13.11.2019 62/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede 

friluftsområder 2020-2023 - Ås 

kommune 

Se K-sak 78/19, 

20.11.2019 

  63/19 Barnehagebehovsplan for Ås 

kommune 2019-2022 

Se K-sak 79/19, 

20.11.2019 

  64/19 Status elevtallsutvikling og 

elevkapasitet ved ungdomsskolene i 

Ås kommune 

Se K-sak 80/19, 

20.11.2019 

  65/19 Ås kommunes handlingsprogram 

2020 -2023 

Sak behandlet i to møter, 

se F-sak 66/19, 20.11.2019 

20.11.2019 66/19 Ås kommunes handlingsprogram 

2020 -2023 

Se K-sak 85/19, 

11.12.2019 
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  67/19 Søknader om fritak for 

eiendomsskatt § 7 for 2020 

Se K-sak 86/19, 

11.12.2019 

  68/19 Utvidelse av Krise- og 

incestsenteret med egen boenhet 

for menn 

Se K-sak 88/19, 

11.12.2019 

  69/19 Navnendring Ås demenssenter til 

Moertunet 

Se K-sak 89/19, 

11.12.2019 

  70/19 Bosetting av flyktninger 2020 Se K-sak 90/19, 

11.12.2019 

  71/19 Borgerlig vigsel i Ås kommune - 

reglement og organisering etter 

evaluering 

Se K-sak 93/19, 

11.12.2019 

  72/19 Forslag om endring av navn på Ås 

kommunale 

voksenopplæringssenter 

Se K-sak 92/19, 

11.12.2019 

11.12.2019 73/19 Kommunens tilbud om 

legevaktstjenester og kommunale 

akutte døgnplasser fra 2021 

Se K-sak 87/19, 

11.12.2019 

 

  



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

129 
 

Administrasjonsutvalget (ADM) 

I administrasjonsutvalget 2019 ble det satt opp 13 saker. 11 saker ble 

videresendt kommunestyret/formannskapet. 2 saker er effektuert. Det ble holdt 

7 møter. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og 

administrasjonen har utført vedtaket. 

Møtedato ADM-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

1. tertial 2019 

30.01.2019 1/19 Tariff - Debatthefte KS 2019 Effektuert 

13.03.2019 2/19 Etablering av felles IKT-samarbeid 

mellom kommunene Frogn, 

Nesodden, Vestby og Ås 

Se K-sak 14/19, 

08.05.2019 

24.04.2019 3/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 

08.05.2019 

2.tertial 2019 

27.05.2019 4/19 Lokaler for kommunens 

tjenesteproduksjon fra januar 2023 

Se F-sak 27/19, 

05.06.2019 

  5/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 

19.06.2019 

  6/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 

19.06.2019 

28.08.2019 7/19 Relokalisering av kommunale 

enheter 

Se K-sak 35/19, 

04.09.2019 

  8/19 Lærlinger i Ås kommune - 

orientering 

Se K-sak 47/19, 

04.09.2019 

3. tertial 2019 

16.10.2019 9/19 Relokalisering av kommunale 

enheter. Bruk av atriumsbygget på 

Bjørnebekk. 

Se K-sak 64/19, 

23.10.2019 

  10/19 2. tertialrapport 2019 Se K-sak 76/19, 

23.10.2019 

  11/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 Se K-sak 77/19, 

23.10.2019 

13.11.2019 12/19 Ås kommunes handlingsprogram 

2020-2023 

Se K-sak 85/19, 

11.12.2019 

  13/19 Møteplan 1. halvår 2020 - 

Administrasjonsutvalg 

Effektuert 
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Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

I Hovedutvalg for helse og sosial 2019, ble det satt opp 17 saker. 2 saker ble 

effektuert, 14 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak 

er under oppfølging. Det ble holdt 7 møter. Definisjon på "effektuert". Saken er 

endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket. 

Møtedato HHS-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

1. tertial 2019: 

23.01.2019 1/19 Bosetting av flyktninger 2019 Se K-sak 1/19, 

13.02.2019 

10.04.2019 2/19 Oppfølging - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Se F-sak 21/19, 

24.04.2019  
3/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 

08.05.2019 

2. tertial 2019: 

22.05.2019 4/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 

19.06.2019 

 5/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 

2019 

Se K-sak 31/19, 

19.06.2019 

 6/19 Hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) og Hovedutvalg for 

helse og sosial (HHS) - 

Sammenslåing 

Se K-sak 32/19, 

19.06.2019 

18.06.2019 7/19 Evaluering av planer for et godt 

psykososialt miljø i skolene 

Under oppfølging 

21.08.2019 8/19 Boligpolitisk plan for Ås 

kommune 

Se K-sak 37/19, 

04.09.2019 

 9/19 Ny behandling - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Se K-sak 42/19, 

04.09.2019 

 10/19 Administrativt 

vertskommunesamarbeid om 

voksenopplæring- og 

kvalifiseringstilbud etter 

opplæringsloven og 

introduksjonsloven 

Se K-sak 43/19, 

04.09.2019 

3. tertial 2019: 

09.10.2019 11/19 Boligpolitisk plan for Ås 

kommune 2020-2023 med tiltak 

Se K-sak 70/19, 

23.10.2019 

 12/19 Frivilligmelding Ås kommune 

2020-2024 

Se K-sak 72/19, 

23.10.2019 

 13/19 Omstillingsprosjektet - Moer 

sykehjem 2018 / 2019 

Effektuert 

 14/19 2. tertialrapport 2019 Se K-sak 76/19, 

23.10.2019 

 15/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 

2019 

Se K-sak 77/19, 

23.10.2019 

06.11.2019 16/19 Ås kommunes 

handlingsprogram 2020 -2023 

Se K-sak 85/19, 

11.12.2019  
17/19 Møteplan 2020 - Hovedutvalg 

for helse og sosial, 1. halvår 

Effektuert 
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 ble det satt opp 43 saker. 14 saker er 

effektuert, 5 saker er under oppfølging og 24 saker er videresendt 

formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak. Det ble det holdt 8 

møter derav 1 ekstraordinært. Definisjon på” effektuert”: Saken er endelig 

vedtatt og administrasjon har utført vedtaket. 

Møtedato HOK-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

Saker ikke effektuert 2018: 

30.05.2018 14/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 

2018-2030 

Se K-sak 40/19 

04.09.2019 

22.08.2018 30/18 Innsamlingsaksjon - nytt flygel i 

Ås kulturhus 

Under oppfølging 

  36/18 Utvikling av uteskole som en del 

av skolenes pedagogiske 

plattform 

Følges opp videre i 

forbindelse med nye 

læreplaner som 

igangsettes høsten 2020 

1. tertial 2019 

23.01.2019 1/19 Forslag om endring - Forskrift om 

skolefritidsordningen i Ås 

Effektuert 

 2/19 Forslag om endring - Vedtekter 

for kommunale barnehager i Ås 

Effektuert  

 3/19 Nye veinavn NMBU-campus: Oluf 

Thesens vei, Johan L. Hirschs 

vei, Elizabeth Stephansens vei og 

Ragnhild Sundbys plass 

Effektuert 

 4/19 Valg av representanter til 

skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

- suppleringsvalg etter Ivar 

Ekangers fritak 

Effektuert 

 5/19 Diskusjonssak - avklaring av 

verbalvedtak om mer fleksible 

skolekretsgrenser 

Under oppfølging 

06.03.2019 6/19 Vurderingspraksis på 

ungdomstrinnet 

Under oppfølging 

 7/19 Tilstandsrapport 2018 med 

utviklingsmelding 2019 for Ås-

skolen 

Se K-sak 21/19, 

19.06.2019 

 8/19 Valg av representanter til 

skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

- suppleringsvalg etter Ida 

Elisabeth Krogstads (H) fritak 

Effektuert 

10.04.2019 9/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 

08.05.2019  
10/19 Oppfølging - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Se K-sak 42/19, 

04.09.2019 

2. tertial 2019 

22.05.2019 11/19 Tilstandsrapport barnehager 

2018 

Effektuert 
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 12/19 Orientering om delte plasser i 

barnehager 

Effektuert 

 13/19 Hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) og Hovedutvalg for 

helse og sosial (HHS) - 

Sammenslåing 

Se K-sak 32/19, 

19.06.2019 

 14/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 

19.06.2019 

 15/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 

2019 

Se K-sak 31/19, 

19.06.2019 

 16/19 Tilstandsrapport 2018 med 

utviklingsmelding 2019 for Ås-

skolen 

Se K-sak 21/19, 

19.06.2019 

18.06.2019 

ekstraord. 

17/19 Opplæringsloven kap. 9A - saker 

til Fylkesmannen 

Effektuert 

18.06.2019 

ekstraord. 

18/19 Evaluering av planer for et godt 

psykososialt miljø i skolene 

Under oppfølging; jf. 

HHS-sak 7/19, 

18.06.2019 

21.08.2019 19/19 Midtgard. Riving eller bevaring Se K-sak 33/19, 

04.09.2019 

 20/19 Videre bruk av D6, ev. flytting 

eller riving 

Se K-sak 34/19, 

04.09.2019 

 21/19 Boligpolitisk plan for Ås 

kommune 

Se K-sak 37/19, 

04.09.2019 

 22/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-

2035 

Se K-sak 40/19, 

04.09.2019 

 23/19 Endring av retningslinjer for 

skoleskyss i Ås kommune 

Se K-sak 41/19, 

04.09.2019 

 24/19 Ny behandling - Barn i 

lavinntektsfamilier 

Se K-sak 42/19, 

04.09.2019 

 25/19 Kunstplan for Nordby barnehage Effektuert 

 26/19 Administrativt 

vertskommunesamarbeid om 

voksenopplæring- og 

kvalifiseringstilbud etter 

opplæringsloven og 

introduksjonsloven 

Se K-sak 43/19, 

04.09.2019 

 27/19 Rapportering på bruk av midler 

til grunnskole i henhold til 

budsjettregulering 1. tertial 

Se K-sak 44/19, 

04.09.2019 

 28/19 Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 

2. tertialrapport 

Se K-sak 45/19, 

04.09.2019 

 29/19 Representanter til frie plasser i 

ungdomsrådet 

Effektuert 

3. tertial 2019 

09.10.2019 30/19 Boligpolitisk plan for Ås 

kommune 2020-2023 med tiltak 

Se K-sak 70/19, 

23.10.2019 

 31/19 Evaluering av skolematordningen  

i ungdomsskolen høsten 2019 

Effektuert 
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 32/19 Fremtidig plassering av 

ungdomshuset Midtgard 

Se K-sak 63/19, 

23.10.2019 

 33/19 Frivilligmelding Ås kommune 

2020-2024 

Under oppfølging 

 34/19 Utdanning av lærerspesialister Effektuert 

 35/19 Brenningsmyrveien, nytt veinavn 

på Kjærnes 

Effektuert 

 36/19 2. tertialrapport 2019 Se K-sak 76/19, 

23.10.2019 

 37/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 

2019 

Se K-sak 77/19, 

23.10.2019 

06.11.2019 38/19 Barnehagebehovsplan for Ås 

kommune 2019-2022 

Se K-sak 79/19, 

20.11.2019 

 39/19 Status elevtallsutvikling og 

elevkapasitet ved 

ungdomsskolene i Ås kommune 

Se K-sak 80/19, 

20.11.2019 

 40/19 Evaluering av Forskrift lokal fag- 

og timefordeling for 1.-7. trinn 

Under oppfølging 

 41/19 Ås kommunes handlingsprogram 

2020-2023 

Se K-sak 85/19, 

11.12.2019 

 42/19 Valg av representanter i utvalg 

under hovedutvalg for oppvekst 

og kultur (HOK) perioden 2019-

2023 

Se K-sak 82/19, 

11.12.2019 

 43/19 Møteplan 1. halvår 2020 - HOK Effektuert 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det fram til 23.10.2019 avholdt 12 møter, 

hvorav 2 ekstraordniære. I HTM er det satt opp 67 saker for behandling. 15 

saker er effektuert, 5 saker er under oppfølging, 1 sak er tilbakesendt 

rådmannen og 46 saker er videresendt til F eller K. Definisjon på "effektuert": 

Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket. 

 
Møtedato HTM-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

Saker ikke effektuert 2009-2018 

17.09.2009 102/09 Nedleggelse av kommunale 

veier 

Avsluttet 

09.04.2015 20/15 R-277 - Reguleringsplan for 

gang- og sykkelvei fra Melby til 

Egget 

Tiltaket er prioritert i 

tiltaksplan for sykkel og 

gange, men Akershus 

fylkeskommune har anvaret 

både for regulering og 

gjennomføring. 

  
 

Kommunestyreperioden 

2015-2019 

  

03.12.2015 11/15 VA-sanering Dysterskogen Under avslutning 

04.05.2017 28/17 Områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde - 

Finansieringsmodell for felles 

infrastruktur 

Under oppfølging 

 
30/17 Lysløyper i Ås Se K-sak 22/19, 

19.06.2019  
57/17 Områdereguleringsplan for 

frittliggende småhusbebyggelse i 

Ås 

Under oppfølging 

02.11.2017 66/17 Vedlikeholdsplan 2018 Under oppfølging 

01.03.2018 19/18 Forbud mot utslipp av septik i 

sjøområder fra skip inkludert 

fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 

Under oppfølging  

31.05.2018 41/18 Landskapsplan for 

Rådhusparken 

Under oppfølging 

27.09.2018 71/18 R-305 Reguleringsplan for 

sykkelvei med fortau mellom 

Meierikrysset og Ås sentrum 

Under oppfølging 

 
72/18 Veileder for uterom i Ås 

kommune - oppstart 

Under oppfølging 

 
73/18 Vedlikehold av kommunale bygg 

2019 - 2022 

Under oppfølging 

20.11.2018 85/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 

Europankvartalet - Videre 

fremdrift 

Under oppfølging 

06.12.2018 93/18 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 

12 - Tre nye boliger - Felles 

klagesaksbehandling - Klage på 

rammetillatelse 

Under oppfølging  
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1. tertial 2019 

24.01.2019 1/19 R-311 Detaljreguleringsplan for 

del av Skogveien - 

Miljøoppfølgingsplan og 

plassering av brakkerigg 

Under oppfølging 

 
2/19 R-308 Detaljreguleringsplan for 

Kjølstadhøgda 

Under oppfølging. Avventer 

reguleringsplan for 

hensettingsanlegg og Østre 

linjes påkobling til 

Follobanen. 

 
3/19 R-316 Detaljreguleringsplan for 

Sørbråtan 

Se K-sak 7/19, 13.02.2019 

 
4/19 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre 

Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 

48 bnr 4 (Tangen) - Klage på 

avslag - Saksframlegg 

Se F-sak 4/19, 30.01.2019 

 
5/19 Hensettingsanlegg i 

Holstadmarka - Klage på vedtak 

om samtykke til 

grunnundersøkelser på gnr. 62 

bnr 1 

Effektuert 

 
6/19 Hensettingsanlegg i 

Holstadmarka - Klage på vedtak 

om samtykke til 

grunnundersøkelser på gnr. 63 

bnr 1 

Effektuert 

 
7/19 R-310 Detaljreguleringsplan for 

Brekkeveien 19 m.m. - 

Dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel - 

2.gangs behandling 

Se F-sak 5/19, 30.01.2019 

 
8/19 Retningslinjer for 

tilskuddsordning - Vannområde 

Morsa 

Se K-sak 6/19, 13.02.2019 

07.03.2019 9/19 Midlertidig dispensasjon for 

plassering av brakkerigg 

Se F-sak 11/19, 

13.03.2019 
 

10/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 

39 - Landingsplass for helikopter 

- Søknad om dispensasjon 

Se K-sak 10/19, 

27.03.2019 

 
11/19 Åsgård skole. Nedgravd 

parkeringskjeller 

Se K-sak 11/19, 

27.03.2019  
12/19 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 

50 - Bruksendring av 

landbruksbygning - Søknad om 

dispensasjon 

Se F-sak 14/19, 

13.03.2019 

 
13/19 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 

96 - Næringsbygg/bilanlegg - 

Byggetrinn 2 - Klage på 

rammetillatelse 

Effektuert 

 
14/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - 

Utvidelse av låneramme 

Se K-sak 12/19, 

27.03.2019 
 

15/19 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 

137 - klage på vedtak 

Se F-sak 16/19, 

13.03.2019 
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16/19 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre 

Sneis, Rombak: Dispensasjon 

fra kommuneplanen - klage på 

vedtak 

Se F-sak 17/19, 

13.03.2019 

01.04.2019 
 

Ekstrordinært møte, uten 

ordinære saker 

 

11.04.2019 17/19 Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - 

Støttemur og svømmebasseng - 

Klage på vedtak 

Effektuert 

 
18/19 Teknisk-økonomisk utredning for 

gatenettet i Ås sentralområde 

Effektuert 

 
19/19 R-313 Detaljreguleringsplan for 

Kjærnesveien 18 med flere - 

klage på vedtak 

Se K-sak 15/19, 

08.05.2019 

 
20/19 R-301 Detaljreguleringsplan for 

Grenseveien/Myrfaret 

Se HTM-sak 57/19, 

26.09.2019 
 

21/19 R-319 Detaljreguleringsplan for 

gang- og sykkelvei fra 

Brekkeveien/Lyngveien til 

Holstad 

Effektuert 

 
22/19 R-318 Detaljregulering for 

Solberg Øst 

Effektuert 

 
23/19 R-320 Detaljreguleringsplan for 

Norderås førerhundskole 

Se F-sak 20/19, 

24.04.2019 
 

24/19 R-300 Detaljreguleringsplan for 

Kjærnesveien 2 med flere 

Tilbakesendt rådmannen 

 
25/19 Avtale om drift og utvikling av 

Breivoll med Den Norske 

Turistforening Oslo og Omegn 

Se K-sak 17/19, 

08.05.2019 

 
26/19 Hensettingsanlegg i 

Holstadmarka - Klage på  vedtak 

om avslag på samtykke til 

grunnundersøkelser på gnr 62 

bnr 1 

Effektuert 

 
27/19 Hensettingsanlegg i 

Holstadmarka - Klage på vedtak 

om avslag på samtykke til 

grunnundersøkelser på gnr 63 

bnr 1 

Effektuert 

  28/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 

08.05.2019 

2. tertial 2019 

13.05.2019 
 

Ekstrordinært møte, uten 

ordinære saker 

  

22.05.2019 29/19 Gnr 73 bnr 88 - Ole 

Bygdevekters vei 19 -  Garasje 

og dispensasjon - Klage på 

avslag 

Under oppfølging 

 
30/19 Silingsnotat for togparkering Ski 

syd og ny avgrening Østre linje 

Se K-sak 20/19, 

19.06.2019 
 

31/19 R-287 Områdereguleringsplan 

for Ås sentralområde 

Effektuert 
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32/19 R-323 Detaljreguleringsplan for 

Nordbyveien drivstoffstasjon 

Under oppfølging. Avventer 

tilbakemelding fra 

tiltakshaver om realisering. 

 
33/19 R-328 Områdereguleringsplan 

for frittliggende 

småhusbebyggelse i Ås - varsel 

om oppstart av planarbeidet 

Effektuert 

 
34/19 R-330 Planinitiativ for 

vanninfrastruktursenter i strid 

med kommuneplanens 

arealformål 

Se F-sak 30/19, 

05.06.2019 

 
35/19 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: 

Midlertidig dispensasjon for 

plassering av brakkerigg - klage 

på vedtak 

Se F-sak 31/19, 

05.06.2019 

 
36/19 Lysløyper i Ås Se K-sak 22/19, 

19.06.2019  
37/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø 

og friluftsliv 2020-2023 

Se K-sak 23/19, 

19.06.2019 
 

38/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Se K-sak 24/19, 

19.06.2019  
39/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Se K-sak 26/19, 

19.06.2019  
40/19 Parkeringsforbud i boligfelt Se K-sak 28/19, 

19.06.2019  
41/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 

2019 

Se K-sak 31/19, 

19.06.2019  
42/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 

19.06.2019 

20.06.2019 43/19 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - 

Tilbygg - Klage på avslag 

Effektuert 

 
44/19 Mulighetsstudie for plassering av 

båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Se K-sak 46/19, 

04.09.2019 
 

45/19 Forskrift om forbud mot utslipp 

av septik i sjøområder fra 

skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås 

kommune 

Se K-sak 49/19, 

04.09.2019 

 
46/19 Revisjon av Standard 

abonnementsvilkår for vann og 

avløp 

Se K-sak 50/19, 

04.09.2019 

 
47/19 Vedrørende oppføring av 

midlertidig brakkerigg på gnr 

104 bnr 1, ved Nygårdskrysset 

Effektuert 

22.08.2019 48/19 Midtgard. Riving eller bevaring Se K-sak 33/19, 

04.09.2019  
49/19 Videre bruk av D6, ev. flytting 

eller riving 

Se K-sak 34/19, 

04.09.2019  
50/19 R-317 Detaljreguleringsplan for 

Åsgård skole 

Effektuert 

 
51/19 Relokalisering av kommunale 

enheter 

Se K-sak 35/19, 

04.09.2019 
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52/19 Kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder 

Se F-sak 49/19, 

28.08.2019 
 

53/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 

- Søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanen 

Se F-sak 50/19, 

28.08.2019 

 
54/19 R-319 Detaljreguleringsplan for 

gang- og sykkelvei fra 

Brekkeveien/Lyngveien til 

Holstad 

Se K-sak 36/19, 

04.09.2019 

 
55/19 Boligpolitisk plan for Ås 

kommune 

Se K-sak 37/19, 

04.09.2019  
56/19 Varsel om midlertidig forbud 

mot tiltak på Kaja, rundt 

Gamleveien og Ekornveien, samt 

østre område på Søråsteigen 

Effektuert 

3. tertial 2019 

26.09.2019 57/19 R-301 Detaljreguleringsplan for 

Grenseveien/Myrfaret  

Under oppfølging 

 
58/19 R-320 Detaljreguleringsplan for 

Norderås førerhundskole 

Se K-sak 68/19, 

23.10.2019 

10.10.2019 59/19 R-287 Områdereguleringsplan 

for Ås sentralområde  

Se K-sak 65/19, 

23.10.2019 
 

60/19 R-310 Detaljreguleringsplan for 

Brekkeveien 19 m.m.  

Se K-sak 66/19, 

23.20.2019 
 

61/19 R-318 Detaljreguleringsplan for 

Solberg Øst  

Se K-sak 67/19, 

23.10.2019  
62/19 Midlertidig forbud mot tiltak på 

Kaja, rundt Gamleveien og 

Ekornveien, samt østre område 

på Søråsteigen  

Se K-sak 69/19, 

23.10.2019 

 
63/19 Boligpolitisk plan for Ås 

kommune 2020-2023 med tiltak  

Se K-sak 70/19,  

23.10.2019 
 

64/19 Relokalisering av kommunale 

enheter. Bruk av atriumsbygget 

på Bjørnebekk  

Se K-sak 64/19, 

23.10.1029 

 
65/19 Frivilligmelding Ås kommune 

2020-2024  

Se K-sak 72/19, 

23.10.2019  
66/19 2. tertialrapport 2019  Se K-sak 76/19, 

23.10.2019  
67/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 

2019  

Se K-sak 77/19, 

23.10.2019 
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Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)  

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) ble valgt av kommunestyret i K-sak 

59/19, 23.10.2019. Det er avholdt 2 møter, og det ble satt opp 10 saker. 2 saker 

er effektuert, 2 saker er under oppfølging, 2 saker er oversendt fylkesmannen og 

4 saker er videresendt til F eller K. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig 

vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato HTP-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

 

3. tertial 

Ny kommunestyreperiode 2019-2023 

07.11.2019 1/19 R-312 Reguleringsplan for 

Solbergveien 1 m.fl.  

Under oppfølging 

 
2/19 R-330 Detaljreguleringsplan for 

vanninfrastruktursenter -  

førstegangsbehandling  

Under oppfølging 

 
3/19 Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 

- Klage på tilbygg  

Oversendt 

fylkesmannen 
 

4/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede 

friluftsområder 2020-2023 - Ås 

kommune  

Se K-sak 78/19, 

20.11.2019 

 
5/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 

-2023  

Se K-sak 85/19, 

11.12.2019  
6/19 Møteplan 1. halvår 2020 - 

Hovedutvalg for teknikk og plan  

Effektuert 

05.12.2019 7/19 Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 - 

Søknad om dispensasjon for 

gesimshøyder 

Effektuert 

 
8/19 Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - 

Bølgedemper - Klage på avvisning av 

søknad  

Oversendt 

fylkesmannen 

 
9/19 Gnr 116 bnr 15 - Kaksrudgata - 

Søknad om dispensasjon fra 

arealformål - Ny enebolig  

Se F-sak 5/20, 

29.01.2020 

 
10/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - 

Klage på avslag på søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanen  

Se F-sak 6/20, 

29.01.2020 

 

  



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

140 
 

Klima og miljøutvalg (KMU) 

I klima- og miljøutvalg ble det i 2019 avholdt 5 møter og satt opp 20 saker. 19 

saker er videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller 

kommunestyret, og 1 sak er effektuert. Definisjon på "effektuert": Saken er 

endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

Møtedato KMU-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

1. tertial 2019 

22.01.2019 1/19 Plan for naturmangfold for Ås kommune 

- Høringsutkast 

Effektuert 

09.04.2019 2/19 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i 

Ås kommune - endelig behandling 

Se K-sak 16/19, 

08.05.2019 
 

3/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- 

og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien 

til Holstad 

Se HTM-sak 21/19, 

11.04.2019 

 
4/19 R-320 Detaljreguleringsplan for 

Norderås førerhundskole 

Se F-sak 20/19, 

24.04.2019 
 

5/19 Årsmelding 2018 Ås kommune Se K-sak 18/19, 

08.05.2019 

2. tertial 2019 

21.05.2019 6/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde 

Se HTM-sak 31/19, 

22.05.2019 
 

7/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-

2023 

Se K-sak 25/19, 

19.06.2019  
8/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 2020-2023 

Se K-sak 23/19, 

19.06.2019 
 

9/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet Se K-sak 24/19, 

19.06.2019  
10/19 Parkeringsforbud i boligfelt Se K-sak 28/19, 

19.06.2019  
11/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme Se K-sak 26/19, 

19.06.2019  
12/19 1. tertialrapport 2019 Se K-sak 30/19, 

19.06.2019  
13/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 Se K-sak 31/19, 

19.06.2019 

20.08.2019 14/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune Se K-sak 48/19, 

04.09.2019  
15/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- 

og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien 

til Holstad 

Se K-sak 36/19, 

04.09.2019 

 
16/19 Mulighetsstudie for plassering av 

båtseptikmottak i Bunnefjorden 

Se K-sak 46/19, 

04.09.2019 
 

17/19 Forskrift om forbud mot utslipp av 

septik i sjøområder fra 

skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås 

kommune 

Se K-sak 49/19, 

04.09.2019 

 
18/19 Kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder 

Se F-sak 49/19, 

28.08.2019 
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3. tertial 2019 

08.10.2019 19/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-

2024  

Se K-sak 72/19, 

23.10.2019  
20/19 2. tertialrapport 2019  Se K-sak 76/19, 

23.10.2019 

 

 

Hovedutvalg for næring om miljø (HNM) 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) ble valgt i K-sak 60/19, 23.10.2019. I 

HNM ble det i 2019 avholdt 2 møter og satt opp 6 saker. 4 saker er videresendt 

hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er 

under oppfølging og 1 sak er effektuert. Definisjon på "effektuert": Saken er 

endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket. 

 

Møtedato KMU-

sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

3. tertial  

Ny kommunestyreperiode 2019-2023 

05.11.2019 1/20 Ås kommunes handlingsprogram 

2020 -2023  

Se K-sak 85/19, 

11.12.2019  
2/20 Forvaltningsplan for statlig sikrede 

friluftsområder 2020-2023 - Ås 

kommune  

Se K-sak 78/19, 

20.11.2019 

 
3/20 Handlingsplan for klima og energi - 

Rammer for innhold, prosess og 

medvirkning.  

Under oppfølging 

 
4/20 Møteplan 1. halvår 2020 - 

Hovedutvalg for næring og miljø  

Effektuert 

 
5/20 R-312 Reguleringsplan for 

Solbergveien 1 m.fl.  

Se HTP-sak 1/19, 

07.11.2019 
 

6/20 R-330 Detaljreguleringsplan for 

vanninfrastruktursenter - 

førstegangsbehandling  

Se HTP-sak 2/19, 

07.11.2019 
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Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 

2019 

 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:  

Oversikt over arrangementer med antall besøkende, inntekter og utgifter for 

driften skal rapporteres i tertialrapporter og i årsrapporten.  

Egne kulturarrangementer 

Det har vært gjennomført i alt 44 arrangementer i kulturhusets regi eller med 

kulturhuset som samarbeidspartner, med stort og smått. Det vises til vedlagte 

tabell. På disse arrangementene har det vært 6350 publikummere, med en 

brutto inntekt på kr. 317 560,-. Sammenlignet med fjoråret har kulturhuset 

opplevd en nedgang i både besøk og inntjening, men dette varierer fra år til år. I 

2019 booket kulturhuset noen typer arrangementer som ikke har appellert til Ås 

publikum. Det var også uflaks da årets stand-up satsing avlyste grunnet sykdom. 

Kvaliteten på arrangementene har vært høy – både i den betydningen at Ås 

kulturhus har hatt besøk av flere av Norges fremste artister, og i betydningen at 

kulturhuset har skapt gode arrangementer som er med på å løfte Ås som bosted 

og bygge fellesskap og identitet. For eksempel: Lyttelunsj konsertserien, Barnas 

verdensdag, Kulturfesten, Kulturhack, Flygelfesten og Jazzkunst.  

Se egen tabelloversikt på neste side.  

Andres kulturarrangementer  

Andres kulturarrangementer i Ås kinoteater, vestibyle og borggården har trukket 

10 611 publikummere over 47 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr. 682 

925,- som utgjør en liten økning fra 2018. 

Den kulturelle skolesekken har valgt å avvikle flere av sine forestillinger i Ås 

kinoteater, noe som er positivt med tanke på bruk, men utfordrende med tanke 

på at kulturhuset ikke har teknikere som er fast ansatt. Ås kulturhus fortsetter å 

være en viktig arena for det lokale kulturlivet da det er i hovedsak lokale aktører 

som leier kinoteateret og/eller foaje til forestillinger. Dette gjenspeiles i 

etterspørselen fra det lokale kulturlivet om å få bruke kulturhusets fasiliteter. 

Kulturskolen i Ås fortsetter å bruke lokalene kostnadsfritt, noe som gjør det 

mulig for Ås sine unge talenter å vise seg fram innen en profesjonell ramme. 

Nytt arrangement i år var Pepperkakebyen, levert av Foreningen Breiflabb 

tilknyttet NMBU. Bærekraftsmarsjen var et fint og samlende arrangement i 

samarbeid med Frivillighetssentralen og NMBU. Av annen aktivitet har 1319 

personer har vært innom foajeen eller kinoteatret for å delta på øvinger. 

Se egen tabelloversikt på neste side.  
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Besøkstall – egne kulturarrangementer 

 
Tabell 25 Besøkstall – egne kulturarrangementer  

  

Besøkstall - egne kulturarrangementer

Dato Navn på arrangementet Kategori Lokale

Mål-

gruppe Sjanger Besøkstall Billettinntekter

08.jan Kulturhack Multimedia Foaje + kinoteater 13-30 Flere 95 0

19.jan Ha det på badet Scene Foaje + kinoteater 3+ Barneteater 63 6540

01.feb Lyttelunsj Konsert Store sal Alle Klassisk 47 2300

02.feb Jazzkunst Konsert Foaje 35+

Standard jazz, 

billedkunst 43 9900

07.feb Hvordan bli superhappy Scene Foaje 25+ Humor 29 6900

09.feb De tre små grisene Scene Foaje 3+ Barneteater 28 2740

01.mar Lyttelunsj Konsert Store sal Alle Klassik 59 2450

01.mar Flygelfest Konsert Store sal Alle Div. 120 18700

21.mar

Lars S Christiansen og Maj 

Britt Andersen Konsert Foaje 30+ Populær musikk 60 19155

23.mar

Prinsen med de triste 

øynene Scene Foaje 3+ Barneteater 43 4900

23.mar Åpen mikrofon i Ås Konsert Foaje 18+ Div. 55 0

02.apr Kulturhack Installasjon Foaje + kinoteater 10+ Flere 95 0

05.apr Lyttelunsj Konsert Store sal Alle Klassisk 20 950

06.apr Valkyrien Allstars Konsert Kinoteater 18+ Viserock 99 25155

TOTALT 856 99690

13.apr Future hits Konsert Foaje 6+ Barnekonsert 25 2720

25.apr Varmevibber i vintekulda Konsert Foaje 18+ Verdens musikk avlyst 0

27.apr Erte prinsessen Scene Foaje 3+ Barneteater 25 2880

03.mai Lyttelunsj Konsert Store sal Alle Klassisk 51 2300

09.mai Tryllefløyten Konsert Kinoteater Alle Opera 105 18400

25.mai Kulturfesten Festival Store sal Alle Div. 600 0

15.jun Åpen mikrofon i Ås Konsert Foaje 18+ Div. 45 0

29.jun Charlotte Audestad Konsert Foaje 18+ Populær musikk 27 6650

24.aug Åpen mikrofon i Ås Konsert Foaje 15+ Div. 55 0

TOTALT 933 32950

14.sep Karius&Baktus Scene Kinoteater 3+ Barneteater 463 91060

14.sep Majorstuen Konsert Kinoteater 10+ Folkemusikk 69 8900

19.sep Edith Piaf konsert Konsert Foaje 40+ Kabaret 33 4850

21.sep Barnas verdensdag Festival Flere 0+ Internasjonal 3000 0

28.sep Åpen Mikrofon i Ås Konsert Foaje 14+ Div. 15 0

04.okt Lyttelunsj Konsert Store sal 5+ Klassisk 46 1900

05.okt Angry Penguin Scene Foaje 3+ Barneteater 20 1560

11.okt Åge Sten Nilsen Konsert Kinoteater 18+ Viserock 73 20800

17.okt Liv Hege Scene Foaje 30+ Soloteater 27 3500

23.okt Norgeshistorier Foredrag Voksenavdeling 20+ Fag, historie 15 650

29.okt Kulturhack Multimedia

Foaje/kinoteater 

/borggården 15+ Flere 80 0

01.nov Lyttelunsj Konsert Store sal 5+ Klassisk 41 1850

08.nov Samstemt - konsert Konsert Foaje 18+ Populær musikk 73 4600

09.nov Samstemt - Workshop Konsert Store sal 18+ Korsang 27 6650

09.nov Pust (Samstemt) Konsert Foaje 18+ A capella  44 10000

14.nov Wow and Flutter Konsert Foaje 18+ Modern Jazz 11 2150

16.nov Åpen Mikrofon i Ås Konsert Foaje 18+ Div. 11 0

28.nov Barfotjentenes jul Scene Foaje 15+ Folkemusikk 47 9650

30.nov Småting Konsert Foaje 3+ Barnekonsert 79 7620

30.nov Julegrantenningen i Ås Konsert Parkeringsplass Alle tradisjoner 300 0

14.des Jul med prøysen Scene Foaje 3+ Barneteater 87 9180

TOALT: 4561 184920

TOALT 2019: 6350 317560
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Besøkstall – Andres arrangementer  

 
Tabell 26 Andres arrangementer  

 

 
 

 

Andres arrangementer

Dato Navn på arrangement Kategori Lokale

Mål-

gruppe Sjanger Besøkstall Billettinntekter

17.jan Den kulturelle skolesekken Konsert Kinoteater 10+ Div. 386 0

08.feb In love with musicals 2 Konsert Foaje 25+ Sanger fra musikaler 51 9600

16.feb Creedence Story Night Konsert Kinoteater 35+ Rock 244 80345

09.mar Vår i vente Konsert Kinoteater 3+ Div. 159 13830

09.mar Vår i vente Konsert Kinoteater 3+ Div. 147 14150

13.mar Halvfullt Scene Kinoteater 15+ Revy 155 17850

14.mar Halvfullt Scene Kinoteater 15+ Revy 135 15850

15.mar Halvfullt Scene Kinoteater 15+ Revy 66 7200

15.mar Halvfullt Scene Kinoteater 15+ Revy 93 10350

16.mar Halvfullt Scene Kinoteater 15+ Revy 148 17550

30.mar AI og interaktiv kunst Installasjon Foaje 10+ Multimedia 25 0

TOTALT 1609 186725

04.mai Blindpassasjer på de sorte seil Scene Kinoteater 10+ Musikal 202 12600

11.mai Eurovisjon Konsert Kinoteater 16+ Populær musikk 166 32400

24.mai Velkommen til America Scene Kinoteater 5+ Div. 418 45275

24.mai Allsang på grensen Konsert Borggården 10+ Populær musikk 250 3000

25.mai Velkommen til America Scene Kinoteater 5+ Div. 271 28875

25.mai Velkommen til America Scene Kinoteater 5+ Div. 252 26525

25.mai Velkommen til America Scene Kinoteater 5+ Div. 362 38825

27.mai Musikal fra Rustad skole Scene Foaje 10+ Musikal 45 0

28.mai Aldriland Scene Kinoteater 10+ Eventyr 101 3000

13.jun Filmvisning Kortfilm Kinoteater 10+ Animasjon 150 0

14.jun Berter og brylkrem Konsert Foaje 16+ A capella sang 103 19400

18.jun Ungdomsskolens avslutning Musikk Kinoteater 15+ Div. 462 0

15.aug Vestby barnehager Seminar Kinoteater 18+ Fagdag 350 14825

30.aug Verdens overdosedag Konsert Borggården 35+ Populær musikk 50 0

31.aug Grønn Festival Festival

Borggården, 

paviljong 0+ Div. 500 3000

TOTALT 3682 227725

01.sep Grønn Festival Festival Store salong 12+ Foredrag 70 0

03.sep Den kulturelle skolesekken Scene Kinoteater 13+ Fysisk teater 356 0

27.sep Skrattvatten Konsert Foaje 25+ A capella sang 69 12800

Uke 40 KAÅS Aktiviteter 2. etg 10+ Aktiviteter 32 0

09.okt Den kulturelle skolesekken Konsert Kinoteater 13+ Poulær musikk 358 0

10.okt Verdensdagen for psykisk helse foredrag Kinoteater 15+ Fagkunnskap 89 0

11.okt Bærekraftsmarsjen Konsert Borggården 5+ Dans, allsang 134 0

13.okt

Steinar skole presenterer 

predagogikk Scene Foaje 10+ Undervisning/teater 40 0

11.-13. okt Kulturdagene i Ås

Håndverks-

messe 2. etg 5+ Kunst og håndverk 2000 6500

okt.19 Ungdomsrådet Workshop Kinoteater 16+ Matkunnskap 150 0

okt.19 Den kulturelle skolesekken Foredrag Kinoteater 15 Fagkunnskap 130 0

26.okt Nordbykorps Konsert Kinoteater 10+ Korpsmusikk 181 16650

05.nov Den kulturelle skolesekken Scene Kinoteater 15+ Fysisk teater 200 0

05.nov Den kulturelle skolesekken Scene Kinoteater 15+ Fysisk teater 200 0

07.nov Ungmusikk Konsert Kinoteater 8+ Korpsmusikk 175 28700

22.nov Book of Dreams Konsert Kinoteater 12+ Musikal 368 91250

23.nov Book of Dreams Konsert Kinoteater 12+ Musikal 132 31225

23.nov Book of Dreams Konsert Kinoteater 12+ Musikal 277 69550

30.nov Pepperkakeby Konsert Foaje 5+ Håndverk 300 0

13.des Julestjerner Konsert Foaje 15+ Julemusikk 59 11800

TOTALT 5320 268475

TOTALT 2019 10611 682925



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsmelding 2019 med årsberetning

   
 

145 
 

 

Besøkstall – kino 

Ås kinoteater hadde 17 377 besøkende på 345 visninger, opp fra 14 750 i 2018. 

Billettinntekter ble 1 455 595 brutto, en økning på 22 %. I tillegg kommer 

reklameinntekter 59 320,-. Seniorkinoen ble etablert som et fast tilbud hver 

tredje uke, og tiltaket ga 75% økning i seniorbesøket. «Kunst på kino» ble 

utviklet som månedlig dokumentarkonsept i samarbeid med Ås kunstforening og 

har trukket 58 i snitt per visning. 2275 elever var på skolekino hos Ås kinoteater 

i løpet av året, en økning på 10%. Nordisk filmfestival i Ås ble avviklet for andre 

gang, filmfestivalen Fremtidsfilm for tredje gang. Visninger i juli ble testet ut, og 

de ble godt besøkt. Kinoen mistet en lukrativ kinohelg i september, da det ble 

avviklet valg i kinovestibylen. Kinoen og kulturhuset utviklet nye hjemmesider 

som er integrert med billettsalget og effektiviserer kinosjefens arbeid. To 

kinoverter ble fast ansatt i små deltidsstillinger, og etableringen av et lag med 

frivillige er i gang. I mars vant kinoen Hugo Hermansen-prisen som Årets kino i 

konkurranse med alle landets kinoer. Juryen omtalte en kino som får mye ut av 

lite. 

Utleie av lokaler  

Inntektene på møterom (2.etg kulturhuset, seniorsenteret og festsalen på 

kulturskolen) lå på 293 199,-. I 2019 fordelte utleieforholdene seg på ca 17 % 

politikermøter, 46 % interne møter, 22 % møter i regi av lag og foreninger og 5 

% utleie til privatpersoner.  

Kulturhusets lokaler i 2. etasje og seniorsenteret er i daglig bruk både til interne 

møter og utleie til eksterne leietakere. Kulturhuset har et godt samspill med 

kommunens lag og foreninger, flere av dem har faste møter i huset, ukentlige 

eller månedlige. Lokalene benyttes også til private selskaper, minnestunder o.l. 

Det ble vedtatt et verbalvedtak i 2019 om at politiske møter hovedsakelig skal 

legges til andre lokaler, fordi møterommene har inntektskrav. Festsalen i 

Kulturskolen leies også ut til private selskaper eller konserter på privat initiativ, i 

tillegg til kulturskolens bruk. 
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Saksutredning: 
 

 
Ås kommunens regnskap viser et regnskapsmessig merforbruk før strykninger på 
45,7 mill. kr. Etter strykninger viser resultatet er regnskapsmessig merforbruk 

på 25 mill. kr. Dette medfører behov for å bruke av oppsparte midler for å 
finansiere underskuddet.  Reduserte buffere medfører at kommunens soliditet 

(evne til å tåle tap og møte uforutsette kostnader) svekkes.  
 
 

I henhold til § 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner skal 

det foretas strykninger av avsetninger dersom kommunen har et 
regnskapsmessig merforbruk: 

 
§ 9 Årsavslutningen   
Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et 

regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres ved å: 
1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering 

av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller 
fylkestinget selv.  
2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av 

årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.  
Følgende strykninger er gjennomført for å ivareta kravene i § 9: 

 

Strykninger avsetning disposisjonsfond Beløp 

Avsetning disposisjonsfond merinntekt kommuneskog 449 844  

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2018, jf. Ksak 19/19 11 389 695  
Avsetning til generelt disposisjonsfond, jf.  k. sak 91/18, k.sak 31/19 og k.sak 
76/19 (HP 2019 -2022, 1. og 2. tertialrapport 2019) 3 696 305  

Avsetning til fond startlån 6830 000  

Sum Strykninger avsetning til generelt disposisjonsfond 
 

16 215 844  

  

Strykninger overføring til investeringsregnskapet  

Bruk av disposisjonsfond Kroer kirke jf 1. tertial 2019 1 500 000  

Bruk av vedlikeholdsfond Ljungbyveien jf F-sak 58/18 2 400 000  

Bruk av disposisjonsfond, startlån 2018 626 000  

Rente tilfluktsrom 2019 5 182  

 Sum strykninger overføring til investeringsregnskapet 4 531 182  

 

Strykningen på 4,53 mill. av overføringer til investeringsregnskapet medfører at 
avsetning til ubundet investeringsfond er redusert tilsvarende.  

 
Samlede strykninger er på 20,7 mill. kr og reduserer det regnskapsmessige 

merforbuket til 25 mill. kr: 
 
 
Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 45 768 563  

Strykninger -20 747 026  

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger 25 020 537  
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Videre behandling av saken 

Årsregnskapet ble avlagt 15. februar og oversendt revisor.   Vedlagt versjon av 
5. april 2020 er korrigert for foreløpige merknader fra revisor.  

 
Revisors beretning 2019 og Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes 
regnskap for 2019 er ikke klar ved utsendelse av denne saken. Regjeringen har 

gitt utsatt frist for avgivelse av revisjonsberetning fra 15. april til 15. juni.  
Videre er fristen for når årsberetningen og årsregnskapet skal vedtas av 

kommunestyret utsatt til 15. september 2020.  
 

 
Revisjonen har i vedlagt brev av 6. april 2020 varslet at de vil levere 
revisjonsberetningen godt innenfor de nye fristene og har dialog med 

kontrollutvalgssekretariatet for å sørge for at saken blir behandlet i 
kontrollutvalget før endelig frist for behandling i kommunestyret.  

 
Kommunestyret kan ikke behandle saken før revisors beretning og 
kontrollutvalgets uttalelse foreligger.  Rådmannen legger derfor foreløpig frem 

sakene til informasjon.  Så snart årsberetning og uttalelse fra kontrollutvalget 
foreligger, vil disse bli lagt på saken slik at kommunestyret kan fatte endelig 

vedtak.  Årsregnskapet legges da frem på nytt.  
 
Vurdering 

 
Ås kommunes regnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 34 mill. 

kr og et regnskapsmessig merforbruk på 25 mill. kr etter strykninger.  
 
Det regnskapsmessige merforbruket medfører behov for å finansiere 

underskuddet med bruk av disposisjonsfond.  
 

Kommunens samlede disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2019 ca 165,5 
mill. kr før strykninger.  Etter strykninger og nødvendig dekning av det 
regnskapsmessige merforbruket for 2019 vil disposisjonsfondet være på ca 120 

mill. kr.  
 

I årsberetningen gis det nærmere forklaringer til kommunens utgifter og 
inntekter i 2019.  
 

 
Konklusjon  

Ås kommunes årsregnskap for 2019 sendes ut til foreløpig orientering. 
Saken behandles på nytt når revisors beretning og uttalelse fra kontrollutvalget 
foreligger.   
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2. Driftsregnskap 2019 
 

Tall i 1000 kroner Noter * 
Regnskap 
2019 

Revidert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

DRIFTSINNTEKTER       
Brukerbetalinger  -72 895 -77 174 -77 174 -72 757 
Andre salgs- og leieinntekter  -123 441 -120 124 -112 590 -113 890 
Overføringer med krav til motytelse 16 -192 650 -145 863 -136 759 -195 435 
Rammetilskudd 19 -462 035 -459 233 -459 233 -419 134 
Andre statlige overføringer  -42 026 -44 889 -38 657 -49 331 
Andre overføringer  -2 533 -1 969 0 379 
Inntekts- og formuesskatt  -611 725 -610 500 -605 500 -610 936 
Eiendomsskatt 17 -34 671 -34 500 -34 500 -33 704 

Sum driftsinntekter 2,8,9 -1 541 975 -1 494 252 -1 464 413 -1 494 808 

         
DRIFTSUTGIFTER       
Lønnsutgifter 16 785 406 752 195 728 097 741 066 
Sosiale utgifter 3 206 099 209 417 202 272 180 682 
Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 8,18 196 730 162 868 154 360 170 889 
Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 16 233 967 219 672 214 314 212 075 
Overføringer 17 68 694 48 233 72 711 78 491 
Avskrivninger 1,2,7,10,13 87 212 84 991 0 64 828 
Fordelte utgifter  -1 033 -1 834 -1 834 -756 

Sum driftsutgifter 2 1 577 074 1 475 542 1 369 920 1 447 275 

         

Brutto driftsresultat  35 099 -18 710 -94 493 -47 533 

         
EKSTERNE FINANSINNTEKTER       
Renteinntekter og utbytte 12 -41 374 -34 897 -22 897 -12 550 
Mottatte avdrag på lån 7 -114 -80 -80 -158 

Sum eksterne finansinntekter 2 -41 488 -34 977 -22 977 -12 708 

  



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsregnskap Ås kommune 2019

Årsregnskap 2019 Ås kommune versjon 06.04.2020 

4 
 

Tall i 1000 kroner Noter * 
Regnskap 
2019 

Revidert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER          
Renteutgifter og 
låneomkostninger  46 805 48 240 45 240 38 588 
Avdrag på lån 7,13 80 600 78 720 61 720 57 516 
Utlån 7 286 100 100 141 

Sum eksterne finansutgifter 2 127 691 127 060 107 060 96 245 

         

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner  86 203 92 083 84 083 83 536 

         

Motpost avskrivninger 
1,2,7,10

,13 -87 212 -84 991 0 -64 828 

Netto driftsresultat  34 090 -11 618 -10 410 -28 825 

         
BRUK AV AVSETNINGER       
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk  -11 390 -11 390 0 -16 256 
Bruk av disposisjonsfond 6 -4 602 -4 602 0 -35 159 
Bruk av bundne fond 6 -10 828 -11 140 -7 631 -19 127 

Sum bruk av avsetninger  -26 820 -27 132 -7 631 -70 542 

         
AVSETNINGER       
Overført til 
investeringsregnskapet  0 4 526 0 33 605 
Avsatt til disposisjonsfond 6 0 16 216 16 326 27 370 
Avsatt til bundne fond 6 17 750 18 008 1 715 27 002 

Sum avsetninger  17 750 38 750 18 041 87 977 

         

Regnskapsmessig merforbruk 
(+)/mindreforbruk (-) 15 25 021 0 0 -11 390 

 

*Kommentarer til postene gis i notene det er henvist til for den enkelte post.   
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3. Investeringsregnskap 2019 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Opprinnelig 
budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 
INNTEKTER       
Salg driftsmidler og fast eiendom 10 -159 480 -183 895 -155 100 -1 054 
Andre salgsinntekter  -461 0 0 -641 
Overføringer med krav til motytelse  -4 959 -20 206 -12 200 -7 648 
Kompensasjon for merverdiavgift  -71 486 -99 560 -99 560 -55 612 
Statlige overføringer  0 -6 500 0 0 
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 -211 

Sum inntekter 2 -236 385 -310 161 -266 860 -65 167 
       

UTGIFTER       
Lønnsutgifter*  8 001 1 800 1 800 6 337 
Sosiale utgifter 3 1 138 0 0 2 131 
Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

19 
279 105 424 650 395 241 257 777 

Overføringer 17 71 486 99 960 99 560 56 238 

Sum utgifter 2 359 730 526 410 496 601 322 483 
        

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER       
Avdrag på lån 2,7 5 520 0 0 26 836 
Utlån 2,7 15 942 30 000 30 000 36 641 
Kjøp av aksjer og andeler 2,5,7 2 944 3 264 3 200 3 154 
Avsatt til ubundne investeringsfond 6 29 485 34 016 0 83 307 
Avsatt til bundne fond 6 605 605 0 3 505 

Sum finansieringstransaksjoner   54 496 67 885 33 200 153 442 
        

Finansieringsbehov   177 841 284 134 262 941 410 759 
        

FINANSIERING       
Bruk av lån 2,7 -152 466 -241 253 -232 941 -271 808 
Mottatte avdrag på utlån 2,7 -17 025 -30 000 -30 000 -19 015 
Overført fra driftsregnskapet  0 -4 531 0 -33 605 
Bruk av ubundne investeringsfond 6 -4 850 -4 850 0 -8 119 
Bruk av bundne fond 6 -3 500 -3 500 0 -78 212 

Sum finansiering   -177 841 -284 134 -262 941 -410 759 
        

Udekket / Udisponert 6 0 0 0 0 

*I investeringsregnskapet ligger budsjettet på prosjektnivå. Det kan derfor 

fremkomme avvik mellom regnskap og budsjett på enkeltposter i regnskapet. Avviket 

på lønn og sosiale utgifter er et slikt eksempel. Forbruket overstiger ikke antall 

vedtatte hjemler i Handlingsprogrammet og kostnadene er utelukkende knyttet til 

investeringsprosjekter.  

Oversikten viser at det på enkelte poster er store avvik mellom regnskap og budsjett. 

Dette henger sammen med at faktiske kostnader har lavere framdrift enn forventet. I 

noen tilfeller henger dette sammen med prosjektets fremdrift, mens det andre ganger 

kan henge sammen med fordelingen av kostnader i prosjektets levetid.   
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4. Balanseregnskap 2019 
Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER     
A. ANLEGGSMIDLER     
Faste eiendommer og anlegg 7,10 2 122 134 1 817 454 
Utstyr, maskiner og transportmidler 7,10 134 358 175 234 
Pensjonsmidler 3,7 1 372 182 1 292 352 
Utlån  154 611 155 522 
Aksjer og andeler 5 52 097 49 239 

Sum anleggsmidler   3 835 382 3 489 802 

      
B. OMLØPSMIDLER     
Kortsiktige fordringer 9,17 116 772 117 297 
Obligasjoner, sertifikater og aksjer 12 625 738 516 995 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 16 140 002 266 747 
Premieavvik 3 21 806 20 152 

Sum omløpsmidler 2 904 318 921 190 

      

Sum eiendeler   4 739 700 4 410 992 

      
EGENKAPITAL OG GJELD     
C. EGENKAPITAL     
Disposisjonsfond 6 -149 326 -153 928 
Bundne driftsfond 6 -75 006 -68 084 
Ubundne investeringsfond 6 -231 555 -206 920 
Bundne investeringsfond 6 -7 584 -10 479 
Prinsippendringer 14 2 132 2 132 
Regnskapsmessig mer- (+)/mindreforbruk (-) 15 25 021 -11 390 
Kapitalkonto 7 -471 293 -278 174 

Sum egenkapital   -907 610 -726 842 

      
D. GJELD     
LANGSIKTIG GJELD     
Pensjonsforpliktelser 3,7,13 -1 511 487 -1 425 370 
Sertifikatlån  -1 250 000 -1 250 000 
Andre lån  -841 218 -747 338 

Sum langsiktig gjeld 13 -3 602 705 -3 422 708 

      
KORTSIKTIG GJELD     
Annen kortsiktig gjeld 7,16 -229 386 -260 636 
Premieavvik 3 0 -805 

Sum kortsiktig gjeld 2 -229 386 -261 442 

      

Sum egenkapital og gjeld   -4 739 700 -4 410 992 

MEMORIAKONTI:     
Ubrukte lånemidler 2,13 238 612 211 078 
Andre memoriakonti 3 89 932 88 836 
Motkonto for memoriakontiene  -328 544 -299 914 

Sum memoriakonti   0 0 
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5. Noter 

1. Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder 

kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal 

regnskapsskikk (GKRS). Ås kommunes regnskap er finansielt orientert, og viser alle 

økonomiske midler som er tilgjengelige 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, skal framgå av drifts- og investeringsregnskapet i året, 

enten de er betalt eller ikke. 

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter 

bruttoprinsippet.  

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp 

over levetiden til anleggsmiddelet. 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven §50 ved å benytte 

forenklet modell.  

Pensjonskostnaden bokføres etter beregnet pensjonskostnad jfr. 

årsregnskapsforskriften §13 og premieavviket inntektsføres/utgiftsføres og tilbakeføres 

året etter.  

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære 

organisasjon, med unntak av: 

✓ Nordre Follo Renseanlegg IKS 

✓ Søndre Follo Renseanlegg IKS 

✓ Follo Ren IKS 

✓ Follo Brannvesen IKS 

✓ Follo Distriktsrevisjon IKS 

✓ Krise- og Incestsenteret i Follo IKS 

✓ Follo Lokalmedisinske senter IKS 

Ås kommune er vertskommune for Follo landbrukskontor og Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat, som drives gjennom et interkommunalt samarbeid iht. 

kommuneloven §27 og §28, jfr. note 8. Ås kommune er også deltaker i 

interkommunalt samarbeid jfr. §27 om Kemneren i Follo og Follo Barnevernsvakt. 

 

  



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsregnskap Ås kommune 2019

Årsregnskap 2019 Ås kommune versjon 06.04.2020 

8 
 

2. Endring i arbeidskapital 

Tall i 1000 kr    

Balanseregnskapet : 31.12.2018 31.12.2019 Endring 

2.1 Omløpsmidler 921 190  904 318    

2.3 Kortsiktig gjeld 261 442  229 386    

Arbeidskapital 659 749  674 932  15 183  

      
Drifts- og investeringsregnskapet :   Beløp Sum 

Anskaffelse av midler :       

 Inntekter driftsregnskap   1 541 976    

 Inntekter investeringsregnskap   236 385    

 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner  210 979    

Sum anskaffelse av midler   1 989 339  1 989 339  

      
Anvendelse av midler :       

 Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger)   1 489 863    

 Utgifter investeringsregnskap   359 730    

 Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner  152 097    
Sum anvendelse av midler   2 001 690  2 001 690  

      

Anskaffelse - anvendelse av midler     -12 351 

      

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)     27 534  

Endring arbeidskapital i drifts - og 
investeringsregnskap 

    15 183  

      

Endring arbeidskapital i balansen      15 183  

Differanse (forklares nedenfor)     0  
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3. Pensjon 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Pr. 31.12.19 har Ås kommune pensjonsforsikringene for lærere i Statens 

pensjonskasse (SPK), og øvrige ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt 

AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% 

sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften 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 inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I Ås 

kommune blir premieavviket tilbakeført året etter det har oppstått. 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad og premieavvik (Samlet for KLP og 

SPK):  

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 82 929 558 76 943 496 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 57 637 876 54 276 027 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -56 796 105 -53 875 703 
Administrasjonskostnader 4 590 821 5 140 946 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 88 362 150 82 484 766 
Premieutgift  107 473 067 99 440 282 
Årets premieavvik eksklusive aga -19 110 917 -16 955 516 

Arbeidsgiveravgift  -2 694 639   -2 390 728  

Årets premieavvik inklusive aga *) -21 805 556 -19 346 244 

Amortisert premieavvik fra forrige år  19 346 244   7 429 542  

Netto premieavvik -2 459 312 -11 916 702 
*) Premieavviket inklusive arbeidsgiveravgift: SPK har et positivt premieavvik på  

kr. 2.638.886,- og KLP har et positivt premieavvik på kr. 19.166.670,-.  

    

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP 2019 KLP 2018 SPK 2019 SPK 2018 

Forventet avkastning pensjonsmidler  4,50 % 4,50 % 4,00 % 4,20 % 

Diskonteringsrente  4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst  2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- og pensjonsreg.  2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

 

Samlet pensjonskostnad: 2019 2018 

Pensjonskostnad 108 817 822 101 723 492 

Administrasjonsutgifter 417 368 344 800 

Bruk av premiefond -15 000 000 -15 000 000 

Bokført pensjonskostnad 94 235 190 87 068 292 
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser (F § 13-1, E) 

  2019 2018   
    Aga.   Aga. 

Brutto påløpte 
pensjonsforpliktelser 1 494 272 453 17 214 728 1 408 932 529 16 437 795 
Pensjonsmidler 1 372 182 185   1 292 352 426   

Netto pensjonsforpliktelser pr 
31.12.2019 122 090 268 17 214 728 116 580 103 16 437 795 
Dette er presentert som anleggsmidler og langsiktig gjeld i balansen. 

Saldo på premiefond 

  Fellesordn. Sykepleiere Folkevalgte Sum 

UB PR. 31.12.18  48 566 650   12 638 940   737 511   61 943 101  

Bruk av premiefond  -12 900 000   -2 100 000    -15 000 000  

Endring   11 576 202   1 669 793   35 620   13 281 615  

UB PR. 31.12.19  47 242 852   12 208 733   773 131   60 224 716  
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4. Kommunens garantiansvar 

Gitt overfor - navn Låneinstitusjon 31.12.2019 31.12.2018 Utløpsår 

Tamburbakken Barnehage Husbanken 162 437 221 505 2020 
Rustadporten Barnehage Husbanken 1 902 682 2 088 310 2029 
Knerten Barnehage Husbanken 185 706 268 242 2022 
Sjøskogen foreldrebh. Husbanken 912 324 1 042 656 2025 
Viken Boligutvikling AS Husbanken 8 612 977 8 756 959 2024 
Løvstad Naturbarnehage  Husbanken 2 621 492 2 772 740 2036 
Kaja Barnehage Husbanken 8 396 674 2 691 455 2038 
         
Åspro AS Kommunalbanken 5 428 520 5 714 240 2040 
Myrveien 16 AS  Kommunalbanken 5 094 600 5 337 200 2038 
         
Stiftelsen LIV-Follo Krise- og 
Incestsenter IKS andel 12,6% KLP 662 173 832 000 2026 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
andel 62% KLP 1 161 337 1 224 112 2038 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
andel 62% KLP 708 433 944 573 2022 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 
andel 9% KLP 2 384 550 1 231 650 2030 
Steinerskolen i Ås  KLP 4 905 320 5 153 320 2039 
Steinerbarnehagene i Ås, 
Haugtussa KLP 10 491 805 11 016 395 2039 
Guard Automation AS  Danske Bank            273 354   2022  
Johnson Controls Norway AS - 
EPC - prosjektet Danske Bank 134 566 134 566 2022 
         

Sum garantiansvar   54 038 950 49 429 923   

 

5. Aksjer og andeler i varig eie 

Selskapets navn 
Eierandel i 
selskapet 

Balanseført verdi 
31.12.2019 

Balanseført verdi 
31.12.2018 

A/L Ås Boligbyggerlag 16 andeler 1 500  1 500  
Studentsamskipnaden 14 andeler 1 400  1 400  
A/L Foreningen Nordens hus 1 andel 500  500  
A/L Liahøy 400 andeler 40 000  40 000  
A/S Biblioteksentralen 9 andeler 2 700  2 700  
Follo Futura Holding AS 538 aksjer 1 084 255  1 084 255  
Åspro AS  45 aksjer 54 000  54 000  
Sollia Borettslag 6 leiligheter 2 016 400  2 016 400  
Alarmsentral Brann Øst AS 2438 aksjer *) 0  85 330  
Myrveien 16 AS 1000 aksjer 17 307 194  17 307 194  
Solfall Borettslag 8 andeler 40 000  0  
Egenkapitaltilskudd KLP   31 549 444  28 645 587  

Sum   52 097 393  49 238 866  
*) Selskapet er oppløst. Ås kommune har mottatt kr. 111.050,- i likvidasjonsutbytte i 

2019. 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsregnskap Ås kommune 2019

Årsregnskap 2019 Ås kommune versjon 06.04.2020 

12 
 

 

6. Avsetning og bruk av fond 

Alle tall i 1000 kr.   
Samlede avsetninger og bruk av fond/avsetninger i året 2019 2018 

Avsetninger 47 840  141 184  
Bruk av fond/avsetninger -23 780  -140 617  

Netto bruk av fond/avsetninger 24 060  567  

      
Disposisjonsfond     
Beholdning 01.01 153 928  161 717  
Bruk av fondet i driftsregnskapet 4 602  35 159  
Avsetninger til fondet 0  27 370  

Beholdning 31.12 149 326  153 928  

Bundne driftsfond     
Beholdning 01.01 68 084  60 209  
Bruk av fondene i driftsregnskapet 10 828  19 127  
Avsetninger til fondene 17 750  27 002  

Beholdning 31.12 75 006  68 084  

Ubundne investeringsfond     
Beholdning 01.01 206 920  131 732  
Bruk av fondene i investeringsregnskapet 4 850  8 119  
Avsetninger til fondet 29 485  83 307  

Beholdning 31.12 231 555  206 920  

Bundne investeringsfond     
Beholdning 01.01 10 479  85 186  
Bruk av fondene i investeringsregnskapet 3 500  78 212  
Avsetninger til fondene 605  3 505  

Beholdning 31.12 7 584  10 479  
 

7. Kapitalkonto 

Alle tall i 1000 kr   Saldo 01.01 (kapital) 278 174 

Debetposter i året: Debet Kreditposter i året: Kredit 

Årets avskrivinger *) 87 212 

Aktivering fast eiendom, 
anlegg, utstyr, maskiner 
og transportmidler *) 355 284 

Salg av fast eiendom og anlegg 4 269    

    KLP egenkapitaltilskudd *) 2 904 

Nedskrivning av aksjer og andeler *) 85 Kjøp av andel 40 

Minimumsavdrag *) 351     

Mottatte avdrag på lån 17 139 Utlån - investering og drift 16 228 

Bruk av lånemidler 152 466 Avdrag på eksterne lån 86 472 

Endring pensjonsforpliktelse *) 6 287    

Balanse 31.12 (kapital) 471 293 (netto inklusive aga)   

  739 102   739 102 
*) Se notene 3, 5, 10 og 13  
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8. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 og 

§28 

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 og § 28 

skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. 

Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 

3, og utgjør følgende beløp:    

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27 

Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgs-

sekretariat (§ 
27) 

Follo 
landbruks- 

kontor 
(§28) 

Overføring fra Ås kommune (kontorkommunen) -279 000 -1 357 137 
Overføring fra Oppegård kommune -367 425 -270 029 
Overføring fra Vestby kommune  -261 000 -1 296 142 
Overføring fra Ski kommune  -353 500 -1 350 148 
Overføring fra Frogn kommune -249 000 -810 090 
Overføring fra Enebakk kommune -216 000 0 
Overføring fra Nesodden kommune -273 500 -432 048 

Resultat av overføringer -1 999 425 -5 515 594 

Samarbeidets egne inntekter inkl. finans -425 830 -1 324 944 
Samarbeidets driftsutgifter inkl. finans 2 290 673 6 661 184 

Resultat av virksomheten -134 582 -179 354 

Avsetning til (+) / bruk av fond (-) 134 582 179 354 

Sum 0 0 
 

9. Vesentlige transaksjoner  

Ressurskrevende brukere: 

Det er pr. 31.12.2019 avsatt et tilskudd på kr 30.240.000,- for ressurskrevende 

brukere. Tilskuddet er en foreløpig beregning gjort 03.01.2020. 

 

Andre vesentlige avsetninger:  

Det har vært brann ved Nordby skole i 2018. Påløpte utgifter for reparasjoner i 2019 er 

på kr. 3.679.617,-. Deler av erstatningen er mottatt. Det gjenstår erstatning av 

påløpte utgifter tilsvarende kr. 1.180.819,-. Dette beløpet er avsatt i regnskapet pr. 

31.12.2019. 

 

Modulskolen: 

Siden 2017 har det vært ført leiekostnader for modulskolen i investeringsregnskapet. 

Dette har blitt aktivert. Etter anmodning fra revisor er dette omgjort i 2019. 

Leiekostnader for 2019, samt leie kostnader for 2018 og 2017, totalt kr 13.024.636,- 

er derfor belastet driftsregnskapet i 2019.  

Aktiveringen for leien i 2017 og 2018 er reversert, og avskrivninger beregnet på nytt.  
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Minimumsavdrag: 

Regnskapsført minimumsavdraget ble i 2019 en del større enn budsjettert. Dette 

skyldes blant annet modulskolen, som etter anmodning fra revisor ble avskrevet for 

2017 og 2018 i 2019 og dermed påvirket avdraget. I tillegg var det noen få anlegg til 

som ikke var blitt avskrevet i 2017 og 2018 og som ga økte avskrivninger utover 

budsjett i 2019.  

Minimumsavdraget har de senere årene blitt lavere enn budsjettert. Det har gjort at 

budsjettet har blitt noe nedjustert i forhold til beregninger. Dette henger blant annet 

sammen med avviket som har vært mellom budsjetterte investeringer og 

investeringsregnskapet de senere årene. Rådmannen jobber stadig med å få realistiske 

årsbudsjetter. Dette, i tillegg til at Ås kommune har ferdigstilt både skoler og 

Moertunet, gjør at avdragsbyrden øker og at budsjettert minimumsavdrag i 2019 var 

for lite. Avviket utgjør 1,880 mill. kr i forhold til revidert budsjett (jf. tertial 2 2019), og 

18,880 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Det totale minimumsavdraget for 2019 

er beregnet til 80,6 mill. kr.  
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10. Varige driftsmidler  

tall i hele 1000 

EDB-utstyr, 
kontor-

maskiner 

Anleggs-  
maskiner 

mv. 

Sum utstyr 
og 

maskiner 

Fast 
eiendom og 

anlegg 

Boliger, 
skoler, 

veier 

Adm.bygg, 
sykehjem 

mv. Tomter 

Sum faste 
eiendommer 

og anlegg Total Sum 

Anskaffelseskost 01.01 49 595   197 990   247 585   14 561   2 274 514   2 688   56 034   2 347 797   2 595 382  

Årets tilgang *)  17 285   18 392   35 677   9 235   310 371   -   -   319 607   355 284  

Omgruppering i året*)  -   -56 344   -56 344   -   56 344   -   -   56 344   -  

Årets avgang**)  -6 454  -  -6 454   -   -   -   -4 269   -4 268   -10 722  

Anskaffelseskost 31.12  60 426   160 038   220 464   23 796   2 641 229   2 688   51 765   2 719 479   2 939 944  

Akk avskrivninger 01.01  22 676   49 725   72 401   7 354   522 071   868   -   530 293   602 694  

Årets avskrivninger  7 548   13 841   21 389   515   65 254   54   -   65 823   87 212  

Omgruppering/overført i 
året 

-  -1 229  -1 229  -  1 229  - - 1 229  -  

Reverserte 
avskrivninger på 
utrangerte driftsmidler 

 -6 454   -   -6 454   -   -   -   -   -   -6 454  

Akk avskrivninger 31.12  23 770   62 337   86 107   7 869   588 554   922   -   597 345   683 452  

Bokført verdi pr. 31.12  36 656   97 701   134 358   15 927   2 052 675   1 766   51 765   2 122 134   2 256 492  

Gevinst ved salg av 
anleggsmidler 

-  -  - -  -  -  154 674  154 674 154 674  

Økonomisk levetid 5 år 10 år   20 år  40 år 50 år    

Avskrivningsplan Lineær Lineær   Lineær  Lineær Lineær    

* Omgrupperingen dreier seg om Modulskolen som ble flyttet fra anleggsmaskiner til boliger, skoler og veier. Avskrivningsperiode 

er lagt inn med 10 år, og det er ført avskrivninger for 2018 og 2019 i 2019.  

**I 2019 ble det solgt tomter, blant annet tomtefeltet Dyster Eldor, for omtrent 159 mill. kr. Dette var noe lavere enn regulert 

budsjett (184 mill. kr). Balanseført verdi for tomtene var 4,3 mill. kr og det er dette som er registrert som avgang.  
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11. Investeringsprosjekter 

Prosjekter 

 Historisk 
vedtatt 

kostnadsramme 
tom 2019 ** 

 Bokført 
tidligere 
år eks 
mva  

 Bokført 
2019 eks 

mva  

 Bokført 
2019 ink 

mva  

 Sum 
bokført 
eks mva  

 Revidert 
budsjett 

2019  
 Gjenstår av 

kostnadsramme  

0100 / Info teknologi  *   18 070   3 658   4 340   21 728   3 407   *  

0103 / Mindre invest.prosjekt  *   3 486   1 188   1 442   4 674   1 304   *  

0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv  4 500   85   700   855   786   4 415   3 714  

0117 / Teknologi og IT Helse  *   781   1 307   1 578   2 089   4 718   *  

0118 / Ny brukerflate for sikker sone  2 750   -   -   -   -   850   2 750  

0119 / Digitaliseringsprosjektet  *   1 504   1 401   1 556   2 905   3 210   *  

01200 / Samlokalisering av tjenester  1 250   147   74   93   222   1 103   1 028  

0121 / eArkiv  500   253   11   11   265   247   235  

0201 / It-utstyr skoler  *   13 792   4 334   5 416   18 126   5 345   *  

0233 / Follo Barne og ungdomskole, nybygg i Ski  11 651   11 151   -   -   11 151   500   500  

0239 / Sjøskogen skole, utvidelse  21 500   1 025   4   4   1 029   475   20 471  

0240 / Ny Åsgård skole  361 000   4 163   1 489   1 800   5 652   3 037   355 348  

0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr  16 000   54   10 213   12 712   10 267   10 946   5 733  

0248 / Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal  7 111   6 542   582   681   7 124   582   -13  

0249 / Trådløst nett og kabling på skole og 
barnehage 

 *   1 670   272   341   1 942   1 330   *  

0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus 

 400   149   12   15   161   451   239  

0252 / Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager 

 6 000   1 127   618   772   1 744   4 873   4 256  

0304 / Kjøp av transportmiddel HS  *   707   -   -   707   685   *  

0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021  213 500   8 879   47 361   58 548   56 239   60 475   157 261  

0316 / IT utstyr HS  *   1 829   11   14   1 840   771   *  

0324 / Utskiftning av senger på Moer  1 000   500   -   -   500   250   500  

0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, 
nybygg 

 76 800   38   334   408   372   962   76 428  

0328 / Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem  2 000   -   800   1 000   800   500   1 200  

0330 / Oppgradering Moer sykehjem  2 350   -   -   -   -   2 350   2 350  

0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  *   3 548   1 920   2 390   5 469   10 907   *  
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Prosjekter 

 Historisk 
vedtatt 

kostnadsramme 
tom 2019 ** 

 Bokført 
tidligere 
år eks 
mva  

 Bokført 
2019 eks 

mva  

 Bokført 
2019 ink 

mva  

 Sum 
bokført 
eks mva  

 Revidert 
budsjett 

2019  
 Gjenstår av 

kostnadsramme  

0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet  *   3 279   -   -   3 279   911   *  

0503 / Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 

 1 000   78   446   557   524   1 000   476  

0504 / Oppgradering av offentlige arealer  3 000   2 176   -   -   2 176   823   824  

0505 / Hurtigladepunkt for El-bil  1 700   -   -   -   -   1 700   1 700  

0508 / Oppgradering veilysanlegg  *   4 834   2 562   3 166   7 396   5 166  *  

0509 / Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater 

 2 800   175   117   146   292   2 625   2 508  

0512 / Oppgradering friidrettsbane  2 174   1 824   320   398   2 144   350   30  

0514 / Tiltaksplan gang- og sykkelvei  *   -   125   156   125   2 250   *  

0515 / Trafikksikkerhetstiltak Åsgård skole  1 000   -   368   456   368   1 000   632  

0516 / Kjærnesveien  1 500   1 271   408   510   1 679   381   -179  

0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale  2 500   1 917   90   113   2 007   584   493  

0600 / Rustad skole, utvidelse  341 000   179 530   67 757   89 445   247 286   82 077   93 714  

0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger 

 16 000   15 908   4   5   15 912   96   88  

0623 / FDV system  1 000   814   -   -   814   185   186  

0624 / Solfall borettslag  30 840   2 522   23 794   29 566   26 317   29 021   4 523  

0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg  4 900   16   4 550   5 630   4 566   4 884   334  

0630 / Fleridrettshall Ås VGS  65 400   -   612   757   612   2 400   64 788  

0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur *   6 301   3 201   3 906   9 502   6 692   *  

0673 / Solberg skole, utvidelse  182 600   178 984   260   3 473   179 243   1 872   3 357  

0675 / Demenssenteret, nybygg  126 818   124 989   495   519   125 484   1 407   1 334  

0683 / Infrastruktur Ås sentrum  38 000   1 093   2 953   3 686   4 046   3 000   33 954  

0690 / Modulskole Ås stadion  72 870   45 390   -7 615   -7 615   37 775   6 131   35 095  

0691 / Nordby barnehage, nybygg  81 920   3 315   56 576   70 296   59 890   55 558   22 030  

0692 / Ny barnehage Dyster/Eldor  81 876   224   85   108   308   1 776   81 568  

0700 / Standardheving/Påkostning  *   14 992   2 564   3 107   17 556   4 674   *  

07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak  *   2 697   53   65   2 750   53   *  

0748 / Legionellabekjempelse  800   24   341   426   365   776   435  
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Prosjekter 

 Historisk 
vedtatt 

kostnadsramme 
tom 2019 ** 

 Bokført 
tidligere 
år eks 
mva  

 Bokført 
2019 eks 

mva  

 Bokført 
2019 ink 

mva  

 Sum 
bokført 
eks mva  

 Revidert 
budsjett 

2019  
 Gjenstår av 

kostnadsramme  

0750 / Universell utforming  *   3 351   -   -   3 351   2 454   *  

0754 / HMS Brannforebyggende  1 600   1 326   -   -   1 326   273   274  

0767 / HMS inneklima  1 600   1 339   -   -   1 339   261   261  

0773 / Videreutvikling av SD-anlegg  *   2 381   399   499   2 780   1 548   *  

0780 / EPC  32 000   8 620   13 300   16 611   21 920   15 381   10 080  

0799 / Påkostning utleieboliger  *   2 201   2   2   2 203   606   *  

0806 / Hovedplan vann og avløp  *   44 005   23 227   23 227   67 232   23 363   *  

0809 / Mindre investeringsprosjekter VA  *   2 402   240   240   2 643   3 702   *  

0816 / Nytt høydebasseng  20 000   1 023   4 311   4 311   5 335   19 129   14 665  

0817 / Biler/Maskiner, VAR  *   4 547   105   105   4 652   3 013   *  

0823 / Nytt driftsstyringsanlegg  2 500   207   1 521   1 521   1 728   1 293   772  

0824 / Utskiftning vannmålere  7 000   2 819   1 540   1 540   4 359   1 182   2 641  

0826 / Oppgradering vann og avløp  *   925   483   483   1 409   2 500   *  

0834 / Snuplass buss, Kjærnes  1 000   -   1 684   2 059   1 684   2 000   -684  

0835 / Pumpestasjon NMBU  2 500   50   314   314   364   2 500   2 136  

1130 / FIKT  14 500   411   1 216   1 519   1 627   2 089   12 873  

Sum aktiverte prosjekter      284 695   355 284        

          

Ikke aktiverte prosjekter         

0114 / E.kap tilskudd KLP  *   12 743   2 904   2 904   15 647   3 264   *  

0781 / Utvidelse Nordby kirkegård  4 566   4 104   113   141   4 216   462   350  

0901 / Kroer Kirke renovering  4 000   91   3 476   4 345   3 567   3 909   433  

SUM ikke aktiverte      6 493   7 390     7 635    

Sum investeringsutgifter      291 188   362 675       

*Prosjekter som løper og ikke har en konkret slutt. Flere av disse prosjekter er summen av flere delprosjekter med planer for 

hvilke investeringer som skal prioriteres innenfor årets budsjett.  

**Vedtatt ramme i Handlingsprogram 2019-2022 korrigert for eventuelle vedtak i Kommunestyret gjennom 2019. Rammen ble i 

2019 vedtatt eks. mva.
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12. Finansielle omløpsmidler 

I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i 

bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter følgende rammer: 

Rammer og faktiske plasseringer:  

Plassering pr. gruppe 

Strategiske 
investeringsrammer 

(maks) 
Plassering 

% 2019 
Plassering 

% 2018 

Renteplasseringer (sertifikater og 
obligasjoner) 100 % 75,65 % 75,57 % 

Aksjefond 25 % 24,35 % 24,43 % 
 

Forvalter:     Beholdning  Beholdning  

1000 kr Avkastning 
Kjøp salg 
perioden 31.12.2019 31.12.2018 

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS     18 580 17 531 
DNB Asset Management AS   -20 000 126 355 131 216 
Arctic Fund Management   20 000 60 404 37 356 
Sum rentepapirer og aksjefond  19 236     205 339   186 103  

        
Overskuddslikviditet**       
Odin Forvaltning AS   82 636 - 
Fondsforvaltning AS    83 240 133 282 
KLP Kapitalforvaltning - FRN   93 773 91 153 
DNB FRN 20    160 747   106 457  
Sum overskuddslikviditet    420 396 330 892 

Sum finansielle omløpsmidler      625 738   516 995  
*I tillegg til avkastning kommer kjøp og salg. 

**I henhold til Ås kommunes finansreglement kan overskuddslikviditet plasseres i 

rentefond. Resterende overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. 

Beholdning pr. aktivaklasse: 

Andel rentepapirer 31.12.2019   31.12.2018   

Carnegie 18 580   17 531   
Rentepapirer DNB 81 528  90 191   
Arctic 55 237   32 907   

Sum rentepapirer 155 345 75,65 % 140 628 75,56 % 

       
Andel aksjefond       
Arctic 5 167  4 449   
DNB 44 827   41 025   

Sum aksjefond 49 994 24,35 % 45 474 24,44 % 

Sum rentepapirer og aksjefond 205 339   186 103   
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13. Langsiktig gjeld og avdrag 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr kommuneloven (koml) § 50 nr. 7 ved å 

benytte forenklet modell i 2019. 

  2019 2018 

Betalte avdrag 76 632 111 53 196 030 

Avsatt minimumsavdrag 31.12 3 968 291 4 320 000 

Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler 80 600 402 57 516 030 

     
Balanseført avsatt minimumsavdrag  3 968 291 4 320 000 

     
Beregnet minimumsavdrag jfr forenklet modell: Konto   

Bokført Langsiktig Gjeld UB 2018 2.4x 3 422 708 103 

- Pensjon på konto 24x- UB 2018 240x 1 425 370 322 

- Startlån - UB 2018 24519160 155 711 713 

= Beregningsgrunnlag langsiktig gjeld 31.12.2018 (LG)   1 841 626 068 

Beregningsgrunnlag Anleggsmidler (AM) 31.12.2018 (224* + 
227*)   1 992 688 471 

Bokførte avskrivninger 2019 (Avskr.)   87 211 782 

     
Beregnet minimumsavdrag forenklet modell 2019 
((LG/AM)*Avskr.)    kr 80 600 402  
Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler i 2019    kr 76 632 111  
     
Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike 
områder: 31.12.2019 31.12.2018 

Startlån og formidlingslån   180 192 040   155 711 713  
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder  1 911 025 666   1 841 626 068  

Kommunens totalte langsiktige gjeld ekskl 
pensjonsforpliktelser  2 091 217 706   1 997 337 781  

Pensjonsforpliktelser inkl AGA  1 511 487 179   1 425 370 322  

Sum langsiktig gjeld  3 602 704 885   3 422 708 103  
Herav ubrukte lånemindler  238 611 976   211 078 229  
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14. Endringer i regnskapsprinsipp 

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av 

endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot 

likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring 

av regnskapsprinsipp.    

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2019 av følgende poster: 

(alle tall i 1000) År 31.12.2019 

Utbetalte feriepenger 1992 12 711 
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 129 
Påløpte renter 2002 699 
Varebeholdning 2001 661 
Kompensasjon for mva 2001 -3 480 
Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -8 588 

Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp pr. 31.12.2019   2 132 

     
Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:    

Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.18 2 132 

Det er i for 2014 ikke bokført poster i regnskapet, som endrer 
saldoen på kontoen: 25800100 - Endring regnskapsprinsipp, fra 
2011 til 2012     

Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.19 2 132 
    

15. Regnskapsmessig merforbruk 

Posten regnskapsmessig merforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen 

som følger:  

Regnskapsår  Merforbruk 

2019   25 020 537  
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16. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

Årsverk    

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret 2019 var 1 218 årsverk, mot 1 184 i 2018. 

Lønnsutgiftene må sees i sammenheng med mottatt refusjon av sykepenger. Refusjon 

av sykepenger bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og vil ikke redusere 

lønnsutgiftene direkte.     

Ytelser til ledende personer 2019 2018 

Rådmann  kr 1 206 006   kr 1 204 392  
Ordfører  kr 1 117 551   kr 1 109 492  
 

Godtgjørelse til revisor 

Kommunens revisor er Follo Distriktsrevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor i 

2019 utgjør kr 1 462 000,-. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.  

Forskuddstrekk: 

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.19 var kr 28 659 893,- og skyldig 

forskuddstrekk for termin 6 pr. 31.12.19 var kr 28 441 678,- 

17. Utgiftsført estimert tap på krav 

  2019 2018 

Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12*: 5 170 000 5 170 000 
      
Usikre krav:     
Fordringer som er vurdert usikre 3 417 310 2 612 501 
Fordringer som langtidsovervåkes 3 537 912 2 669 806 

Sum usikre krav 6 955 222 5 282 307 

      
Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:     
 + Avsetninger / - tilbakeføring av avsetninger tidligere år -10 100 000 3 100 000 
Faktisk tapsføringer 793 259 1 070 596 

Totale utgifter belastet drift - og investeringsregnskapet  -9 306 741 4 170 596 
*) Avsetningen fra 2018 videreføres og det blir ikke gjort ytterlige avsetninger i 2019. 

Kommunen har vurdert å ikke justere avsatt til tap på fordringer for 2019, selv om 

endringen viser en nedgang i usikre fordringer. Det er i 2019 brukt kr 626.000,- av 

tapsfondet. 

Det er inngått et forlik med kunder på kr. 240.950,- og kr. 135.926, som er tapsført i 

regnskapet. 

Det er i 2019 bokført utgifter på tilsammen kr. 5.500.000, som skyldes inngåelse av 

forlik i forbindelse med stevning fra Aalerudmyra AS. Avsetning grunnet stevningen på 

kr. 10 100 000,-, er reversert i 2019. 
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18. Leasing 

Ås kommune har ingen finansielle leasingavtaler. 

19. Betingede forhold og hendelser etter balansedato 

Stevning fra Statnett AS. 

Ås kommune er stevnet av Statnett AS som gjelder klage på eiendomsskatt. Tilsvar er 

sendt i saken. 

Tune Graveservice AS 

Ås kommune har mottatt en kreditnota fra Tune Graveservice i 2018 på 5 334 000 kr. 

Kreditnotaen er gjort til kortsiktig lån i 2019. Lånet er nedbetalt med kr. 2.214.623,- i 

2019. 

Follo Kvalifiseringssenter 

Juridisk sak vedrørende avvikling av Follo Kvalifiseringssenter IKS og krav fra ansatte 

til å bli virksomhetsoverdratt til Ås kommune.  
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20. Gebyrer selvkosttjenester Etterkalkyle 2019 

Ås kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til 

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, 

KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen 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, som eksemplet 

under viser, ikke være direkte sammenlignbare. 

 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt 

indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

Kalkulatoriske kapitalkostnader: 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres 

fratrekk av fremmedfinansiering. 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 %-poeng. I 2019 var 

denne lik 2,30 %. 

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over – og underskudd 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som 

kan inngå i selvkostgrunnlaget. 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. 
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Krav om utarbeidelse av over- og underskudd 

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. Resultatet for 2019 var ikke kjent ved 

budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2020 

og etterkalkylen for 2019. 

 

 

Samlet etterkalkyle 2019 

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 27. januar 2020. 
Etterkalkyle selvkost 2019 Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt 

Direkte driftsutgifter 23 278 483 24 570 889 18 438 301 2 122 000 68 409 673 

Avskrivningskostnad 4 433 974 4 793 730 208 448 0 9 436 151 

Kalkulatorisk rente (2,3  %) 2 785 739 3 018 926 77 886 0 5 882 551 

Indirekte driftsutgifter (netto) 677 654 594 624 265 931 194 850 1 733 058 

Indirekte avskrivningskostnad 366 440 0 0 806 

Indirekte  kalkulatorisk rente 22 27 0 0 49 

Driftskostnader 31 176 239 32 978 635 18 990 565 2 316 850 85 462 288 

- Øvrige driftsinntekter -681 576 -2 687 613 -1 350 770 0 -4 719 959 

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag) 30 494 663 30 291 022 17 639 795 2 316 850 80 742 330 

Gebyrinntekter 23 696 745 32 967 514 14 893 354 2 417 237 73 974 849 

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) -6 797 918 2 676 492 -2 746 441 100 387 -6 767 480 

Selvkostgrad  i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Selvkostfond 01.01 346 407 28 489 821 6 270 606 -529 063 34 577 770 

-/+ Bruk  av/avsetning til selvkostfond -6 797 918 2 676 492 -2 746 441 100 387 -6 767 480 
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond -70 209 686 046 112 640 -11 014 717 463 

Selvkostfond 31.12 -6 521 720 31 852 359 3 636 805 -439 690 28 527 753 

 

Etterkalkyle selvkost 2019 Private planer Byggesak Oppmåling  Totalt 

Direkte driftsutgifter 1 420 150 6 117 958 2 761 496  10 299 605 

Avskrivningskostnad 0 0 0  0 

Kalkulatorisk rente (2,3  %) 0 0 0  0 

Indirekte driftsutgifter (netto) 250 989 963 243 358 090  1 572 322 

Indirekte avskrivningskostnad 97 496 134  727 

Indirekte  kalkulatorisk rente 6 30 8  44 

Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) 0 0 0  0 

Driftskostnader 1 671 242 7 081 727 3 119 729  11 872 698 

+/- Bruk av/avsetning til  etterdriftsfond 0 0 0  0 
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 0 0  0 

+ Tilskudd/subsidiering 0 0 -1  -1 
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- Øvrige driftsinntekter -81 314 -665 649 -129 225  -876 188 

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag) 1 589 928 6 416 078 2 990 502  10 996 508 
Gebyrinntekter 1 826 108 6 728 909 2 570 757  11 125 773 

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) 236 180 312 831 -419 747  129 264 

Selvkostgrad  i % -211 % 100 % -67 %  554 % 

 

Selvkostfond 01.01 -2 895 460 4 537 666 -5 938 155  -4 295 949 

-/+ Bruk  av/avsetning til selvkostfond 236 180 312 831 -419 747  129 264 

+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 0 107 964 0  107 964 

Selvkostfond 31.12 -2 659 280 4 958 460 -6 357 902  -4 058 722 

 

Etterkalkyle selvkost 2019 SFO Rustadtunet Slamtømming  Totalt 

Direkte driftsutgifter 28 258 970 1 727 013 1 042 675  31 028 658 

Avskrivningskostnad 4 847 464 0 0  4 847 464 

Kalkulatorisk rente (2,3  %) 3 645 652 0 0  3 645 652 

Indirekte driftsutgifter (netto) 293 995 11 783 83 866  389 643 

Indirekte avskrivningskostnad 2 561 0 0  2 561 

Indirekte  kalkulatorisk rente 156 0 0  156 

Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) 0 0 0  0 

Driftskostnader 37 048 797 1 738 796 1 126 541  39 914 134 
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0  0 
+/- Bruk av/avsetning til  etterdriftsfond 0 0 0  0 
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 0 0  0 
+ Tilskudd/subsidiering 0 0 0  0 

- Øvrige driftsinntekter -22 550 400 -187 336 -15 115  -22 752 851 

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag) 14 498 397 1 551 460 1 111 426  17 161 283 

Gebyrinntekter 0 0 1 431 118  1 431 118 

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) -14 498 397 -1 551 460 319 692  -15 730 165 

Selvkostgrad  i % 0 % 0 % 100 %  100 % 

 

Selvkostfond 01.01 -11 252 073 -4 908 928 2 717 530  -13 443 470 
-/+ Bruk  av/avsetning til selvkostfond -14 498 397 -1 551 460 319 692  -15 730 165 
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond -425 529 -130 747 66 180  -490 097 

Selvkostfond 31.12 -26 175 999 -6 591 135 3 103 402  -29 663 732 
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6. Vedlegg 

1. Detaljert driftsregnskap per tjeneste  

Tekst kontogruppe 
Regnskap 
2019  

Rev.budsjett 
2019  

 Budsjett 
2019  

Regnskap 
2018  

0 Lønn og sosiale utgifter 109 380 108 429 102 103 106 182 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

5 023 5 353 5 246 5 702 

3 Kjøp fra andre 87 588 82 218 82 068 81 347 

4 Overføringer til andre 30 2 435 2 435 -3 

5 Finansutgifter 825 827 0 915 

6 Salgsinntekter -18 244 -21 465 -21 465 -18 610 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-11 380 -7 475 -6 142 -11 523 

71 Sykepengerefusjon -8 315 -3 833 -315 -6 160 

72 Moms.komp.inntekter -597 -710 -710 -657 

8 Overføringer fra andre -6 0 0 -29 

9 Finansinntekter -76 -101 0 -492 

01 Barnehage 164 228 165 678 163 220 156 672 

0 Lønn og sosiale utgifter 255 605 252 241 236 561 246 099 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

23 820 20 842 18 165 22 835 

3 Kjøp fra andre 14 859 10 304 9 952 15 321 

4 Overføringer til andre 99 433 5 278 398 

5 Finansutgifter 4 817 4 569 0 3 339 

6 Salgsinntekter -23 291 -22 741 -22 741 -22 688 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-17 021 -13 345 -16 259 -19 779 

71 Sykepengerefusjon -10 038 -7 814 -2 827 -10 437 

72 Moms.komp.inntekter -2 524 -1 644 -1 644 -2 555 

8 Overføringer fra andre -2 374 -4 200 0 -100 

9 Finansinntekter -622 -391 0 -473 

02 Grunnskoleopplæring 243 331 238 254 226 485 231 960 

0 Lønn og sosiale utgifter 27 585 27 604 27 212 25 847 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

8 960 5 972 6 140 8 059 

3 Kjøp fra andre 1 924 710 710 1 814 

4 Overføringer til andre 10 215 10 589 10 589 10 529 

5 Finansutgifter 3 091 3 092 0 3 376 

6 Salgsinntekter -9 278 -8 313 -7 599 -7 995 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-4 004 -3 375 -3 107 -4 141 

71 Sykepengerefusjon -955 -365 -592 -693 

72 Moms.komp.inntekter -1 101 -514 -514 -810 

8 Overføringer fra andre -1 063 -619 0 -48 

9 Finansinntekter -146 -147 0 -1 053 

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester 35 227 34 634 32 839 34 884 

0 Lønn og sosiale utgifter 40 020 40 369 39 968 36 806 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

18 224 15 393 16 090 17 144 

3 Kjøp fra andre 17 548 14 737 14 202 12 737 

4 Overføringer til andre 329 -207 -225 228 
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Tekst kontogruppe 
Regnskap 
2019  

Rev.budsjett 
2019  

 Budsjett 
2019  

Regnskap 
2018  

5 Finansutgifter 3 605 3 609 705 5 590 

6 Salgsinntekter -2 182 -683 -683 -1 646 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-10 776 -11 463 -13 233 -11 249 

71 Sykepengerefusjon -1 956 -589 -500 -2 116 

72 Moms.komp.inntekter -785 -174 -162 -688 

8 Overføringer fra andre -13 0 0 0 

9 Finansinntekter -4 568 -5 218 0 -1 861 

04 Kommunehelse 59 445 55 774 56 162 54 945 

0 Lønn og sosiale utgifter 23 137 22 779 20 477 21 428 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

9 617 8 747 7 005 10 601 

3 Kjøp fra andre 16 363 13 360 9 345 10 332 

4 Overføringer til andre 1 455 702 702 2 074 

5 Finansutgifter 1 104 1 104 0 75 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-5 892 -5 150 -3 942 -3 917 

71 Sykepengerefusjon -1 046 -1 094 0 -1 713 

72 Moms.komp.inntekter -1 179 -304 -296 -1 517 

05 Barnevern 43 561 40 144 33 291 37 363 

0 Lønn og sosiale utgifter 27 213 28 074 28 660 29 714 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

2 894 2 451 2 407 2 753 

3 Kjøp fra andre 3 138 2 880 2 580 2 659 

4 Overføringer til andre 25 184 19 600 16 600 24 529 

5 Finansutgifter 6 028 8 415 5 850 4 380 

6 Salgsinntekter -893 -400 -400 -849 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-5 356 -4 116 -4 318 -4 257 

71 Sykepengerefusjon -593 -626 -569 -647 

72 Moms.komp.inntekter -219 -100 -100 -174 

8 Overføringer fra andre -3 534 -2 032 0 -3 896 

9 Finansinntekter -3 585 -6 142 -5 680 -3 347 

06 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 50 276 48 004 45 030 50 866 

0 Lønn og sosiale utgifter 171 327 165 864 162 734 155 948 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

13 156 9 690 9 330 10 393 

3 Kjøp fra andre 11 383 9 785 9 785 10 103 

4 Overføringer til andre 49 -2 915 -2 915 45 

5 Finansutgifter 2 185 2 185 0 463 

6 Salgsinntekter -4 239 -4 373 -4 370 -4 256 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-34 183 -33 385 -32 555 -25 334 

71 Sykepengerefusjon -7 255 -3 419 -2 769 -6 805 

72 Moms.komp.inntekter -1 149 -696 -696 -959 

8 Overføringer fra andre -33 0 0 -2 

9 Finansinntekter -114 -112 0 -124 

07 Tjenester til hjemmeboende 151 127 142 624 138 544 139 473 

0 Lønn og sosiale utgifter 193 019 179 745 174 212 179 402 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

18 129 17 407 17 151 19 079 
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Tekst kontogruppe 
Regnskap 
2019  

Rev.budsjett 
2019  

 Budsjett 
2019  

Regnskap 
2018  

3 Kjøp fra andre 8 806 10 813 10 813 12 225 

4 Overføringer til andre 8 -1 000 -1 000 2 

5 Finansutgifter 1 648 1 648 0 727 

6 Salgsinntekter -25 482 -26 056 -26 056 -25 492 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-3 -4 647 -4 647 -9 397 

71 Sykepengerefusjon -7 801 -2 914 -2 515 -7 276 

72 Moms.komp.inntekter -2 786 -2 021 -2 021 -2 704 

8 Overføringer fra andre -33 0 0 -11 

9 Finansinntekter -9 -5 0 -6 

08 Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

185 497 172 970 165 937 166 549 

0 Lønn og sosiale utgifter 22 631 23 809 23 482 22 774 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

10 034 10 410 9 379 9 087 

3 Kjøp fra andre 2 000 2 620 1 860 1 858 

4 Overføringer til andre 603 -44 -44 164 

5 Finansutgifter 2 457 3 142 0 567 

6 Salgsinntekter -12 441 -14 191 -12 049 -9 934 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-8 888 -8 459 -7 354 -6 955 

71 Sykepengerefusjon -601 -835 -50 -500 

72 Moms.komp.inntekter -1 133 -265 -265 -1 151 

8 Overføringer fra andre 0 0 0 -109 

9 Finansinntekter -347 -349 -2 469 -414 

09 Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

14 314 15 838 12 490 15 388 

0 Lønn og sosiale utgifter 52 606 48 704 47 298 42 221 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

17 571 16 296 16 353 15 807 

3 Kjøp fra andre 9 915 9 501 9 701 9 504 

4 Overføringer til andre 406 1 040 1 040 799 

5 Finansutgifter 7 335 7 335 0 5 878 

6 Salgsinntekter -1 948 -2 748 -2 748 -1 947 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-2 927 -1 322 -822 -2 687 

71 Sykepengerefusjon -1 202 1 083 -1 173 -1 223 

72 Moms.komp.inntekter -2 905 -1 485 -1 485 -2 357 

8 Overføringer fra andre 2 0 0 -30 

9 Finansinntekter -46 0 0 -1 

10 Administrasjon og styring 78 804 78 404 68 164 65 964 

0 Lønn og sosiale utgifter 48 821 46 590 45 809 43 234 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

85 327 61 251 59 788 69 728 

3 Kjøp fra andre 78 0 0 0 

4 Overføringer til andre 230 -2 500 -2 500 -16 

5 Finansutgifter 53 939 51 715 0 39 167 

6 Salgsinntekter -20 258 -20 769 -20 769 -19 937 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-3 941 -165 -165 -3 841 

71 Sykepengerefusjon -2 341 -1 300 -1 173 -1 561 
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Tekst kontogruppe 
Regnskap 
2019  

Rev.budsjett 
2019  

 Budsjett 
2019  

Regnskap 
2018  

72 Moms.komp.inntekter -13 861 -8 292 -8 292 -12 342 

9 Finansinntekter -2 483 -250 0 0 

11 Eiendomsforvaltning og utleie 145 511 126 280 72 698 114 434 

0 Lønn og sosiale utgifter 4 727 4 737 4 695 5 451 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

16 706 14 071 13 463 15 667 

3 Kjøp fra andre 1 0 0 13 

4 Overføringer til andre 0 0 0 0 

5 Finansutgifter 4 893 4 894 0 4 387 

6 Salgsinntekter -731 -400 -400 -666 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-274 -750 -750 -820 

71 Sykepengerefusjon -4 -3 0 -31 

72 Moms.komp.inntekter -3 409 -1 338 -1 338 -3 078 

9 Finansinntekter -613 -600 0 -8 

12 Samferdsel 21 297 20 611 15 670 20 914 

3 Kjøp fra andre 15 708 15 707 15 707 15 312 

5 Finansutgifter 0 0 320 0 

6 Salgsinntekter -2 417 -2 309 -2 629 -2 378 

13 Brann og ulykkesvern 13 291 13 398 13 398 12 934 

0 Lønn og sosiale utgifter 12 374 11 961 11 779 11 707 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

12 026 9 199 9 182 9 296 

3 Kjøp fra andre 44 530 41 932 42 486 38 726 

4 Overføringer til andre 893 861 861 451 

5 Finansutgifter 14 364 14 371 390 23 815 

6 Salgsinntekter -73 291 -74 684 -69 689 -64 712 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-4 760 -2 456 -3 991 -13 481 

71 Sykepengerefusjon -363 -13 0 -607 

72 Moms.komp.inntekter -273 0 0 -270 

8 Overføringer fra andre -1 351 -1 350 0 607 

9 Finansinntekter -3 165 -3 164 -5 162 -13 957 

14 Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

984 -3 343 -14 144 -8 425 

0 Lønn og sosiale utgifter -15 158 -16 461 -12 944 -22 618 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl 
mva 

5 269 700 674 1 725 

3 Kjøp fra andre 127 5 105 5 105 125 

4 Overføringer til andre -2 617 1 492 24 200 9 856 

5 Finansutgifter 126 362 143 895 117 836 167 760 

6 Salgsinntekter -2 672 0 0 -6 292 

7 Refusjoner eks 
sykepenger/momskompinntekter 

-8 778 -10 232 -9 432 -8 607 

71 Sykepengerefusjon -188 -222 0 -248 

72 Moms.komp.inntekter 113 -36 -36 -170 

8 Overføringer fra andre -1 144 585 -1 142 890 -1 137 890 -1 109 108 

9 Finansinntekter -164 766 -130 621 -17 297 -126 343 

15 Felles inntekter og utgifter -1 206 893 -1 149 270 -1 029 784 -1 093 921 

       

SUM 0 0 0 0 
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2. Detaljert balanse per 31.12.2019 

Konto Kontotekst 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

21000000 Kasse - Turkasse akt. 1 Moer -1503.78.70169 3 085 3 085 85 

21000100 Kasse -  Familie/nettverksteam 1506.06.19910 1 354 5 961 5 174 

21000120 Kasse - Amb Ungdoms Team - 1506.21.86590 366 0 0 

21000160 Kontantkasse Økonomi -1503.88.04577 0 2 235 393 

21000300 Kasse - 37 - Moer Sykehjem 1 900 1 900 1 900 

21000301 
Kasse - 45 - Moer egenandel Taxi - 
1503.77.00719 

7 124 8 595 4 212 

21000302 
Kasse - Demensomsorgen adm -
1506.22.65407 

14 253 9 701 9 701 

21000303 Kasse - Tunvn. 9, avd. 1C - 1503.82.67881 471 -2 565 272 

21000304 Kasse - Tunvn. 9, dagavd. - 1503.97.94923 4 593 -265 5 000 

21000305 Kasse - Tunvn. 9, avd. 1AB - 1503.97.94729 5 000 827 5 000 

21000306 Kasse - Tunvn. 9, avd. 2AB - 1503.97.94761 5 000 3 500 5 000 

21000307 Kasse - Tunvn. 5 - 1503.97.94996 10 000 2 921 5 000 

21000308 Kasse - Tunvn. 9 - Aktivitør - 1506.17.11640 4 579 0 0 

21000310 Kasse - 50 - Kajaveien - 1503.77.29601 6 827 6 607 3 023 

21000319 Kasse - Enslige mindreårige 2 765 2 765 2 765 

21000320 Kasse - 42 - Solfallsvn. Liavn.- 1506.19.93506 7 624 335 5 324 

21000321 Kasse - Solfallsvn. SFO 1 000 1 000 1 000 

21000322 Kasse - 47 - Fjellveien - 1503.77.60746 5 324 3 800 4 696 

21000325 Kasse - 41 - Tunveien 1 - 1503.77.60657 6 956 6 916 1 967 

21000330 Kasse - 46 - Ljungbyveien 1503.89.99785 3 698 3 879 1 643 

21000335 Kasse - 34 - Dr.Sødringsvei - 1503.77.15228 4 156 4 156 4 156 

21000340 
Kasse - 40 - Voksenopplæring - 
1503.77.15163 

7 340 7 340 7 340 

21000345 
Kasse - 51 - Dagtilb. for funk.hem. -
1503.81.24924 

5 071 2 562 2 564 

21000350 Kasse - 43 - Sosioalkontoret 500 500 1 700 

21000360 Kasse - Barnevernet 500 500 500 

21000370 
Kasse - 48 - Psykiatrisk dagsenter - 
1503.77.60630 

5 951 5 755 1 150 

21000380 Kasse - Kantine Moer 17 067 33 969 24 567 

21000410 Kasse - Nordby Bad 1 000 1 000 1 000 

21000420 Kasse - Midtgard (kiosk) 1 000 1 000 1 000 

21000430 Kasse - Rudolf (kiosk) 1 000 1 000 1 000 

21000450 Kasse - Kulturhuset 1 200 1 200 1 200 

21000460 Kasse - Oppvekst og kultur - 1503.98.28011 3 000 3 000 0 

21000470 Kasse - SLT koordinator - 1506.12.39151 5 095 5 095 0 

21020000 DnB Drift - 1654.07.99605 29 747 143 121 883 021 163 326 092 

21020110 DnB NOR, OCR Agresso - 5082.08.53846 25 048 812 23 926 525 17 751 118 

21020300 DnB NOR, Bjørnebekk - 1644.34.54466 147 653 145 519 145 072 

21020310 DnB NOR, Sosio - 1503.03.07248 1 564 603 2 063 758 1 445 218 

21020320 DnB NOR, Biblioteket - 1503.03.07256 1 015 744 856 186 726 288 

21020330 DnB, Barnevernet - 1503.29.85650 341 899 760 916 758 691 

21020400 DnB NOR, Høyrente - 1503.19.37717 750 418 736 927 727 220 

21020430 Spydeberg Spb. Særvilk.- 1135.05.65614 20 298 600 19 887 741 19 558 910 

21020450 DnB NOR, Startlån - 1644.15.40276 30 152 677 11 741 359 15 008 568 

21020510 DnB, Kultur prosjekt 1503.80.48365 11 603 11 597 11 591 

21020520 DnB, Studentoverflytting - 1503.90.38150 162 543 38 768 199 164 

21020600 DnB, Parkering - 1503.55.06052 733 418 657 083 496 358 

21020991 
DnB Nor Gavekonto dementomsorgen 
1503.27.46788 

93 185 61 716 71 982 

21020992 
DnB Nor Gavekonto hjemmetjenesten 
1503.27.46796 

124 823 114 776 115 010 

21020993 
DnB Nor Gavekonto aktivitetssenter 
1503.27.46826 

14 059 15 612 15 405 

21020994 Sparebank 1 (Rygge-Våler) 686 656 56 467 105 55 486 896 

21020997 
DNB NOR, Gavekonto utstyr elever Nordby og 
Solberg skole 1654.60.30818 

37 905 37 219 36 726 

21020998 DnB NOR Gavekonto pleie og omsorg - 158 110 144 544 150 513 
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1654.63.17122 

21020999 
DnB NOR Gavekonto høstfest pleie og omsorg 
- 1654.51.03463 

107 488 105 542 104 145 

21098000 DnB NOR, Skattetrekk - 1654.09.50664 28 659 894 26 962 743 26 605 814 

210 Kasse, bankinnskudd i 140 002 032 266 746 931 302 849 114 

   
    

21105000 DNB Likviditet 160 747 844 106 456 516 94 383 226 

21105010 Fondsforvaltning AS - Plus likviditet 83 240 704 133 281 904 51 520 731 

21105020 KLP Kapitalforvaltning - FRN 93 773 983 91 153 362 40 073 132 

21105030 ODIN Forvaltning AS 82 636 762 0 0 

21110100 Aktiv kapitalforv. - Carnegie 18 580 109 17 530 756 17 354 552 

21110200 Aktiv kapitalforv. - DNB 126 355 167 131 216 218 157 307 620 

21110500 Aktiv kapitalforv. - Arctic 60 403 696 37 355 856 17 129 847 

211 Obligasjoner utstedt av 625 738 266 516 994 613 377 769 108 

   
    

21310015 Refusjon feriepenger av sykepenger 2 195 944 2 806 845 1 669 116 

21314300 Inng.mva  momskomp. 0 0 0 

21314400 Oppgjørskonto mva momskomp. 22 784 550 12 526 817 21 026 772 

21366320 Strøm 55 466 39 125 33 259 

21375000 Kundefordring/Agresso 22 094 365 24 670 325 47 432 720 

21375010 Avsetning tap på fordringer -5 170 000 -5 170 000 -5 170 000 

21375101 Uidentifiserte innbet. fakt. -2 059 84 505 9 301 

21375410 Sikringsbeløp - Bergen Energi 14 008 041 14 008 041 14 008 041 

21375732 Ressurskrevende brukere 30 240 000 32 642 000 36 474 000 

21375801 Julebord 9 903 -8 002 0 

21375850 Fordring mellom år 22 122 136 29 164 671 32 462 196 

21399002 Forskudd lønn 0 188 238 -10 554 

21399430 Refusjonskrav sykepenger 8 433 549 11 472 280 9 048 694 

21399435 Interimskonto mottatte sykepenger 0 -5 128 337 -4 550 019 

21399850 Reiseforskudd 0 0 65 722 

213 Kortsiktige fordringer overfor: 116 771 896 117 296 507 152 499 247 

   
    

21914110 Arb.g.avgift av premieavvik KLP 2 368 537 2 490 245 950 581 

21914120 Arb.g.avgift av premieavvik SPK 326 103 0 -14 941 

21941100 Premieavvik KLP fellesordningen 14 346 289 14 065 610 3 857 924 

21941110 Premieavvik KLP sykepleierordningen 2 276 737 3 398 802 2 644 169 

21941115 Premieavvik KLP folkevalgte 179 335 195 862 97 801 

21941116 Premieavvik KLP ordførerordning -4 228 1 039 -31 

21941120 Premieavvik SPK 2 312 784 0 -105 961 

219 Premieavvik 21 805 556 20 151 558 7 429 542 

   
    

21 Sum omløpsmidler 904 317 750 921 189 609 840 547 011 

   
    

22041100 Pensjonsmidler KLP fellesordning 1 030 002 930 984 891 080 888 516 433 

22041110 Pensjonsmidler KLP sykepleiere 147 457 660 139 609 921 122 079 601 

22041115 Pensjonsmidler KLP folkevalgte 4 866 673 4 937 709 4 736 090 

22041116 Pensjonsmidler KLP ordførerordning 805 165 983 424 364 808 

22041120 Pensjonsmidler SPK 189 049 755 161 930 290 157 486 420 

220 Pensjonsmidler 1 372 182 183 1 292 352 424 1 173 183 352 

   
    

22141000 Egenkapitalinnskudd Klp 31 543 801 28 641 879 25 489 701 

22141100 Egenkapitaltilskudd KLP Folkevalgte 5 643 3 708 2 142 

22170000 Andeler i A/L Ås Boligbyggelag 1 500 1 500 3 000 

22170010 Andeler i Studentsamskipnaden 1 400 1 400 1 400 

22170020 Andeler i A/L Foreningen Norden Hus 500 500 500 

22170030 Andeler i A/L Liahøy 40 000 40 000 40 000 

22170040 Andeler i A/L Biblioteksentralen 2 700 2 700 2 700 

22170050 Aksjer i Follo Futura AS 1 084 255 1 084 255 1 084 070 

22170060 Aksjer i Åspro arbeid og kompetanse AS 54 000 54 000 90 000 

22170090 Andeler i Sollia Borettslag 2 016 400 2 016 400 2 016 400 

22170110 Aksjer i Alarmsentral Brann Øst 0 85 330 85 330 

22170120 Andler i Solfall Borettslag 40 000 0 0 
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22170200 Aksjer i Myrveien 16 17 307 194 17 307 194 17 307 194 

221 Aksjer og andeler (langsiktig) utstedt av 52 097 393 49 238 866 46 122 437 

   
    

22275700 Sosiallån 288 488 116 677 133 832 

22275800 Etableringslån 47 999 55 999 63 999 

22275850 Startlån 154 274 411 155 349 701 137 716 411 

222 Utlån til: 154 610 898 155 522 377 137 914 242 

   
    

22450010 EDB-utstyr, kont.mask o.l. avskrives over 5 år 60 425 775 49 594 932 42 191 256 

22450011 Akk. Avskrivn EDB, kont.mask 5 år -23 769 638 -22 675 922 -20 751 953 

22450020 Maskiner, inventar, utstyr avskrives over 10 år 160 038 818 197 990 448 150 189 989 

22450021 Akk. Avskrivn inventar utstyr 10 år -62 336 804 -49 724 868 -46 205 881 

22450030 Brannbiler, avskrives over 20 år. 0 49 533 0 

224 Utstyr, maskiner og transportmidler 134 358 152 175 234 124 125 423 412 

   
    

22750010 Faste eiendommer og anlegg 20 år 23 796 536 14 511 388 12 209 620 

22750011 
Akk. Avskrivn. Faste eiendommer og anlegg 
20 år 

-7 868 857 -7 353 936 -6 781 976 

22750020 
Boliger, skoler, barnehager o.l. avskrives over 
40 år 

2 641 228 901 2 274 513 853 2 113 447 198 

22750021 Akk. Avskrivn. Boliger, skoler, Bhg o.l. 40 år -588 554 416 -522 071 211 -498 041 253 

22750030 
Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. avskrives over 
50 år 

2 687 700 2 687 700 2 687 700 

22750031 
Akk. Avskrivn. Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. 
50 år 

-921 598 -867 844 -814 090 

22750040 Tomter/ikke avskr.bar 51 765 748 56 034 397 45 755 

22750100 Tomter (0 år) 0 0 54 377 977 

227 Faste eiendommer og anlegg 2 122 134 015 1 817 454 347 1 677 130 932 

   
    

22 Sum anleggsmidler 3 835 382 641 3 489 802 138 3 159 774 374 

   
    

23214025 Arb.g.avg. av feriepenger dette år -11 449 102 -10 724 152 -10 020 658 

23214100 Utgående mva 0 0 0 

23214500 Oppgjørskonto mva VAR-sektor -505 649 -3 413 368 -1 298 664 

23214600 Forskuddstrekk -28 441 678 -26 099 942 -25 958 893 

23214700 Påleggstrekk - skatt -95 966 -68 408 -61 427 

23214800 Skyldig arbeidsgiveravgift -15 933 762 -14 740 317 -14 306 582 

23250010 Nettolønn -25 898 0 0 

23250020 Fagforening -9 322 -11 655 -11 732 

23250040 Familia interimskonto 0 0 -2 617 

23275020 Feriepengeavsetning dette år -81 199 256 -76 057 780 -71 068 477 

23275050 Avsetning vikarutgifter 0 0 -2 698 972 

23299000 Leverandørreskontro -50 372 808 -63 036 975 -60 367 511 

23299310 Negativ lønn 0 25 353 27 413 

23299500 Interimskonto mellom år -27 878 642 -55 167 986 -40 719 816 

23299540 Depositum nøkler skoler Åsgård skole -1 500 -1 500 -1 500 

23299541 Depositum nøkler - Brønnerud skole -1 000 -1 000 -1 000 

23299550 Depositum nøkler Ås u-skole -6 500 -6 500 -6 500 

23299551 Depositum nøkler bolig og eiendom -18 250 -18 250 -18 250 

23299560 Påløpte renter -9 465 044 -6 984 460 -8 167 021 

23299565 Påløpte avdrag -3 968 291 -4 320 000 0 

23299570 Øresavrunding -8 0 0 

23299590 Kaffepenger ansatte økonomi -12 848 -9 376 -8 768 

232 Annen kortsiktig gjeld overfor -229 385 524 -260 636 316 -234 690 976 

   
    

23914120 Arb.g.avgift av premieavvik (negativt) 0 -99 517 0 

23941120 Premieavvik Statens pensjonskasse (neg) 0 -705 797 0 

239 Premieavvik 0 -805 314 0 

   
    

23 Sum kortsiktig gjeld -229 385 524 -261 441 630 -234 690 976 

   
    

24014100 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP -11 794 668 -8 292 647 -15 886 364 
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fellesordn 

24014110 
Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP 
sykepleiere 

907 500 1 391 040 510 023 

24014115 
Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl KLP 
folkevalgte 

164 250 170 650 117 253 

24014116 
Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP 
ordfører 

-15 002 -19 506 -6 792 

24014120 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. SPK -6 476 807 -9 687 331 -9 396 168 

24041100 Pensjonsforpliktelse KLP fellesordning -1 113 653 063 -1 043 704 183 -1 001 185 685 

24041110 Pensjonsforpliktelse KLP sykepleiere -141 021 490 -129 744 390 -118 462 419 

24041115 Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte -3 701 771 -3 727 418 -3 904 502 

24041116 
Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte 
ordførerordning 

-911 569 -1 121 771 -412 979 

24041120 Pensjonsforpliktelse SPK -234 984 559 -230 634 766 -223 656 619 

240 Pensjonsforpliktelse -1 511 487 179 -1 425 370 322 -1 372 284 252 

   
    

24320100 Sertifikatlån -950 000 000 -1 250 000 000 -950 000 000 

24320200 Obligasjonslån -300 000 000 0 0 

243 Sertifikatlån -1 250 000 000 -1 250 000 000 -950 000 000 

   
    

24519110 Egne lån Husbanken -1 935 207 -2 521 978 -3 306 991 

24519160 Startlån -180 192 040 -155 711 713 -152 547 545 

24531000 Kreditforetak og finansieringsselskap -663 058 750 -593 424 090 -645 835 107 

24531195 Minimumsavdrag 3 968 291 4 320 000 0 

245 Andre lån fra -841 217 706 -747 337 781 -801 689 643 

   
    

24 Sum langsiktig gjeld -3 602 704 885 -3 422 708 103 -3 123 973 895 

   
    

25150105 Bjørnebekk -4 445 599 -4 445 599 -4 445 599 

25150107 Velferdsmidler 0 0 -360 

25150120 Kompetansehjulet Follo 0 0 -450 586 

25150121 Kompetanseløftet - HS -2 350 909 -521 495 -17 953 

25150130 Personal og organisasjon -454 905 -454 905 -454 905 

25150131 Organisasjon og personal 0 -41 328 0 

25150140 Plan og utvikling -2 127 876 -2 097 876 -1 122 900 

25150200 Kirkeruds Legat 0 0 -19 633 

25150202 PPS - 2511 -18 043 -18 043 -319 043 

25150203 PVT - PPS - 2512 -1 529 240 -729 240 -729 240 

25150204 Barnehage 2512 0 0 -17 308 

25150205 PPS-2514. 10% midler barnehage -17 308 -17 308 -191 340 

25150212 Fritid ansvar 24 0 0 -234 000 

25150213 2425 Psykiatrimidler -69 833 -69 833 -69 833 

25150214 VO fremmedspråk -400 747 -400 747 -400 747 

25150216 Morsmålsundervisning / N2 -56 448 -56 448 -56 448 

25150222 Skjønnsmidler b.hage - 2070 -557 044 -557 044 -557 044 

25150231 Solbergtunet barnehage -193 480 -193 480 -168 480 

25150235 Sagalund barnehage -25 000 -25 000 -25 000 

25150236 Søråsteigen barnehage -97 671 -17 671 0 

25150239 Tunveien barnehage -91 600 -25 000 0 

25150240 Brønnerud skole -479 250 -98 250 -64 250 

25150241 Rustad skole -162 692 -139 692 -60 692 

25150242 Kroer skole -59 060 -40 060 -51 060 

25150243 Nordby skole -373 460 -461 460 -409 460 

25150245 Solberg skole -155 400 -133 400 -63 000 

25150246 Åsgård skole -174 603 -160 979 -38 979 

25150247 Ås uskole -643 550 -320 500 -26 000 

25150248 Nordbytun u-skole -126 500 -101 500 -79 500 

25150249 Åsgård skole - NAFO-midler prosjekt 20613 -30 000 -30 000 -30 000 

25150252 SFO-Kroer 0 0 -25 000 

25150256 SFO - Rustad -18 757 -18 757 -43 757 

25150257 SFO - Sjøskogen 0 0 -14 369 

25150271 Sjøskogen skole -441 376 -420 376 -377 376 



19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00040-2 Ås kommune - Årsregnskap 2019 : Årsregnskap Ås kommune 2019

Årsregnskap 2019 Ås kommune versjon 06.04.2020 

35 
 

Konto Kontotekst 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

25150300 Behandlingsbasseng Åslund 0 0 -19 797 

25150301 Folkehelse ansvar 3003 0 0 -25 000 

25150302 Voksenopplæring -216 000 -216 000 -216 000 

25150303 Folkehelse og frivillighet -1 017 355 -239 488 -432 184 

25150304 Frivillighetssentral 1430 -123 811 -149 567 -152 972 

25150305 Sorggruppe - frivillighetssentralen -5 472 -5 472 -5 472 

25150306 Moer Bundet deiftsfond -319 040 -319 040 -319 040 

25150307 Psykiatri 0 -268 544 -844 632 

25150310 Helsestasjonen -3 094 237 -4 433 001 -1 519 106 

25150311 NAV (gml rusmiddelplan og -arbeid) -577 374 -341 709 -57 277 

25150316 Ungdomspatrulje -20 000 -20 000 -20 000 

25150318 Rekrutteringsplan -402 794 -402 794 -402 794 

25150319 Miljøarbeidertjenesten -139 933 -139 933 -139 933 

25150320 Barnevern -1 081 191 -35 191 -35 191 

25150321 Hjemmetjenester -89 548 -201 442 -116 646 

25150400 Utbedringstilskudd -2 414 219 -381 898 0 

25150405 Landbrukskontoret -659 391 -448 541 -453 453 

25150406 Miljøfond landbrukskontoret -20 767 -99 017 -261 719 

25150410 FIKS -352 174 -634 592 -182 201 

25150505 Flyktningebarn -666 955 -666 955 -15 000 

25150508 SLT-midler - 2080 -392 305 -308 711 -215 995 

25150509 Kulturskolen -2 085 764 -1 214 266 -1 116 266 

25150511 Fritidsklubb Rudolf/Midtgard -170 450 -150 450 -30 450 

25150512 Kulturhuset -785 898 -146 063 -88 944 

25150513 Fritidsklubb Midtgard -99 815 -99 815 -99 815 

25150515 Den kulturelle skolesekken 0 -274 414 -314 967 

25150525 Kommunalteknikk - VIN 0 -1 119 000 0 

25150601 Vannfond - merinntekter 0 -346 407 -5 210 680 

25150602 Kloakkfond -31 852 359 -28 489 821 -18 921 485 

25150603 Renovasjonsfond -3 636 805 -6 270 606 -9 161 983 

25150607 Byggegebyr - selvkost -4 958 461 -4 537 666 -6 644 462 

25150609 Pura -1 014 422 -1 199 450 -1 199 527 

25150610 Slam - selvkost -3 103 402 -2 717 530 -812 282 

25150613 Statens kartverk partskonto -250 000 -250 000 -250 000 

25150700 Gavefond pleie og omsorg -96 014 -101 014 -101 014 

25150701 Gavefond høstfest pleie og omsorg (Depuies) -88 159 -88 159 -88 159 

25150702 
Gave gitt til utstyr til elever ved Solberg og 
Nordby skole 

-31 089 -31 089 -31 089 

25150703 Gavefond dementomsorgen -44 200 -44 200 -44 200 

25150704 Gavefond hjemmetjenesten -77 618 -77 618 -77 618 

25150705 Gavefond aktivitetssenter -18 200 -18 200 -18 200 

251 Bundne driftsfond -75 005 572 -68 083 650 -60 209 416 

   
    

25350130 Aktiv kapitalforvaltning -158 345 120 -158 345 120 -128 345 120 

25350140 Ubundet investeringsfond -32 830 418 -8 195 600 -880 361 

25350141 Fullfinansering investeringsprosjekter -18 500 000 -18 500 000 0 

25350142 Kjøp av eiendom -21 879 000 -21 879 000 0 

25350600 Garantifond 0 0 -576 889 

25350601 Brønnerud forsikringsm. 0 0 -17 047 

25350604 Kjøp av flyktningboliger 0 0 -1 661 100 

25350706 Salg Tårnveien_Innløsning festetomter 0 0 -251 283 

253 Ubundne investeringsfond -231 554 538 -206 919 720 -131 731 801 

   
    

25550101 Tilfluktsrom -264 288 -259 106 -254 500 

25550300 Helsetj. 0320841/101 0 0 -7 155 

25550301 Salg Åslund prosjekt 0608 0 0 -955 862 

25550302 Tilskudd og spillemidler investering 0 0 -55 270 000 

25550601 Grunneierbidrag infrastruktur -600 000 0 0 

25550621 Tilskudd Brekkeveien Husbanken 0 -3 500 000 -462 764 

25550710 Parkeringsfond -40 341 -40 341 -40 341 

25550910 Oppgjørskonto startlån -6 679 122 -6 679 122 -28 194 902 

255 Bundne investeringsfond -7 583 751 -10 478 569 -85 185 523 
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25650000 Disposisjonsfond generelt -110 042 736 -111 618 736 -120 810 736 

25650001 Forsikringsmidler 0 0 -763 159 

25650008 Konsulenttjenester - 1300. K-sak 59/07 -150 000 -150 000 -150 000 

25650009 Rentebufferfond -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 

25650014 Viltfond -77 191 -77 191 -64 871 

25650015 Ungdommens K-styre -15 100 -15 100 -15 100 

25650016 Enheters over-/underskudd 0 0 -500 000 

25650017 Inntak lærlinger -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

25650018 Etter/videreutdanning Lærere -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

25650020 Integreringstilskudd flyktninger -127 000 -127 000 -127 000 

25650021 Finansierig investering 2011 jf HP -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 

25650030 Disposisjonsfond Kroer skole 0 0 -6 000 

25650120 Evaluering pers-org 0 0 -95 000 

25650130 Meravkastning kapitalforvaltning -19 425 425 -19 425 425 -13 855 425 

25650430 Overformynderiet -22 670 -22 670 -72 670 

25650600 Friluftsfond -232 346 -232 346 -232 346 

25650604 Fond gebyrinntekter startlån 0 0 -144 708 

25650621 Vedlikeholdsfond -300 000 -300 000 -3 600 000 

25650622 Vedlikehold/rehabilitering ref k-sak 27.05.14 -7 500 000 -9 900 000 -9 900 000 

25650700 Tapsfond startlån -2 624 000 -3 250 000 -2 570 000 

256 Disposisjonsfond -149 326 467 -153 928 467 -161 717 015 

   
    

25800100 Endring regnskapsprinsipp 2 132 419 2 132 419 2 132 419 

2580 Prinsippendringer 2 132 419 2 132 419 2 132 419 

   
    

25950000 Årets mindreforbruk 25 020 537 -11 389 695 -16 256 161 

25950 Regnskapsmessig mindreforbruk 25 020 537 -11 389 695 -16 256 161 

   
    

25990000 Kapitalkonto -278 174 332 -188 689 018 -171 644 471 

25990150 Minimumsavdrag 351 709 -4 320 000 6 000 000 

25990175 Avdrag startlån 17 024 765 19 015 315 19 197 318 

25990180 Avdrag sosial lån post 92 114 088 158 028 128 952 

25990200 Bruk midler eksterne lån post 91 15 942 261 36 640 606 25 788 903 

25990250 Bruk av lån - innlån 136 523 992 235 167 249 331 031 097 

25990350 Kjøp aksjer andeler / EK-innsk.KLP -2 943 857 -3 153 744 -2 862 344 

25990356 Kjøp av aksjer Myrveien 16 0 0 -8 070 

25990360 Oppskr./nedskriving aksjer og andeler 85 330 37 315 0 

25990375 Utlån startlån post 52 -15 942 261 -36 640 606 -25 788 903 

25990380 Utlån sosiale lån post 52 -285 899 -140 873 -86 196 

25990390 Avdrag eksterne lån innlån -86 471 784 -80 031 475 -35 355 285 

25990500 Sum pensjonsforpliktelser 28 339 051 -61 449 866 -20 892 454 

25990510 Pensjonsforpliktelse KLP 3 928 243 -7 458 576 -3 675 336 

25990520 Pensjonsforpliktelse STP -25 980 196 2 825 440 8 270 657 

25990600 Aktivering anlegg 224 -355 284 159 -316 063 795 -380 602 568 

25990601 Avskrivinger 227 20 159 935 13 185 678 13 065 212 

25990602 Avskrivinger 224 67 051 848 51 642 101 48 790 225 

25990621 Salg av anl.midler 227 4 268 649 62 712 553 0 

25990627 Aktivering anlegg 227 0 -1 610 665 -45 755 

25990 Kapitalkonto -471 292 618 -278 174 332 -188 689 018 

   
    

25 Sum bokført egenkapital -907 609 990 -726 842 014 -641 656 515 

   
    

29100310 Husbanken til boligutber. 228 300 228 300 228 300 

29100325 Husbanken, startlån -93 532 837 -107 590 576 -100 949 970 

29100340 Husbanken, andre lån 5 464 506 5 464 506 5 464 506 

29100350 Lån - memoria 891 273 000 741 273 000 441 273 000 

29100395 Låneopptak -564 820 993 -428 297 001 -193 129 752 

29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler 238 611 976 211 078 229 152 886 084 

   
    

29200200 KLP sykepleiere 11 609 958 11 632 872 10 250 482 

29200300 SPK 17 546 792 15 422 368 15 469 755 
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Konto Kontotekst 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

29200350 KLP Folkevalgte 266 389 287 171 201 396 

29200400 KLP fellesordning 76 487 357 70 855 998 60 639 275 

29200603 Memoria VAR - Vann -6 521 720 0 0 

29200606 Memoria VAR - Regulering -2 659 280 -2 895 460 -1 877 272 

29200611 Memoria VAR - Oppmåling -6 357 902 -5 938 155 -5 813 246 

29200612 Memoria VAR - Feiing -439 690 -529 063 -573 547 

29200 Andre memoriakonti 89 931 904 88 835 731 78 296 843 

   
    

29999100 Motkonto memoria - lån og Husbanken -475 232 969 -461 175 230 -467 815 836 

29999350 Motkonto memoria -Innlån 236 620 993 250 097 001 314 929 752 

29999603 Motkonto memoria - Vann 6 521 720 0 0 

29999606 Motkonto memoria - Regulering 2 659 280 2 895 460 1 877 272 

29999611 Motkonto memoria - Oppmåling 6 357 902 5 938 155 5 813 246 

29999612 Motkonto memoria - Feiing 439 690 529 063 573 547 

29999800 Fordelte pensjoner -105 910 496 -98 198 409 -86 560 908 

29999 Motkonto for memoriakontiene -328 543 880 -299 913 960 -231 182 927 

   
    

29 Sum memoriakonto 0 0 0 

   
    

TOTALSUM 0 0 0 
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3. Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER      

Skatt på inntekt og formue -611 725 -610 500 -605 500 -610 936 

Ordinært rammetilskudd -462 035 -459 233 -459 233 -419 134 

Skatt på eiendom -34 671 -34 500 -34 500 -33 704 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -42 026 -44 889 -38 657 -49 331 

Sum frie disponible inntekter -1 150 457 -1 149 122 -1 137 890 -1 113 104 

       

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER         

Renteinntekter og utbytte -41 374 -34 897 -22 897 -12 550 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 

46 805 48 240 45 240 38 588 

Avdrag på lån 80 600 78 720 61 720 57 516 

Netto finansinntekter/-utgifter 86 031 92 063 84 063 83 554 

       

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER     

Til ubundne avsetninger 0 16 216 16 326 27 370 

Til bundne avsetninger 17 750 18 008 1 715 27 002 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk 

-11 390 -11 390 0 -16 256 

Bruk av ubundne avsetninger -4 602 -4 602 0 -35 159 

Bruk av bundne avsetninger -10 828 -11 140 -7 631 -19 127 

Netto avsetninger -9 070 7 092 10 410 -16 170 

       

FORDELING         

Overført til investeringsregnskapet 0 4 526 0 33 605 

Til fordeling drift -1 073 496 -1 045 441 -1 043 417 -1 012 117 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 098 517 1 045 441 1 043 417 1 000 727 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 

25 021 0 0 -11 390 
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4. Regnskapsskjema 1B – driftsregnskap per tjeneste 

Tjeneste 
tall i 1000 

 Regnskap 
2019  

Rev.budsjett 
2019  

 Budsjett 
2019  

 Regnskap 
2018  

Barnehage  164 157   165 630   163 220   157 096  

Grunnskoleopplæring  244 382   241 179   226 485   231 327  

Kultur-,idrett- og fritidstjenester  33 695   33 103   32 839   34 609  

Kommunehelse  60 441   57 416   55 457   51 250  

Barnevern  42 515   39 098   33 291   37 345  

Sosiale og arbeidsrettede tjenester  51 536   47 783   44 880   53 711  

Tjenester til hjemmeboende  149 411   140 906   138 544   139 335  

Pleie og omsorgstjenester i institusjon  185 506   172 975   165 937   166 555  

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø  13 590   14 430   14 959   15 510  

Administrasjon og styring  78 848   78 404   68 164   65 950  

Eiendomsforvaltning og utleie  145 759   126 530   72 698   113 879  

Samferdsel  21 910   21 211   15 670   20 322  

Brann og ulykkesvern  13 291   13 398   13 078   12 934  

Vann, avløp og renovasjonstjenester  401   (3 935)  (9 372)  (10 038) 

Felles inntekter og utgifter  (106 925)  (102 687)  7 567   (89 059) 

SUM  1 098 517   1 045 441   1 043 417   1 000 727  

 

5. Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

 

  

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

FINANSIERINGSBEHOV         

Investeringer i anleggsmidler 362 675 529 674 499 801 325 637 

Utlån og forskutteringer 15 942 30 000 30 000 36 641 

Avdrag på lån 5 520 0 0 26 836 

Avsetninger 30 090 34 621 0 86 812 

Årets finansieringsbehov 414 227 594 295 529 801 475 925 

          

FINANSIERING         

Bruk av lånemidler -152 466 -241 253 -232 941 -271 808 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -159 480 -183 895 -155 100 -1 054 

Tilskudd til investeringer 0 -6 500 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -93 470 -149 766 -141 760 -82 276 

Andre inntekter -461 0 0 -853 

Sum ekstern finansiering -405 876 -581 414 -529 801 -355 990 

          

Overført fra driftsregnskapet 0 -4 531 0 -33 605 

Bruk av avsetninger -8 350 -8 350 0 -86 331 

Sum finansiering -414 227 -594 295 -529 801 -475 925 

          

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 
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6. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap per prosjekt 

Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

Fra budsjettskjema 2A:     

Investeringer i anleggsmidler 362 675 529 674 499 801  325 637  

     

Fordeling på Prosjekt1     

Info teknologi 4340 3 407 3200  4 157  

Kirkelig Fellesråd 0 100 100  -  

Mindre invest.prosjekt 1442 1 304 750  631  

E.kap tilskudd KLP 2904 3 264 3200  3 154  

Digitalisering av byggesaksarkiv 855 4 415 0  106  

Teknologi og IT Helse 1578 4 718 0  746  

Ny brukerflate for sikker sone 0 850 0  -  

Digitaliseringsprosjektet 910 2 210 2100  1 245  

ePolitiker 646 1 000 1000  -  

Samlokalisering av tjenester 93 1 103 0  -  

eArkiv 11 247 0  -  

It-utstyr skoler 5416 5 345 4000  5 070  

Follo Barne og ungdomskole, nybygg 
i Ski 

0 500 0  4 878  

Sjøskogen skole, utvidelse 4 475 0  -  

Ny Åsgård skole 1800 3 037 3500  1 905  

Rustad skole, inventar og IKT-utstyr 12712 10 946 15000  67  

Oppgradering og sikkerhetstiltak 
kinosal 

681 582 0  7 394  

Trådløst nett og kabling på skole og 
barnehage 

341 1 330 500  475  

Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus 

15 451 0  124  

Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager 

772 4 873 4000  421  

Solberg skole, inventar og IKT utstyr 0 0 0  8 637  

Demenssenteret, inventar 0 0 0  538  

Kjøp av transportmiddel HS 0 685 700  696  

Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-
2021 

58548 60 475 70000  5 761  

IT utstyr HS 14 771 520  395  

Fastlegekontor på Moer, inventar og 
utstyr 

0 0 0  40  

Utskiftning av senger på Moer 0 250 250  625  

Institusjons- og omsorgsboliger nord, 
nybygg 

408 962 4500  37  

Nye maskiner, vaskeri Moer 
sykehjem 

1000 500 500  -  

Oppgradering Moer sykehjem 0 2 350 1500  -  

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 

618 8 270 4000  10  

TINF-Breivoll 0 1 289 0  1 591  

TINF- Oppgradering lysanlegg 
Nordskogen 

1772 1 348 0  1 253  
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Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

Tiltaksplan trafikksikkerhet 0 911 250  -  

Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 

557 1 000 500  -  

Oppgradering av offentlige arealer 0 823 0  123  

Hurtigladepunkt for El-bil 0 1 700 0  -  

Rehabilitering kunstgressbane Ås 0 0 0  4 602  

Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby 

0 0 0  3 406  

Oppgradering veilysanlegg 3166 5 166 2000  299  

Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater 

146 2 625 0  -  

Oppgradering friidrettsbane 398 350 0  1 824  

Tiltaksplan gang- og sykkelvei 1 2 100 2000  -  

Grimsrudveien 155 150 0  -  

Trafikksikkerhetstiltak Åsgård skole 456 1 000 1000  -  

Kjærnesveien 510 381 0  641  

Breivoll - Tilrettelegging av ny 
leieavtale 

113 584 0  1 875  

Rustad skole, utvidelse 89445 82 077 160000  157 537  

Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger 

5 96 0  9 186  

Alternative kontorlokaler 0 0 0  426  

FDV system 0 185 0  49  

Solfall borettslag 29566 29 021 7168  2 452  

Trafikksikkerhetstiltak Rustad 0 0 0  22  

Ljungbyveien omsorgsboliger - 
tilbygg 

5630 4 884 0  142  

Fleridrettshall Ås VGS 757 2 400 2000  -  

Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur 3906 6 692 1400  562  

Solberg skole, utvidelse 3473 1 872 0  31 273  

Demenssenteret, nybygg 519 1 407 0  1 707  

Prestebolig kjøp 0 0 0  36  

Infrastruktur Ås sentrum 3686 3 000 0  -  

Ny svømmehall 0 0 0  34  

Modulskole Ås stadion -7615 6 131 5325  7 216  

Nordby barnehage, nybygg 70296 55 558 44528  3 017  

Ny barnehage Dyster/Eldor 108 1 776 1000  272  

Områderegulering av sentrum 0 0 3000  -  

Standardheving/Påkostning 3107 4 674 6450  6 629  

Dement 5-7 0 0 0  5 021  

Bjørnebekk - sikringstiltak 65 53 0  2 383  

Legionellabekjempelse 426 776 0  -  

Radontiltak 0 0 0  224  

Universell utforming 0 2 454 800  136  

Dyster/Eldor 0 0 0  416  

HMS Brannforebyggende 0 273 0  323  

HMS inneklima 0 261 0  -  

Videreutvikling av SD-anlegg 499 1 548 0  289  

EPC 16611 15 381 0  8 432  
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Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Opprinnelig 
budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

Utvidelse Nordby kirkegård 141 462 0  4 069  

Påkostning utleieboliger 2 606 0  722  

Togrenda 1 VAR 0 0 0  5 898  

Ikke i bruk Hovedplan Vannforsyning 0 0 11000  -  

Hovedplan vann og avløp 0 2 081 10000  -  

VA Nygårdsveien og Nygårdsåsen 39 100 0  -  

VA Solbergområdet 37 100 0  -  

Mindre investeringsprosjekter VA 240 3 702 1500  231  

Nytt høydebasseng 4311 19 129 2000  371  

Biler/Maskiner, VAR 105 3 013 2000  2 812  

Dysterlia VAR 152 152 0  (1 420) 

Nordbyveien VAR 1330 1 330 0  -  

Nytt driftsstyringsanlegg 1521 1 293 500  206  

Utskiftning vannmålere 1540 1 182 1500  1 983  

Ikke i bruk Oppgradering vann 0 0 5000  -  

Oppgradering vann og avløp 0 500 5000  -  

Solberg, omlegging 483 1 000 0  -  

Nordbyveien/Haugenveien VAR 0 0 0  450  

Sanering eternittledninger 0 1 000 0  -  

Togrenda 2 VAR 20579 17 578 0  7 922  

Søndre Moer 2 VAR 1090 2 022 0  578  

Snuplass buss, Kjærnes 2059 2 000 0  -  

Pumpestasjon NMBU 314 2 500 2500  50  

Kroer Kirke renovering 4345 3 909 0  114  

Startlån/formidlingslån 0 0 0  626  

Finansiering investering 0 99 560 99560  -  

FIKT 1519 2 089 2500  514  

Sum fordelt 362 675 529 674 499 801  325 637  

 

*Prosjektet «finansering investering» inneholder budsjettet for mva ettersom vedtatt 

budsjett er eks mva. Mva er bokført på det enkelte prosjekt i regnskapet. Dette er 

årsaken til at det ser ut som at prosjekter har merforbruk i forhold til budsjett i denne 

oversikten, mens prosjektet finansering har 0 i regnskap 2019. 
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KONTROLLUTVALGET I 

ÅS 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 

 

 
Ås kommunestyre 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00040-3 Kjell Tore Wirum 21.04.2020 
    

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes 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 28.april 2020 behandlet Ås kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 
• Årsmelding 2019 med årsberetning for Ås kommune 
• Årsregnskap 2019 for Ås kommune  
• Uavhengig revisors beretning for 2019  
 
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Driftsresultat  
Ås kommunes regnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 34 mill. 
kroner, tilsvarende 2,1 prosent av driftsinntektene. 
Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig merforbruk før strykninger på 45,7 
mill. kroner. Etter strykninger viser resultatet et regnskapsmessig merforbruk på 25 
mill. kroner. 
Det er merutgifter på flere tjenesteområder. Det er spesielt innenfor 
tjenesteområdene Tjenester til hjemmeboende, Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon og Eiendomsforvaltning og utleie at det er vesentlig merforbruk. De 
enkelte avvikene er nærmere omtalt i årsmeldingen. 
 
Disposisjonsfond 
Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at 
disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. Underskuddet i 2019 
vil medføre at Ås kommune kommer under den finansielle handlingsregelen når det 
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regnskapsmessige merforbruket skal finansieres ved behandling av årsregnskapet 
2019. 
 
Lånegjeld  
Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at netto lånegjeld 
ikke skal overstige 106 %. Ås kommunes lånegjeld var på 108,2 % i 2019 og det er 
over handlingsregelen. 
 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en 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. 
 
 
 

Ås, 28.04.2020 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./ 
Leder 

 
 
Kopi:  
Formannskapet 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 20/20 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00122-15 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

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

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

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

Vedlegg: 
Engasjementsbrev Ås kommune 2020-2024 

Vedtak i saken sendes til: 
Viken kommunerevisjon IKS 

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

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

for 
fremleggelse 

Kontrollutvalgets rolle/ hvordan 
saken behandles  

Vurdering av uavhengigheten til 
oppdragsansvarlige 
(uavhengighetsvurderinger) 

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

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

To statusbrev Høst og vår Legges frem halvårlig 

Vurdering av risiko og 
vesentlighetsvurdering knyttet til 
forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

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

Uttalelse om forenklet 
etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

Årlig (vår) Kommer til behandling  

Åpenhetsrapport Vår Legges frem ifm. 
Revisjonsberetningen? 

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

Eventuelle skriftlige påpekninger fra 
regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Fortløpende legges frem som egen sak 

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

Fortløpende legges frem som egen sak 

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

                                            
1 ISQC 1,  
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resultatet av kontrollen når den foreligger. Alle selskaper underlegges kontroll med 
maksimum seks års mellomrom.  
 
Ressursbruk og andre oppdrag 
Kontrollutvalget har også behov for informasjon om hvor mye ressurser som er brukt 
på de ulike revisjonsoppdrag i kommunen. I denne rapporten ber kontrollutvalget om 
at revisor også orienterer om andre oppdrag som utføres for 
kommuneadministrasjonen slik som varslingspunkt mv.  
 
Revisors rapportering til kontrollutvalget 
For å oppfylle påse-ansvaret sitt har kontrollutvalget behov for systematisk 
informasjon om revisor arbeid. Engasjementsbrevet avklarer hvordan revisor 
planlegger å gi informasjon om arbeidet som utføres. Kontrollutvalget vil få seg 
forelagt en sak som drøfter alle sider ved utvalgets påseansvar til høsten.  
 
For øvrig vises det til engasjementsbrevet. 
 
Kontrollutvalget bør understreke at rapporteringen som hovedregel skal være 
skriftlig, slik at utvalget kan oppfylle påseansvaret. Sekretariatet anbefaler videre at 
kontrollutvalget ber om at revisor gir en muntlig orientering om hvordan kravene til 
kvalitetskontroll er implementert i revisors arbeid ifm overordnet revisjonsplan samt 
informerer utvalget når selskapet plukkes ut for kontroll i NKRF, og om resultatet av 
kontrollen. Det er viktig at utvalget har løpende informasjon om eventuelle andre 
oppdrag som utføres for kommunen, og utvalget bør be om slim informasjon  
 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han/hun bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte for å orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 21.04.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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ENGASJEMENTSBREV – Ås kommune 
 

1. Innledning  

Viken kommunerevisjon IKS ble i kommunestyrets møte 19.06.2019, sak 29/19, valgt til revisor for  
Ås kommune. 

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

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

2. Revisjonen – formål og innhold 

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

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

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

Ledelsens ansvar 

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

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

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

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

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

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

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

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

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

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

Regnskapsrevisjon 

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen 

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

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

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

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

Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll 

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

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

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

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

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

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

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

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

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

Misligheter 

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

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

Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget 

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

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

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

• Antall psykisk utviklingshemmede 

• Tilskudd ressurskrevende tjenester 

• Andre revisjonsbekreftelser etter forespørsel fra kommunen 

 

3. Innsynsrett og taushetsplikt 

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

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

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

 

4. Rapportering og dialog 

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

 
3 Standarden har vært på høring og er enda. ikke fastsatt.  



20/20 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS - 19/00122-15 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS : Engasjementsbrev Ås kommune 2020-2024

 

 
 

Side | 5  

Revisjonen rapporterer forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller til kontrollutvalget i egne rapporter.  

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

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

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

Nummererte brev 

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

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

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

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

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

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

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

Uttalelser fra kommunens ledelse 

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

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

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

6. Andre tjenester  

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

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

7. Oppdragsansvarlige 

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

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

 

8. Honorar 

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

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

  

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

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

 

Med vennlig hilsen 
Viken kommunerevisjon IKS 
 
 
 
Inger Anne Fredriksen 
Daglig leder 
 
Kopi: Kommunedirektøren 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 21/20 Orientering fra revisjonen 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00075-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget ønsker orientering om blant annet følgende: 

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

Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) 
Kontrollutvalget bestilte 28.01.2020 å få utarbeidet en Risiko- og 
vesentlighetsvurdering (ROV) som grunnlag for Plan for forvaltningsrevisjon og Plan 
for eierskapskontroll for perioden 2020-2024. Det er ønskelig med en orientering om 
status for arbeidet med Risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon Utleieboliger 
Ifølge opprinnelig prosjektplan skulle rapporten vært ferdigstilt juni 2019. Det er 
ønskelig med en orientering om status for arbeidet med rapporten. 

Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen 
Det er ønskelig med en orientering om status for arbeidet med rapporten, herunder 
arbeidet med spørreundersøkelse blant de ansatte. 

Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø 
Prosjektplanen ble vedtatt 28.01.2020. I fremdriftsplanen for prosjektet ble det 
bemerket at det kunne rapporteres tidligst i juni 2020, senest i september 2020. Det 
er ønskelig med en orientering om status for arbeidet med rapporten. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 22/20 Møteplan 2.halvår 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00020-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020: 

Tirsdag 1.september  
Tirsdag 13.oktober 
Tirsdag 24.november 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 

Vedlegg: 
Vedtatt møteplan 2 halvår 2020 - formannskap og kommunestyre 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommune v/politisk sekretariat 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 var det opprinnelig planlagt 7 
ordinære kontrollutvalgsmøter, hvorav 3 møter i løpet av 2.halvår 2020. 
Kontrollutvalget har fremmet preferanse på tirsdag som møtedag og kl. 18:00 som 
møtetidspunkt. 

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Ås kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

VURDERING  
På nåværende tidspunkt er det ukjent hvor lenge en vil opprettholde nasjonale og 
lokale restriksjoner for fysiske møter grunnet korona-pandemien.  
I tilfelle en må opprettholde dagens restriksjoner også for 2.halvår, vil en foreslå at 
det legges opp til hyppigere men korte møter i form av fjernmøter på tilrettelagte 
plattformer som f.eks. Teams.  

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 21.04.2020 
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2. halvår 2020

Uke Dag Dato  kl. Utvalg Utsend.

35 mandag 24. aug. 15:30 Ungdomsrådet 19. aug.

tirsdag 25. aug. 15:30 Eldrerådet "

17:30 Råd for personer med nedsatt funksj. "

18:00 Hoveutvalg for næring og miljø "

onsdag 26. aug. 16:30 Utvalg for kommunale byggeprosjekt "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

36 onsdag 2. sept. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:00 Formannskap "

38 onsdag 16. sep. 18:30 Kommunestyre 9. sept.

41 mandag 5. okt. 15:30 Ungdomsrådet 23. sept.

tirsdag 6. okt. 15:30 Eldrerådet "

17:30 Råd for personer med nedsatt funksj. "

18:00 Hovedutvalg for næring og miljø "

onsdag 7. okt. 16:30 Utvalg for kommunale byggeprosjekt "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

42 onsdag 14. okt. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:00 Formannskap "

44 onsdag 21. okt. 16:30 Formannskap (budsjettpresentasjon)

18:30 Kommunestyre 14.okt

45 mandag 2. nov. 15:30 Ungdomsrådet 28.okt

tirsdag 3. nov. 15:30 Eldrerådet "

17:30 Råd for personer med nedsatt funksj. "

18:00 Hovedutvalg for næring og miljø "

onsdag 4. nov. 16:30 Utvalg for kommunale byggeprosjekt "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

Møteplanen gjelder formannskap og kommunestyre og er bare retningsgivende for øvrige utvalg. 

Vedtatt møteplan 2. halvår 2020  - formannskap og kommunestyre K-6/20
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18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

46 onsdag 11. nov. 16:30 Administrasjonsutvalget "

" 18:00 Formannskap (budsjett 1. gang) "

48 onsdag 25. nov. 16:30 Formannskap (budsjett 2. gang, innstilling) "

18:30 Kommunestyre 18. nov.

50 onsdag 9. des. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan 2. des.

50 torsdag 10. des. 09:00 Kommunestyre (budsjettvedtak) 2. des.
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 23/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00021-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 10032020, Follo landbrukskontor Årsmelding 2019, NFR IKS 
Årsberetning 2019, NFR IKS Årsregnskap 2019, SFR IKS Årsberetning og regnskap 
2019, PURA Årsmelding 2019, KISIF IKS Årsmelding 2019, KISIF IKS Årsregnskap 
med noter 2019 - urevidert 03.02.2020, Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med 
årsberetning 2019, Oversikt over saker til behandling 2020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 09/20 Protokoll Ås KU 10.03.2020 (vedlagt) 
OS 10/20 Follo landbrukskontor Årsmelding 2019 (vedlagt) 
OS 11/20 NFR IKS Årsberetning 2019 (vedlagt) 

NFR IKS Årsregnskap 2019 (vedlagt) 
OS 12/20 SFR IKS Årsberetning og regnskap 2019 (vedlagt) 
OS 13/20 PURA Årsmelding 2019 (vedlagt) 
OS 14/20 KISIF IKS Årsmelding 2019 (vedlagt) 

KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020 (vedlagt) 
OS 15/20 Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019 (vedlagt) 
OS 16/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 21.04.20 (vedlagt) 

Ås, 21.04.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Møtetid: 10.03.2020 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon L. Henriksen (H) nestleder, Liv Korslund 
(Sp), Torill Horgen (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Wenche Berg (Ap) for Ina Alvide Rangønes Libak (Ap) 
 
Forfall:  
Ina Alvide Rangønes Libak (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Trine Christensen, rådmann (under sak 11/20 og 12/20) 
Olaug Talleraas, enhetsleder Kommunalteknikk (under sak 11/20) 
 
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 16.03.2020 
 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

11/20 20/00034-1 Orientering om vannforsyningen i Ås kommune 3 

12/20 20/00034-2 Orientering om kommunens smittevernberedskap 4 

13/20 19/00122-11 Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 – 
Rådmannens tilbakemelding 

5 

14/20 20/00009-4 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 6 

15/20 20/00030-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 7 

16/20 19/00085-3 Kontrollutvalget - Årsregnskap 2019 8 

17/20 20/00021-2 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Ås KU-11/20 
Orientering om vannforsyningen i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Enhetsleder Olaug Talleraas holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Rådmann Trine Christensen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-12/20 
Orientering om kommunens smittevernberedskap 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Rådmann Trine Christensen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-13/20 
Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 – Rådmannens 
tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget følger opp forholdene vedrørende regnskapsføringen av 

modulskolen samt etterlevelse av kjøp på rammeavtaler i forbindelse med 
kontrollutvalgets behandling av kommunens årsregnskap. 

2. Kontrollutvalget støtter revisors anbefaling om at den forenklede 
etterlevelseskontrollen for 2020 omfatter offentlige anskaffelser. 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
1. Kontrollutvalget følger opp forholdene vedrørende regnskapsføringen av 

modulskolen samt etterlevelse av kjøp på rammeavtaler i forbindelse med 
kontrollutvalgets behandling av kommunens årsregnskap. 

2. Kontrollutvalget støtter revisors anbefaling om at den forenklede 
etterlevelseskontrollen for 2020 omfatter offentlige anskaffelser. 
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Ås KU-14/20 
Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Leder innledet. 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
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Ås KU-15/20 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Leder innledet. 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
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Ås KU-16/20 
Kontrollutvalget - Årsregnskap 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsregnskap 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsregnskap 2019 til orientering. 
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Ås KU-17/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 10.03.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Orienteringssaker (OS): 

 
OS 03/20 Protokoll Ås KU 28.01.2020 
  
OS 04/20 Brosjyre om tilsynskalenderen 
  
OS 05/20 Eksterne tilsyn med Ås kommune 
  
OS 06/20 Aktivitetsplan pr 28.01.20 
OS 07/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 03.03.20 
 Sekretær orienterte. Oversikt over saker til behandling vil erstatte 

aktivitetsplanen og fungere som kontrollutvalgets årshjul. Oversikten vil bli 
ajourført i forkant og etterkant av utvalgets møter. 
Utvalgets leder ønsket at en til enhver tid oppdatert oversikt blir gjort tilgjengelig 
på kontrollutvalgets område på sekretariatets nettsider. 

  
OS 08/20 Status for bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 Leder tok opp saken. 

Stedlig leder Steinar Neby orienterte om status. Det ble ikke gitt noen dato for 
når kontrollutvalget kunne forvente å få rapportene til behandling. 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 10.03.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:08 
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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.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

ANTALL PT-SØKERE 2009-2019

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Sum



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2019

5 
 

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 

  

 

 

  



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2019

10 
 

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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NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS - ÅRSBERETNING 2019 

 

Sammendrag 

Det 48. driftsåret ble gjennomført ved Nordre Follo renseanlegg IKS. Det har vært arbeidet på 

flere områder for å sikre rensekapasiteten på kort og lang sikt samt bedring av sikkerheten på 

anlegget. Flere av prosjektene ble iverksatt for å imøtekomme befolkningsutviklingen og krav 

til miljøforbedring i resipienter.  

 

Selskapsavtalen er klar på at det er avløpsvann og ikke overflatevann som skal behandles ved 

renseanlegget. Dårlig ledningsnett med innlekking av fremmedvann gjør at renseprosessen 

blir forstyrret.  2019 var et år med unormalt store nedbørsmengder.  Det skal ikke påvirke 

mengden avløpsvann.  Likevel økte mengden mottatt avløpsvann med 20% til 4,94 millioner 

m3.  

 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

  

Renseeffekter 

Innlekking av fremmedvann ved store nedbørs mengder bidro til mye overløp (9,5% av total 

vannføring). Når vannmengden øker uten tilsvarende økning av avløps-substanser blir 

renseeffekten dårligere.  Når vannmengdene øker så mye som i fjor settes måloppnåelsen av 

rensekravene under sterkt press.  For 2019 ble rensekravet for nitrogen oppnådd, mens 

rensekravet for fosfor ikke ble oppnådd.    

 

Renseeffekter  for 2019     

Komponent Renseeffekt Krav  Avvik 

Fosfor 88,3 % 90 % -1,7 % 

Nitrogen 70,1% 70 % +0,1 % 

 

 

Med unntak for det ovenfornevnt avvik overholdt Nordre Follo Renseanlegg IKS alle krav til 

utslipp av avfallsstoffer, gasser og tungmetaller.  Alt slam ble tatt hånd om i henhold til 

strenge krav med betydelig grad av kvalitetssikring 

 

Driftsforhold 

Det ble registrert følgende mengder avløpsvann inn til NFRA: 

 

 2017 2018 2019 

 m3 Andel i % m3 Andel i % m3 Andel i % 

Ski 2 409 840 56,0 2 154 514 52,2 2941220 59,6 

Oppegård 1 449 750  33,7 1 570 340 38,1 1565210 31,7 

Ås    442 161 10,3    400 778   9,7   429932   8,7 

Totalt 4 301 761 100 4 125 632 100  4936362 100 

            

2019 var et år med mye nedbør noe som bidro til stort volum inn på anlegget. Mengde vann til 

overløp inne på renseanlegget ble i 2019 målt til 299.620 m3 mot 183.422 m3 i 2018 og 

195.920 m3 i 2017. Mengden overløp er således 50% høyere enn to foregående år. Ved 

Haugbro var det totalt 4,6 timer (0,05%) med overløp i 2019. Volumet i overløp ansees for å 

være innenfor normalt variasjonsområde. 
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Gassproduksjon - elektrisitetsforbruk 

Det har vært stabil gassproduksjonen i 2019. All gassproduksjon blir målt, med egen 

mengdemåler på gassledning til turbin/fakkel, og egen mengdemåler til fyrkjeler. Bruken av 

gass fordeler seg slik: 

 

Fyrkjeler:   229 487 m3 (-17%) 

Fakkel:      73 319 m3 (+29%) 

Gassturbiner:  413 153 m3 (+21%) 

Totalt:   715 959 m3 (+6%) 

 

 

Strømforbruket i anlegg fordeler seg slik 

 

Opprinnelig anlegg:  980 100 kWt 

Haugbro:   141 520 kWt 

Nitrogenrensetrinnet:  2822 880 kWt 

Totalt:            3944 500 kWt (-1.8%) 

 

Strømforbruket viser en 1.8% nedgang i forhold til 2018. 

 

Gasskraftverk  

Nordre Follo Renseanlegg har som det første renseanlegget i Norge installert et turbindrevet 

gasskraftverk.  Gassturbinene bruker biogass fra råtnetårnene til produksjon av strøm og 

varmt vann for oppvarming av slam til hygienisering, og oppvarming av bygningsmassen.  

Ved årets utgang hadde turbinene produsert ca. 528.653 kWh, 32% økning i forhold til 2018 

(netto strømproduksjon: 413.153 kWh, +28%). Gassturbinene har vært relativt 

vedlikeholdskrevende, men man jobber tett med leverandør for å øke regulariteten.  

 

Gasskraftverket er et betydelig klimaforbedrende tiltak ved at anlegget produserer betydelige 

energimengder, og at metangassen som tidligere ble brent på fakkel blir brukt til et 

energiproduserende formål. I normalperioder skal vi ikke måtte brenne gass på fakkel. 

 

Slambehandling 

Nordre Follo renseanlegg behandler innkommet slam via mottaksstasjon for septik, pluss 

egenprodusert slam fra sedimenteringsbassengene og flotasjon. Til flotasjonsanlegget føres 

også slam som blir produsert i anlegg for nitrogenfjerning. Vi mottar i tillegg slam fra 

eksterne renseanlegg, som ikke har egen slambehandling. 

 

Det ble i 2019 mottatt 3.442 m3 septik fra Oppegård, Ski og Ås kommunes septikrenovasjon. I 

tillegg ble det mottatt 9.580 m3 fra andre. Totalt mottak av septik var til sammen 13.022 m3 

(+25%) i 2019. 

 

Det ble i 2019 produsert ca. 3.427 m3 avvannet slam, en normal mengde. Transport av slam 

utføres av Høst. Slamproduksjonen leveres i sin helhet som gjødsel til landbruket. 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet 

HMS med internkontroll er en prioritert arbeidsoppgave.  Det ble heller ikke i 2019 registrert 

noen form for ulykke med personskade på renseanlegget. Det ble gjennomført en større 

brannøvelse med i samarbeid med Follo Brannvesen. Samarbeidet med Follo Brannvesen var 
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lærerikt og ga verdifull innsikt i kriseberedskap. Nye miljørisikovurderinger ble utført i 

forhold til utslippstillatelsen og for slamplassen. Arbeidet har blitt utført med mye 

egeninnsats, og har vært kvalitetssikret av Cowi. 

 

Registrert sykefravær i 2019 var totalt 126 dager, hvorav 81 dager var med sykemelding og 8 

dager er hjemme med syke barn. Totalt sykefravær utgjør 4,7 %. (Gjennomsnittet for 

sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner er 9,55%).  

 

 
 

 

Miljøprofil  

Bunnefjorden 

Arbeidet med prosjektering av fornyelsen av utslippsanlegget ved Sjødalstrand har pågått 

gjennom hele 2019. Arbeidet utføres i henhold til pålegg fra Fylkesmannen. Når arbeidet er 

avsluttet vil det bidra til forbedring av vannkvaliteten i dypvannsområdene i Bunnefjorden.   

 

Økonomi 

Regnskapsmessig ble gjort opp med et mindreforbruk per 31.12.2019  på totalt kr 8.215.225. 

Dette skyldes følgende forhold:  

• Netto finanskostnader ble 4,3 mill. kr lavere enn budsjettert  

• Driftsinntekter, inkludert mottak av septik, ble 2,1 mill. kr høyere enn budsjettert.   

• Redusert bruk av konsulenter og lavere strømpriser bidro med totalt 1,4 mill. kr 
lavere kostnader. 

 

 

Prioriteringer i 2020: 

 

Arbeidet med nødvendige beredskaps- og risikoreduserende prosjekter vil fortsette i 2020. 

Sikkerheten ved Haugbro vil bli betydelig forbedret ved installasjon av nytt nødaggregat. 

Samtidig må NFR etter pålegg fra Fylkesmannen forsere planleggingsarbeidet med å utrede 

en langsiktig løsning for håndtering av avløpsvann for regionen. Arbeidet med fornyet 

utslippsanlegg i Bunnefjorden vil bli videreført. Dette er også et pålegg fra Fylkesmannen.  
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Folkevalgte organer    

Representantskap og styre ved Nordre Follo renseanlegg har i 2019 bestått av følgende 

medlemmer og varamedlemmer: 

 

Representantskapet   

 

Medlemmer      Varamedlemmer  

Leder:   Thomas Sjøvold (Oppegård)              Kjell Pettersen (Oppegård) 

Nestleder: Hanne Opdan (Ski)                            Camilla Edi Hille (Ski) 

Medlem: Ola Nordal (Ås)   Jorun Nakken (Ås) 

 

Styret  

Medlemmer    Varamedlemmer 

Leder:  Hans Martin Larssen (Ski)  Martin Huse 

Nestleder: Harald Vaadal (Oppegård)  Merete Bellingmo 

Medlemmer: Gunvor Eldegard (Ski)  Synnøve Roald 

Anne-Beth Skrede (Oppegård) Gaute Tangen 

Ole Fredrik Nordby (Ås)   Odd Vangen 

Synnøve Brænd (ansattes rep.) Roar Eilertsen  

 

Det ble i 2019 avholdt 6 styremøter, hvor 37 saker var til behandling.  

 

 

Personell 

Personalet ved Nordre Follo renseanlegg har i 2019 bestått av følgende personer: 

 

Bjørn Muri Hånde   Daglig leder 

Bjørn Buller    Seniorkonsulent (frem til 1. juli 2019) 

Synnøve Brænd   Sekretær (50 %) 

Steinar Iversen   Driftsleder 

Maria Dremé    Prosessingeniør  

Kim-André Knudsen   Automasjons/IT-Ingeniør  

Roar Eilertsen    Mekaniker                    

Øystein Juul    Driftsoperatør 

Arild Aarmo    Driftsoperatør 

Hans Hilmar Haugland  Driftsoperatør 

Susanne Ingrid Iversen  Driftsoperatør 

Eirik Buller    Driftsoperatør 

 

Vinterbro, 13. februar 2020 

 

 

__________________     ___________________  _____________________ 

Hans Martin Larsen       Harald Vaadal     Gunvor Eldegard 

 

 

 

__________________     ___________________  _____________________ 

Anne-Beth Skrede       Ole Fredrik Nordby   Synnøve Brænd     
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1    Innledning
SFR har i 2019 gjennomført sitt 42.driftsår. Vedtatt handlingsplan for 
oppgradering av SFRs prosesser pågår for fullt noe som merkes daglig på 
renseanlegget.
I april 2019 sto nytt bygg over bassengområdet ferdig. Bygget representerer en 
ny tid på SFR. Hovedkilden for luktproblemene er eliminert, og arbeidsmiljøet er 
blitt betraktelig bedre. 

Kommunestyret i Vestby kommune vedtok 3.april 2019 reguleringsplanen for 
Hauerveien 175. Området er nå regulert for renseanlegg. Som anmerkninger til 
reguleringsplanen ble krav om ras og flomsikring fremsatt av NVE. Tiltak vil bli 
gjennomført ihht oppsatte frister.

SFRs ansatte utgjør virksomhetens viktigste ressurs. Parallelt med oppgradering 
av tekniske anlegg er opplæring og etterutdanning viktige satsingsområder. 
Fagbrev i Kjemi og prosess er nå et krav for å kunne drifte anlegget. To 
operatører ved anlegget har bestått fagbrev i Kjemi og prosessfaget i 2019.

1.1 Mål og strategier
Søndre Follo renseanlegg har vedtatt tre utviklingsmål og seks årsmål med 
tilhørende strategier. Denne årsmelding har disse målene som grunnlag for 
rapporteringen.  

1.1.1 Utviklingsmål
1. SFR skal være et energieffektivt renseanlegg
2. Vi tar del i det grønne skiftet med innovativ tankegang og fremtidsrettede 

løsninger. 
3. Den viktigste ressursen vår er kreative og motiverte medarbeidere.

Strategier

1. Tilstrebe et oppdatert og energieffektivt renseanlegg:
a. SFRs investeringer skal være fremtidsrettet og basert på innovative 

løsninger. 
b. Avløpsvann skal benyttes til energiproduksjon.

2. Delta i det grønne skiftet:
a. SFR skal bidra til det grønne skifte ved å være en aktiv pådriver i 

Folloregionen. 
3. Være skapende: 

a. SFR skal være tilrettelagt for innovativ læring.
4. Samarbeide:

a. Riktige kapasitet og kvalitet på anlegget, ivaretas i et nært samarbeid 
med eierkommunene. 

5. Ta vare på helse, miljø og sikkerhet (HMS):
a. Høyt kvalifiserte medarbeidere verner om indre og ytre miljø.

6. Drifte kostnadseffektiv:

For et bedre miljø og en grønnere hverdag                         © Søndre Follo 
Renseanlegg IKS    4
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a. Selskapet skal forvalte og utvikle infrastruktur slik at anlegget driftes 
mest mulig energioptimalt.

b. Hensynet til miljøet skal forankres i virksomhetens innkjøp.

1.1.2 Årsmål  
1. Null skader med fravær
Ved sammen jobbe for et godt arbeidsmiljø, inneha gode prosesser / planer, og 
ved å følge disse ved utførelse av alt av aktiviteter/ type arbeide som hører inn 
under virksomheten, inneha samme forståelse om våre HMS-mål og planer for 
aktivt jobbe for å nå disse.

2. Null uønskede hendelser
Ved å benytte våre planer/prosedyrer og brukerveiledninger, ved å gi god 
informasjon og sammen diskutere aktiviteter og handling under morgenmøte før 
aktivitet starter opp og om nødvendig: Stopp og tenk! 

3. Alle eventuell avvik skal være lukket innen 2019-12-31
Benytte innrapporterte avvik som mulighet til forbedringer. Alle avvik skal 
behandles og lukkes fortløpende. Alle innsendere av avvik skal informeres om 
saksbehandling og eventuelle tiltak.

4. Sykefravær under 2,8 %
Ved å jobbe etter våre planer, prosedyrer og instrukser. Etterleve god praksis opp
mot hygiene og jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø.

5. Etterleve utslippskrav gitt av fylkesmannen.
Utslippskrav fra fylkesmann er virksomhetens primære mål. Kontinuerlig 
overvåkning av SFRs tall via styresystemet og av 3 part - Rambøll. Alle utslipp, 
luktklager mm føres opp i SFRs avvikssystem.

6. Etterleve virksomhetens budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023.
Ved hjelp av god oppfølging i form av månedsrapportering, kvartal og års 
oppfølging. Tilgang til fakturering, lønn og regnskap via Tripletex er en 
forutsetning for god oppfølging av økonomi. Ved store avvik fra oppsatt budsjett 
vil administrasjonen informere styret fortløpende.

1.2 Utfordringer 
Vedtatt handlingsplan inneholder flere aktiviteter som skal utføres. Det er til tider
utfordrende å få planlagt stopp på anlegget uten at det går for mye utover 
oppetiden til anlegget. To utfordringer nevnes spesielt:  

 Ombygging av to pumpestasjoner ble krevende pga mye aktivitet på et 
svært begrenset område. Viberasjon i rør på Ringbekken pumpestasjon 
etter ombygging har vært tatt opp med leverandør flere ganger. Forholdet 
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har ført til at pumpestasjonen til tider er driftet med bare 2 av 3 pumper i 
drift noe som har forårsaket utslipp. 

 Strømpekjøring av hovedrør. Forutsetter optimalt vær over flere uker slik 
at vannstand på grunnvann er lavt slik at strømpe ikke fylles med vann før 
herding.

 Rydding i 7 stk hovedtavler: Tiltaket er svært omfattende og krever hyppig
stans av komponenter for inn/ utkobling. Samtidig må ny programmering 
gjøres i styresystemet for å opprettholde alarmfunksjoner og overvåking.

1.3 Rensegrad og utslipp

SFR overholdt fylkesmannens krav til rensing i 2019. Men utslippene fra SFR har 
vært større i 2019
sammenlignet med 2018. Dette kan forklares med: 
- Ombygging av 2 pumpestasjoner i Vestby sentrum. Tiltakene førte til stopp 

og redusert drift under ombyggingen. SFR hadde på forhånd søkt FMOV om 
utslippene, tillatelse var på plass i god tid før arbeider startet opp.

- Planlagte tiltak med strømpekjøring av selvfallsrør.
-
- En betydelig økning i nedbør på ca. 35% sammenlignet med normalen. Dette 

førte til økt mengde avløpsvann inn til SFR: fra 2 050 000m3 i 2018, til over 2 
717 000m3 i 2019.

- «Drukning» av Revhaug Pumpestasjon etter strømbrudd 6.juni 2019. 
Stasjonen ble startet opp etter ca.15 timers driftsstans med 1 pumpe, og 
driftet med redusert kapasitet i påfølgende 3 uker. Hendelsen er gjennomgått
i ettertid og SFR har nå en avtale om leie av mobilt utstyr fra Oslo 
pumpeservice. Dette er dieseldrevne mobile pumper som kan leveres innen 
36 timer.

SFR fikk i juli 2019, en oppdatert utslippstillatelse av FMOV frem til 2040 med 
kapasitet opp til 43 000 Pe. En rekke krav og forutsetninger er lagt til grunn for 
tillatelsen. Et av kravene er at SFR må tilfredsstille sekundærkrav fra 2025.

Økt bruk av automasjon fører til at renseanlegget følges opp fortløpende. 
Kjemikalier doseres nøyaktig opp mot mengde og kvalitet på avløpsvann som 
kommer til SFR. Tiltaket gjør at renseanleggets kvalitet opp mot rensegrad og 
kapasitet øker. Det er en klar forbedring i området 300m3 – 600m3/t inn på 
anlegget. SFR klarer pr nå sekundærkravet med god margin. Kravet er 70% 
rensing, for uke 4 – 2020 oppnådde SFR 81,7%. 
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1.4 Belastning på anlegget

Dimensjonerte vannmengder på anlegget:  
 Middelverdi: 457 m³/h. 
 Maksverdi: 859 m³/h

Rensegrad 
2019

Antall m3 
renset 
avløpsvann i 
2019

Antall m3 
overløp i 2019

Mengde slam/biorest
i tonn, avhentet i 
2019

90,2% 2 717 663 m3 131 578 m3 3 239 t

Ifølge oppdatert rapport fra Rambøll datert 6.juni 2019 er belastning til SFR 
(beregnet i Pe etter beregningsmetodene i Norsk Standard NS 9426) følgende 
antall Pe: 
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Eierkommuner Antall
Pe

Eierforhol
d

Slamanleg
get

Ås kommune 17 893 Pe 15 500 Pe
Vestby 
kommune

11 155
Pe

9 500 Pe

Total Pe  29 048
Pe 

25 000 Pe

Estimert belastning for slamanlegget pr 
31/12-19:

54 000Pe

Pe fra Ås Kommune 6.juni 2019:

Pe fra Vestby Kommune 6.juni 2019: 

1.5 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Krav om sekundærrensing fra FMOV i 2025 er forankret i BOF-verdi som 
gjenspeiler organisk materie i avløpsvannet, oppløst og ikke oppløst. 
Biokjemisk oksygenforbruk. BOF viser hvor mye oksygen som går med til den 
biologiske nedbrytning, og er dermed et mål på mengden biologisk nedbrytbart 
stoff i avløpsvannet. BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en 
vannprøve som settes i mørke over en bestemt tid ved en bestemt temperatur. 
BOF5 betyr at man har latt prøven stå i 5 døgn.

Ved store nedbørsmengder øker mengde av organisk materie inn på anlegget. 
Dette pga mengde vann i rørsystemet da øker og flusher rørsystemet, tar med 
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seg partikler og andre forurensninger som har festet seg på rørvegger, i kummer 
etc.
På Tveter pumpestasjon er det en utfordring med at pumpesump fylles opp med 
forurensninger og fremmedlegemer. Til dels hyppige rengjøringer må gjøres med 
sugebil hver 8 – 10 uke.
På handlingsplanen for 2020 er det en aktivitet om å montere en sil m/ vertikal 
skrue som bringer avfallet opp og ut i en lukket container. Silenheten monteres i 
kummens innløp. Tiltaket vil fjerne materie før det kommer inn i pumpesump og 
faktisk bidra til at innholdet av KOF i vannet reduseres.

1.6 Mengde avløpsvann 
SFR behandlet 2 717 663 m3 avløpsvann i 2019 mot 2 075 078 m3 i 2018. 
Økningen skyldes økt nedbørsmengde over Follo regionen i 2019, som ble målt til
1205,5 mm mot en normal på 785mm.

SFR har utført flere aktiviteter på pumpestasjoner, kummer og hovedrør for å 
redusere mengde innlekk til hovedrør. Strømpekjøring av gamle selvfallsrør i 
betong ble startet opp i 2019 og fortsetter i 2020. Rehabiliteringen stopper 
effektivt alt innlekk/ utlekk, øker hastighet på vann og dermed også noe 
kapasitet samt forlenger levetiden 50 år frem i tid.
Også eierkommunene som leverer avløpsvann til SFR hovedrør har ett ansvar her
med å separere overvann og avløpsvann i sene rørnett noe Fylkesmannen har 
påpekt i flere år. Generelt er det store etterslep på avløpsrør i Norges Kommuner 
noe som i tiden fremover vil få en langt høyere prioritet.

Vannmengde for Ås kommune og Vestby kommune korrigeres for innlekk på 
ledningsnettet med 8% basert på leverte mengder avløpsvann fra 
eierkommunene.

  Innlekksfaktor i hovedrør fra Tveter pumpestasjon til SFR er satt til 8%. 

Mengde avløpsvann til SFR i 2019 2 717 663m3 (100%)

Målt mengde for Ås på Tveter: 1 363 310m3

Sum mengde SFR, subtrahert 
mengde Ås:

1 354 353m3

Sum mengde innlekk 8% 217 413m3

Sum mengde Ås, addert 8% 1 580 723m3 (58,16)

Sum mengde Vestby subtrahert 8 
%

1 136 940m3 (41,84%  
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Graf over tilført mengde avløpsvann SFR i 2019
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Figurforklaring: 
- Oransje graf: Mengde avløpsvann samlet til SFR.
- Blå graf: Nedbør, Folloregionen.
- Gul graf: Mengde avløpsvann fra Vestby kommune.
- Grå graf: Mengde avløpsvann inn på Tveter pumpestasjon fra Ås kommune.

Graf over mengde vann til SFR ser man klare paralleller til nedbørsmengden i 
Folloregionen. Dette bilde forteller i praksis at det må gjøres en betydelig jobb på 
eierkommunenes og SFRs rørnett slik at overvann ikke ledes inn i eksisterende 
avløpsledninger.

1.7 Overløp
Søndre Follo Renseanlegg hadde i 2019 et overløp på 131 578 m3. Se kapittel 1.3
for begrunnelse. 

1.8 Slam og biorest   
Antall tonn utråtnet slam/biorest fra renseanlegget i 2019 var 3 312t mot 2 960t i
2018. Internt måltall er 25% tørrstoff. Alt av utråtnet slam avhentes og fordeles 
lokalt i Vestby.

2018 2019
Utråtnet slam/biorest 
i tonn

2960 t 3239t

«Avtale om slamsamarbeid med Frogn kommune» og «Avtale om slamsamarbeid
med Nesodden kommune» viser fordeling av driftskostnader «Nytt anlegg»: 
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- SFR (Ås og Vestby) 55%
- Frogn kommune 23,5%
- Nesodden kommune 21,5%

Eksternslam levert inn på anlegget m. 22% TS, i 2019 var fordelt slik: 
 Nesodden: 1480 tonn 
 Frogn 1654 tonn.
Slam fra Frogn og Nesodden tippes i slambinge og spes deretter ut med renset
avløpsvann. I blandebasenget blandes slam fra slambinge og fra bassengområdet
(Ås og Vestby) med TS4,3%.

Faktisk mengde og fordeling for 2019 inn på råtnetanker med TS 4.3%. (Faktor
våtslam/ tørrslam: 0,15)

Samlet mengde SFR 2019 (100%) 39612
m3

Ås Kommune (30,36%) 440,99t
Vestby Kommune (21,9%) 317,11t
Frogn Kommune (25,13%) 363,9t
Nesodden Kommune (22,5%) 325,7t

Grafen viser mottatt slam fra Frogn og Nesodden kommuner.
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Den totale mengden slam/biorest transportert ut fra SFR i 2019 var på 3239t 
tonn. Slammet ble hygienisert, stabilisert avhentet og blir disponert lokalt i 
Vestby Kommune. Samtlige slamprøver var innenfor krav klasse II for 
tungmetaller i 2019. 
SFR har skjerpet inn kvalitetskravet til tørrstoff (TS) i slammet. Dette betyr at 
mengde vann i slammet, og følgelig vekten på slammet reduseres. Gjennomsnitt 
for slam avhentet i 2019, var 24,4% TS.

Grafen viser mengde utråtnet slam/biorest i 2019. Mengde vil variere noe pga TS
innhold og utråtning
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1.9 Energibruk og energiproduksjon
SFR har som mål å gjennomføre punkter for å forbedre energiledelsesystem i 
styresystemet slik at forbruket vises online. Også Kommunalt vann, bioolje og 
biogass vil vises på samme side.
Ihht vedtatt strategiplan skal alle innkjøp gjøres med tanke på energi noe som 
daglig følges opp.

Strømforbruk
Det er i 2019 et strømforbruk på 498 825Kwt på gamle anlegg, 517 123Kwh på 
nye anlegg, og 912 882Kwh på pumpestasjonene som samlet gir ett forbruk på 
1 928 830Kwt mot1 605 187Kwt i 2019. Økningen skyldes i all hovedsak økte 
vannmengder inn på renseanlegget.

Biogass
Biogassanlegget produserte 601 235 m3 metan i 2019 hvorav 349 547m3 ble 
benyttet på fyrkjel og 251 688m3 ble brent i fakkel. 
Det er av stor betydning for renseanleggets økonomi at anlegget driftes så 
optimalt som mulig med tanke på produksjon av hetvann ved hjelp av biogass 
uten bruk av fyringsolje og elektrokjele.

Mengde metan øket fra 555 266,6m3 i 2018 til 601 235m3 i 2019.m3 Økningen 
kommer av forholdet for mikrokulturen i Råtnetankene som i 2018 var dårlige 
pga en svært varm sommer.
Slamanlegget er nærme kapasitetsgrensen hvor utråtningstid pr nå beregnes til 
12 – 15 dager. Minste anbefalte tid er i henhold til veileder 15 dager.
Administrasjonen ønsker av den grunn å gjøre en rask utredning for å se på 
muligheten for å øke både slam kapasitet og Biogassproduksjon.

2019 2018
Metan-produksjon, 
m3

555 266 m3  601 235m3

Grafen viser mengden produsert metan samt forbruk ved SFR i 2019.
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Endring i antall m3 fra 2015 til 2016 skyldes bytte av målerør for metan. Målerør har før 2016 
angitt feil målerverdi.

1.10 Forbruk av byvann
SFR benyttet 13 619m3 byvann i 2019. 90% av byvannet benyttes som 
prosessvann noe SFR vil redusere i 2020 ved å ta i bruk brønn som er boret og m/
tank og pumpe. SFR skal også benytte renset avløpsvann i en større grad enn 
tidligere.

2  Drift og vedlikehold
2.1 Drift

Driften av renseanlegget i 2019 har vært til dels utfordrende med mye stopp og 
start pga optimalisering av anlegg og oppdatering av elanlegget hvor det ryddes 
i alle el fordelinger. En vesentlig reduksjon av luktklager fra 19 stk i 2018, til 1 stk
i 2019, viser at luktutslipp fra SFR er betydelig redusert.

Anlegget er betjent mandag – fredag fra kl. 07.00 – 15.00. Utenom ordinær 
arbeidstid benyttes telefonvaktordning. Denne alternerer mellom SFRs 4 
operatører. Hjemmevakten innehar en egen rutine og benytter personalarm ved 
alle utrykninger utenom normalarbeidstid. Personalalarm er linket direkte til 
NOKAS alarmsentral m/2-veis kommunikasjon dersom operatør aktiverer 
personalarm.
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2.2 Vedlikehold
Generelt på vedlikehold jobbes det aktivt med å flytte fokus fra å drifte utstyret 
ved havari til mer planlagt og forebyggende vedlikehold. Å benytte riktige 
intervaller for riktig oppfølging pr enhet øker oppetiden og eliminerer 
hovedmengde av havarier.
Å fjerne tidstyver har høy prioritet. Det har igjennom ett godt samarbeid i 2019 
blitt jobbet strukturert med vedlikeholdsrutiner noe som har ført til at flere 
gjengangere nå er eliminert. Som ett godt eksempel kan nevnes «vask av 
pastauriseringsanlegget» som tidligere ble gjort ved å kjøre en «Granat» 
igjennom rørsystemet. Tiltaket var lite effektivt, skapte stor usikkerhet og 
generelt var rengjøringen innvendig i rør for dårlig noe som førte til hyppige 
gjentettinger.
Denofa Lilleborg ble kontaktet og forespurt om mulige løsninger. Denofa hentet 
frem en renseveske utviklet for meierier ved pasteurisering av melk hvor 
fettstoffer brenner seg fast innvendig i rør. 
En egen prosedyre ble laget og justert for formålet. I dag vaskes anlegget 
rutinemessig på intervall hver 4 måned. Etter tiltaket ble iverksatt har det ikke 
vært nevneverdige utfordringer med oppetid og driftsproblemer på anlegget.
Bruk av fossilt brensel opphørte ihht krav i 2019, kontroll og trykkprøving av 
nedgravd oljetank ble utført. Oljetank nr 2 er tatt tut av drift, skal rengjøres og 
benyttes som buffer for brønnvann til prosess som vil erstatte kommunalt 
drikkevann.

2.3 Handlingsplan 2019

I hht vedtatt handlingsplan ble det igangsatt og sluttført flere tiltak rettet mot 
oppgradering av SFR Bygg over bassengområdet, bytte av pumper på 2 stk 
pumpestasjoner, rydding i 3 stk el. hovedtavler, strømpekjøring av ca 1100 meter
hovedrør ble også ferdigstilt.
Ny Pick up bil er på plass, 2 stk nye trykkluftkompressorer, sekundærfakkel for å 
hindre lukt til atmosfære er installert og kjørt i gang.
SFR er i rute når det gjelder handlingsplaner for 2019 og 2020.

2.4 Økt kapasitet på anlegget
Bassengområdet har fått mye fokus i 2019. Pga selvkomponerte løsninger 
sommer/høst 2019, opphørte blåsing av slamlommer hver 2 time. Blåsingen ble 
erstattet med en anordning som er festet til eksisterende skrapeverk i bunnen av
sedimenteringsbassengene og som hindrer bunnfelling og fastkjøring. Tiltaket har
øket siktdybde i bassengene og ført til vesentlig roligere bassenger noe som 
påvirker fellingen positivt.
DOSCON kjemikaliedoseringen er installert og igangkjørt. Bassenger er trimmet 
inn og anlegget driftes pr nå med tanke på andre parameter enn tidligere.
I løpet av 2020 skal SFR høste av alle de aktivitetene som er utført i 
bassengområdet ved at riktig mengde kjemikalie doseres til enhver tid slik at 
krav etterleves, også sekundærkravet.
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2.5 Regulering av tomt
Vestby Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i april 2019. SFRs tomt i 
Hauerveien 175 er nå regulert for formålet renseanlegg.

2.6 Samarbeide med NMBU
Et av målene til SFR er at vi tar del i det grønne skiftet med innovativ tankegang 
og fremtidsrettede løsninger. SFR har deltatt i følgende prosjekter med støtte fra 
Miljødirektoratets Klimasats-midler: 
 DOSCON
 JAR tester for optimalisering av type fellingskjemikalie
 Standarder på manuelle tester
 Det forberedes forsøk med NANO bobler

3 HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet)   
3.1 Indre miljø

Arbeidet med HMS er en prioritert oppgave ved renseanlegget, noe som er 
gjenspeilet i virksomhetens hovedmål. HMS følges opp via egen plan og daglige 
morgenmøter hvor HMS/sikkerhet er punkt nr. 1 på agenda. Ved å ta HMS inn 
som en del av virksomhetens kjerneverdier er holdninger, kultur og væremåte i 
kontinuerlig forbedring. Ved hjelp av god planlegging av alle aktiviteter i forkant 
av aktiviteten reduserer uønskede hendelser. I prinsippet kan nær sagt alle 
hendelser forebygges. 

3.1.1 Personskader/skader
Det har ikke forekommet skader/personskader på SFRs personale i 2019. 2 stk 
eksterne har derimot måtte oppsøke legehjelp. Ref. 4.1.2

3.1.2 Uønskede hendelser
Søndre Follo Renseanlegg IKS har 0 uønskede hendelser som ett hovedmål. I 
2019 har det lagt inn 11 stk uønskede hendelser hvorav 8 stk relatert til utslipp, 
1 stk omfatter lukt, 2 hendelser er karakterisert som nesten uhell hvor eksterne 
har oppsøkt lege pga aktivitet ved SFR.
- Elektriker fikk strøm i hånd.
- Ekstern renholder falt på flisgulv.
Begge hendelsene førte heldigvis ikke til annet enn ett legebesøk. Hendelsene 
registreres hos respektives arbeidsgivere og ikke av SFR ihht gjellende praksis for
skadestatistikk.

3.1.3 HMS og etterslep
Også i 2019 har SFR utført diverse forbedringer som er rettet generelt til HMS 
ved lover og forskrifter. Diverse HMS relaterte rutiner er forankret i 
virksomhetens vedlikeholdssystem med FV/periodisk vedlikehold. Tekniske 
utstyr/installasjoner er kontrollert, diverse rutiner er oppdatert, endringer er 
utført. Virksomhetens Internkontrollsystem forbedres kontinuerlig, 
kjemikalieregistrering er nå utelukkende elektronisk, servertjenester leies av 
Landax hvor SFR har tilgang til lagring av filer opp til 5GB. Samtlige ansatte er nå
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brukere av elektronisk IT verktøy og er aktive i forkant av jobber som skal utføres
ved bruk av «Sikker Jobb Analyse». Feil og mangler rapporteres inn på 
morgenmøter.
Avfallsbehandlingen utføres pr. nå i samarbeide med Ragn Sells og er ihht 
gjellende lovverk.

1.1.1 Sykefravær
Sykefraværet ved SFR i 2019 utgjorde til sammen 4,9 % av tilgjengelig 
arbeidstid. Dvs en nær fordobling relatert til 2018. Årsaken kan forklares med div
sykemeldinger, i hovedsak pga planlagte inngrep.
Fordeling sykefravær korttid/ langtid: SFR hadde i året 2019 ikke medarbeidere 
på langtid sykemelding. (Sykemeldt langtid: utover arbeidsgiverperiode på 16 
dager). 
Totalt fravær på SFR var i 2019 på 78 dager som representerer et sykefravær på 
4,9 % av samlede tilgjengelige arbeidsdager i 2019, hvorav 48 dager m/ 
egenmelding.
Som ansvarlig IA bedrift jobber SFR kontinuerlig med forbedringer i nært 
samarbeide med verneombud og tillitsmannsapparat for et bedre arbeidsmiljø og
øket trivsel i hverdagen.

Personell 
SFR

Dager 
tilgjengelig

Antall dager
fravær

Utgjør i % Skader SFR

Ansatte SFR 15 970 dager 78 4,9 % 0

1.1.1 Overtid
Antall arbeidende overtidstimer på SFR i 2019 var 662 t. Hovedtyngden av 
overtidstimer skjer i forbindelse med vakt, men det var også overtid pga 
iverksatte tiltak i 2019.
 Ingen ansatte passerte i 2019 arbeidsmiljølovens grense på 200 t/år for arbeidet 
overtid.

3.1.4 Vernerunder
Håkan Bergmann er virksomhetens verneombud, valgt av de ansatte og 
deltagende på nær sagt alt som er relatert til HMS arbeid på og ved 
virksomheten.
Det er i 2019 utført 12 stk vernerunder. Det gjøres diverse funn i forskjellige 
kategorier. Alle funn tas videre, får en eier og en avgjørelse på hva som skal 
gjøres. Finnes det midler tilgjengelig, og / eller det kreves lite handling for å lukke
avviket, eller at funnet representerer en stor fare gjøres dette umiddelbart. Store 
funn settes på budsjett dersom alvorlighetsgraden tillater dette.
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3.1.5 Follo BHT
Også i 2019 har SFR samarbeidet med Follo BHT via en oppfølgingsplan. Først og 
fremst er BHTs oppgave å jobbe forebyggende. Kommunikasjon med og i Team 
var årets tema. 
SFRs verneombud har gjennomført en vernerunde med yrkeshygieniker fra Follo 
BHT.

3.1.6 Personalmøter
Det er avholdt 4 stk. formelle personalmøter i 2019. Agenda fra møter kan hentes
på Landax under personalmøter 2019.

3.1.7 Opplæring 
SFR har i løpet av 2019 gjennomført 9 stk fagforum. Fagforum øker grad av 
kompetanse og felles forståelse for den respektive enhet og avdeling som 
fagforumet tar for seg.
Det er også avholdt opplæring i regi av eksterne i og utenfor SFR.

3.1.8 Kompetanse
Støtte til og krav om fagbrev i Kjemi og prosess resulterte i at to operatører tok 
dette fagbrev i 2019. 

3.1.9 Medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser:
Det er gjennomført medarbeidersamtaler ved SFR.  Både stillingsbeskrivelse og 
medarbeidersamtale er signert av respektive ansatt.

3.2 Ytre miljø/ utslipp 
3.2.1 Utslipp til vann

SFR slipper renset avløpsvann ut via Emmerstadbukta ca.500 meter ut fra land 
på 35 meters dyp. 
Strømningsforhold på utslippssted i Oslofjorden er svært gode. SFR har inspisert 
utslippsrøret i 2019.

Rambøll er 3. part som kontrollerer at Søndre Follo renseanlegg IKS tilfredsstiller 
de krav myndighetene har satt ihht utslippstillatelsen. Rambølls rapport for 2019 
viser at SFR overholdt utslippskravene til vann for «Total fosfor renseeffekt, tot 
P» noe som i all hovedsak skyldes optimal overvåking, og god drifting av 
anlegget. Økt forbruk av polymer/fellingskjemikalie i 2019 sammenlignet med 
2018 begrunnes med større nedbørsmengde i 2019. Utslippene fra 
pumpestasjonene har vært betydelig større i 2019 målt opp mot 2018. Årsak til 
utslipp er gjort rede for i kapittel 1.3

3.2.2 Utslipp til luft
SFR mottok i 2019 en luktklage fra nabo. Dette er en betydelig nedgang fra 2018 
hvor antallet var 19 klager. Bygg over bassengområdet er en av årsakene til den 
store reduksjonen. I tillegg er sekundærbrenner montert i fakkel, kullfiltere har 
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fått bedret kapasitet og at lukt og utslipp er hovedsak på daglige morgenmøter 
under punkt HMS.

4 Organisasjon
SFR eies Ås og Vestby kommuner og driftes som et interkommunalt selskap. 
Eierandelen er henholdsvis 62% og 38%. Selskapets formål er å eie, utbygge, 
drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til Emmerstad bukta. Avløpsvannet skal ikke omfatte 
overvann. (Selskapsavtale SFR kap.3)

4.1 Representantskapet 
Søndre Follo Renseanlegg IKS ledes av representantskapet som er virksomhetens
øverste organ. Representantskapet ledes av ordfører i Vestby kommune, Tom 
Anders Ludvigsen. Representantskapet består av 5 representanter oppnevnt av 
eierkommunene hvorav 3 personer er fra Ås kommune og 2 personer er fra 
Vestby kommune.
Representantskapet har i 2019 avholdt 2 møter, hvor 6 saker var til behandling.

Representantskapet for SFR
Medlemmer Varamedlemmer
Ås kommune
Ola Nordahl (nestleder) Anne Odenmarck
Jorun Nakken Marianne Røed
Dag Guttormsen Torill Myro
Vestby kommune
Tom Anders Ludvigsen (Leder) Eirin Stuhaug Bolle
John Ødbehr Tore Hem
Møtende for SFR

Styrets leder Solveig Viste

Daglig leder Geir Simensen

4.2 Styret
Styret for Søndre Follo Renseanlegg IKS består av 6 medlemmer hvorav 3 
medlemmer er fra Ås kommune, 2 medlemmer fra Vestby kommune og 1 
styremedlem er valgt av de ansatte. Vestby kommunen skiftet ut sine to 
representanter fra 25/6-2019. I den sammenheng overtok Ås kommune vervet 
som leder i styret. Styret har i 2019 avholdt 5 møter, der 23 saker var til 
behandling.
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Administrasjonen ved SFR har månedsmøte den 20 hver måned med fast 
agenda. Her gjennomgås økonomi, KPI og handlingsplanen mm. KPI sendes til 
styret/ styreleder 1 gang pr måned.

Styret gjennomførte en egenevaluering av sitt arbeid i 2019. Dette ble gjort i tråd
med Ås og Vestby kommuners eiermeldinger. Styret sendte momenter fra 
egenevalueringen som angikk eierkommunene til eierkommunene. 
Egenevalueringen er anbefalt gjennomført hvert år. 

Styret for SFR i perioden 2015
- 2019
Medlemmer Varamedlemmer
Ås kommune
Solveig Viste (styreleder) Ivar Magne Sæveraas
Kjell Westengen Nina Ramberg
Arne Hillestad Gro Monica Haug
Vestby kommune
Audun Fiskevik (nestleder) Nils -Anders Søyland 
Linn Terese Hermansen Bolle Harda Cecilie Svarrød 
De ansattes representant
Kolbjørn Kristiansen Knut Rudshagen 
Øvrig møtende: 
Daglig leder Geir Simensen 
(sekretær)

4.3 Ansatte
Personalet ved SFR har i 2019 bestått av følgende: 

6 heltidsansatte: Daglig leder, 4 stk driftsoperatører og Teamleder.
2 deltidsansatte: Kontorleder og renholder.
2 lærlinger: En lærling i Kjemi og Prosessfaget, og en er lærling i 
Industrimekanikerfaget.

1 driftsoperatør sluttet 1.februar 2019 og ble erstattet av nyansatt medarbeider 
1. mars 2019.

4.4 Avtaler
Selskapsavtalen for SFR ble gjennomgått og korrigert i 2019. Representantskapet
godkjente endringene. 

Avtalene om slamsamarbeid med Frogn kommune og Nesodden kommune ble 
behandlet av styret i 2019. Styret vedtok i sak 22/19 å anbefale at dagens 
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slamavtaler med disse kommunene videreføres inntil en eller flere av partene 
ønsker å endre eller si opp avtalen/e. 

5 Økonomi
5.1 Økonomisystem

Fordeling av nytt og gammelt anlegg gjøres nå fortløpende når timelister skrives 
av den respektive. Faktura sendes kommuner/eierkommuner etter fastsatte 
prosentsatser som avregnes etter faktiske leveranser til SFR.

5.2 Regnskapsanalyse
SFR hadde i 2019 et opprinnelig budsjett på kr. 22.481 000,-

5.3 Regnskapsmessig resultat
Regnskapet for 2019 viser et mindre forbruk på kr 1 811 924

5.4 Likviditet
Likviditeten for virksomheten er god.

1.1 Tilbakeføring
Ikke disponerte midler for 2018 ble tilbakeført eierkommuner. Utestående 
fordringer for 2018 ble fakturert medio mai måned til Frogn og Nesodden 
kommuner.

5.5 Ordinært driftsresultat
Ordinært driftsresultat ble for 2019 kr -281 803.. 
Ordinært resultatet er det SFR sitter igjen med etter at alle overføringer er 
mottatt og alle utgifter er betalt. Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2019 på 
kr 1 811 924 millioner kroner. Representantskapet vil ta stilling til om midlene 
skal avregnes mot kommunene eller avsettes til disposisjonsfond. 

5.6 Lån og gjeld
Selskapets lånegjeld var pr 31.12.2019 på kr. 67 334 236 -.Det er i 2019 tatt opp 
lån på kr. 39 400 000- for å kunne utføre vedtatt handlingsplan for 2019/ 2020 og
oppgradere SFR.

5.7 Regnskap og revisjon for 2019
Regnskapet for 2019 er utført av Sjur Madsen Consult AS. Revisjonen har vært 
utført av KPMG AS.
Økonomisk oversikt drift og investeringer, samt balanseregnskap og noter følger 
fra side 18. 

Daglig leders signatur, styrets vedtak m/ signatur er å finne på årsberetningens 
siste side. 
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Økonomisk oversikt - Drift

Noter Regnskap 2019
Regulert 

budsjett 2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter

Refusjoner -47 382 -10 000 -10 000 -53 064

Overføringer 12 -23 805 683 -23 795 000 -22 481 000 -23 590 000
Andre driftsinntekter 0 0 -327 340

Sum driftsinntekter -23 853 065 -23 805 000 -22 491 000 -23 970 404

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 7 6 506 656 5 981 000 5 981 000 5 951 014

Kjøp av varer og tjenester 11 768 313 13 945 000 13 945 000 12 710 848

Overføringer 8 3 406 666 3 407 000 0 20 750 517
Avskrivninger 10 1 889 627 1 590 000 1 590 000 2 379 717

Sum driftsutgifter 23 571 262 24 923 000 21 516 000 41 792 096

Driftsresultat -281 803 1 118 000 -975 000 17 821 692

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter -717 336 -50 000 -50 000 -501 513

Renteutgifter 9 1 274 807 1 024 000 1 024 000 554 551
Avdrag på lån 9 1 895 020 1 591 000 1 591 000 3 162 521

Sum finansposter 2 452 490 2 565 000 2 565 000 3 215 559

Motpost avskrivninger 10 -1 889 627 -1 590 000 -1 590 000 -2 379 717

Ordinært resultat 281 060 2 093 000 0 18 657 533

AVSETNINGER
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbr.

Avsetning til disposisjonsfond 8 140 037

Sum avsetninger 0 0 0 140 037

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 8 -2 092 984 -2 093 000 -5 890 556
Bruk av disposisjonsfond 8 -14 999 998

Sum bruk av avsetninger -2 092 984 -2 093 000 0 -20 890 554

Netto avsetninger -2 092 984 0 0 -20 750 517

Regnskapsmessig resultat 12 -1 811 924 0 0 -2 092 984
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Økonomisk oversikt - Investering

Noter

Regnskap 
2019

Regulert 
budsjett 2019

Opprinnelig 
budsjett 2019

Regnskap 
2018

Investeringer
Investering i varige driftsmidler 10 21 366 776           39 405 000 39 405 000 5 930 277

Kjøp av aksjer og andeler 4 20 560                   30 000 30 000 21 600
Dekning av tidligere års 

udekkede merforbruk 20 000 20 000

Sum investeringer 21 387 336      39 455 000 39 455 000 5 951 877

FINANSIERING
Bruk av lån 9 -21 366 776 -39 405 000 -39 405 000 -5 930 277

Bruk av disposisjonsfond -50 000 -50 000

Netto avsetning

Sum finansiering -21 366 776 -39 455 000 -39 455 000 -5 930 277

Udekket / Udisponert 20 560 0 0 21 600
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Balanseregnskapet

Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 10 39 954 892                  20 807 585               

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 524 248                       194 405                   

Aksjer og andeler 189 149                       168 589                   

Pensjonsmidler 3 8 116 072                    7 567 631                

Sum anleggsmidler 48 784 361                28 738 210

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 1 588 021 3 739 931

Premieavvik 3 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 34 601 488 15 440 881

Sum omløpsmidler 36 189 509                19 180 813

Sum eiendeler 84 973 870                47 919 023

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 8 -2 495 393 -2 495 393

Regnskapsmessig overskudd 12 -1 811 924 -2 092 983

Regnskapsmessig underskudd

Udisponert i investeringsregnskapet

Udekket i investeringsregnskapet 61 979 41 419

Kapitalkonto 2 1 753 073 1 594 247

Sum egenkapital -2 492 265 -2 952 710

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 3 -9 792 258 -9 059 038

Andre lån 9 -67 334 236 -29 824 256

Sum langsiktig gjeld -77 126 494 -38 883 294

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld -5 197 741 -5 860 092

Premieavvik 3 -157 369 -222 926

Sum kortsiktig gjeld -5 355 111 -6 083 018

Sum egenkapital og gjeld -84 973 870 -47 919 022

MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler 27 325 021 9 286 797

Motkonto for memoriakontiene -27 325 021 -9 286 797

Sum memoriakonti 0 0
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Noter til årsregnskapet

NOTE O - REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING

Regnskapet til Søndre Follo renseanlegg IKS' (SFR) er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske 

midler som er tilgjengelige 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 selskapets virksomhet skal fremgå av 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk herunder regnskapsstandarder fastsatt av 

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Pensjoner

Pensjonskostnader belastes driftsregnskapet basert på langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst 

og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 

premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet, med tilbakeføring over de neste 7  årene. 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er verdsatt til 

Anskaffelseskost

Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefalt løsning i KRS 

nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Også prosjekter under arbeid er 

aktivert med anskaffelseskost pr 31/12. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene 

Organisering av SFRs virksomhet 

Den samlede virksomheten til SFR er organisert innenfor selskapets ordinrere organisasjon. 
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Noter til årsregnskapet

NOTE 1 - SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

tall i hele tusen

Fra Balansen Saldo 1.1 Saldo 31.12 Endring

Omløpsmidler 19 181 36 190 -17 009 

Kortsiktig gjeld -6 083 -5 355 728

Sum endring i balansen -17 737 

Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler -9 287 -27 325 -18 038 

Sum endring for avstemming mot drifts- og inv.regnskapet 301

Fra Drift og investeringsregnskapet Fra drift Fra investering

Sum inntekter -23 853

Sum utgifter 23 571 21 387

Avskrivninger -1 890 0

Eksterne finansieringsinntekter -717 -21 367

Eksterne finansieringsutgifter 3 170

Sum endring drifts- og investeringsregnskapet 281 20 301               

Differanse 0-                    

NOTE 2 - KAPITALKONTO

2019 2019

Balanse 1.1.2019 1 594 247              

Brutto pensjonsforpliktelse 733 220                 

Avskrivning driftsmidler 1 889 627              

Nedskrivninger driftsmidler

Bruk av lån 21 366 776           

Avdrag på eksterne lån 1 895 026              

Pensjonsmidler 548 441                 

Aktivering av utstyr,innskudd KLP 21 387 336           

Utgående balanse 31.12.2019 1 753 067              

Sum 25 583 870           25 583 870           
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Noter til årsregnskapet

NOTE 3 - PENSJONSOPPLYSNINGER

Selskapet  har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i KLP. Tjenestepensjonsordningene

gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet

bruttopensjon på 66% av pnesjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut i fra

antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon

på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler.

PENSJONSKOSTNADER                                                                                   2019 2018

Årets opptjening                                                                                    576 257 564 708

Rentekostnad                                                                                        373 619 346 302

Brutto pensjonskostnad                                                                              949 876 911 010

Forventet avkastning                                                                                -341 468 -319 840

Netto pensjonskostnad                                                                               608 408 591 170

Sum amortisert premieavvik                                                                          -35 081 -29 022

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 29 530 31 970

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               602 857 594 118

PREMIEAVVIK                                                                                         2019 2018

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              660 312 570 674

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -29 530 -31 970

Netto pensjonskostnad                                                                               608 408 591 170

Premieavvik                                                                                         22 374 -52 466

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2019 31.12.2018                                                                                          

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          9 585 122 8 874 736

Pensjonsmidler                                                                                      8 116 072 7 567 631

Netto forpliktelse før arb.avgift                                                                   1 469 050 1 307 105

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 207 136 184 302

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2019 2018

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        8 874 736 7 972 877

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    18 431 249 081

Faktisk forpliktelse                                                                                8 893 167 8 221 958

Årets opptjening                                                                                    576 257 564 708

Rentekostnad                                                                                        373 619 346 302

Utbetalinger                                                                                        -257 921 -258 232

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                9 585 122 8 874 736
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NOTE 3 - PENSJONSOPPLYSNINGER fortsettelse:

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2019 2018

Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        7 567 631 6 477 391

Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          -165 888 489 928

Faktiske pensjonsmidler                                                                             7 401 743 6 967 319

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              660 312 570 674

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -29 530 -31 970

Utbetalinger                                                                                        -257 921 -258 232

Forventet avkastning                                                                                341 468 319 840

Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      8 116 072 7 567 631

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2019 2018

Sum amortisert premieavvik til føring                                                               -35 081 -29 022

Akkumulert premieavvik                                                                              -137 923 -195 378

AVSTEMMING                                                                                          2019 2018

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               1 307 105 1 495 486

Netto pensjonskostnad                                                                               608 408 591 170

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 29 530 31 970

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              -660 312 -570 674

Brutto estimatavvik                                                                                 184 319 -240 847

Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             1 469 050 1 307 105

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING                                         2019 2018

Endret forpliktelse - Planendring                                                                   -                        -                              

Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff                                                          -                        -                              

Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              18 431                  249 081                      

Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     18 431                  249 081                      

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2019 01.01.2018                                                                                          

Antall aktive                                                                                       9 9

Antall oppsatte                                                                                     3 4

Antall pensjoner                                                                                    6 5

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                416 144 416 144

Gj.snittlig alder, aktive                                                                           53,18 52,18

Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     8,78 7,78

FORUTSETNINGER                                                                                      2019 2018

Diskonteringsrente                                                                                  4,00% 4,00%

Lønnsvekst                                                                                          2,97% 2,97%

G-regulering                                                                                        2,97% 2,97%

Pensjonsregulering                                                                                  2,20% 2,20%

Forventet avkastning                                                                                4,50% 4,50%

Amortiseringstid                                                                                    7 7
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Noter til årsregnskapet

NOTE 4 - INVESTERINGSPROSJEKT MED MERFORBRUK I 2019

Prosjekt Beløp i kroner

Egenkapitalinnskudd i KLP 20 560              

Samlet udekket beløp i investering i 2019 består i sin helhet av 

udekket finansiering av innskudd i KLP.

NOTE 5 - OVERFØRTE MIDLER FRA DRIFTS- TIL INVESTERINGSREGNSKAP

Det er ikke overført midler fra drift til investering i 2019. 

NOTE 6 - Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbruk er for 2019 på kroner 1 811 924.

Disponeringen vil bli behandlet i forbindelse med fasettingen av årsregnskapet for 

2019. Det vises for øvrig til note 8 og note 12.

NOTE 7 - ANTALL ARSVERK OG YTELSER TIL LEDENE PERSONER OG REVISOR 

SFR hadde 8 ansatte i 2019 inkludert to lærlinger.

Avtalt årlige ytelser til ledende personer:

2019 2018

Daglig leder:

Lønn 952 370                870 828            

Pensjon 154 709                137 454            

Andre ytelser 9 302                     6 781                

Sum daglig leder 1 116 381             1 015 064        

Godtgjørelse til revisor (beløp eks mva):

Revisjon 65 100                   85 000              

Annen bistand 139 395                62 100              
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Noter til årsregnskapet

NOTE 8 - OVERSIKT OVER BRUK OG AVSETNING TIL FOND

Fondsmidlene pr 31.12.2019 er opparbeidet mindreforbruk i 2016 som ikke er utbetalt. 

Midlene fordeler seg slik:

Gammelt anlegg Nytt anlegg Totalt

ÅS kommune 735 293                       211 994                        947 287                                 

Vestby kommune 699 957                       371 084                        1 071 041                              

Frogn kommune 280 846                        280 846                                 

Nesodden kommune 196 218                        196 218                                 

Totalt 1 435 250                    1 060 143                    2 495 393                              

Det vises til note 12 vedørende fordeling av mindreforbruk for 2019

Noter til årsregnskapet

NOTE 9 - LANGSIKTIGE LÅN

Bankforbindelse Gammelt/nytt anlegg 31.12.2018 31.12.2019

KLP 83175565178 Gammelt 1 974 375                                          1 873 125                       

KLP 8317.5191804 Gammelt 1 523 511                                          1 142 635                       

Kommunalbanken 20100723 Nytt 1 440 000                                          1 320 000                       

Kommunalbanken 20080290 Nytt 2 575 000                                          2 317 500                       

Kommunalbanken 20090763 Nytt 825 000                                             750 000                          

Kommunalbanken 2011 Gammelt 1 486 330                                          1 371 990                       

Kommunalbanken 2017 Gammelt 15 000 000                                        15 000 000                     

Kommunalbanken 2012 Gammelt 5 000 040                                          4 833 410                       

Kommunalbanken AS lån nr 20190116 Nytt/gammelt 38 725 600                     

Sum lån 29 824 256                                        67 334 260                     

Alle lån er avtalt med flytende rente. Avdragstid på lån er samsvarende

med levetid på investeringene de har finansiert. 

Beregnet minimumsavdrag for 2019 (forenklet modell):

01.01.2019

Bokført verdi anleggsmidler 1.1. (eks nedskriv ) 21 001 990                     

Bokført verdi gjeld 1.1. (eks. ubrukte lånemidler) 20 537 459                     

Årets avskrivninger 1 889 627                       

Beregnet minimumsavdrag 1 847 831                       

Betalt avdrag 1 895 026
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NOTE 10 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Inventar, biler Tekniske Anlegg Sum

Kostpris 1.1.19 276 173                          117 201 144                                     117 477 317                  

Korrigering ihht regnskap -20 395 20 395                                                

Årets anskaffelse 360 528                          21 006 248                                        21 366 776                     

Kostpris 31.12.2019 616 306                          138 227 787                                     138 762 325                  

Akkumulerte avskrivninger 1.1.19 61 372                             96 413 956                                        96 393 559                     

Årets nedskrivning*)

Årets avskrivning 30 686                             1 858 941                                          1 889 627                       

Bokført verdi 31.12. 524 248                          39 954 890                                        40 479 139                     

5-10 år 20 år

Årets anskaffelsepå tekniske anlegg kr 21 006 248  tilsvarer utgifter i investeringsregnskapet og består av 

følgende prosjekter:

Ny Pumpestasjon -                                   Sekundærrensing 2 572 945                       

Nytt hovedanlegg -                                   Reservedeler 414 286                          

Bygg over bassengområdet 6 968 744                       Luktreduserende tiltak 866 347                          

Ringbekken Pumpestasjon 1 715 550                       TS-regulering fra slamlomme 235 252                          

Krombekken pumpestasjon 2 180 856                       Kjølevann varmevekslere 196 382                          

Strømpekjøre 2 stk strekninger 3 508 640                       ROS-analyse 368 408                          

Skruepresse 34 552                             Polymerdoserer for avvanning av slam 204 887                          

Bytte PLS 4 stk 98 808                             ENØK - tiltak 112 225                          

Dokumentere el. anlegget 1 065 803                       Trykkluftkompressorer 296 345                          

Levende gulv under slamsilo 123 151                          Bygg over slambinge 29 175                             

Enøk tiltak 13 892                             Sum 21 006 248                     

NOTE 11 - UA VKLARTE FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT

Det er ingen uavklarte forhold ved regnskapsårets slutt
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NOTE 12 - Regnskapsmessig mindreforbruk - ny modell

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 er på kr 1 811 924.

Dette fordeler seg slik:

Gammelt 

anlegg Nytt anlegg Totalt

Drift 1 653 181    -6 775 1 646 407    

Kapital (renter og avdrag) 174 214       -8 698 165 516       

Sum 1 827 396    -15 472 1 811 924    

I følge selskapsavtale og slamavtale skal kapitalkostnader fordeles etter fastsatte prosentsatser

 mens driftskostnader skal fordeles etter faktisk mengde avløpsvann (gammelt anlegg) 

og faktisk mengde slam (nytt anlegg).

Basert på faktiske mengder avløpsvann og slam gir dette følgende fordeling for 2019:

% fordeling % fordeling % fordeling % fordeling

ÅS kommune 58,2 % 62 % 30,46 % 34,00 %

Vestby kommune 41,8 % 38 % 21,90 % 21,00 %

Frogn kommune 25,14 % 23,50 %

Nesodden kommune 22,50 % 21,50 %

Gammelt 

anlegg drift

Gammelt 

anlegg 

kapital

Nytt anlegg 

drift

Nytt anlegg 

kapital Sum

Kostnader 10 664 812  1 831 793    7 562 775    620 698       20 680 077  

Kostnader Ås 6 202 655    1 135 711    2 303 729    211 037       9 853 132    

etter mengde Vestby 4 462 157    696 081       1 656 580    130 347       6 945 165    

Frogn 1 901 011    145 864       2 046 875    

Nesodden 1 701 455    133 450       1 834 905    

Sum 10 664 812  1 831 793    7 562 775    620 698       20 680 077  

Innbetalt Ås 6 776 000 1 244 000 2 568 000 208 000 10 796 000

Frogn 5 544 000 760 000 1 588 000 128 000 8 020 000

Nesodden 1 624 000 132 000 1 756 000

Frogn 1 776 000 144 000 1 920 000

Sum 12 320 000 2 004 000 7 556 000 612 000 22 492 000

Avregnes Ås 573 345 108 289 264 271 -3 037 942 868

Vestby 1 081 843 63 919 -68 580 -2 347 1 074 835

Frogn 0 0 -277 011 -13 864 -290 875 

Nesodden 0 0 74 545 10 550 85 095

Sum 1 655 188 172 207 -6 775 -8 698 1 811 924
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6 Signatur og vedtak

For administrasjonen ved SFR:

Dato og sted.  ………………………………………..

Sign. ………………………………………………………

Geir Simensen
Daglig leder v/SFR.

Vedtak: Styret ved Søndre Follo Renseanlegg IKS godkjenner årsberetning for 
2019 og regnskap for 2019, og oversender det til representantskapet for videre 
behandling. 

Sted: ................................... Dato: ...........................

------------------------ ----------------------- -----------------------
-
Solveig Viste Arne Hillestad Kjell 
Westengen     

------------------------ ----------------------- -----------------------
-Audun Fiskvik           Linn Hermansen Bolle                           
Kolbjørn Kristiansen
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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 
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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 
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time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar i ulike arbeidsgrupper, hvor planer rundt tema vold og overgrep 
utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser, for å få til formelle samarbeidsavtaler. På denne måten 
kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved det 
distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.

7.  GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2019 
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen vedrørende 
omsorg og krisehjelp er høy hos de ansatte.

Relevant g jennomført videreutdanning som gir studiepoeng i 2019
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ny plattform for FMSO er utarbeidet. Plattformen skal sikre at FMSO sine tilknyttede sentre inngår i 
et faglig samarbeid. Målsetting om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Sammen med lovverk og 
retningslinjer fra offentlige myndigheter skal den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i 
tilbudet ved alle sentrene. Det er i 2019 laget nettbaserte veiledere til plattformen med ulike temaer, og vi 
har bidratt inn i flere av temaene. Plattformen er implementert. 

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

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

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

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

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

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

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

8.  FOREBYGGENDE ARBEID 

Undervisning i 4. og 6. klasse 
Som en del av Krise- og incestsenterets forbyggende arbeid tilbys alle barneskolene i Follo undervisning for 
elevene på 4. og 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot 
barn og unge. 

Statistikk viser at 10% av alle barn har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I en klasse på 20 elever tilsvarer 
dette én utsatt for vold og én utsatt for seksuelle overgrep. Se: jegvilvite.no.

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

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

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

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

Våge å se – tørre å handle
Tilbud til alle skoler, barnehager og andre som jobber med barn og ungdom i Follo. Foredraget skal g jøre de som 
jobber med barn og ungdom bedre i stand til å se tegn og signaler fra barn som er utsatt for vold og seksuelle 
overgrep. Vi snakker om hvordan vi skal tørre å se barn som har det vanskelig og hvordan vi skal håndtere 
bekymringene våre. Vi snakker om de ulike rollene vi har og viktigheten av å være klar over hva som er den enkelte 
instans sin rolle i bekymringssaker som omhandler barn og unge. 

Som en videreutvikling av «Våge å se – tørre å handle del 1» tilbyr vi foredraget «Hvordan snakke med barn? 
Fra bekymring til handling». «Våge å se – tørre å handle del 2». Foredraget skal øke kompetansen i skoler og 
barnehager i hvordan snakke med barn  som vi er bekymret for. Foredraget tar for seg ulike typer samtaler og 
spørsmålsstillinger. Det er også lagt inn en del med praktisk trening i det å ha bekymringssamtaler.

Undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene
I løpet av 2019 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene. Det er 47 
barneskoler til sammen i de syv Follo kommunene og vi g jennomfører undervisninger på samtlige. 
Vi har egen avtale med Follo- barne og ungdomsskole. 
   
Vi har også undervist/holdt: 
• 15 foredrag «Våge å se- tørre å handle» for ulike personalgrupper som jobber med barn og unge 
• Generell informasjon om KISiF sitt arbeid i Hovedutvalg for helse og omsorg i Frogn
• Informasjon om KISiF sitt arbeid for psykisk helse i en kommunal instans
• Faglig veiledning av en personalgruppe i en kommunal instans 
• Foredrag om vold mot eldre i Ski kommune
• Foredrag med fokus på arbeid med kriser på Ås videregående skole 
• Foredrag som er tilpasset de som er nye i Norge på Follo Kvalifiseringssenter
• Foredrag om Kisif sitt arbeid til en Sanitetsforening
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Vi ønsker å gi barn kunnskap som 
kan gjøre det lettere for dem å 
fortelle noen om det de har opplevd



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : KISIF IKS Arsmelding 2019

17

Aktiviteter/nettverk/oppfølging i reetableringsfasen 
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.   

I reetableringsfasen bruker vi tid sammen med voksne brukere på å orientere oss om behov, mål og ønsker for 
fremtiden. Vi setter brukere i kontakt med de andre hjelpeinstansene som finnes innen kommunen, og som de 
måtte trenge bistand fra. Boligsøk, visninger, nyetablering og møblering av nye hjem krever mye tid og ressurser 
fra de ansatte på senteret. Ikke etnisk norske brukere har ofte mange utfordringer i reetableringsfasen.

Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2019, som utflukter i nærområdet til parker, 
strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøyteturer og rideturer.

Ved ankomst til senteret ser vi en stadig endring under kartlegging av risiko i forhold til sikkerheten rundt våre 
beboere. Det å ta beboere med på utendørsaktiviterer g jøres i mindre grad nå enn tidligere. 
Vi arrangerer hundeassistert aktivitet for barna en gang i uka. Mange av de barna som kommer til oss er i krise, 
og bærer med seg mye uro. I møtet med hunden, kan vi ofte se at barna finner ro og at de får et fint samspill med 
hunden.
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9.  G J E N N O M F Ø R T E  T I LTA K  I  2019 

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

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

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

i naturen, og mellom mennesker og dyr.

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

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

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

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

tilegnet seg kompetanse på dette feltet i løpet av året.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beboere har lekeplassen blitt oppgradert.
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10.  BRUKERE 

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

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

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 11,6/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utflytting: 19,7/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 37,75/40
      
      Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
      Beboere får tilbud om å fortsette med samtaler etter utflytting dersom de har behov for det.

Brukermedvirkning
Vi bruker Feedbackinformerte tjenester (FIT). Dette handler om systematisk tilbakemelding fra brukere.  
Dette gir oss mulighet til å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene.  Dette er et viktig ledd 
i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Vi evaluerer før og etter hver samtale som blir 
g jennomført. Bruk av FIT setter brukeren i sentrum for samtalen, og sikrer at brukeren blir en aktiv deltaker. 
Skalaene vi benytter bidrar til at samtalen blir strukturert og styrer løsningsprosessen.

• Outcome Rating Scale (ORS): Dette måler resultatet av terapi – før samtalen.
• Session Rating Scale (SRS): Dette måler klientens opplevelse av samtalen – etter samtalen.

Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin 
livssituasjon. Skåren i resultatet som vises nedenfor er et g jennomsnitt av 20 tilfeldige evalueringer.

1 2 3
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Vi foretar sluttevalueringer før beboere flytter ut fra oss. Under vises resultatet etter et utvalg sluttevalueringer.
Vi har gradert tilbakemeldingene ut i fra opplevelsen på det tilbudet de har fått i løpet av oppholdet. 

Svært bra        Middels bra        Mindre bra  

   
      90%                   10%              0%

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

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

Tabell 1
Antall henvendelser til sentrene 

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

Tabell 2
Antall beboere

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

Tabell 3
Antall beboere kommunevis fordelt i 2019 

samlet for Krise- og incestsenteret

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

Tabell 4
Etnisitet beboere 2019

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

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

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

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

Tabell 6

Tabell 7

Alder på beboere

Antall dagbrukere ved krisesenteret

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

Tabell 5
Antall overnattingsdøgn samlet 

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

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

Tabell 9

Tabell  10

Antall samtaler med dagbrukere på 
krisesenteret

Antall samtaler med dagbrukere på 
incestsenteret

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

Tabell 8
Antall dagbrukere ved incestsenteret

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

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

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

Tabell 11
Antall samtaler med beboere i løpet av året
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Vi er  her  for  deg!
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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 IKS 

  Årsberetning 2019 2 
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         FOLLO BRANNVESEN IKS 

  Årsberetning 2019 3 
 

 
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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  Årsberetning 2019 5 
 

 
 

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 

28



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

         FOLLO BRANNVESEN IKS 

  Årsberetning 2019 6 
 

 
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. 

  

36



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

 

 Side 14 av 26 

 
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. 

41



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

 

 Side 19 av 26 

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

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

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

kampanjer.  

Alle kommunene har bidratt med økonomiske 

midler. Disse midlene er benyttet til å kjøpe 

utstyr som blant annet røykvarslere, 

slukkespray og branntepper. Midlene er 

øremerket hver kommune. Både 

helsetjenesten, flyktningetjenesten og FBV 

deler ut utstyr der det vurderes hensiktsmessig. 

I tillegg til informasjon som fremkommer i 

diagrammet under har alle kommunene fått 

utdelt batterier i forbindelse med 

røykvarslerdagen 1.desember.  

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

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

 
Brannvernundervisning for 6. klassetrinnet kombinert med Aksjon boligbrann. 

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

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

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

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

 

 2019 2018 2017 2016 

Antall elever 670 1328 1233 1175 

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

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

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

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

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

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

          

Enebakk 3474 4333 166 417 

Frogn 7363 7107 835 560 

Nesodden 8352 8373 460 553 

Nordre Follo 15061 17752 2153 1289 

Ås 9508 7582 1404 1113 

 
 
 
 

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

• Kontroll etter pipebrann 

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

• Fjerning av beksot med mekanisk utstyr 

• Videoinspeksjon av gamle og nye skorsteiner 

• Trykkprøve/tetthetsprøve av nye, gamle og rehabiliterte skorsteiner 
 

 Antall utført  

Fyringsforbud 11 

Kamerakontroller    29 

Fyrkjeler 3 

Ildstedskontroller 29 

Saksbehandling kontrollerklæring for ildsted 203 

Befaringer etter forespørsel 98 

Melding om ildsted via hjemmesiden 198 

Feiing av ildsted 52 

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

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

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

økt brannrisiko i boligen.  

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

 
Internopplæring Brannforebyggende avdeling 

 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ved kompetansesenteret hver onsdag i oktober og november.  

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

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

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

 

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

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

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

A jour pr 21.04.2020 

 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  
(28.01.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 

• Revisjonens rapport pr 31.10.19 

• Revisors vurdering av uavhengighet 
• Erklæring fra revisor 
• Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø - Mål og problemstillinger 
• Kontrollutvalgets planarbeid 

• Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling 

• Plan for eierskapskontroll – Bestilling 

• Møteplan 1.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

12.02.2020  
kl. 14:00-18:00 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

Dialogmøter m/ 
• Rådmann og kommunalsjefer 

• Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt 

• Ordfører, varaordfører og hovedutvalgsledere 

• Gruppeledere  
2/20  
(10.03.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Orientering om vannforsyningen i Ås kommune 

• Orientering om kommunens smittevernberedskap 

• Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 – Rådmannens 
tilbakemelding 

• Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Kontrollutvalget – Årsregnskap 2019 

• Referat og orienteringer 

3/20  
(28.04.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Ås kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) – MED FORBEHOLD 

• Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

• Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

• Orientering fra revisjonen  

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

4/20  
(26.05.2020 kl. 18:00) 
Store sal, 
Ås kulturhus 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2020 

• Rapport om forenklet etterlevelsesrevisjon 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Referat og orienteringer 

5/20 
(09.06.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

 

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås kommune (frist: juni 
2019) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen i 
Ås kommune 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Ås kommune 
(frist: 3.kvartal 2020) 



23/20 Referat og orienteringer - 20/00021-3 Referat og orienteringer : Oversikt over saker til behandling 2020

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld 
(frist: 04.12.19) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for 
barn og unge i Ås kommune (frist: 04.03.2020) 

• Økonomirapport 2.tertial 2020 

• Budsjett for kontroll og revisjon 2021 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

• Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 

• Vurdere dialogmøte med  
- Ordfører 
- Rådmann 

- Kommunalsjefene (Organisasjon og fellestjeneste, Oppvekst og 
opplæring, Helse og mestring og Teknikk, samfunn og kultur) 
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