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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 21/20

Godkjenning av protokoll fra møte 30.april 2020

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00053-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte 30.april 220 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Enebakk KU 30042020
SAKSUTREDNING:
Utkast til protokoll fra møtet ble sendt ut 30.04.2020.
Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.
Det legges opp til at protokollen godkjennes formelt i møtet før den publiseres på
www.follofiks.no
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 29.05.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Enebakk kommune
Møtetid:
Sted:

30.04.2020 kl. 17:00
Fjernmøte via Microsoft Teams

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Johan Gerhard Ellingsen (V) leder, Lena Mjerskaug (H) nestleder, Thorvald
Ungerness (Sp), Kai Roar Bergersen (FrP), Ingebjørg Lunde Brevig (SV)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte:
Kjersti Øiseth, rådmann
Marit Larald Brenna, kommunalsjef Helse og omsorg (under sak 15)
Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef Kultur, oppvekst og skole (under sak 15 og 16)
Tore Hauger, kommunalsjef Teknikk og samfunn (under sak 15)
Lars Andre Kløvstad, økonomisjef (under sak 15 og Eventuelt)
Dag Møkleby, HR-sjef (under sak 15)
Av øvrige møtte:
Hans Kristian Solberg, ordfører
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte:
Even Tveter, forvaltningsrevisor
Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor (under sak 15)
Gisle Skaaden, forvaltningsrevisor (under sak 15 – 17)
Camilla Lundby, regnskapsrevisor
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møteprotokoll godkjent 07.05.2020
Johan G. Ellingsen/s./
Leder

Lena Mjerskaug/s./
Nestleder
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Enebakk KU-14/20
Godkjenning av protokoll fra møte 2.april 2020
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet 2.april 2020 godkjennes.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Leder innledet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
Protokollen fra møtet 2.april 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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Enebakk KU-15/20
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Leder innledet.
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte.
Forvaltningsrevisor Frode Hegstad Christoffersen orienterte om status for revisjonens
arbeid og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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Enebakk KU-16/20
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i
Enebakk kommune
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding, datert 17.04.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmann rapporterer om resultatet av arbeidet med å
forebygge samt redusere mobbing i skolen i forbindelse med kommunens årlige
årsrapporter.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Leder innledet.
Kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding, datert 17.04.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmann rapporterer om resultatet av arbeidet med å
forebygge samt redusere mobbing i skolen i forbindelse med kommunens årlige
årsrapporter.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020

Side 5 av 10

21/20 Godkjenning av protokoll fra møte 30.april 2020 - 20/00053-2 Godkjenning av protokoll fra møte 30.april 2020 : Protokoll Enebakk KU 30042020

Enebakk KU-17/20
Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for undersøkelsen Hjulgraver, til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Rådmann Kjersti Øiseth supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ordfører Hans Kristian Solberg orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for undersøkelsen Hjulgraver, til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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Enebakk KU-18/20
Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS
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
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Leder innledet.
Regnskapsrevisor Camilla Lundby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
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

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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Enebakk KU-19/20
Orientering fra revisjonen
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Regnskapsrevisor Camilla Lundby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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Enebakk KU-20/20
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Sekretær orienterte.
Referatsaker (RS):
Orienteringssaker (OS):
OS 10/20

Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2019

OS 11/20

Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

OS 12/20

KISIF IKS Årsmelding 2019
KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020

OS 13/20

Oversikt over saker til behandling 2020, pr 23.04.2020

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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Eventuelt

Orientering om status for kommunens smittevernberedskap.
Leder tok opp saken. Ordfører Hans Kristian Solberg orienterte.
Økonomisjef Lars Andre Kløvstad orienterte om eventuelle økonomiske
konsekvenser for kommunen.

Møtet hevet kl. 18:36

Kontrollutvalget i Enebakk kommune 30.04.2020
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 22/20

Enebakk kommune - Årsregnskap 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00046-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Enebakk kommune sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg:
Revisjonsberetning Enebakk kommune 2019, Årsrapport 2019 med årsberetning,
Enebakk kommune Regnskap 2019, Kontrollutvalgets uttalelse til Enebakk kommune
sitt årsregnskap for 2019
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet
ledd:
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd annet punktum.
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 15.02.20 og oversendt revisor.
Årsberetning
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsberetning skal avlegges
senest 31.mars hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020.
Bestemmelsen er en videreføring av kommunelov av 1992 med forskrifter.
Årsrapport med årsberetning ble avlagt 31.03.20.
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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.
Revisjonsberetningen er datert 25.05.2020.
Videre behandling av årsregnskapet
Det følger av kommuneloven § 14-5 fjerde ledd at årsregnskapet skal behandles av
kommunestyret senest 30.juni hvert år. Bestemmelsen er en videreføring fra
kommuneloven av 1992.
Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor frist for kommunestyrets behandling av
årsregnskapet for 2019 er utsatt til 15.september.
Kontrollutvalgets uttalelse
Vedlagt følger utkast til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalgets endelige uttalelse
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i
den videre behandling av årsregnskapet.
Avslutning
Rådmannen eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 29.05.2020
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær
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Enebakk kommune

Årsrapport 2019
med årsberetning
Rådmannen 31. mars 2020

Org.nr. 964 949 581
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Årsrapport 2019 med årsberetning
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Årsrapport 2019 med årsberetning

Rådmannen vil innledningsvis rette en stor takk til kommunens medarbeidere i 2019. Utholdenhet,
stå-på-vilje og innsats gjennom hele året fra alle medarbeiderne er hovedgrunnen til at kommunen leverer
gode tjenester til innbyggerne.
Digitalisering har vært og vil bli, et fokusområde i fremtiden. Gode digitale løsninger skal kobles sammen
med kommunale tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Nyskapning skal gi oss
fremtidsrettede og bærekraftige løsninger og tjenesteleveranser. Det er innført nye elektroniske løsninger
og ny digital kommunikasjon innenfor flere områder og flere er på trappene i årene som kommer.
Enebakk kommune hadde frie disponible driftsinntekter på om lag 612 mill. kroner i 2019. Regnskapet
legges fram med et positivt regnskapsmessig resultat på ca. 16,6 mill. kroner. Driftsområdene har hatt et
krevende år. Ser man bort fra finansområdet, har driftsområdene et underskudd på ca. kr. 10,3 mill. Det
er spesielt helse- og omsorgsavdelingen som har utfordringer med å holde budsjettrammen, samt
barnevern på avdeling for kultur, oppvekst og skole. I 2019 gikk alle avdelingene med et merforbruk på
driftssiden.
At resultatet er positivt skyldes merinntekter på finansområdet på totalt kr. 26,9 mill. Merinntektene
skyldes primært høy inntektsutjevning, netto renter og et positivt premieavvik på pensjon. Merinntektene
på finansområdet dekket således opp for merkostnadene som påløp i avdelingenes drift. Netto
driftsresultat viser derfor et positivt resultat på 21,2 mill. kroner.
Å løse framtidens utfordringer vil kreve godt samarbeid mellom politikere og administrasjon og vilje til å
prioritere. Det vil være krevende å dimensjonere tjenestene til en økende befolkning og endret
befolkningssammensetning, samtidig som kostnadene må reduseres. Enebakk kommune må endre
tjenestetilbudet for å holde seg innenfor rammene i årene som kommer.
Året 2019 har vært preget av høy aktivitet i alle kommunalavdelingene. Natt til annen påskedag brant
Familiens hus ned og veldig mange medarbeidere fikk hverdagen snudd opp ned. Til tross for brannen
klarte kommunen veldig raskt å levere et alternativt, men godt tjenestetilbud innenfor enhetene som
holdt til Familiens hus. Dette skyldes en fantastisk vilje til å finne gode løsninger fra alle som ble berørt av
brannen. Til sammen var det et betydelig antall ansatte som ikke lenger hadde en arbeidsplass å gå til.
Befolkningsveksten i 2019 var på 0,76 %. Dette er lavere enn det som er vedtatt i kommuneplanen (1,5
%). Flere reguleringsplaner er ferdig, noe som er et viktig grunnlag for utviklingen av kommunen framover.
Avslutningsvis ønsker rådmannen og hennes ledergruppe å rette en takk til kommunens politikere for et
godt samarbeid i 2019. Vi håper dere får den informasjonen dere søker i dette dokumentet. Hvis ikke gå
inn på våre nettsider www.enebakk.kommune.no eller ta kontakt med servicetorget på tlf. 64992000.
God lesing!
Enebakk, 29. mars 2020

Kjersti Øiseth
Rådmann
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Årsrapport 2019 med årsberetning

Kommunens verdigrunnlag:
Serviceinnstilling og brukerorientering
Målrettet styring og krav til kvalitet
Lojalitet til politisk system og medarbeidere
Gjensidig respekt, åpenhet og fleksibilitet
Kreative løsninger, humør og rom for feil
Gjensidig omsorg, og medansvar for alle
Er bevisst eksempelets makt

Hovedoppgaver:
Kommunestyret (2015-2019) er kommunens øverste politiske organ og treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyrets
avgjørelsesmyndighet reguleres av en rekke lover, først og fremst kommuneloven, forvaltningsloven og
offentlighetsloven, samt en del særlover. Også ikke lovfestede saker som ut fra sakens prinsipielle innhold
og/eller omfang skal behandles av kommunestyret. Kommunestyrets myndighet i økonomiske saker
fremgår av kommuneloven og kommunens økonomi- og finansreglement. Det er kommunestyret som
vedtar personalpolitiske mål og retningslinjer.
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Kommunestyrets sammensetning frem til 28.10.2019:

Kommunestyrets sammensetning etter 28.10.2019

Formannskapet (2015-2019) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak slik
kommunelovens § 8 fastsetter. I tillegg skal formannskapet behandle forslag til alle overordnede planer,
samt alle planer på kommuneplannivå. Formannskapet er kommuneplanutvalg og sektorutvalg for
sentraladministrasjonen.
Formannskapets sammensetning til 28.10.2019:
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Formannskapets sammensetning etter 28.10.2019:

Politisk aktivitet fra 2013 - 2019:

Fra 2018 fikk kommunen overført ansvaret for å gjennomføre Vigsler. Kommunestyret i sin helhet samt
HR-sjef og kommunalsjef kultur, oppvekst og skole har vigselsrett. Det ble i 2018 gjennomført 21 vigsler i
regi av Enebakk kommune. I 2019 har det blitt gjennomført 16 vigsler.
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ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk kommune er inne i en svært krevende økonomisk periode.
Avdelingene hadde et merforbruk på 10,3 mill. kroner i 2019. Det betyr at Enebakk kommune fortsatt har
store utfordringer med å holde driftsbudsjettet, men det er noe lavere avvik sammenliknet med 2018. I
2018 viste avdelingene et merforbruk 16,6 mill. kroner. I tillegg brant Familiens hus ned påsken 2019,
dette har påvirket resultatet i 2019, og er en av årsakene til merforbruket.
Helse- og omsorgsavdelingen (HOS) rapporterte tidlig i 2019 at de forventet et negativt årsresultat.
Avdelingen endte med et merforbruk på 6,9 mill. kroner ved årets slutt. Årsaken skyldes primært stor
aktivitet ved hjemmetjenesten og Enebakk sykehjem. Tilrettelagte tjenester hadde også høy aktivitet
grunnet blant annet økt avlastning. Merforbruket ved helse- og omsorg har hatt stort fokus gjennom hele
året, og det har vært iverksatt tiltak for å begrense merforbruket der det har vært mulig. Likevel har
aktiviteten i lovpålagte tjenester vært så stor at merforbruk har vært uunngåelig.
Avdeling for teknikk og samfunn (TES) har et merforbruk på 0,64 mill. kroner. Merkostnaden er knyttet
til eiendoms- og boligforvaltning hovedsakelig på grunn av vedlikehold av kommunale boliger og på
drift. Kultur- og oppvekstavdeling (KOS) har et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Dette skyldes økte
konsulentkostnader i barneverntjenesten til utredninger og merutgifter knyttet til brannen i Familiens
hus. Sentraladministrasjonen (SA) har et merforbruk på 0,84 mill. kroner. Merforbruket er i stor
grad knyttet til IKT og folkevalgte organer. Merutgiftene på sistnevnte skyldes blant annet merutgifter
til kommunevalget. IKT har hatt merutgifter knyttet til erstatning av tapt utstyr etter brannen i Familiens
hus.
Totaloversikt økonomi

Finansområdet viser et positivt resultat og har gått bedre enn forventet. Totalt viser finansområdet en
merinntekt på 26,9 mill. kroner. Merinntektene skyldes primært høy inntektsutjevning, netto renter og et
positivt premieavvik på pensjon. Merinntektene på finansområdet dekket således opp for merkostnadene
som påløp i avdelingenes drift. Netto driftsresultat viser derfor et positivt resultat på 21,2 mill. kroner.
Enebakk kommune har de siste årene arbeidet med å tilpasse driften til en strammere økonomisk
situasjon. En stor kostnadsdriver for kommunen er investeringsprosjektene som hovedsakelig finansieres
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med låneopptak. Gjeldsgraden har de siste årene økt kraftig og dette setter et stort press på driften i
kommunen.
Det har også i 2019 blitt gjort investeringer. Det er i 2019 brukt 14 mill. kroner på den nye skolen i Ytre
Enebakk som ble åpnet høsten 2018. Det er også gjort investeringer på andre områder i kommunen. Blant
annet utleieboliger, oppgradering av veier og avløp. Totalt er det investert for over 70 mill. kroner inkl.
mva i 2019.

Enebakk kommune er avhengig av et økonomisk handlingsrom for å videreutvikle og tilpasse
tjenestetilbudet i kommunen. Dette øker mulighetene for lokale prioriteringer innenfor de økonomiske
rammene. Enebakk kommune har tre vedtatte finansielle måltall som utgangspunkt for å si noe om det
økonomiske handlingsrommet til kommunen. Disse er forankret i kommunens målekort. Disse tre
kritiske faktorene er:
Netto lånegjeld av driftsinntektene
Netto driftsresultat av driftsinntektene
Disposisjonsfond av driftsinntektene.
I tabellen under er resultatene for 2019 for de nevnte 3 indikatorene illustrert.

Det er viktig å poengtere at dette kun gir en indikasjon på handlingsfriheten i kommunen. Det vil også
være andre indikatorer som påvirker hvordan den økonomiske situasjonen er, og som ikke kommer fram
her.
Netto driftsresultat av driftsinntektene
Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra
brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner. Dette måltallet sier
dermed noe om andelen som kan benyttes til avsetninger og finansiering av investeringer. Ifølge
fylkesmannens anbefaling bør netto driftsresultat være minimum 3 % av driftsinntekten over tid. Enebakk
har som ambisjon å klare dette.
Netto driftsresultat blir ofte brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Netto
driftsresultat er overskuddet, evt. underskuddet, knyttet til driften av kommunen og gir med det et uttrykk
for den økonomiske handlefriheten. Netto driftsresultat må være positivt for at kommunen på sikt skal
ha handlefrihet for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud, evt. sette i gang nye tiltak eller utvide
tjenestetilbudet.
I 2019 ble netto driftsresultatet ca. 2,6 % av driftsinntektene. I den siste fireårsperioden har netto
resultatgrad i hovedsak ligget under det anbefalte nivå fra fylkesmannen på 3 %. Sett i forhold til
sammenlikningskommunene, vist i tabellen nedenfor, har Enebakk et netto driftsresultat i 2019 som er
bedre enn snittet i KOSTRA-gruppe 7.
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Netto lånegjeld av driftsinntekter
For å si noe om gjeldssituasjonen i Enebakk tas det utgangspunkt i netto lånegjeld. Netto lånegjeld
defineres som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. Det er ingen
bestemt grense som definerer hva som er høyt eller lavt gjeldsnivå, men kommunen har satt som mål å
ha en gjeldsgrad lavere enn 80 %, som er anbefalingen fra fylkesmannen.
Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør i 2019 ca. 122 % av driftsinntektene. En gjeldsgrad på dette nivået
betyr at kommunen vil ha liten handlefrihet i årene som kommer og at kommunen er svært utsatt ved
renteøkninger. Ingen av sammenlikningskommunene har høyere gjeldsgrad enn Enebakk, med unntak av
Frogn. Gjelden har også økt mye fra 2016 til 2018 sammenliknet med de andre kommunene.
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Gjeldsgraden må reduseres om Enebakk skal få en økonomisk bærekraftig økonomi i tiden som kommer.
Slik situasjonen er nå går en uforholdsmessig stor andel av kommunens inntekter til å betjene
gjeldskostnader.
Høy andel av investeringsprosjektene finansieres med lånopptak, noe som har vært med på å øke
gjeldsveksten de siste årene. De lave rentene har ført til at den økte gjelden har vært mulig å bære til nå.
Disposisjonsfond av driftsinntektene
Indikatoren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte
midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren
forteller noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Oppsparte reserver er
viktig for å kunne håndtere uforutsette kostnader og for å kunne håndtere svingninger i rentenivået på
kort sikt. Enebakk har som ambisjonsnivå at disposisjonsfondet skal være høyere enn 10 %.
Størrelsen på fondet pr. dags dato er stort nok til å kunne håndtere plutselige økonomiske utfordringer i
en kortere periode. I 2019 utgjør disposisjonsfondet 13,8% av brutto driftsinntekter. Totalt utgjør
disposisjonsfondet ca. 111,6 mill. kroner. Hvor ca. 66,6 mill. kroner er driftsfond og 40 mill. kroner er
kommunens premieavviksfond.
Holdes premieavviksfond utenfor og kun ser på disposisjonsfond driftsmidler, utgjør dette 8,3% av brutto
driftsinntekter.
Overføring til og fra disposisjonsfondet styres gjennom politiske vedtak. I 2019 ble disposisjonsfond
driftsmidler redusert med 6,1 mill. kroner.

Driftsinntekter
Kommunens inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd fra staten,
egenbetalinger, kommunale avgifter, refusjoner med mer. Oversikten nedenfor viser inntektene i kroner.
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Kommunens frie disponible inntekter i 2019 ble 612 mill. kroner. Fra 2018 er de frie inntektene økt med
28 mill. kroner. De frie inntektene har økt hvert år de siste 5 årene, med dette må sees i sammenheng
med flere oppgaver og statlige normer.

Skatteinntekter
Fra 2018 til 2019 økte skatteinntektene i Enebakk med 2,1 %. For kommunesektoren som helhet har det
vært vekst i skatteinntektene på 4,4 %.
Skatteinngangen i Enebakk kommune ble kr. 3,4 mill. lavere enn forventet ved budsjettering. Totalt fikk
Enebakk kommune skatteinntekter på 299,1 mill. kroner i 2019. Skatt pr. innbygger i Enebakk er nå 27 125
kroner.

Inntektsutjevning
Det inntektsutjevnende tilskuddet skal bidra til å jevne ut inntektsforskjellene mellom skattesvake og
skattesterke kommuner. Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, mottar en
beregnet andel av differansen gjennom inntektsutjevningen, mens for skattesterke kommuner trekkes en
bestemt andel av differansen. Inntektsutjevningen fungerer som en ren omfordelingsordning.
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Tabellen over viser skatt og inntekstutjevningen for Oslo og Akershus i 2019. 100 % tilsvarer
gjennomsnittlige skatteinntekter for hele landet. I 2019 hadde Enebakk en skatteinntekt på 85 % av
landsgjennomsnittet. Når skatteinntektene er høyere/lavere enn landsgjennomsnittet innebærer dette
reduksjon/økning av rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen. Dette har medført at Enebakk
kommune har fått om lag 33,6 mill. kroner i inntektsutjevning i 2019.
Rammeoverføringer fra staten
Det ble mottatt ca. 260,5 mill. kroner i rammeoverføringer i 2019. Dette er en økning på ca. 12,5 mill.
kroner fra 2018.

Side 15 av 108

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Årsrapport 2019 med årsberetning

Årsrapport 2019 med årsberetning

Vesentlige avvik i driftsregnskapet
(mer enn 10% ift. Budsjett, eller vesentlige store beløp):

I avsnittet nedenfor vil de viktigste avvikene fra budsjett forklares. Se enhetenes spesifikke årsrapporter
for ytterligere detaljer.
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Driftsinntekter:
«Andre salgs- og leieinntekter» er totalt sett tilnærmet i balanse. Kommunen har imidlertid
mottatt noe mer billettinntekter enn forventet på grunn av arrangementer i kultursalen.
Kommunen har også solgt noe mer tømmer enn budsjettert.
«Overføringer med krav til motytelse» viser en merinntekt på ca. 40,6 mill. kroner i forhold
til justert budsjett. Av dette er totalt 6,5 mill. kroner i merinntekter i refusjoner fra staten.
Dette skyldes:
o 1,7 mill. kroner gjelder tilskudd til aktivitet i regi av enhet Kultur, Integrering
og Forebygging (KIF) som satsing på skolebibliotek, aktivitet i regi av SLT og
etter skoletidstilbud.
o 2,2 mill. kroner er statlig tilskudd til bemanningsnorm i private barnehager.
o 2,1 mill. kroner er statlig tilskudd til dekning av vikarkostnader i skolene i
forbindelse med etter- og videreutdanning.
o Merinntekter på helse barn og unge, gjelder styrking og utvikling av
helsestasjonen.
Merinntekten som er listet opp over skal dekke økte lønnskostnader i avdelingene.
Videre skyldes merinntektene mottatt sykelønnsrefusjoner, totalt 23,7 mill. kroner, fordi Enebakk
kommune ikke budsjetterer sykefravær. Unntaket er ved kjent fravær som for eksempel ved svangerskap.
Videre har mva-kompensasjonen blitt høyere enn budsjettert i 2019. Dette skyldes større innkjøp enn
forventet.
Enebakk har videre mottatt 3,1 mill. kroner til bredbåndsutbygging, disse midlene er satt av på fond til
2020. Det er videre mottatt midler til ruskontrakter for å dekke stillinger ved helse, barn og unge. Det er
også merinntekter på refusjoner fra andre kommuner. 2,7 mill. kroner er som følge av økte refusjoner fra
andre kommuner, for skole- og barnehageplasser i Enebakk kommune.
«Rammetilskudd» viser en merinntekt på 14 mill. kroner. Merinntekten skyldes primært
høyere inntektsutjevning enn forventet. Det er også mottatt 0,2 mill. kroner mer i
skjønnstilskudd. Dette er i hovedsak ekstra skjønn fra fylkesmannen.
Driftsutgifter:
Lønnsutgifter ble høyere enn budsjettert i 2019. Merforbruket er i hovedsak knyttet til
merutgifter til vikarer og ekstrahjelp. Disse kostnadene må ses i sammenheng med mottatte
sykelønnsrefusjoner. Noe av merforbruket skyldes også stort aktivitetsnivå ved helse- og
omsorgsavdelingen, og spesielt Enebakk sykehjem, hjemmetjenesten og tilrettelagte
tjenester. Medvirkende årsaker til aktivitetsøkningen ved avdelingen er
samhandlingsreformen og demografiske endringer. Kultur- og oppvekstavdelingen viser
også noen merutgifter. Merutgiftene kan i hovedsak knyttes opp mot vikarer for lærere i
etter/videreutdanning. Disse merutgiftene dekkes delvis av tilskudd til
grunnskoleopplæring.
«Sosiale utgifter» har et mindreforbruk på 12,6 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i
hovedsak positivt premieavvik og at kommunen i 2019 har brukt 5 mill. kroner fra
kommunens pensjonsfond.
«Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon» har et merforbruk på til
sammen ca. 12,6 mill. kroner. Deler av dette merforbruket skyldes brannen i Familiens Hus.
Det var også merforbruk innenfor vedlikehold, innleie i hjemmetjeneste, barnehage og
barnevern. Område skoleskyss viser også merforbruk. Det er også noe merforbruk på kurs
og opplæring.
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«Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon» viser et merforbruk. Merforbruket
ligger primært innenfor barneverntjenesten.
Avskrivingene har i 2019 blitt høyere enn forventet.
«Overføringer» viser et merforbruk. Dette er primært overføringer til barnehager i andre
kommuner hvor barn fra Enebakk har barnehageplass. Det er også merutgifter til private
barnehager for styrket tilbud til enkeltbarn, tilskudd til rovdyrgjerder og ytelse til
livsopphold.
Finansinntekter:
Kommunen har i 2019 noe høyere renteinntekter på innskudd i hovedbankforbindelsen enn
budsjettert. Det er også mottatt mer i rentekompensasjon fra Husbanken enn budsjettert.
Kommunen har hatt noe høyere avkastning på plasseringene enn forventet.
Finansutgifter:
Kommunen har hatt noe lavere rentekostnader enn anslått.
Interne finanstransaksjoner:
Det er brukt mindre fra disposisjonsfondet enn budsjettert. Dette skyldes at kostnader til
bredbåndsutbygging og ekstra kostnader til avvikling av ØIKT ikke har påløpt i 2019 som
forventet. Kostnadene er forventet å komme i 2020, og vil da bli finansiert med bruk av fond.
Bruk av fond viser en merinntekt. Det er brukt av fond på flyktningetjenesten pga. lavere
statlig overføring til flyktningetjeneste.
Avsetninger til bundne fond viser en merutgift. Dette skyldes at det er mottatt øremerkede
midler i 2019 som kommunen ikke er benyttet. Midlene settes av på fond for bruk i 2020.

Tabellene nedenfor viser kommunens finansieringsbehov til investeringer i perioden 2016 2019. De siste
årene har det vært et stort investeringsbehov i kommunen. I 2018 var investeringsbehovet 181 mill.
kroner, en stor del av dette var investeringer på skolen i Ytre Enebakk. I 2019 ble investeringsbehovet
redusert i forhold til 2017 og 2018, og det er i 2019 investert for 70 mill. kroner. Av dette utgjør 14,1 mill.
kroner investeringer på skolen i Ytre Enebakk, ca. 11,4 mill. kroner på tiltak som ligger under hovedplan
vei og ca. 12,2 mill. kroner for å gjenoppbygge Familiens hus.

Diagrammet nedenfor viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. Indikatoren viser
hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som finansieres ved hjelp av lån (netto). Andelen av
fremmedkapital (lån) som finansieringskilde, er relativt høy i perioden.
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Vesentlige avvik i Investeringsregnskapet

Inntekter:
Salgsinntekter:
I 2019 er det budsjetterte inntekter som ikke har blitt realisert som forventet. Inntektene vil bli
rebudsjettert til 2020. Følgende prosjekter viser avvik i 2019:
Flytting av hjulmakerverkstedet. Hjulmakerverkstedet har ikke blitt flyttet i 2019. Tomten
er derfor ikke blitt solgt.
Haukås. Forventet salgsinntekt på 4 mill. kroner er ikke realisert i 2019. Inntekten
rebudsjetteres til 2020, da andre prosjekter har blitt prioritert foran dette.
Salg av eiendom Kvernstua. Det er gjennomført forhandlinger i 2019. Politisk sak vil bli
fremmet når resultatet av forhandlingene foreligger. Tomten er ikke solgt i 2019.
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Salg av tomt, brannstasjon ved Krokeng. Budsjettert salgssum i 2019 er 2,25 mill. kroner.
Anslaget for salgsprisen er nedjustert til 0,75 mill. kroner i 2020 på grunn av kartlagte
utfordringer med flom og kvikkleire, samt mulige grunnforurensninger.
Overføringer med krav til motytelse:
Utleieboliger. Kommunen har mottatt mindre tilskudd enn budsjettert. Dette oppveies
imidlertid av økte salgsinntekter på samme prosjekt.
Vågliveien 43. Prosjektet ble ikke igangsatt i 2019, men er igangsatt i 2020.
Trafikksikkerhetstiltak. Alle delprosjekter er igangsatt, det har imidlertid oppstått noe
forsinkelse i tilskudd fra Statens vegvesen.
Haugdammen. Det er forsinkelser på prosjektet. Prosjektet fortsetter i 2020.
Erhverv, prosjektering og regulering Gaupeveien. Prosjektet forutsatte enighet med den
andre grunneieren om gjennomføring. Dette er ikke oppnådd.
Breddeutvidelse Kjensliveien. Tiltaket skal delfinansieres med tilskudd fra utbygger.
Tilskuddet er ikke mottatt i 2019.
Utgifter:
I forhold til investeringsutgifter knyttes avvikene i hovedsak til forsinkelser på prosjektene i forhold til
opprinnelig plan.
Den nye skolen i Ytre Enebakk sto klar til skolestart høsten 2018. Det er gjennomført diverse
etterarbeider og supplementskjøp i 2019. Påløpte kostnadene i 2019 ble mindre enn
forventet slik at det totalt sett er et mindreforbruk på ca. 50 mill. kroner per 31.12.2019.
Utvidelse Flateby renseanlegg er foreløpig satt på vent siden utbyggingen er forsinket i
forhold til opprinnelige planer. Totalt står det 25,5 mill. kroner igjen på prosjektet
31.12.2019.
Vågliveien 43 Utleieboliger er forsinket i forhold til oppstart. Det står igjen 10 mill. kroner
på prosjektet. Igangsettelse for prosjektet ble gitt 20.01.2020.
Fornying ledningsnett - Det har vært mindre aktivitet enn planlagt i 2019. Det har vært utført
strømrenovering av ca. 100 meter på Flateby. Det pågår et prosjekt i Ytre Enebakk/Våglia
sammen med vannverket som går ut på omlegging av ledningstrasé. Dette prosjektet vil bli
ferdigstilt i 2020. Det arbeides med hovedplan avløp/saneringsplan som vil konkretisere
tiltak med tanke på å øke aktiviteten.
Små boliger Råkendalsfaret Det er forsinkelser på prosjektet. Prosjektet vil starte opp
våren 2020.
Det er lagd en detaljert investeringsoversikt som beskriver avvik fra budsjett per prosjekt. Denne ligger
under kapittelet som heter prosjekter.
I løpet av 2019 ble det vedtatt å ta opp 20 mill. kroner i Husbanklån for videreformidling. Fra 2018 er det
rebudsjettert 16 mill. kroner. Det er videreformidlet 19,8 mill. kroner i 2019. I 2020 vil resterende beløp
bli gitt i formidlingslån. Grunnen til rebudsjettering skyldes ekstra låneopptak sent på året i 2018.
Det er satt av mer til bundne fond enn budsjettert. Dette skyldes at det er mottatt anleggsbidrag som er
satt av på fond. Det er også satt av avdrag til startlån.
Finansiering:
Bruk av lån er lavere enn budsjettert ettersom prosjektene ikke har hatt like rask fremgang
som forventet ved budsjettering.
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Renter og avdrag
Ifølge Fylkesmannens anbefalinger bør ikke netto renter og avdrag overstige 7 % av driftsinntektene.
Utgiftene for Enebakk kommune ligger foreløpig under anbefalt nivå. Dersom Enebakk kommune bruker
7 % eller mer av driftsinntektene til renter og avdrag vil mindre midler kunne brukes til tjenester til
innbyggerne. Grensen for en lavinntektskommune vil imidlertid ligge lavere enn for en kommune med
høye frie inntekter dersom tjenestenivået for landets innbyggere skal holdes på et tilnærmet likt nivå
uavhengig av hvor man bor. Som det fremgår i grafen nedenfor, har netto utgifter i prosent av
driftsinntekter økt hvert år siden 2016. Kapitalkostnadene steg med ca. 3 mill. kroner fra 2018 til 2019.
Stigningen i driftsinntektene er ikke tilsvarende stort, noe som antyder en negativ trend som gjør at
kommunen må bruke mer av sine inntekter på kapitalutgifter.
Den økende kapitalkostnaden har sammenheng med at det tidligere har vært manglende fremgang på
investeringsprosjekter, men at prosjektene nå gradvis realiseres. På en annen side er rentenivået fortsatt
på et lavt nivå. Dette holder kapitalkostnaden på et relativt lavt nivå, sett i forhold til økningen i netto
langsiktig gjeld.
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Langsiktig gjeld
Brutto langsiktig gjeld er pr 31.12.2019 på 955 mill. kroner. Dette beløpet er ekskl. formidlingslån og
ubrukte lånemidler.

Kommunens låneportefølje:
Enebakk kommunes låneportefølje pr. 31.12.19 er på ca. 1 206 mill. kroner hvorav startlån
(formidlingslån) utgjør ca. 107 mill. Hele låneporteføljen, med unntak av startlån, blir forvaltet av Bergen
Capital Management AS (BCM). Dette beløpet er på 1 098 mill. kroner.

I løpet av året har kommunens vektet gjennomsnittsrente økt fra 1,83 % til 2,05 %. Kommunens
langsiktige lån er hovedsakelig tatt opp i Kommunalbanken.
Økonomiavdelingen arbeider aktivt for å oppnå en god fordeling mellom premie og renterisiko på
kommunens lån. Ettersom kommunen har høy gjeldsgrad og generelt stram økonomi, er man avhengige
av å redusere risikoen ved renteøkninger på kort og mellomlang sikt. Økonomikontoret har i løpet av 2019
refinansiert og tatt opp lån med lengre rentebindingstid. Dette er et viktig grep for å redusere
renterisikoen i kommende økonomiplanperiode.
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Innvilgede startlån og tilskudd til etablering er fordelt på 6 økonomisk vanskeligstilte barnefamilier som
har fått kjøpe bolig som full finansiering. Det er innvilget 2 startlån til utbedring av bolig.
Kommunen har pr. 31.12.2019 ca. 107,2 mill. kroner i formidlings lån.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunen har pr. 31.12.2019 plassert totalt 78,9 mill. kroner i forskjellige papirer oppgitt i markedsverdi.
Oversikten nedenfor viser verdien av kommunens ledige driftslikvider og overskuddslikvider.

Enebakk kommune hadde en avkastning på overskuddslikviditeten på kr. 2,5 mill. i 2019. Kommunens
likviditet har vært god gjennom hele 2019.
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Enebakk kommune er organisert slik at enhetslederne har ansvar for fag, folk og penger. Rådmannens
ledergruppe består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef.

Tabellen under viser antall faste årsverk for 2018 og 2019. Endringer i antall årsverk er nærmere beskrevet
under hver avdeling/enhet.
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Antall årsverk fra 2018 til 2019 har økt. Endringene i antall årsverk skyldes i hovedsak dette:
SA har ikke inkludert tillitsvalgte i beregningen av antall årsverk.
KOS har en økning i antall årsverk som i hovedsak knytter seg til innføring av lærernorm,
økt spesialundervisning og klassetallsendringer. I barneverntjenesten er bemanningen økt
med en stilling fra 2018 til 2019.
HOS har hatt en økning i antall årsverk som i hovedsak knyttes til at sykehjemmet har økt
bemanningen med 3 årsverk på Kopås, og hjemmetjenesten har økte bemanningen med
1,4 årsverk.
Antall årsverk ved TES er uendret.
Forvaltningsrevisjon
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølgingen i Enebakk kommune iht bestilling
fra Kontrollutvalget i Enebakk kommune. Formålet med revisjonen har vært «å vurdere om Enebakk
kommune har tilfredsstillende rutiner for sykefraværsoppfølging». Revisor har intervjuet kommunale
ledere, enhetsledere og avdelingsledere for utvalgte enheter, samt hovedverneombud og
representanter fra NAV. En nettbasert spørreundersøkelse ble sendt 678 ansatte, der 263 deltok. I
tillegg har revisor gjennomgått kommunens relevante interne dokumenter. Rapporten skal til
behandling i kommunestyret i 2020.
Det er også gjennomført en forvaltningsrevisjon av et anleggsprosjekt i Tangenveien. Formålet med
revisjonen har vært «å undersøke anleggsprosjektet Tangenveiens etterlevelse av reglement for
prosjektstyring og anskaffelsesregelverk, samt politisk behandling i anleggsprosjektet».
Internkontroll
Kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet Compilo. Systemet holder
kontinuerlig oversikt over hvilke dokumenter som trenger revidering. Kommunen arbeider aktivt med
informasjon og opplæring for at kunnskap om kvalitets- og avvikssystemet skal høynes blant de ansatte.
Økning i antall avvik de siste årene er et resultat av dette arbeidet. Registrering av avvik er medvirkende
til at det settes fokus på det løpende og kontinuerlige forbedringsarbeidet i kommunen.
Gjennom det elektroniske kvalitetssystemet Kvalitetslosen (Compilo) jobber Enebakk kommune
kontinuerlig med kvalitet innenfor alle kommunens tjenesteområder. Her finnes blant annet
styringsdokumenter, prosedyrer samt et avvikshåndteringssystem. Dokumentene i kvalitetssystemet
dekker det daglige behovet for tilgang til blant annet tjenesteprosedyrer, rutiner og reglementer. Det er
etablert superbrukere for hver avdeling og det avholdes superbrukermøter hvor det er fokus på rutiner,
funksjonalitet og informasjon til enhetene/ansatte. Utviklingen i registrering av avvik fra 2015 til 2019:
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Grafisk oversikt over avvik i perioden 2015-2019

Økningen i antall avvik i perioden skyldes at Enebakk kommune har blitt mer bevisste på
avviksrapportering de siste årene. Et økt fokus rundt avviksrapportering og internkontroll er svært positiv
og er med på å sikre at arbeidsoppgavene i kommunen blir utført i henhold til ønsket nivå, metode,
standard og kvalitet.
Varslingsrutiner
Enebakk kommune er opptatt av å ha gode varslingsrutiner slik at alle som ønsker å varsle om
kritikkverdige forhold, skal føle trygghet for at dette er noe ledelsen ønsker. Retningslinjer for varsling i
kommunen ivaretas av «Prosedyre for internvarsling om kritikkverdige forhold i Enebakk kommune»,
som er vedtatt av kommunestyret. Varsling skal i hovedsak rapporteres i kvalitetssystemet
«Kvalitetslosen/Compilo». I 2019 kom det inn 2 varsler som begge er håndtert i samsvar med
kommunens varslingsrutiner.
Likestilling
Ulikheter og mangfold i alder, kjønn, utdanning, kultur og tenkemåter er en forutsetning for å
opprettholde god kvalitet over tid. Det er også en viktig forutsetning for nyskapning og innovasjon. Å sikre
mangfold på alle nivåer i kommunen er viktig for kvalitet på tjenesten til innbyggerne, og for å skape
moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Alle ansatte har et medansvar for å forebygge
og forhindre at diskriminerende holdninger og praksis får utvikle seg på den enkelte arbeidsplass.
Enebakk kommune arbeider aktivt for likeverd og likestilling på alle nivåer i kommunen. Dette er en del
av rekrutteringspolitikken, og det tilstrebes blant annet å rekruttere menn i de tradisjonelle kvinneyrkene
under ellers like forhold. Enebakk kommune tilstreber lik lønn mellom kvinner og menn, der hvor arbeidet
er av lik karakter. Tabellen nedenfor viser kommunes kjønnsbalanse. Alle faste og midlertidige ansatte
uavhengig av stillingsprosent er med.
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Kommunen ønsker at bygg for publikum og ansatte skal være universelt utformet for å gjøre dem
tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.
Etikk
I Enebakk kommune skal det være en kultur som gjenspeiler etiske kjerneverdier. Folkevalgte og ledere
skal gå foran som et godt eksempel og motivere til etisk refleksjon og gode valg. Kommunen har felles
reglement for ansatte og folkevalgte over etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene ble revidert i
2017.
Enebakk kommune er medlem i Transparency International (TI). TI er den globale
sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom kunnskap om
skadevirkningene av korrupsjon, ønsker Enebakk kommune å øke bevisstheten i forhold til å bekjempe
korrupsjon. Enebakk kommune har vedtatt en kommunikasjonsstrategi i tillegg til etiske retningslinjer
for alle våre ansatte og politikere som skal gi retning for og underbygge det som skal gi kommunen et
godt omdømme.
Kompetanse
Arbeidet med fagrettet kompetanseutvikling foregår avdelingsvis og tilpasses de ressursene det enkelte
tjenesteområdet har. Personalkontoret har ansvar for kompetansehevende kurs som er
sektorovergripende, som arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen, nærværskurs, osv. Helse
og omsorgsavdelingen påbegynte i 2017 dialog med de tillitsvalgte mht. kompetansehevende tiltak for
ansatte i deltidsstillinger som utgangspunkt for å øke antall heltidsstillinger. Dette arbeidet er videreført
siden.
Enebakk kommune ønsker å ta samfunnsansvar ved å ta imot lærlinger. Lærlinger gir nye impulser og
bidrar med ny kunnskap og kompetanse. Ved å ta imot lærlinger kan kommunen markedsføre seg i et
presset arbeidsmarked og øker mulighetene for at lærlingene vender tilbake etter endt utdanning.
Enebakk kommune har som mål å ha 1 lærling pr 1000 innbygger i henhold til nasjonale føringer.
Kommunestyret vedtok i 2016 å øke antall lærlinger til 20 innen 2020. Pr. 31.12.2019 var det 13 lærlinger
i Enebakk kommune, fordelt på 11 lærlinger og 2 lærekandidater.
Rekruttering
Arbeidsmarkedet er stramt og innenfor noen yrkesgrupper kan det være vanskelig å rekruttere
medarbeidere med formell kompetanse. Kommunen opplever at det er utfordringer i forbindelse med
rekruttering innenfor enkelte yrkesgrupper. Dette gjelder spesielt stillinger tilknyttet skole, barnehage og
omsorgssektoren. Vi merker også en stadig økende tendens til at det er krevende å rekruttere ledere samt
høyere utdannede fagpersoner innenfor teknisk sektor. I barnehagesektoren må vi innvilge flere
dispensasjoner fra utdanningskravet enn vi hadde tidligere. Med disse utfordringene vil det være viktig
og riktig å jobbe godt for å beholde medarbeidere i organisasjonen. I denne sammenheng satses det på
utvikling av egne ansatte for på sikt å ha den kompetansen vi trenger for å møte morgendagens
utfordringer.
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Lønnspolitikk og oppgjør
Det ble i 2019 gjennomført lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5. Lønnspolitikken skal sikre lik lønn for
likt arbeid uavhengig av kjønn i kommunen, sett i forhold til arbeidets utførelse. Kommunen tilstreber å
benytte andre virkemidler enn kun lønn, for å rekruttere og beholde medarbeidere. I denne forbindelse
benyttes metodikken i medarbeiderskap for utvikling av medarbeiderne. Målet er å skape mer
entusiasme, ansvarlighet og samarbeid hos alle medarbeidere uavhengig av nivå, samt at Enebakk
kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. Det tar erfaringsmessig 1,5
2 år å få etablert
medarbeiderskap og godt samarbeid i praksis i en så stor organisasjon. Resultatet viser seg i form av bedre
samarbeid mellom ledere og medarbeidere, redusert konfliktnivå og styrket profesjonalitet i forhold til

I 2019 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5. For kapittel 5 utgjorde
lønnsoppgjøret 4,91 %, mens det for kapittel 3 utgjorde 5,65 %.
Deltid
Deltid er mest utbredt blant kvinner. I samsvar med målsettingen til KS om å redusere bruk av deltid, er
det et mål for Enebakk kommune at de som ønsker større stillingsprosent skal få det der dette er mulig i
forhold til driften. Enebakk kommune vil med flere heltidsstillinger ha større mulighet for å rekruttere
flere menn inn i omsorgsyrkene. Ansatte med uønsket deltid jobber i hovedsak på
sykehjem/boligene/hjemmetjenesten og skole/SFO. Det ble i 2018, i samarbeide med de tillitsvalgte,
igangsatt et prosjekt med fokus heltidskultur. Helse og omsorgsavdelingen påbegynte i 2017 dialog med
de tillitsvalgte mht. kompetansehevende tiltak for ansatte i deltidsstillinger som utgangspunkt for å øke
antall heltidsstillinger, jf. pkt. kompetanse ovenfor. Heltidsprosjektet videreføres i 2020.
Medarbeiderundersøkelse 10 Faktor
Det ble våren 2019 gjennomført medarbeiderundersøkelse som er den første i sitt slag i kommunen.
Undersøkelsen er 10Faktor-undersøkelsen fra KS/Linda Lai. Den er basert på 10 faktorer som er viktige
mht. utvikling av motivasjon, mestring, autonomi, kompetanse og ledelse mv, ift. oppgavene hver enkelt
enhet er satt til å gjøre og levere.
Undersøkelsen som er enkel å besvare ble sendt til alle kommunens ansatte, med en svarprosent på 66.
Svarene fra hver enkelt ansatt sin opplevelse ift. hver av de ti faktorene er satt sammen med enhetens
øvrige svar, og danner grunnlaget for hva arbeidsgruppen/enheten skal jobbe videre med i etterkant av
undersøkelsen. Dette vil være det viktigste arbeidet i tilknytning til undersøkelsen. Alle enhetslederne er
ansvarlige for å følge opp utviklingsarbeidet i egen enhet, og personalenheten bistår i dette arbeidet.
Seniorpolitikk
Kommunen arbeider for å legge til rette for at seniorer kan stå lenger i arbeid. Leder skal gjennomføre en
samtale med alle som fyller 62 år. Det blir da opprettet en senioravtale, hvor den ansatte får redusert sin
arbeidstid med 10 %. Seniordagen skal fortrinnsvis tas ut som en fast fridag én dag annenhver uke.
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Sykefraværet fra 2012 til 2016 vært ganske stabilt rundt 8,2 til 8,7 %. Det er en svak nedgang i fra 2015
til 2016. Langtidsfraværet har vært høyest. I 2017 var fraværet på 7,8 % det var også i denne perioden
langtidsfraværet var høyest. Fraværet i 2018 var på 9 % med samme trend som foregående år på
langtidsfraværet. I 2019 var sykefraværet på 9,3 %. Dette er en økning på 0,3 % fra 2018. Som man kan
se av grafen er det fortsatt langtidsfraværet som er høyest.
Målet for 2019 var å redusere fraværet til 7,5 %. Resultatet for 2019 viser et fravær på 9,3%. Målet for
redusering av fraværet har de siste årene vært på 7,5 %. Dette målet har vi ikke nådd, men det er viktig
at målet opprettholdes slik at vi har noe å strekke oss mot.
Enhetslederne har godt fokus på nærværsarbeid og samarbeidet godt med partene i den enkelte enhet.
NAV og bedriftshelsetjenesten har blitt benyttet som rådgiver i enhetene ved forespørsel. I tillegg er det
viktig at det stilles krav til ansatte, om hva de kan bidra med, for å finne frem til gode løsninger for å
komme tilbake i arbeid.
Enebakk kommune har god og tett oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere. Oppfølgingsplaner blir
utarbeidet, og dialogmøter avholdes en gang per måned. Bedriftshelsetjenesten er med på alle
dialogmøter. Den ansattes lege blir også invitert til dialogmøtene når dette ønskes av en av partene.
Det er i igangsatt medarbeiderskapsprosesser med bistand fra Personal i enheter som har ønsket dette. I
tillegg har bedriftshelsetjenesten hatt individuelle samtaler med enkelte personer og grupper der det
har vært behov for dette i forhold til hendelser på arbeidsplassen, som vold og brannen i familiens hus.
3 partsmøtene er en viktig arena. Her gjøres det preventive arbeidet med utveksling synspunkter og
forslag til forbedringer. Dette er en god arena for å finne den beste veien for et høyere nærvær på den
enkelte enhet. I tillegg vil eierskap til planer og mål for nærværsarbeidet blir godt implementer i
enheten, og alle ansatte blir gjort kjent med planer og mål.
Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og
motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en
helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte
helseplager. Jfr. Arbeidsmiljøloven §1-1 som slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende:
«Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull
arbeidssituasjon».
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Inkluderende Arbeidsliv
Enebakk kommune er en IA-bedrift. Arbeidet med oppfølging av medarbeidere er lagt til enhetslederne
med bistand fra personalavdelingen. Dialogmøter blir gjennomført i samsvar med IA-avtalen med et
samarbeid mellom enhetsleder, bedriftshelsetjenesten, lege, NAV og den sykmeldte. Iht ny IA-avtale (fra
desember 2018) har kommunen anpasset aktivitetsnivå og mål for 2019 ift virkemidler som ble avklart
året.
Medbestemmelse
Det har vært avholdt jevnlige møter mellom rådmannen, HR-sjef og hovedtillitsvalgte. Her orienteres det
om aktuelle saker som berører økonomi, organisering og arbeidstakernes arbeidssituasjon samt at det
gjennomføres lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene. 3-partmøtene mellom ledelsen, tillitsvalgte
og verneombud er en annen viktig arene for medbestemmelse. Hovedtillitsvalgte får tilsendt referater fra
møter mellom rådmannen og lederne (ALF og ULF). Rådmannen vil betegne forholdet mellom
kommunens administrative ledelse og de tillitsvalgte som meget godt, og er ikke i tvil om at dette i stor
grad bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø.
Helse-, miljø og sikkerhet
Kommunen omfattes av forskrifter gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven som stiller krav om
særlig overvåking av arbeidsmiljøet, målinger, periodisk kontroll og/eller helsekontroll av
arbeidstakerne. Det har i 2019 blant annet blitt gjennomført:
Medarbeidersamtaler
Arbeidsplassvurderinger
Krav og funksjonsvurderinger
Arbeidshelseundersøkelser
Medarbeiderskap
Dialogmøter
Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplasser
3-parts møter
Psykososialt arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling
Enebakk kommune kjøper bedriftshelsetjenester gjennom samarbeidsavtale med Frisk HMS.
Rammeavtalen kommunen har er på 110 timer. Det ble brukt 137.5 timer i år 2019 pluss 40 timer til
HMS kurs. Til sammenligning ble totalt brukt 223 timer fra bedriftshelsetjenesten i 2018. Årsaken til
merforbruket skyldes flere forhold. Det har blitt brukt 27 timer uten om rammen til veiledning/psykolog
bistand i forbindelse med vold/trusler på skoler. 11 timer veiledning/psykolog i andre enheter for
forebygging av sykefravær. Brannen i familiens hus 5 timer. Avholdte ekstra dialogmøter 12 timer i
forskjellige enheter. Helsekontroll lovpålagte arbeidsgrupper 8 timer og 4 timer ergonomisk
gjennomgang/opplæring på grunn av endrede arbeidsprosesser. Disse ekstra tiltakene er gjennomført
etter bestilling fra de enkelte avdelingene og enhetene.
Det var mulig i 2018 å få refusjon fra NAV til blant annet dialogmøter, individuell oppfølgning og
gruppetiltak. Disse midlene ble borte i den nye IA-avtalen fra 2019. Sentrale parter har i løpet av 2019
arbeidet med hvordan IA-virksomheter kan søke tilskudd og nye tilskuddsordninger.
Vernetjenesten
Enebakk kommune har hovedverneombud som er frikjøpt i 25 % stilling.
Det er 21 verneombud fordelt på 21 verneområder
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Det har i 2019 vært gjennomført vernerunder på de fleste verneområdene i kommunen. Det skal
utarbeides overordnet handlingsplan basert på resultatet fra vernerunder. Enhetslederne har i
samarbeid med verneombudene ansvar for at tiltak blir gjennomført i henhold til handlingsplanen.
Hovedverneombudet har hatt flere samlinger for verneombudene hvor forskjellige temaer har blitt
behandlet. Eksempler på temaer:
Opplæring i bruk av KvalitetsLosen
Avvik Verneombudene må informere de ansatte om å benytte avviksmeldingen i
KvalitetsLosen
Egen kartlegging av arbeidsmiljøet nytt punkt i skjema andre psykososiale faktorer
Informasjon fra HVO
saker behandlet og skal behandles i AMU
Heltidskultur
Trepartssamarbeid husk å spørre ansatte om det er saker som de ønsker tatt opp i møte.
Permisjonsreglementet endret
Reglementer i Personalhåndbok
Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) består av 5 arbeidsgiverrepresentanter og 5 arbeidstaker-representanter,
samt ordføreren og en representant fra Follo Bedriftshelsetjeneste. Alle verneombud og medlemmer i
AMU får opplæring i HMS-arbeid. Det har vært gjennomført 5 møter i 2019 og saker som blant annet ble
behandlet var:
IA- Handlingsplan og fremdriftsplan/tiltak for 2019
Årsrapport HMS 2018
Sykefravær 2012 2018
Aktivitetskalender bedriftshelsetjenesten - 2019
Årshjul HMS arbeidet - 2019
Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten 2018
Verneombud og hovedverneombudets roller og oppgaver
Verneområder i Enebakk kommune
Sykefravær
3 partsmøter
Oppfølgning av vedtak fra AMU sykefravær
Avvik meldt i KvalitetsLosen 2015-2018.
Bedriftsidrettslaget
Enebakk kommune har treningsrom i den nye delen på Ignagard som ansatte kan benytte. Nytt tilbud til
de ansatte er at treningsrommet i Enebakkhallen kan benyttes, og her har tirsdagstrimdamene igangsatt
treningstid tirsdag kveld. I tillegg er det ballgruppe, skiturer og aktiviteter i svømmehallen på Enebakk
ungdomsskole. Det har vært en økning i antall svømmende på onsdagene.
Beredskap
Enebakk kommune har et godt samarbeid med Follo-kommunene, og målsettingen i gruppen er å møtes
annen hver måned. Kommunen tar del i de konferanser, foredrag og samlinger som omhandler
samfunnssikkerhet og beredskap.
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Kommunen fikk praktisert beredskapen ifm. brannen i Familiens hus natt til 2. påskedag. Familiens Hus
ble totalskadet i brannen og ca. 70 ansatte sto uten kontor og materiell. Follo brannvesen hadde en stor
jobb med å sikre at brannen ikke spredde seg til nabobygget (matbutikken) og trygge brannstedet. I
etterkant av brannen ble restene av bygget revet. Grunnmuren ble stående, da denne ikke hadde tatt
skade av brannen.
Det har vært en møysommelig jobb å finne nye plasser til de ansatte som jobbet i Familiens hus.
Kommunen har en meget god forsikring i KLP. Dette har gjort at vi har fått oppgradert andre bygg som nå
er tatt i bruk til kontorplasser.
Det ble også avholde en beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Øvelsen ble avholdt
i oktober, og tema var skogbrann. Gjennomføringen ble evaluert av FMOA i tillegg til kommunens
egenevaluering.
IKT
Enebakk har et IKT-samarbeid, Øyeren IKT, med Fet og Rælingen kommune basert på vertskommune
modellen med Rælingen som vertskommune. Fra 1.1.2020 går Fet kommune ut av samarbeidet som følge
av kommunesammenslåing. Øyeren IKT har ansvaret for drift av infrastruktur, servere, applikasjoner,
tjenester og brukerstøtte. Fordelen med samarbeidet er blant annet stordriftsfordeler som sikrer
reduserte kostnader og bedre kompetanse.
Høsten 2019 ble det satt i gang en omfattende opprusting av det trådløse nettverket i kommunale bygg.
Hensikten er å møte det økende behovet for digitale tjenester, og økt bruk av trådløse enheter.
Kommunen søkte i 2018 om bredbåndstøtte og fikk tildelt midler i 2019. Dette er midler kommunen skal
benytte for å stimulere til raskere bredbåndsutbygging i kommunen, som vil komme innbyggerne til gode.
Oppstart er beregnet til 2 kvartal 2020.
Det er en kontinuerlig prosess i kommunen med å digitalisere tjenester mot innbyggere, men også internt.
FIKS, KS sin digitale portefølje, ble tatt i bruk på flere tjenester etterhvert som disse ble oppgradert. I
tillegg har flere virksomheter tatt skrittet mot digitale tjenester.
Kommunen ønsker å delta på samarbeidsarenaer som kan gi oss drahjelp, redusere kostnader og øke
implementerings hastigheten.
Innkjøp
Enebakk kommune hadde totalt 166 aktive rammeavtaler i 2019. 36 avtaler er lokale som gjelder kun for
Enebakk kommune, mens 131 er interkommunale gjennom felles innkjøpssamarbeid (NRI).
Oversikten som fremgår av tabellen nedenfor gjelder driftsanskaffelser som naturlig går under reglement
for offentlige anskaffelser. Kjøp over rammeavtaler som er en del av større prosjekter er også inkludert.
Anskaffelsesforskriften gjelder fra NOK 100.000 eks. mva. som også er lagt inn som grenseverdi for det
som er rapportert i tabellen nedenfor.
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Samlet ble det kjøpt for NOK 70,56 mill. over gjeldende rammeavtaler og det fordelte seg slik:
Lokale rammeavtaler står for 37,32 % av avtalekjøp med en omsetning på NOK 26,33 mill.
Interkommunale avtaler står for 62,68 % av avtalekjøp med en omsetning på NOK 44,23
mill.
Det gamle innkjøpssamarbeid (NRI) opphørte 31.12.2019 som følge av kommunesammenslåing, men fra
01.01.2020 var det nye samarbeid (også kalt NRI) med Nittedal, Aurskog-Høland og Enebakk kommune i
gang.
Det er fortsatt høy avtalelojalitet mot våre rammeavtaleleverandører, og bestillere tar kontakt med
innkjøpsrådgiver ved usikkerhet rundt avtaler. Videre har vi i løpet av 2019 jobbet mye med de typiske
rammeavtaleleverandørene hvor det historisk har vært en del avvik/avtaleillojalitet. Dette har hatt god
effekt.
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Sentraladministrasjonen
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev. bud. hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

Regnskap 2019

Avvik i kr hiå.

24 145
-721
23 424
6 374
9 919
4 549
3 103
23 946
-231
-4 886
-676
-5 792
41 578

208
641
849
-747
2 121
-680
-3 103
-2 410
71
3 001
-2 353
718
-843

24 354
-80
24 274
5 627
12 040
3 869
0
21 536
-160
-1 885
-3 029
-5 074
40 736

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
111-Rådmannskontoret inkl politikk og IKT
112-Kommunikasjon, dokumentasjon og personal
113-Økonomikontoret
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
22 488
11 884
7 206
41 578

21 707
12 334
6 799
40 840

20 846
12 653
7 237
40 736

-1 643
768
31
-843

-7,9 %
6,1 %
0,4 %
-2,1 %

Netto lønn
Sentraladministrasjonen har et netto mindreforbruk på lønn, hovedsakelig som følge av
langtidssykefravær. Avdelingen engasjerer som regel ikke vikarer ved sykdom. I tillegg har det vært
lavere utgifter til lærlinger enn budsjettert i 2019.
Utgifter
Merforbruket på utgiftssiden er i stor grad knyttet til IKT og folkevalgte organer. Merutgiftene på
sistnevnte skyldes blant annet merutgifter til kommunevalget. IKT har hatt merutgifter knyttet til
erstatning av tapt utstyr etter brannen i Familiens hus. Dette må sees i sammenheng med
forsikringsoppgjøret (refusjon under inntektssiden). I tillegg er det en merutgift som følge av
bredbåndsutbygging og avvikling av nåværende ØIKT-samarbeid. Dette går i null mot tilsvarende
inntekter på inntektssiden. Dette er utgifter som først kommer i 2020.
Inntekter
SA fikk høyere inntekter enn budsjettert i 2019. Dette skyldes hovedsakelig nevnte inntekter knyttet til
bredbåndsutbyggingen og avvikling av nåværende ØIKT-samarbeid. I tillegg fikk SA forsikringsoppgjør
som følge av tapt IKT-utstyr etter brannen i Familiens hus.
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Sykefravær
Fravær

Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Korttid

Langtid

1,79 %
1,63 %

5,49 %
5,30 %

Samlet
fravær
7,27 %
6,93 %

Totalt sykefravær i 2019 var på 6,93 %. Korttidssykefraværet var lavt med 1,63 %, mens
langtidssykefraværet var på 5,3 %. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging gjennom
samtaler/dialogmøter, tilrettelegging av arbeidsoppgaver/arbeidsplasser og fokus på nærvær.

Bemanning
Enhet

2018

2019

Rådmannskontoret inkl. politikk og IKT

2

2

Kommunikasjon, dokumentasjon og personal (KDP)
Økonomikontoret

9*
9

9*
9

20,00

20,00

Sum

*I KDP er også tillitsvalgte frikjøpt med totalt 1,55 årsverk.
Ingen endringer i bemanningen fra 2018 til 2019.

Aktiviteter
Økonomiavdelingen:
Økonomiavdelingen har i løpet av året kommet langt på vei med implementeringen av Framsikt. Siste
modul (Årsbudsjett) vil etter planen bli implementert i januar 2020. Målet med implementeringen av
Framsikt er å få et helhetlig system hvor alle prosessene i kommunens økonomiske årshjul gjøres i én
integrert løsning. Dette skal effektivisere flere arbeidsprosesser og legge til rette for bedre internkontroll.
Kommunikasjon, dokumentasjon og personal:
KDPs enheter Dokumentasjon og Kommunikasjon er ansvarlig for at inngående og utgående
henvendelser blir mottatt, registret og håndtert.
For kommunikasjonsenheten (Servicetorg) dreier dette seg om eksterne publikumshenvendelser fra
skranke, telefon, e-post og leveranser inn/ut mv. Enheten håndterer i denne sammenheng funksjoner
som veiledning/saksbehandling, utleie ift kommunens lokaler, samt andre kontorstøtte-funksjoner for
kommunen. I tillegg håndterer enheten interne administrative oppgaver og kontorstøttefunksjoner,
eksempelvis bestillinger, fakturering stillingsutlysninger, annonseringer ift medier mv. Enheten har
ansvaret for kommunens digitale kommunikasjon, som baserer seg på sosiale medier/FB, kommunens
hjemmesider og intranett.
Aktivitet KDP
Arbeidet med nytt intranett igangsatt med plan om ferdigstillelse 31.12.19. Intranettet er
lagt på samme plattform som kommunens hjemmesider.
Junglemap er bestemt brukt som plattform for elektronisk opplæring i kommunen.
Systemet er tatt i bruk og vil videreføres med etablering av flere nanolæringsleksjoner, og
satt i sammenheng med intranettet
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Gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget hadde oppstart med forberedelser i
desember 2018, og arbeidet pågikk frem til oktober 2019. Alle enhetene; kommunikasjon,
dokumentasjon og personal, rådmannens sekretariat samt IKT var involverte i dette
arbeidet.
Brannen i Familiens Hus medførte merarbeid, spesielt mht skadde arkiver, bortsetting og
gjenfinning/recovery. Følgene av brannen medførte utsettelse av noen prosjekter i
avdelingen, samt noe omrokering av kontorer.
Det ble senhøsten implementert ny versjon kvalitetslosen. Denne er enklere med et bedre
brukergrensesnitt for oppslag i dokumentasjon, rutiner og prosedyrer og registrering og
oppfølging av avvik.
Enhetsledere har ansvaret for sykefraværsoppfølging av sine ansatte. Dette arbeidet blir
stadig bedre. Personal har det overordnede ansvaret for sykefraværsoppfølging, og refusjoner. Dette arbeidet som fra Personalenhetens side omfatter sykefraværsoppfølging,
refusjoner, NAV, dialogmøter mv krever mer ressurser. Det anslås at enheten bruker ca 6070% av et årsverk til dette.
Arbeidet med Medarbeiderskaps-prosesser ble igangsatt ved noen avdelinger ved
sykehjemmet.
Statistikk 2019 Kommunikasjon:
Antall innkommende telefonhenvendelser til Servicetorgets telefonkø i 2019 var 17.697. Det gir et
gjennomsnitt på 71 telefonhenvendelser per dag. Disse svares enten ut ved Servicetorget eller settes
videre til saksbehandlere og/eller andre i kommunen.
Facebook:
Siden 1. mars 2018 har antallet personer som følger Enebakk kommune på Facebook økt fra 1434 til
2380, en økning på 946 personer. Facebook er for mange innbyggere i kommunen den foretrukne
kanalen for informasjon om og fra kommunen, og har langt flere følgere enn kommunens hjemmesider.
Statistikk Dokumentasjon 2019
Totalt ble det i 2019 registrert 30.281 dokument.
Dette knytter seg bl.a. til:
Registreringer
Antall nye saker registrert
Registrerte journalposter
Registrerte notater
Saksfremlegg
Politiske saker meldt til utvalg

Antall
1.991
19.633
4.969
233
1.024

Alt papirbasert Personalarkiv ble ferdig gjennomgått, ryddet og arkivert ila høsten 2019. Personalarkiv
etter 1.1.15 er elektronisk. Det ble ila året ryddet 15 hyllemeter av gamle papirarkiv.
Av gamle papirarkiver gjenstår det bl.a. arkiv for skole, helse, barnevern, og teknisk planarkiv. Disse
arkivene er det ikke oversikt over mht eksakt omfang.
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Rådmannskontoret - innovasjon/utvikling:
Store investeringer får konsekvenser for utvikling av tjenestetilbudet. Innbyggerne stiller stadig høyere
krav til kvalitet, kompetanse og skreddersydde tjenester, og forventer å kunne benytte digitale
selvbetjeningsløsninger og andre digitale verktøy i sin kommunikasjon med kommunen uavhengig av tid
på døgnet. Dette gir oss noen utfordringer, men også nye muligheter til å ta i bruk digitaliserte tjenester
og nye arbeidsformer. En slik utvikling setter sitt preg på organisasjonskulturen vår, og vi benytter i
økende grad digitalisering, velferdsteknologi og tjenestedesign som metode i utvikling og forbedring av
tjenestene våre.
Mange av våre systemer inneholder personopplysninger, og det er etablert gode rutiner for å sikre at
lovverket følges på dette området. I 2018 ble rollen som personvernombud i organisasjonen lagt til
kommunens arkivleder.
Microsoft Office 365 er implementert for alle ansatte i kommunen. Dette sørger for at kommunen nå
har en moderne plattform for kontorstøttesystemer som vil bidra til økt mobilitet og effektivitet.
Kommunen har gjennom flere år fått overført stadig flere oppgaver samtidig som det stilles krav til
effektivisering. Dette gjør at Rådmannen og hennes ledere kontinuerlig har fokus på å tilpasse driften av
de kommunale tjenestene til endrede rammevilkår.
Brannen i Familiens Hus har medført et betydelig arbeid i kommunens kriseledelse gjennom hele året
knyttet til å få på plass midlertidige løsninger. Parallelt med dette, startet arbeidet med gjenoppbygging
av et nytt Familiens Hus, et arbeid som fortsetter i 2020 og frem til nytt hus er på plass.

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver
Økonomiavdelingen:
Økonomiavdelingen har som mål å få klart et utkast til 10-årsplan for investeringer og driftsanalyse
(LØP) i 2020. Det er svært viktig at kommunen får et bedre verktøy og grunnlag for å treffe gode
langsiktige beslutninger.
Generelt har antall oppgaver økt hvert år de senere årene, uten økning i bemanning. Dette er spesielt
sårbart ved sykdom. Bedre og mer effektive systemer har vært viktig for å få til god kvalitet på
leveransene.
Budsjettet til enheten er svært stramt i 2020. Det er ikke rom for ekstern kompetanseutvikling eller
vikarer ved svangerskapspermisjoner. Dette stiller store krav til ledelsen for å få opprettholdt god
kompetanse, ta del i utvikling og holde motivasjonen oppe i enheten.
Kommunikasjon, dokumentasjon og personal (KDP):
KDPs hovedutfordring vil for 2020 vil være strammere budsjetter. Reduksjon av ett årsverk fra 2019 til
2020 vil kreve at oppgaver og prosesser i KDP er gjennomgått og kartlagt.
Dette for å finne:
-

nye og smartere måter å jobbe på
ha et kontinuerlig fokus på forbedringer og endringer som kan gjøres
slå sammen oppgaver
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-

slutte å gjøre oppgaver
samarbeide bedre med de øvrige avdelinger

Noen av konsekvensene vil være:
For Arkiv/Dokumentasjon må det plukkes ut enkeltoppgaver ift saksbehandlersystemet
som enten ikke utføres eller må utføres i samarbeide med andre avdelinger.
Digitalisering, journalføring og arkivering av internt produserte dokument vil måtte skje
ved automatisering av oppgaver.
De store ryddeprosjektene må enten utføres av fagavdelingene, eller så vil de ta meget
lang tid.
System for tilgangsstyring i sak/arkivsystem bør gjøres vesentlig enklere
Samhandling med alle avdelingene slik at brukere og innbyggere fortsatt får gode tjenester
Det vurderes redusert telefontid i kommunens servicetorg.
Utviklingsperspektiver KDP:
Tjenestekatalog er tatt bort og tilpasses Enebakk (direkte kostnadsreduksjon), samtidig
som det planlegges:
Skjemaportal legges inn (digitalisering). Dette for å forenkle utfylling av søknader og prosedyrene for publikum
Personal må ha større fokus på hva som etterspørres fra kommunalenhetene og i større
grad sørge for opplæring og lett tilgjengelighet av digitale opplæringsressurser
Junglemap vil bl.a. måtte brukes som opplæringsportal og knyttes til intranett for
gjenfinning
Organisasjonsutvikling gjennom digitalisering av tjenestene og medarbeiderskap som
metode for utvikling av medarbeiderne. Medarbeiderskap handler om å ansvarlig-gjøre og
myndig-gjøre medarbeidere. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid mellom medarbeidere
og ledere, da kommunen er helt avhengig av motiverte, kompetente og tilstedeværende
medarbeidere og ledere for å utvikle et godt arbeidsmiljø og levere gode tjenester til
brukerne
Nytt intranett ferdigstilles tidlig i 2020 for bedre tilgjengelighet for kommunens ansatte,
med eksempelvis publisering av ansatte på nettsidene
I 2021 vil det legges opp til ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor.
Utvikling av medarbeiderskap er ikke et sykefraværsprosjekt. Kommunen prioriteter både
medarbeiderskap og direkte sykefraværsoppfølging da sykefravær koster kommunen
betydelig. Kommunen er også klar over at manglende motivasjon på en arbeidsplass faktisk
koster mer, derfor er det viktig å prioritere medarbeiderskap som kan øke sikre jobbnærværet
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Kultur- og oppvekstavdelingen
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev. bud. hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

Regnskap 2019

Avvik i kr hiå.

207 002
-9 448
197 555
26 406
77 610
14 326
2 383
120 725
-15 624
-24 438
-6 038
-3 159
-49 258
269 022

-1 954
9 448
7 494
-8 334
-637
-5 989
-2 283
-17 243
332
9 206
-3 770
2 756
8 523
-1 226

205 049
0
205 049
18 072
76 973
8 337
100
103 482
-15 292
-15 232
-9 808
-403
-40 735
267 795

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
200-KOS-administrasjon og fellestjenester
205-PPT
210-Kulturtjenesten
221-Ytre Enebakk skole
222-Kirkebygden barne- og ungdomsskole (KIBUS)
223-Hauglia skole
224-Stranden skole
231-Mjær ungdomsskole
241-Ytre Enebakk barnehage
242-Kirkebygden barnehage
243-Flateby barnehage
320-Barneverntjenesten
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
77 656
7 142
12 930
38 972
35 059
16 130
12 800
18 430
10 333
6 406
9 241
23 923
269 022
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80 510
5 960
11 951
36 887
34 318
15 479
12 234
16 568
9 223
6 153
9 235
25 014
263 531

80 131
6 496
12 656
38 661
36 025
16 315
13 295
18 220
10 797
6 327
9 145
19 725
267 795

2 475
-646
-274
-311
967
185
495
-209
465
-79
-96
-4 199
-1 226

3,1 %
-9,9 %
-2,2 %
-0,8 %
2,7 %
1,1 %
3,7 %
-1,1 %
4,3 %
-1,2 %
-1,0 %
-21,3 %
-0,5 %
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Netto lønn
Avdelingen har et netto mindreforbruk på 7,5 mill.
Det har gjennom 2019 vært restriktiv bruk av vikarer i skoler og barnehager. Vikarbehovet har vært
forsøkt løst gjennom omdisponering av andre faste ansatte. Det har også vært en utfordring å skaffe
vikarer til stillinger med spesifikke krav om fagkompetanse slik at vikarer har vært lavere lønnet enn
stillingsinnehaver.
Store deler av vikarkostnadene i barnehagene er vært ført som konsulenttjenester siden det foreligger
rammeavtale med Personalhuset om kjøp av denne tjenesten for barnehagene. Vikarer i Kulturskolen er
også ført som konsulenttjenester da de fleste som benyttes som vikarer innenfor denne tjenesten er
selvstendig næringsdrivende.
Skolene har også i 2019 hatt et antall lærere uten godkjent utdanning fordi det ikke har latt seg gjøre å
rekruttere faglærte lærere i alle undervisningsstillinger. Disse vakansevikarene er lavere lønnet enn
gjennomsnittlig lærerlønn i den enkelte enheten.
Det har også vært vakanse i stillinger i SFO, ved PPT og i Barneverntjenesten deler av året.
I tillegg er bemanningen i kommunale barnehager redusert som følge av endrede barnegrupper og
færre søkere, noe som fører til lavere bemanningsbehov enn budsjettert.
Utgifter
Ved utgangen av året viser utgiftsregnskapet et merforbruk på ca. 17,3 mill.
0,9 mill. er kostnader direkte knyttet til brannen i Familiens Hus.
2,3 mill. er overføringer av tilskuddsmidler fra eksterne tilskudd ytere som ikke er benyttet i 2019 og
derfor er overført til fond.
Administrasjonens utgiftsregnskap viser ved årsavslutningen et merforbruk på 4,7 mill. Merforbruket er
knyttet mot økte utgifter til skoleskyss (1 mill.), økte utgifter til skole/barnehageplasser i andre
kommuner (1,2 mill.), og overføring av statlige tilskudd til private barnehager (2,5 mill.).
PPT har ved årets slutt et merforbruk på 0,4 mill. Merforbruket skyldes behovet for bruk av
konsulenttjenester til saksbehandling pga. stor saksmengde og lovpålagt frist for saksbehandling (0,3
mill.), og kompetanseheving for ansatte (0,1 mill.).
Ved årets slutt viser utgiftsregnskap for enhet kultur, integrering og forebygging merforbruk på 2,3 mill.,
hvor av 1,7 mill. utgjør tidligere omtalte fondsavsetning. Øvrig merforbruk (0,6 mill.) skyldes økte
utgifter til sosialstønad til flyktninger.
Årsregnskap for skoledrift viser et merforbruk i skolene på 2,1 mill. Kostnadene er i hovedsak knyttet til
innkjøp av nødvendig IKT-midler, undervisningsmateriell og lisenser.
Ved årets slutt viser utgiftsregnskapet for de kommunale barnehagene et merforbruk på 1,4 mill.
kroner, hvorav 1,1 mill. kroner skyldes kjøp av konsulenttjenester (vikarer). Øvrig merforbruk er knyttet
til innkjøp av leker/aktivitetsutstyr og IKT-midler.
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Utgiftsregnskap for barneverntjenesten viser et merforbruk på 4,9 mill. Utgiftene knytter seg mot
kostnader til utredning, sakkyndigbistand, økte kostnader til utgiftsdekning for barn i fosterhjem, økte
kostnader til hjelp og bistand både i og utenfor familien.
Inntekter
Avdelingen har ved årets slutt en merinntekt på 8,52 mill.
Brukerinnbetalinger viser merinntekt på ca. 0,33 mill. som følge av flere elever med plass i SFO.
Det er en merinntekt på 9,2 mill. på refusjoner:
2,7 mill. merinntekt som følge av økte refusjoner fra andre kommuner for skole- og
barnehageplasser i Enebakk kommune.
2,2 mill. statlig tilskudd til bemanningsnorm i private barnehager.
2,1 mill. statlig tilskudd til dekning av vikarkostnader i skolene i forbindelse med etter- og
videreutdanning.
1,7 mill. tilskudd til aktivitet i regi av enhet Kultur, Integrering og Forebygging (KIF) som satsing
på skolebibliotek, aktivitet i regi av SLT og etter skoletidstilbud.
0,4 mill. tilskudd til arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage.
0,1 mill. div. aktivitetstilskudd i avdelingen.
Statlige overføringer viser mindreinntekt på 3,7 mill. Avdelingen mottar lavere integreringstilskudd fra
staten som følge av færre flyktninger innenfor 5 årsløpet.
Finansinntekter viser merinntekt på 2,7 mill. Midlene er hentet fra øremerket fond til dekning av utgifter
i prosjekter og lavere statlig overføring til flyktningetjeneste.
Avdelingen har ved utgangen av 2019 et netto merforbruk på 1,2 mill. Dette er avvik som følge av
institusjonsplasseringer gjort av barneverntjenesten i november og desember 2019.

Sykefravær
Fravær

Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

2,28 %
1,99 %

4,59 %
6,25 %

6,87 %
8,24 %

Korttidsfraværet i enheten har gått noe ned fra 2018 - 2019 og ser ut til å holde seg stabilt lavt justert
for sesongpreget sykdom som f.eks. forkjølelse og influensa.
Avdelingens langtidsfravær er høyere ved utgangen av 2019 mot hva det var etter 3.tertial
2018. Tilbakemeldinger fra enhetslederne er at det jobbes godt med sykefraværsoppfølging gjennom IAavtalen, fokus på nærværet på arbeidsplassen, samtaler og tilrettelegging av
arbeidsplasser/arbeidsoppgaver.
Det rapporteres også at fraværet ikke er relatert til arbeidsplass eller arbeidsmiljø. Tilbakemeldinger
tilsier at det meste av langtidsfraværet skyldes kroniske lidelser og planlagte behandlinger.
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Bemanning
Kultur og oppvekstavdelingen
Enhet
Administrasjon og fellestjenester

2018
10,75

2019
10,15

PPT
Kultur, Integrering og Forebygging

7,65
15,91

7,65
15,91

Ytre Enebakk skole inkl. SFO
Kirkebygden barne- og ungdomsskole inkl. SFO

63,57
49,99

62,00
54,39

Hauglia skole inkl. SFO

31,24

31,54

Stranden skole
Mjær ungdomsskole

17,85
23,38

20,03
24,06

Ytre Enebakk barnehage inkl. styrkingsres.
Kirkebygden barnehage inkl. styrkingsres.

19,92
11,00

20,6
11,15

Flateby barnehage inkl. styrkingsres.
Barneverntjenesten

17,20
11,80

16,6
12,80

Sum

280,31

286,88

Administrasjon og fellestjenester: Stilling som læringsmiljøveileder er avviklet i tråd med
kommunestyrets vedtak ved behandling av HP 2019 - 2022, og årsverk for hovedtillitsvalgt for
Utdanningsforbundet er flyttet fra enhetene til administrasjon.
PPT og Kultur, Integrering og Forebygging (KIF) ingen endringer i bemanning fra 2018 - 2019.
Enebakk skolene: Bemanningsendring er knyttet til innføring av lærernorm, økt spesialundervisning og
klassetallsendring på Mjær.
Barnehager: Bemanningsressursen inkluderer 3,72 årsverk styrkingsresurs. knyttet mot barn med
særskilte behov. Bemanning for drift av ordinært tilbud er endret som følge av færre barn og endrede
barnegrupper. Pedagog- og bemanningsnorm er innført.
Barneverntjenesten: Bemanningen økte med en stilling fra 2018 til 2019 i tråd med kommunestyrets
vedtak i sak om HP 2019 - 2022.

Mål
I HP 2019 - 2020 ble følgende mål satt for avdelingen:
Hovedmål: Kultur- og oppvekstavdelingen skal yte gode tjenester innenfor avdelingens tjenesteområder
i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og rammeforutsetninger.
Øvrige mål for avdelingen:
Grunnskole:
Rekruttere, beholde og videreutdanne lærere i henhold til krav om godkjent
undervisningskompetanse i forhold til fag og trinn.
Videreføre drift av ressursteam.
Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner og maler for spesialundervisning.
Kvalitetssikre rutiner knyttet opp mot nytt kapittel 9A i Opplæringsloven.
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Heve kompetansen i PPT og skolene i forhold til utvikling av gode skole- og læringsmiljø.
Videreføre skolebaserte kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i samarbeid
med eksterne kompetansemiljø.
Ny lærernorm oppfylles så langt det er mulig med hensyn til faglært arbeidskraft. Det viser
seg vanskelig å få nok faglært arbeidskraft og med forslaget til budsjett vil det sannsynligvis
måtte søkes fritak fra lærenormen.
Barnehage:
Videreføre kompetanseutvikling i barnehagene med fokus på ledelse, rekruttering av nye
barnehagelærere og økt av kompetanse hos hele barnehagepersonalet.
Videreutvikle likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager.
Styrke barnehagen som læringsarena med vekt på språk-, relasjon-, interkulturell
kompetanse og tidlig innsats.
Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner for samarbeid med PPT, skole, helsestasjon,
barnevernet, barnas hjem.
Videreføre implementering og forankring av den Nye Rammeplan for barnehager.
Implementere og kvalitetssikre pedagognorm og bemanningsnorm knyttet opp mot
endringer i Barnehageloven.
Kultur, integrering og forebyggende ungdomsarbeid (KIF).
Enheten skal jobbe målrettet med integrering, inkludering og aktivisering.
Kulturtjenesten skal jobbe for et aktivt kulturliv og bidra til å skape gode og forutsigbare
vilkår for kommunens organisasjonsliv.
Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturaktivitet i kommunen og
tilby plass til alle elever i grunnskolen som ønsker det.
Enebakk bibliotek skal fremme opplysning og utdanning gjennom formidling ved å stille
bøker og andre medier til disposisjon for alle.
Flyktningetjenesten skal jobbe for å øke kompetansen innen fagfeltet, tilrettelegge for et
godt samarbeid med frivilligheten og næringslivet og være pådriver for å videreutvikle
flyktningeteamet.
SLT m/ klubbene skal ha gode tiltak rettet mot barn og unge og jobbe for at kommunen
skal være et trygt og godt sted å vokse opp.
Fritidssektoren skal gi et tilbud som er i tråd med brukernes ønsker og behov.
Barneverntjenesten.
Rekruttere, beholde og videreutdanne barnevernskonsulenter for til enhver tid å sikre
levering av forsvarlige barneverntjenester til de barna som er i behov av det.
Holde frister for gjennomgang av bekymringsmeldinger.
Holde frister for gjennomføring av undersøkelser.
Oppfylle lovkravene om at alle barn med tiltak skal ha tiltaksplan som evalueres minst fire
ganger per år.
Videreføre intern og ekstern kompetanseutvikling i barneverntjenesten med fokus på
temaene tiltaksplaner og evalueringer, primærvansker og vold/traumer.
Ha god kjennskap til samarbeidsrutinen mellom politi og barnevern i vold- og
overgrepssaker, samt ha en klar felles forståelse av hvor terskelen for akutte plasseringer i
disse sakene ligger.
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Målkort Kirkebygden barnehage
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Målkort Ytre Enebakk Barnehage
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Målkort Flateby barnehage
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Målkort- barnetrinnet KIBUS
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Målekort-ungdomstrinn KIBUS
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Målekort Hauglia Skole
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Stranda skole
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Ytre Enebakk Skole
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Mjær ungdomskole
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Barnevern

Resultat
Grunnskole:
Andelen lærere med godkjent utdanning har gått noe opp slik at målet om rekruttering og
bevaring er delvis nådd. Tilgangen på lærere med godkjent utdanning er lav over hele
landet slik at dette er en utfordring for alle kommuner.
Enebakkskolene har til enhver tid lærere i etter- og videreutdanning for å sikre godkjent
undervisningskompetanse i forhold til fag og trinn.
Lærernorm er innført innenfor tildelte økonomiske ressurser. Økonomien tillater imidlertid
ikke innføring av full lærernorm. I tillegg påvirkes måloppnåelsen av rekrutteringsvansker
og lav tilgang til lærere med godkjent utdanning, noe som fører til at lærernormen delvis
fylles av lærere uten godkjent utdanning.
Driften av ressursteam er videreført, rutiner og maler for spesialundervisning er
gjennomgått og kvalitetssikret.
Skolebaserte kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak er gjennomført og vil bli
videreført også i 2020.
Det har vært gjennomført kompetansehevende tiltak i PPT og skoler i forhold til utvikling
av gode skole- og læringsmiljø.
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Barnehage:
Kompetanseutvikling i barnehagene med fokus på ledelse, rekruttering av
barnehagelærere og en generell kompetanseheving for barnehagepersonalet er igangsatt
og vil bli videreført. I 2019 har fokuset vært mangfold og respekt,
samt relasjonskompetanse.
Arbeidet med utvikling av likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet for alle barnehager i
Enebakk er en kontinuerlig pågående prosess gjennom samarbeid mellom administrasjon,
kommunale og private barnehager.
Barnehagene som læringsarenaer er styrket gjennom implementering av
kompetansehevende tiltak.
Rutiner for tverrfaglig samarbeid er gjennomgått og kvalitetssikret.
Pedagog- og bemanningsnorm er innført.
Kulturtjenesten, Integrering og Forebygging (KIF)
Kulturtjenesten har et godt samarbeid med kommunens frivillige organisasjoner og er en
bidragsyter til aktivitet gjennom økonomisk støtte. Det gis veiledning til søknader om
tilskudd til både offentlige og private tilskudds ytere.
Kulturskolen tilbyr et bredt og godt fagtilbud innenfor dans, musikk og visuell kunst.
Kulturskolen har også et godt samarbeid med kor og korps gjennom både undervisning for
enkeltmedlemmer og dirigenttjenster.
Biblioteket har hatt økte utlånstall gjennom året, spesielt knyttet til barn og unge og
gjennomført en rekke arrangementer for mennesker i alle aldre.
Enheten har god kunnskap om ungdom, miljøer og tilbud, samt god kommunikasjon og
kontakt med mange barn og unge.
Enheten tilbyr aktiviteter til ungdom på fritidsklubbene og har økt aktiviteten i Ytre.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har kontinuerlig fokus på å holde frister og yte forsvarlige tjenester jfr. Lov om
barneverntjenester til barna i Enebakk kommune. Dette viktige fokuset bidro til at vi på
kommunebarometeret for 2018 var rangert blant de 40 beste barneverntjenestene i Norge. I fjor falt
tjenesten en del plasser, på grunn av den uvanlig høye aktiviteten året før. Med gode resultater for 2019
er det grunn til å tro at plasseringen vil se bedre ut igjen ved neste måling.

Aktivitet
Avdeling:
I 2019 jobbet administrasjonen bl.a. med tilrettelegging av kompetanseheving for skoler og barnehager,
tilsyn og dialog med skoler og barnehager, implementering av fagfornyelsen for skolene og ny
rammeplan for barnehager, rapporteringer til statlige instanser.
I tillegg til administrativ saksbehandling ble det i 2019 fremmet 37 politiske saker for behandling. Flere
av disse ble saksbehandlet med bakgrunn i tidligere politiske vedtak.
Det har vært tett oppfølging av bemanningen i enhetene som følge av innført bemanningsnorm og
pedagognorm i barnehagene, samt lærernorm i skolene.
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Avdelingen har hatt høyt fokus på økonomistyring gjennom rutiner for økonomirapportering og dialog
med enhetene.
Grunnskole:
11 lærere var ferdige med etter/videreutdanning sommeren 2019. 11 lærere startet
etter/videreutdanning høsten 2019 og er forventet ferdige sommeren 2020.
Arbeidet med innføring av 1 - 1 PC/Ipad for alle elever på alle trinn er godt i gang og forventes å være
implementert fra skolestart høsten 2020
Alle skolene har hatt høyt fokus på tilpasset opplæring, tidlig innsats for småskoletrinnene, og elevenes
mestring.
Ytre Enebakk skole har hatt fokus på best mulig utnyttelse av arealene for skoledrift, SFO, og forsterket
avdeling med tanke på undervisning, elevaktivitet og elevenes behov. Det er bygget gapahuk som
benyttes i forbindelse med uteskole. Skolen har i 2019 hatt høyt fokus på å finne gode tiltak for å gjøre
enkeltelever tryggere på skolen. Det har vært benyttet ekstern konsulenthjelp til å gi kompetanseheving
innenfor traumebevisst omsorgspedagogikk og pedagogisk mestring av vold mot ansatte fra elever.
Kirkebygden barne- og ungdomsskole har jobbet med å spleise barne- og ungdomstrinn sammen, og å
se hvordan ansatte kan utnytt hverandres styrker. Det er innført mobilfri skole fra august 2019 på
ungdomstrinnet, og det er fokus på alternative aktiviteter i friminuttene.
Hauglia skole og Stranden skole jobbet tett om bl.a. nasjonale prøver og vurdering, samt overgangen
mellom skolene. Skolene har også hatt felles rektor høsten 2019. Hauglia skole har startet et
samarbeidsprosjekt med biblioteket om utvikling av skolebibliotek.
Stranden skole er med i Trivselslederprogrammet, som er et positivt tilskudd til det sosiale miljøet blant
elevene, og som gir de elevene som er trivselsledere god trening i å ta ansvar.
Mjær ungdomsskole har fortsatt sitt arbeid med klasseledelse, forberedende implementering av ny
lærerplan, og Vurdering For Læring (VFL) har vært utviklingsområdet også i 2019. Skolen har også gjort
endringer i forhold til organisering av team og økt frekvensen på fagseksjonsmøter for å styrke
erfaringsdeling mellom lærere.
Skolene har gjennomført ulike elevaktiviteter som FN- dag, karneval, dager med fysisk aktivitet,
sceneprosjekter, 17. mai, felles skoleavslutning på tvers av trinn, førjulskos og hatt forestillinger i regi av
Den Kulturelle Skolesekken (DKS).
Barnehage:
Administrasjonen har tilrettelagt for og gjennom ført samarbeidsprosjekter om kompetanseheving for
kommunale og private barnehager. Bl.a. er det inngått samarbeid med Høyskolen i Østfold som har
gjennomført samlinger/kompetansehevingssamlinger med fokus på mangfold og respekt, og
relasjonskompetanse. Dette arbeidet videreføres i 2020.
Det er gjort endringer i sammensetning av personalet i de kommunale barnehagene som følge av
endrede barnegrupper og innføring av pedagog/bemanningsnorm.
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De kommunale barnehagene har gjennomført kompetanseheving i samarbeid med ekstern
samarbeidspartner STYD. Kompetansehevingen har hatt fokus på lekemiljøer og voksenrollen.
Ytre Enebakk barnehage jobber fortsatt med å implementere fokus på «den røde tråden» i forhold til
det pedagogiske arbeidet. Tydeliggjøre og styrke lederrollen har vært fremtredende i arbeidet med
personalgruppen. Det er blitt gjennomført 5 personalmøter, og 5 planleggingsdager. Barnehagens
hovedtema for barnehageåret 2019/2020 har vært "Fortellerglede". Dette temaet favner områder i
Rammeplanen.
Kirkebygden barnehage har hatt språk, kommunikasjon og tekst, mangfold og gjensidig respekt som
hovedsatsingsområder i 2019. I dette arbeidet jobber de ansatte med de gode samtalene, å lese bøker
og språklek i hverdagssituasjoner. Det har vært gjennomført personalmøter, og 5 planleggingsdager.
Flateby barnehage gjennomførte 2 foreldremøter i 2019, og foresatte får tilbud om minst 2 samtaler i
året. Fokus i 2019 har vært relasjoner og relasjonsbygging, barns språkutvikling, utvikling av sosial
kompetanse, og tilstedeværende/engasjerte voksne. «Tellus» er fremdeles hovedtema og dette
barnehageåret fokuseres det på de 4 elementene.
I ledergruppen har det blitt jobbet videre med utvikling av lederrollen med fokus på pedagogisk
didaktisk planlegging, gjennomføring og vurdering. I tillegg har det blitt jobbet med barns psykiske helse.
Dette tema vil videreføres i 2020. Det har blitt gjennomført 5 personalmøter i året, samt 5 plandager
hvor trivsel har vært et fast punkt.
PP
Det har vært høy aktivitet på å utvikle arbeidsform fra individarbeid til systemarbeid- der dette er
hensiktsmessig, tenke tiltakskjeder, stimulere enhetene til å ta imot veiledning på gitte utfordringer,
framsnakke tidlig innsats og forebygging, samt løfte opp inkluderingstanker og hvilke muligheter dette
gir.
Kultur, integrering og forebygging (KIF)
Kultur søkte og mottok tilskudd fra BUFDIR til igangsetting av prosjekt «Etter skoletid» for alle barn i 5.7. trinn. Tilbudet rulleres mellom Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk, med noen felles aktiviteter midt i
bygda. Tilbudet har vært godt mottatt.
Biblioteket har søkt og mottatt midler til å styrke samarbeidet med skolebibliotekene. Fokuset for
samarbeidet er formidling, samt åpent skolebibliotek på ettermiddagstid på Flateby og Ytre Enebakk.
Biblioteket har gjennomført Sommerles, barnebokbad, samt "Dikt og drap"- prosjekt basert på midler
fra Nasjonalbiblioteket. Kulturtjenesten har gitt veiledning om tilskuddsmuligheter og veiledet i
søknadsprosesser for frivillige organisasjoner. Det har vært en økt pågang i søknader til Aktivitetsmidler
og over 50 barn har nytt godt av tilbudet. I samarbeid med frivillige organisasjoner er det gjennomført
kulturdager med svært godt oppmøte på samtlige aktiviteter. Ferietiltak som sommerkulturskole,
sommertur i regi av fritidsklubbene og vinter/høst LAN er gjennomført. Kulturskolen har deltatt på ulike
prosjekter med UngMusikk og UngKunst, hatt praksisstudenter fra Norges Musikkhøgskole, avholdt
huskonserter, skolekonserter, innslag på kommunestyremøter og tradisjonell Luciakonsert.
Integrering/flyktningetjenesten har revidert handlingsplan og styrket arbeidet mot de flyktningene som
strever med å integreres i samfunnet via jobb og skole. Tjenesten har hatt samarbeid med Norasonde
om introduksjonstilbudet. I 2019 var det 37 flyktninger under oppfølging. Flertallet av disse er i aktivitet
enten på grunnskole, videregående skole, høyere studier eller i jobb. Det er ikke bosatt flyktninger i
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2019. Det er gitt tilsagn om øremerkede midler fra IMDI, med kr 432 937,-. Det er satt inn ekstra tiltak
der det har vært nødvendig for å styrke oppfølgingen av de som ikke er i aktivitet. Det har vært møte
med brannvesenet og laget avtaler for befaring i boliger, kurs i brannvern og brannvernøvelser. Dette
ble utsatt grunnet brannen i Familiens Hus.
Forebygging/SLT har videreført tiltaket Se meg Bry deg, og gjennomfører foredrag om nettvett/sosiale
medier/bildedeling på nett for elever og foresatte. Enheten har fortsatt tiltak for forebygging av
barnefattigdom med utdeling av utstyr til fysisk aktivitet. Det er fremdeles fokus på oppfølging av
ungdommer og «unge voksne» i risikosonen (rus, kriminalitet, arbeidsledige, drop-out) og jobber aktivt
for å forhindre utenforskap.
Barneverntjenesten
2019 har vært et relativt rolig år i barneverntjenesten, hvilket var heldig med tanke på brannen i
Familiens hus og det særdeles aktive året før. Antall mottatte bekymringsmeldinger i 2019 var 105. Så
lavt har antallet bekymringsmeldinger ikke vært siden 2010. Det er god grunn til å tro at 2018 var et
unntak, og at barneverntjenesten kan regne med høye antall bekymringsmeldinger de neste årene.
Barneverntjenesten mottok 105 bekymringsmeldinger i 2019. Dette er et svært lavt antall,
sammenlignet med de foregående årene. Antallet innkomne bekymringsmeldinger i 2018 var 179, i 2017
var antallet 146, i 2016 149 og i 2015 kom det inn 159 meldinger. Som vi ser er det altså en stor nedgang
i 2019. Det er grunn til å tro at dette er tilfeldig. Det lave antallet innkomne saker førte i 2019 til at antall
barn per barnevernkonsulent var håndterbart. De grønne feltene i målekortet viser dette.
Barneverntjenesten oppfylte i stor grad målene om å holde frister og ha hoveddokumentene på plass.
Målekortet viser noen av de essensielle lovpålagte oppgavene.

Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver
Avdelingsnivå:
Store deler av 2020 vil handle om å finne gode løsninger på tjenesteyting tilpasset kommunens
økonomi. I tillegg skal det opprettholdes høyt fokus på saksbehandling, oppfølging av vedtak og
utvikling/revisjon av planverk. Det arbeides mot en dreining fra skole / barnehage til en mer helhetlig
oppveksttenkning.
Også i 2020 vil det være høyt fokus på kompetanseheving i skoler og barnehager. Implementering av
læreplanfornyelsen vil kreve mye av skoleledere og lærere. Kompetanseheving og rekruttering må ses i
sammenheng med den nye læreplanen for å sikre undervisningskompetansen i alle fag.
Innføring av full lærernorm anses også å være utfordrende i 2020 knyttet både til økonomi og til
erfaringsvis lav rekruttering.
Synkende barnetall i Enebakk gjør at det blir færre søkere til barnehageplassene i kommunen generelt.
Det må derfor tenkes kreativt i forhold til å få nok søkere til de kommunale barnehagene i årene
fremover. Kvaliteten i de kommunale barnehagene vil være avgjørende inn i dette arbeidet. Situasjonen
vil gi utfordringer i forhold til tilpassing av personalgruppene. Prognoser tilsier at det vil være
overkapasitet av barnehageplasser i kommunen de nærmeste årene.
Det jobbes med å få på plass en felles digital plattform for barnehagene. Dette vil forenkle og
forbedre informasjonskanalen til foresatte.
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PPT
Tjenesten er i ferd med å jobbe mer systembasert, enn individbasert. Det kan skape utfordringer når
PPT i sterkere grad ønsker å være delaktig i barnehagen- og skolens pedagogiske tilnærming til barn og
unge, samt organisering av forholdene i hverdagen. Det er et mål å dreie spesialundervisning og
ekskludering mer over mot bedre tilpasset undervisning og inkludering. PPT har i 2019 brukt tid på indre
kompetanseheving som innebærer å stå rustet til å forbedre og heve kompetansen i enhetene.
Fagfornyelsen 2020 (og NOU 06) velger PPT å se på som gode støttehjul for det forbedringsarbeidet vi
står overfor.
Kultur, integrering og forebygging (KIF):
KIF skal videreutvikle den nye organiseringen for enda bedre kunne samarbeide og styrke arbeidet med
fokus på aktivitet, integrering og inkludering, samt forhindre utenforskap.
Enheten skal utvikle enda flere redskaper for å få folk ut i aktivitet, være deltakende, inkluderende og
skape trygge rammer med spesielt fokus på barn og unge.
Det er et mål å kunne bidra til, og tilrettelegge for gode, inkluderende møteplasser for felleskap, samtale
og debatt, samt å finne hensiktsmessige lokaler for disse møteplassene og aktiviteter. Kommunen har
for tiden et utforende ungdomsmiljø som krever tett oppfølging og tilstedeværelse der ungdommen er,
med fokus på rett tiltak til rett tid og forutsigbarhet.
Ytre Enebakk skole
Fortsatt er arbeid knyttet til elevers trygt og godt skolemiljø utfordrende på YES. Antallet
mobbesaker har gått ned, og skolen tror det handler om bedre systemarbeid for å skape godt
læringsmiljø. Digitaliseringen i skolen krever mye av de ansatte, og det er brukt mye tid på opplæring av
ulike enheter og verktøy med positive resultater. Arbeidet skal videreføres i 2020, særlig i opplæring og
bruk av ulike produksjonsverktøy på Ipad og PC.
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Enheten vil jobbe videre med utvikling av tilpasset opplæring kontra spesialundervisning. Videre er det
spennende arbeid med ny læreplan, tverrfaglig arbeid og organisering av arbeidsåret. Endringsarbeid er
krevende for alle. Det er derfor viktig at det føles meningsfullt og nødvendig. Det jobbes godt med
skolens og elevenes psykososiale miljø. Det er likevel utfordringer som det skal jobbes videre med.
Hauglia skole
Enheten har ansatte i midlertidige undervisningsstillinger grunnet manglende kvalifikasjoner. Skolen har
også få lærere som er godkjent for å undervise i mer enn 1.klasse av de som er fast ansatt. Grunnen er
at skolen ikke får kvalifiserte søkere ved utlysning av ledige stillinger, og at noen av dem ble ansatt for
en del år tilbake.

Stranden skole
Det skal være tett samarbeid mellom Stranden og Hauglia skole om innføring av nye læreplaner, samt
overgangen fra 4. til 5.trinn. for elevene. Det jobbes med å sette overføringsmøter og treffpunkter i
system for å lette overgangen.
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Mjær ungdomsskole
Skolen skal ha fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering. God kvalitet på
utviklingssamtaler (fokus i forhold til elevenes psykososiale situasjon på skolen) og elevsamtaler med
fokus på klare og tydelige mål for den enkelte elev. Bedre læringsutbytte i matematikkfaget hvor det er
et utviklingspotensial sett i lys av resultater gjennom avgangseksamen og nasjonale prøver de siste
årene. Videreutvikle basen og ressursteam ved skolen. Det er et mål å bli flinkere til erfaringsdeling
mellom fag og på tvers av fag og team, samt nettverksbygging i første rekke mellom ungdomsskolene i
kommunen. Skolen skal ha fokus på utvikling av planer som fungerer som et godt verktøy for både
elever og lærere.
Ytre Enebakk barnehage
Fremover vil det være viktig å ha en plan for hvordan barnehagen bruker pedagogressursene til det
beste for barna. Det skal være økt kvalitet i barnehagen med økte pedagogressurser. Økt
pedagogressurs fører til økt plantid slik at utfordringen ligger i å finne gode løsninger på
voksentettheten innenfor normene. Det vil være nødvendig å se på rehabiliteringen av bygg 1 (eldste
bygget fra 1977). Bygget begynner bli veldig slitt, og det er stor forskjell på bygg 1 og bygg 2 i Ytre
Enebakk barnehage.
Kirkebygden barnehage
Det er utfordringer knyttet til potensiell nedleggelse av Kirkebygden barnehage fra august 2021. Det gjør
det utfordrende å rekruttere foreldre og barn til barnehagen da det er usikkerhet knyttet til om de
kanskje må bytte barnehage om et år. Det skaper også usikkerhet og utrygghet blant de ansatte.
Flateby barnehage
Barnehagen skal jobbe videre med å videreutvikle gode lekemiljøer i barnehage som bidrar til utvikling
av god psykisk helse. Tellus vil fortsatt være hoved temaet dette året og de voksne skal reflektere over
hva det betyr å være tilstedeværende og engasjert i møtet med barna.
Utfordringen fremover vil være å utarbeide gode rutiner for å sikre nok voksne tilstede i barnehagen til
enhver tid. Det er en utfordring å få gjennomført plantiden for pedagogene i barnehagen uten at det
settes inn annet personale i denne tiden. Det vil bli jobbet med å øke resultatene på
brukerundersøkelsen. Områdene med dårligst tilfredshet er inne og ute miljøet og informasjon til
foresatte. Det er et behov for oppgradering av byggene og uteområdene i barnehagen.
Barneverntjenesten
2019 har vært et relativt rolig år for barneverntjenesten i Enebakk, men det er ingenting som tyder på at
dette er vedvarende. Det mest realistiske vil være at det kommer nye svært aktive år, slike som 2018 og
i 2015. Foruten fjoråret har antallet bekymringsmeldinger økt for hvert år som har gått, og kravene fra
myndighetene og Fylkesmannen til hva barneverntjenesten skal utføre og håndtere øker parallelt. Fra
2022 vil BUF-etat bygges ned og kommunene får økt ansvar for barnevernstiltakene. Dette er det viktig
at Enebakk kommune er forberedt på. Per i dag bruker Enebakk kommune enorme summer på å kjøpe
private tjenester til barnevernsformål, fordi kommunen ikke har nok egne ansatte til å utføre
familieterapeutiske oppgaver og veiledning til familier. Det anbefales å ansette flere egne
familieterapeuter/miljøarbeidere i barneverntjenesten, alternativt å samarbeide om en «tiltaksbank»
mellom tjenestene i Familiens hus.
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Helse- og omsorgsavdelingen
Beløp i 1000

Rev. bud. hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

Regnskap 2019

Avvik i kr hiå.

179 414
-11 205
168 209
12 242
35 473
12 278
1 325
61 317
-12 243
-9 707
-21 169
-1 375
-44 493
185 033

-14 318
10 552
-3 766
-2 429
-1 782
-601
186
-4 626
522
3 042
510
-2 560
1 513
-6 880

165 096
-653
164 443
9 812
33 690
11 677
1 511
56 690
-11 721
-6 665
-20 659
-3 935
-42 980
178 154

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
300-HOS-administrasjon og fellestjenester
310-Helsetjenester barn/unge
341-Psykiatritjenesten
342-Re-/habiliteringstjenesten
350-NAV
360-Enebakk sykehjem og hjemmetjenester
372-Tilrettelagte tjenester
380-Forpleining
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
22 803
9 772
7 778
6 033
16 844
70 973
45 198
5 632
185 033

22 825
8 499
6 765
6 393
15 866
71 236
44 207
6 125
181 916

24 214
8 497
7 687
6 424
16 328
67 137
42 639
5 228
178 154

1 411
-1 276
-91
391
-515
-3 837
-2 559
-404
-6 880

5,8 %
-15,0 %
-1,2 %
6,1 %
-3,2 %
-5,7 %
-6,0 %
-7,7 %
-3,9 %

Netto lønn
Lønn korrigert for sykelønnsrefusjoner viser en merkostnad på ca. kr 3,8 mill. hittil i år.
For turnusenhetene er kostnadene hovedsakelig knyttet til pasienter/brukere som i perioder krever
ekstra bemanning.
Alle turnusenhetene har merkostnader på lønn som følge av lite eller ingen budsjetterte midler til
vikarer i arbeidsgivers sykepengeperiode. Turnusenhetene må ta inn vikar fra første dag.
Andre enheter har besparelse som følge av midlertidig ledige stillinger og refusjoner ved sykefravær
uten at det tas inn vikarer. Besparelsene dekker delvis merkostnadene ved enhetene nevnt ovenfor.
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Utgifter
Andre driftskostnader enn lønn viser et merforbruk på ca. kr 4,6 mill.
Merkostnader knyttet til brannen i Familiens hus utgjør ca. kr. 1,3 mill.
NAV har et merforbruk på overføringer til andre som skyldes omlegging av ordningen
arbeidsavklaringspenger (AAP). Gradvis vil antallet brukere av denne statlige støtteordningen måtte
over på andre kommunale ytelser.
Hjemmetjenesten og sykehjemmet har merkostnader til ekstra innleie av sykepleiere fra vikarbyrå.
Sykepleiere leies inn når det er helt nødvendig for å opprettholde et minimum av denne kompetansen.
Forpleining har merkostnader som følge av at mange beboere har behov for spesialtilpasset mat, samt
at kostnadene til råvarer har økt de siste årene uten at dette er kompensert.
Tilrettelagte tjenester har merkostnader til kjøp av BPA fra private aktører. Merkostnadene gjelder
administrasjonskostnader som ikke dekkes av refusjon for ressurskrevende brukere. I tillegg kommer
økte kostnader på eksisterende kjøp av plasser og tilbud til nye brukere.
Refusjoner fra fylkesmannen i Oslo og Viken til opptrappingsplan for psykologer i kommunene er satt av
på fond. Dette drar opp merforbruket på driftskostnader, men går i null når inntektene tas med (Se post
nedenfor).
Inntekter
Driftsinntektene viser en merinntekt på ca. kr 1,5 mill.
Merinntekten skyldes i hovedsak refusjoner fra fylkesmannen i Oslo og Viken til opptrappingsplan for
psykologer i kommunene m.m. Inntektene er satt av til fond og motsvares av tilsvarende utgifter.
Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten har merinntekter på brukerbetalinger og Helse barn og unge
har merinntekter på tilskuddsmidler. HOS-administrasjon og fellestjenester og Re-/Habilitering og
Friskliv har inntektssvikt som reduserer merinntektene for avdelingen.
Driftsresultat
Merkostnad i 2019 på ca. kr. 6,9 mill. Av dette utgjør kostnader knyttet til brannen i Familiens hus ca. kr.
1,3 mill.

Sykefravær
Fravær

Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

2,33 %
2,42 %

8,30 %
7,95 %

10,62 %
10,37 %

Sykefraværet for HOS-avdelingen var 10,37 % i 2019. Det er en marginal reduksjon fra 2018. Av dette
utgjorde egenmeldt korttidsfravær ca. 2,42 %. Hovedvekten av fraværet skyldes følgelig langtidsfravær. I
henhold til intensjonene og forpliktelsene i IA avtalen, arbeides det systematisk og målrettet med å
redusere fravær og legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne.
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Bemanning
Ansvar
3000

Administrasjon og fellestjenester

2018
10,58

2019
10,58

3010
3041
3042

Helsestasjon barn/unge

13,9

13,9

Psykisk helsearbeid og rus
ReHabilitering og FriskLiv

12,6
9,2

12,6
9,7

3050
3060

NAV
Enebakk Sykehjem

8,0
61,76

8,0
63,99

3071
3072

Hjemmetjenesten
Tilrettelagte tjenester

26,66
53,54

28,08
50,8

3080

Forpleining

5,93

5,93

202,17

203,58

Sum

Enhet for rehabilitering og friskliv fikk i 2019 tilført 0,5 årsverk som hjelpemiddeltekniker. Sykehjemmet
økte med 3 årsverk på Kopås, og reduserte 1 årsverk med enhetsleder fra 1.7.2019. Hjemmetjenesten
økte med 1,4 årsverk med ressurser bevilget i budsjett for 2019. Enhet for tilrettelagte tjenester har i
løpet av året redusert med 0,8 årsverk vernepleier og 1,9 årsverk assistent.

Mål
Helsestasjon barn/unge
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Re-/Habilitering og Friskliv

NAV

Sykehjemmet
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Hjemmetjenesten
Fokusområder

Produksjon/kvalitet

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes med innenfor dette
fokusområdet?

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter ressursene best
mulig slik at direkte brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i hjemmetjenesten

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt omfattende
bistandsbehov, skal ved utskrivning fra sykehus eller
sykehjem få en særskilt vurdering av sine grunnleggende
behov, slik at mangler her blir fulgt opp

K-HT.2.1 Utfylte HPH skjema

K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor områdene:
Palliasjon, Sårbehandling og psykisk
helse/demensomsorg.

Ansatte som er i faggruppene har vært på kurs innenfor sitt
fagområde. Faggruppene representerer palliasjon, sår og
psykisk helse/sår

K-HT. 3.2. Kompetanseheving innenfor klinisk sykepleie,
herunder faglige prosedyrer samt refleksjoner

Interne kurs gjennom samarbeidende organer samt interne
refleksjoner en dag hver annen uke. (minimum en halv time)

K-HT.4.1 Avviksmeldinger, som er lukket, skal i den
løpende drift brukes til forbedringer, endringer eller
avklaringer

K-HT.4.1 Lukkede avvik og tilhørende tiltak bidrar til
nødvendig praksisendring.

Oransje

Resultatet i
året 2019

Rødt

Sammenligning av fordelt tid med vedtaktstid

45 %

40 %

38 %

0

% antall av nye brukere

70 %

50 %

30 %

0%

2

1

0

1

2

1

0

2

4

2

Antall gjennomførte kurs per år per enkelt faggruppe

K-HT.5.1 Nyansatte skal sikres adekvat og tilsrekkelig
opplæring.

Antall ganger i månden gjennomført kurs/refleksjon
Rapporter genereseres på lukkede avvik og det evalueres
hvorvidt tiltak er iverksatt og om de har ført til forbedring.
Det måles i antall ganger i løpet av et år dette tas opp på
personalmøter
Antall av nyansatte i % som har gjennomført enhetens
K-HT.5.1 At nyansatte har gjennomført nødvendig opplæring
opplæringsprogram.

K-HT.6.1 Tidelig kontakt med kreftsykepleier for
ivaretakelse av helhetlig pasientforløp for henviste
pasienter med en kreftdiagnose.

Kontakt opprettet mellom kreftsykepleier og pasient og/eller
Hvor mange dager etter diagnosetidspunket er det
pårørende
opprettet kontakt med kreftsykepleier.

K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging av omsorg ved
livets slutt i hjemmene gjennom konstruktiv vurdering av
tilbakemeldinger fra de etterlatte.

At etterlatte har fått tilbud om en etterlattsamtale

K-HT.6.3 Sikre kvaliteten på oppfølging av de etterlatte. De
etterlatte skal få mulighet til å samtale med
Når er etterlattsamtalen holdt
kreftsykepleier for å stille spørsmål og reflektrere omkring
sykeleiet og dødsfallet de har opplevd.

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Gjennomgang av jorunal over hvor mange etterlatte som
har hatt samtale med kreftsykepleier eller palliativ
sykepleier

Hvor mange uker etter dødsfallet er etterlatt samtalen
holdt

90 % 80-89%

1
0-79%

30 dager
51 dager og
eller under 31-50 dager over

90 % 70-89%

4 uker eller
under
5-6 uker

Under 70 %

6-10 uker

Tilrettelagte tjenester
Mål for bokollektivene:
Det gis et kvalitativt godt bolig- og avlastningstilbud til barn og voksne med nedsatt
funksjonsevne, hvor både brukere og ansatte har det bra og de trives og utvikler seg
Enheten har en åpen og inkluderende dialog med pårørende hvor deres ønsker og behov
er ivaretatt.
Mål for Tiltak funksjonshemmede:
God ivaretakelse av brukere og ansatte/ oppdragstakere
Implementere tiltak i vedtatte planer og strategier
Enheten har sikret å nå disse målene ved følgende tiltak:
Personell som yter tjenester i bokollektivene:
Personal/ brukermøter minimum annenhver mnd., eller ved behov, alle nyansatte følger
fast opplæringsforløp og sjekklister for dette er utformet. Det er avholdt jevnlige kurs i
aktuelle temaer.
Brukere som mottar tjenester i bokollektivene:
Alle brukerne i bokollektivene har vedtak om praktisk bistand og opplæring. Hver enkelt
beboer har individuell dagsplan og egen primærkontakt.
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Forpleining

Resultat
Helsestasjon barn/unge
Siste oppdatert målekort i forbindelse med årsmelding. Målekortet viser dårligere resultater iht.
hjemmebesøk fra jordmor og særlig fra helsesykepleier.
Mål: Hjemmebesøk fra jordmor etter hjemreise fra sykehus, innen 3 virkedager- 75 %, innen 5
virkedager- 5 %.
Oppnådd: 64% innen 3 dager og 17 % innen 5 dager.
Mål: Hjemmebesøk fra helsesykepleier innen 10 dager- 90 %, innen 2 uker- 10 % og over 3 uker -0%.
Oppnådd: 64 % innen 10 dager, 18 % innen 2 uker og 18 % innen 3 uker.
Enheten hadde høyt sykefravær i 2019. Tjenesten sliter med å rekruttere helsesykepleiere både i korte
vikariater og faste stillinger. Ubesatte stillinger påvirker drift og tilbudet til innbyggere blir redusert.
Helsestasjonsprogrammet blir delvis utført ifølge ny nasjonal retningslinje for helsestasjon og
skolehelsetjeneste. Flere oppgaver ble nedprioritert, bl.a. "hjemmebesøk" blir gjennomført som nyfødt
samtale på helsestasjon.
Re-/Habilitering og Friskliv
Resultat: Enheten har hatt god måloppnåelse i 2019 i forhold til måleskjema og hovedmålsettinger
knyttet til tjenesteproduksjon, brukertilfredshet og forebyggende fokus.
Ventetid for pasient-brukere i «prio gruppe 1» er maks 1 uker før tilbud igangsettes, for andre grupper
varier det noe, men gjennomsnittlig ventetid før tiltak er igangsatt er 2-6 uker. For tjenestemottakere
ved Enebakk Fysioterapi (private driftsavtaler) så har ventetid variert en god del i løpet av året,
gjennomsnittlig ventetid mellom 2- 10 uker før tilbud igangsettes for de som ikke har akutte behov. Tall
over driften i tjenesten viser at antall tjenestemottakere i de ulike brukergruppene ikke er endret i stor
grad. Fokusområdet forebyggende tiltak, så har vi i løpet av 2019 fått utvidet til flere trenings grupper,
primært for eldre med fokus på å opprettholde funksjonsnivå og kunne mestre å bo i egen bolig med
eller uten tilrettelegging.
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NAV
Digitaliseringen i NAV har bidratt til at brukerne i langt større grad ikke fysisk trenger å møte opp på
lokalkontoret. Oppfølging skjer i hovedsak via digital aktivitetsplan. Fra 2020 vil også de som søker
sosialhjelp kunne benytte det elektronisk via DigiSos. Intensjonen er å benytte mindre tid på
saksbehandling og mer tid på oppfølging. Ønsket effekt er at oppfølgingen blir mer spisset i forhold til
den enkelte bruker.
Fortsatt stort fokus på unge under 30 år, disse skal prioriteres i forhold til aktivitetskravet. Økt bruk av
oppfølgingsmetodikken hvor bruker skal sikres riktig innsatsbehov etter § 14 A.
Overordna strategier er inkluderingskompetanse og markedsarbeid. Sentrale føringer er at NAV lokal
skal ha mer ledelse og mindre styring. Her vil vi jobbe for å lage lokale samarbeidsavtaler som vi erfarer
er det som skal til for å gi mennesker muligheter ut i jobb.
Det må jobbes kontinuerlig med kompetansehevende tiltak for ansatte.
Arbeidsmarkedet er bra, men vi ser at mange av våre brukere ikke kan nyttiggjøre seg det på grunn av
manglende kompetanse.
Sykehjemmet
Det har i 2019 vært for liten tid til strukturert nyansatt opplæring hvilket vil være i fokus for 2020 og
etablering av forbedrede rutiner herunder.
Tiltak ved underernæring og overernæring innsettes der dette er aktuelt og forsvarlig
Når det gjelder aktiviteter, har sykehjemmet vært uten aktivitør gjennom hele året noe som har påvirket
hyppigheten og kvaliteten av aktivitetene. Aktiviteter har vært utført men ikke i like stor grad som ved
egen ansatt aktivitør til å bistå og planlegge arbeidet. Aktiviserings- og frivillighetskoordinator er ansatt
fra og med 2020
Det har vært lite tid til medarbeidersamtaler på Ignagard hvilket nok skyldes at det har vært en del
utskifting av lederrollene i løpet av 2019.
Hjemmetjenesten
Når det gjelder ATA (ansikt til ansikt) tid har programmet som var mulig å benytte gått ut og finnes ikke
lenger i rimelig versjon. Her må det vurderes hvorvidt det er mulig å opprettholde dette målet og om
målet bør tas ut.
Helhetlig pasientforløp er ressurskrevende å følge opp, men vi tilstreber å få dette til med en litt annen
tilnærming. Det jobbes fortsatt med at personer med sammensatte behov blir fulgt opp på en
tilfredsstillende måte.
Tilrettelagte tjenester
Tjenesten har i år hatt en mer stabil drift gjennom året. Det er lagt om fra å jobbe hver 4 helg til å jobbe
hver 3 helg, det har vært arbeidskrevende. Det klares å avholdes jevnlig tre partsmøter i alle boliger. Det
er en avdelingsleder som har vært borte i nesten hele 2019, men det er nå ansatt en ny
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avdelingsleder. Fagansvaret for kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er overført til
enhetsleder. Det er pr. tiden 4 vedtak på tvang, det samarbeides godt med habiliteringstjenesten.
Forpleining
Overforbruk på budsjett er knyttet til mat og reparasjoner av nødvendig produksjonsutstyr.
Cateringvirksomheten har hatt en nedgang fra foregående år. Se resultater i målekort.

Aktivitet
Administrasjon og fellestjenester
Arbeidsmengden ved forvaltningsenheten er krevende og går ut over nødvendig kartlegging av
tjenestebehov hjemme hos bruker eller i sykehus før tjenester tildeles.
Enebakk kommune deltar i velferdsteknologiprosjekt i Follo hvor målet er å finne en felles plattform for
satsningsområder innen velferdsteknologi. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2019. Parallelt med
dette er det lagt fram en plan for velferdsteknologi i Enebakk kommune.
Legevakt på dagtid ved Enebakk legesenter ble avsluttet fra 10.01.2019. Daglegevakten er flyttet til Follo
LMS legevakt og Nedre Romerike legevakt. Etter en innkjøringsperiode med litt misforståelser både hos
publikum og ambulansetjeneste er erfaringene så langt er gode.
Fra 01.06.2019 åpnet nytt legesenter, Legene i Ytre i Ytre Enebakk med 4 fastleger. Enebakk legesenter
i Kirkebygda fortsetter med 5 fastleger. Med dette er kapasiteten for fastlegene økt med 1100
innbyggere på listene. Ledig kapasitet pr desember 2019 er 850.
Helsestasjon barn/unge
Helsestasjon har høy aktivitet, og opplever økning av ekstrakonsultasjoner utover ordinært
helsestasjonsprogram. Liggedøgn på barselavdeling er forkortet betraktelig de siste 3 årene, som fører
til tettere oppfølging knyttet til blant annet amming og vekt hos nyfødte. Jordmor gir tilbud om
deltagelse i foreldreforberedende gruppe i samarbeid med psykolog. Helsestasjonen arbeider med økt
fokus på tilknytning og samspill, hvor det blant annet tilbys foreldreveiledningskurs (COS kurs) flere
ganger per år.
Tjenesten erfarer også at flere foreldre sliter psykisk og har behov for oppfølging innen psykisk helse på,
et lavterskels nivå. For å imøtekomme dette behovet er det ansatt psykiatrisk sykepleier i enheten. Vi
ser at dette tilbudet har vært etterspurt og benyttet i stor grad.
Aktivitet innenfor skolehelsetjenesten er høy og økende, spesielt psykisk helse både ved barne- og
ungdomsskolene. Stor pågang av elever med psykiske- og atferdsvansker, samt rusproblematikk.
Flere ungdommer har benyttet seg av tilbudet om ruskontrakt. Skolehelsetjenesten har inngått
samarbeid med skolen og politi om kveldsskole for elever og foresatte med blant annet tema: rus,
holdninger, grensesetting og foreldrerollen.
Erfaringer viser også at mange foresatte har behov for støtte og veiledning i foreldrerollen.
Enheten har ervervet seg nødvendig kompetanse ved at ansatt helsesykepleier har tatt videreutdanning
i Familieterapi. Det gis pr i dag tilbud om foreldreveiledning til foreldre både på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten. Flere familier har benyttet seg av tilbudet om familieterapi, som er et lavterskel
tilbud lett tilgjengelig i kommunen. Målet er blant annet å forebygge og korrigere samspillsvansker -
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både mellom foreldrene alene og hele familien. Tilbudet er etterspurt og benyttes i økende
grad. Tjenesten har også gitt tilbud om par-kurs til foresatte med barn i Enebakk.
Enheten er en viktig aktør i folkehelsearbeidet i Enebakk kommune, da barn og unge er en sentral
målgruppe i dette arbeidet, fordi mye av grunnlaget for helse og helsevanene dannes tidlig i livet.
Tjenesten har en koordinerende rolle i utarbeidelse av folkehelseoversikt i kommunen.
Psykisk helsearbeid og rus
Det har vært sterkt press på tjenesten gjennom året. Det totale antall tjenestemottakere i enheten var i
2019 steget til 177 personer. Tilsvarende tall for 2018 var 130 personer.
Re-/Habilitering og Friskliv
Aktiviteten i enheten er høy på alle våre tjenesteområder. Det har vært jobbet med kompetanseheving
på flere områder, med spesielt vekt på rehabiliteringsfeltet og velferdsteknologi. Vi har også fullført
prosjekter knyttet til tjenesteutvikling innenfor frisklivstilbudet og rehabilitering.
Enheten var i stor grad involvert i arbeide med kommunens første folkehelseplan, og planen ble politisk
behandlet i mars-2019. Arbeid med folkehelseplan og videre implementeringsarbeid, har vedvart
igjennom hele 2019 og krever fortsatt personalressurser særlig fra frisklivskoordinator.
Enheten mottok både i 2018 og 2019 midler fra opptrappingsplan for rehabilitering og har i løpet av
2019 fullført arbeidet med ny rehabiliteringsplan, utarbeidet retningslinjer og håndbok for
koordinatorer og startet på arbeide med å sikre opplæring til alle enheter. Videre prosjekt med å
utvikle et tjenesteforløp for innsatsbasert tverrfaglig hjemme rehabiliteringstilbud er påbegynt i 2019 og
vil fullføres i 2020, og planlagt implementer i vanlig drift i løpet av 2021.
NAV
Enheten ser en økning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Selv med aktive tiltak ble resultatet ca.
515 000 i merforbruk ved årets slutt. Det bes bemerkes at kr 284 000 skyldes utgifter ifm brannen i
Familiens Hus.
Opprettelsen av NAV kontoret følger intensjonen med NAV reformen og det jobbes planmessig og godt.
Enheten har klare målsettinger og resultatene på de fleste områder er svært gode tatt i betraktning den
situasjon enheten har vært i siden april 2019. Dette til tross så har ansatte utført en solid jobb hvor de
har tatt ansvar for sine og andres oppgaver etter behov. Det er knyttet noen utfordringer til enheten
som følge av brann. Ansatte er spredt over flere kontor noe som gjør det krevende både for ansatte og
ledelse. Vi ser imidlertid at alle gjør en flott innsats og at våre brukere blir godt ivaretatt selv om vi er i
en krevende situasjon. Samarbeidet mellom kommune og stat fungerer godt.
Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år gjennomføres. Det er i samarbeid med TEK
etablert et felles prosjekt «Huset» hvor unge under 30 år som mottar sosialhjelp skal møte tre dager per
uke. Trekk i stønad ved ulegitimert fravær.
Kvalifiseringsprogrammet har vært et satsningsområde. Kvalifiseringsprogrammet er ment for personer
som har falt ut av arbeidslivet og som ikke fyller vilkår til andre statlige ytelser. Deltakerne må fylle vilkår
for å bli tatt inn i programmet.
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Sykehjemmet
Det har gjennom året vært et stort press på avdelingene i forhold til å yte tilstrekkelig pleie til alle
beboere grunnet for lav bemanning. Det er dårligere pasienter på sykehjemmet nå enn tidligere hvor
det er mer krevende behov for pleie og utstyr samt mer behov å være flere i stell situasjoner.
Korttidsavdelingen har hatt mange pasienter med innvilget langtidsplass på avdelingen, hvilket har
medført mindre mulighet for å ta imot pasienter med behov for korttidsopphold. Dette har også
medført at korttidsavdelingen har hatt et høyere press på tjenesten grunnet pasienter med behov for
omfattende pleie og stell i tillegg til pasienter med behov for faglige prosedyrer og rehabilitering. Dette
igjen har medført kjøp av plasser utenfor kommunen på slutten av året.
Det har også vært utfordringer knyttet til sykepleiebemanning hvorpå man har måttet leie inn fra
vikarbyrå i perioder.
Hjemmetjenesten
Aktiviteten i tjenesten har vært i henhold til forventninger. Det har dog blitt en økning i sykepleiefaglige
prosedyrer i tjenesten hvilket fordrer at tilgangen på sykepleiere er tilfredsstillende. Det er også
hyppige utskrivelser fra sykehus uten at pasientforløpet er avklart på forhånd som tidvis har vært en
utfordring i forhold til tilrettelegging og planlegging for tjeneste i hjemmet. Det er i enda større grad en
vridning mot at brukere ønsker å være hjemme så lenge som mulig noe som gjør at de som bor hjemme
og mottar tjenester er enda sykere enn tidligere og har i enda større grad mer sammensatte plager og
sykdommer.
Tjenesten har implementert digitale trygghetsalarmer som muliggjør videre utvikling av
velferdsteknologiske løsninger. Installering av elektronisk medikamenthåndtering i form av
multidosedispensere har blitt startet opp og utplasseres i utstrakt grad i årene fremover.
Tilrettelagte tjenester
Vi har fått fire nye helsefagarbeidere i enheten, to til venter på å avlegge fagprøve. En har påbegynt
utdanning og fullfører i 2020.
Forpleining
Ved hovedkjøkkenet på Kopås har arbeidsmengden økt gjennom hele 2019. Produksjon av ekstra
måltider, flest mulig kaker bakt fra bunnen av, kun ferske grønnsaker har bidratt til dette. Kjøkkenet har
produsert middag til ca. 120 brukere daglig. Pr 31.12.19 leverer kjøkkenet middag til 19 hjemmeboende.
Ignagard kafeteria har god omsetning ift. lunsjservering, men cateringvirksomheten har hatt en
nedgang.
Enheten har egen ansatt på postkjøkkenet på Ignagard. Denne ivaretar pasientenes/brukernes behov og
bidrar til god kommunikasjon mellom sykehjemmet og kjøkkenet. Assistenten har daglig ansvar for
tilberedning av frokost og kveldsmat, samt bakst og servering av lunsjmåltid.
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Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver
Helsestasjon barn/unge
Tjenesten ser en markant økning av barn/ungdom som tidlig viser tegn på atferds- og psykiske vansker,
og denne tendensen er økende. Det er tydelig behov for å styrke tilbudet innen psykisk helse og sette i
gang tiltak på et tidlig tidspunkt. Fokus vil videre bl.a. være å utvikle flere gruppetilbud til barn og
ungdom som viser tidlig tegn på psykiske vansker i et mestrings perspektiv. Tjenesten ser også et videre
behov for å styrke kompetansen i fremtiden innen psykisk helsearbeid hos ansatte i skolehelsetjenesten,
for å møte samfunnsmessige utfordringer og krav.
Til tross for nedgang i fødsler, har flere familier i Enebakk sammensatte vansker - som krever ekstra
ressurser fra tjenesten i form av foreldreveiledning og oppfølging av foresattes egen psykiske helse.
Det er store vansker med å rekruttere helsesykepleiere både i faste stillinger og vikariater. Dette med
bakgrunn i kommunens beliggenhet samt stor mangel på helsesykepleiere på landsbasis. Ubesatte
stillinger påvirker driften i stor grad da enheten i utgangspunktet kun har 8 årsverk helsesykepleiere i
helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tillegg fører økt belastning på ansatte over tid til sykefravær og
oppsigelser. For å beholde og rekruttere helsesykepleiere er det nødvendig å sette inn tiltak for å kunne
være en konkurransedyktig arbeidsplass.
Psykisk helsearbeid og rus
Oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten til kommunen merkes. Fagfeltet er bredt, og enheten
er for liten til å kunne etablere faste team for de ulike tjenesteområdene. Arbeidet med å finne en
intern organisering som gir god kvalitet og effektiv tjenesteproduksjon vil fortsette.
Re-/Habilitering og Friskliv
Enheten vil i 2020 fortsatt ha fokus på å følge opp arbeidet med folkehelseplan og rehabiliteringsplan.
Særlig fokus på implementering av innsatsteam/ hjemme rehabilitering i vanlig drift. Enheten ser det
som vesentlig å få utviklet et slikt tilbud for å ivareta statlige føringer i opptrappingsplan for
rehabilitering.
Samtidig må kommunen fortsatt ha høyt fokus på forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper, og
et spesielt rettet mot eldre for å påvirke evnet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig. Forebyggende
hjemmebesøk for eldre, det året de fyller 80 år, er implementert som fast tilbud i løpet av 2019.
Enheten ønsker i løpet av 2020 å se på mulighet til å utvide tilbudet til å kunne tilby minst et temamøte
pr år for eldre over 70 år knyttet til å kunne mestre eget liv i egen bolig, "leve hele livet i Enebakk"
Enheten ser at den største utfordringen fremover, som for alle andre tjenester i HOS, er å drive innenfor
de økonomiske rammene når tjenestebehovet øker pga. demografiske endringen samt forventinger til
høyt tjenestenivå. Vi vet at de økonomiske rammene vil bli trange fremover. Vi har i 2019 hatt
opplæring av frivillige slik at de kan drifte treningsgrupper for eldre som likepersonstilbud og mener det
er vesentlig å ha fokus på endringer i drift som kan være besparende uten at det medfører direkte
reduksjon i kvalitet og tjenestetilbud.
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NAV
Som følge av brannen i Familiens hus er arbeidssituasjonen utfordrende. Likevel opprettholdes
produksjonen i tjenestene bra, med tett oppfølging av brukerne. På landsbasis går ledigheten noe ned,
det er også tilfelle i Enebakk selv om ledigheten her er noe høyere enn i Akershus for øvrig.
Utbetalingene til sosiale stønader er høy i forhold til budsjett og skyldes store utbetalinger til enkelte
brukergrupper, hovedsakelig barnefamilier. Det er fra enhetens side et stort fokus på oppfølging,
veiledning og kvalifisering for å motvirke ytterligere negativ utvikling. Det er imidlertid et langsiktig og
komplisert arbeid da dette er lovpålagte ytelser.
Det er fortsatt økt fokus på kvalitetsarbeid innen kvalifiseringsprogrammet, på aktive arbeidssøkere, på
å bidra til at barn av fattige foreldre gis samme mulighet som andre barn.
Arbeidsmarkedet er bra, men mange brukere kan ikke nyttiggjøre seg det på grunn av manglende
kompetanse.
Det er et tydelig mål at flest mulig av brukere benytter selvbetjeningsløsninger på nav.no. Ønsket effekt
er at oppfølgingen da blir mer spisset i forhold til den enkelte bruker og får en bedre kvalitet i tråd med
digitaliseringen i NAV.
Enheten konstaterer at endring i regelverket på arbeidsavklaringspenger er utfordrende og bidrar til stor
økning i utbetalinger til boligformål og andre bidrag til livets opphold.
Sykehjemmet
Utfordringene i tiden fremover er å tilrettelegge for et godt miljø hvor beboere og ansatte trives. Det
skal være fokus på brukermedvirkning og pårørendearbeid og reformen "leve hele livet" skal bidra til
rettesnoren for mye av arbeidet.
Behovsanalyse for hvordan integrering av velferdsteknologiske løsninger kan implementeres i
avdelingene vil være i fokus. Det vil sees på turnus i enhetene for å se om man kan
organisere bemanning på en annen måte og det vil forsøkes å opprette teambaserte grupper i
bemanningen.
Det vil være fokus på integrering av frivillighet inn i avdelingen gjennom nytilsatt aktiviserings- og
frivillighetskoordinator.
Hjemmetjenesten
Fremtidige utfordringer blir å møte morgendagens omsorg gjennom velferdsteknologi og det å legge til
rette for at de som ønsker å bo hjemme i eget hjem får mulighet til det så langt som mulig. Tjenesten
må rekruttere sykepleiere for å imøtekomme behovet for faglig kompetanse. Implementering av utvidet
velferdsteknologi vil være et fokusområde.
Brukermedvirkning og pårørendeinvolvering samt reformen "leve hele livet" vil være faktorer av
betydning.
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Tilrettelagte tjenester
Det er behov for ny bolig til utviklingshemmede. Det forventes at planer for ny bolig blir vedtatt og at
det bygges 5 nye enheter i Gaupeveien. Planleggingsarbeidet er forventet å starte til høsten.
Forpleining
Enheten jobber kontinuerlig med utvikling av tilbud til brukere av tjenesten. Bruk av ferske, gode råvarer
i produksjonen vil fortsatt ha et stort fokus fremover. Enheten jobber med å holde matsvinn nede og
dette vil fortsatt vektlegges. Pasienter vil i årene fremover ha større behov for spesialkost, noe som vil
føre til ekstra kostnader for enheten.
Fremover vil enheten ha behov for en ny faglært kokk. Arbeidsmengden har økt som følge av ekstra
måltider, samt at det er ønske å kunne produsere alt fra bunnen av, det er ikke mulig med dagens
personalressurser.
Enhetens årsverk har ikke økt, verken før eller etter etableringen av Ignagard Sykehjem og kjøkkenet ble
gjort om til et produksjonskjøkken. Kjøkkenet fikk da totalt færre årsverk, da ansatte ble flyttet til
kantina og postkjøkkenet på Ignagard.
For alle enheter er utfordringen å rekruttere og beholde kompetent personell slik at tjenestene kan
holde en tilfredsstillende faglig kvalitet.
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Avdeling for teknikk og utvikling
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev. bud. hiå.
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

48 606
0
48 606
30 701
9 214
6 791
2 070
48 775
-28 115
-2 045
0
-1 612
-31 772
65 609

Regnskap 2019

Avvik i kr hiå.

49 247
-3 020
46 227
32 167
10 152
7 249
2 081
51 648
-27 280
-2 041
1
-2 303
-31 623
66 252

-641
3 020
2 379
-1 466
-938
-458
-10
-2 873
-835
-4
-1
691
-148
-642

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
400-Teknisk stab
410-Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk
420-Natur, geodata og byggesak
430-Renholdsenheten
450-Driftsenheten
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
4 996
8 339
4 267
15 344
33 306
66 251

5 269
9 278
5 678
14 647
33 678
68 550

4 631
7 305
5 911
15 536
32 227
65 609

-366
-1 034
1 644
192
-1 078
-642

-7,9 %
-14,2 %
27,8 %
1,2 %
-3,3 %
-1,0 %

Netto lønn
Det er stort overskudd på netto lønn. I hovedsak skyldes dette sykefraværsrefusjon. Fraværet gjelder
særlig renhold, boligforvaltning og byggesak. På grunn av vikarkostnader er brutto lønnskostnader
høyere enn budsjettert. Dette motvirkes av permisjoner innenfor arealplanlegging, byggesak og
oppmåling. Brannen i Familiens hus har også gitt innsparing på renhold.
Utgifter
Det er merkostnader knyttet til vedlikehold av kommunale boliger (1
ettersom prosjektene skred frem ble avdekket behov for nye tiltak som det var kostnadseffektivt å gjøre
samtidig. Da det var klart at det ble merkostnader var det for sent å stanse eller nedskalere andre
prosjekter. Et element i dette er at enheten bare hadde halv bemanning i store deler av 2019. De
innsparte lønnskostnadene kompenserer for deler av merforbruket knyttet til boligvedlikehold. Innenfor
bygningsdrift er det merkostnader som skyldes at tiltak som var planlagt å finansieres med
merkostnader knyttet til tømmerdrift som følge av høyt uttak (tilvirkningsavgift) og arbeid med
vedlikehold av skogsveier. Dette oppveies av merinntekter.
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Inntekter
Gebyrinntekter på behandling av innkomne arealplaner er vesentlig lavere enn budsjettert. Disse
inntektene er vanskelige å budsjettere siden de kommer ujevnt og består av store poster. Mens det er
mindreinntekter på utleie av omsorgsboliger er inntektene på utleie av gjennomgangsboliger omtrent
som budsjettert. Det har vært lavere belegg enn ønskelig, så balanse skyldes at inntektene var
konservativt budsjettert. Det er mindreinntekt knyttet til overføring av lønnskostnader til
investeringsregnskapet for arbeid med omsetning av fast eiendom (441'). Det er som nevnt merinntekt
knyttet til salg av tømmer og bruk av fond til vedlikehold av skogsveier. Det er vesentlige merinntekter

Sykefravær
Fravær

Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,56 %
1,36 %

11,19 %
10,97 %

12,75 %
12,33 %

Avdelingen har et relativt høyt langtidsfravær. Dette gjelder særlig renhold. I samarbeid med Nav og
Arbeidslivssenteret arbeider enheten systematisk i et nærværsprosjekt for å redusere det fraværet vi
kan gjøre noe med, og vi ser nå at fraværet er på vei ned. Det er også høyt sykefravær innenfor enhet
for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk. Tabellen omfatter imidlertid ikke alle ansatte innenfor
enheten; de øvrige ansatte er tilknyttet selvkost. Mesteparten av fraværet skyldes forhold utenfor
arbeidsgivers kontroll. Korttidsfraværet er svært lavt. Den høye graden av tilstedeværelse er positivt for
avdelingens tjenesteproduksjon. For flere enheter viser fraværet en nedadgående tendens.

Bemanning
Ansvar
4000, 4210
4100, 4110, 4150, 4523
4200, 4410, 4411
4521
4510, 4520
Sum

Enhet
Stab
EKT (inkl. selvkost)
NAB
Renhold
Driftsenheten

2018
9,25
12
13,2
24,07
15,3
73,82

2019
9,25
12
13,2
24,07
15,3
73,82

Avdelingens faste bemanning er lik som i 2018 for alle enhetene.
I 2019 er en halv stilling innenfor arealplanlegging omdisponert til prosjektledelse som et
innsparingstiltak. Det er to løpende engasjementer innenfor arealplanlegging; begge på 100%.
Det ble i 2019 etablert et 100% engasjement innenfor selvkostområdene for å kvalitetssikre
gebyrgrunnlaget. 25% stilling innenfor selvkostområdene står vakant. Det er to 100% engasjementer
knyttet til digitaliseringsprosjektet. Det er også engasjert erstatningsbemanning innenfor kart og
oppmåling. En stilling som tømrer (bygningsvedlikehold) har stått vakant store deler av 2019.
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Mål
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Målstyring Driftsenheten
Produksjon / Kvalitet

Driftsenheten

Mål

Rapporterin
gsTidspunkt 3.
hyppighet rapportering

Intervall

Måleindikator

Varsel om pålegg og
Byggene skal til en hver tid vedtak (P) samt
anbefalinger (A) ved
være i hht gjeldende krav
tilsyn i gjennomsnitt
(HMS)
pr tilsyn
Oppfølgning av varsel
God kvalitet på arbeid med om pålegg innenfor
tidsfristen i ft totale
vedlikehold av bygg
tiltak
% gjennomførte tiltak
i hovedplan bygg av
de budsjetterte
tiltakene det enkelte
år. Inntil hovedplan
Bevare verdien av
bygg er vedtatt
kommunens bygg
rapporteres ift oppsatt
liste for planlagt
vedlikehold det
enkelte år
Energiforbruk et i
formålsbyggene skal
ikke overstige 130
Lavt energiforbruk i
kwh/år/m² beregnet ift
kommunens bygg
et normalår i
gjennomsnitt.
% gjennomført av
program for årlig
vedlikehold og
Utført arbeid på kommunens budsjetterte tiltak
(Inntil egnet
veier skal være av
programvare kan tas i
tilfredsstillende kvalitet
bruk rapporteres kun
på gjennomføring av
reasfaltering.)

Mål
tekst/forkla
ring

Rødt

2019

Oransj

Grønt

<5 P, <5 A

<3 P, <3 A

Årlig

2019

3

100%

70 %

90 %

Årlig

2019

90 %

0,85

>60%

85%-100%

Årlig

2019

85 %

Tertial

2019

7%

Årlig

2019

95 %

P=Pålegg
B=Bemerkni
nger

Forbruket
må skaleres
ned/opp til et
normalår

0,95

< 5%
<2%
merforbruk merforbruk

75-95%
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Aktivitet
Arealplanlegging/kommuneplanlegging: Hver plan er kommentert under. Arbeidet med behandling av
innkomne planer utgjorde ca. 2,5 stillinger i 2019.

Kommuneplan

Ny parkeringsnorm ble vedtatt 17.06.2019. Boligbyggeprogrammet ble rullert med vedtak 02.12.2019.
Igangsatt arbeid med ny kommunal planstrategi. Kommuneplanlegger har i 2019 deltatt i
møter/seminarer om blant annet KVU for vegforbindelser øst for Oslo, nasjonal transportplan,
handlingsprogram for samferdsel og grønn mobilitet på Nedre Romerike. Kommuneplanlegger har også
vært involvert i kommunens arbeid med folkehelse og langsiktig økonomisk planlegging.
REG 374 Råken - Ytre Enebakk
Arbeidet med endring av planen ble påbegynt våren 2019. Varsel om forslag til endring lå ute til
18.08.2019. Endringen ble vedtatt av TEK 26.09.2019. Det har i ettertid kommet inn en klage på
endringen, denne er ikke behandlet enda.
REG415 Fjellvang
Oppstartsmøte ble avholdt 14.03.2019. Forslag til endring av planen har vært til høring med frist til å
komme med innspill 27.01.2020. Det tas sikte på at planen legges frem i TEK-møte 28.03.2020.
REG 461 BY18 Vik skog Råkenåsen
Endringen av planen ble vedtatt 28.03.2019.
REG 467 Bekketunet
Klage ble behandlet av TEK 28.03.2019 og KST 29.04.2019. Klagen ble ikke tatt til følge og ble
videresendt til fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet kommunens
vedtak, og klagen ble ikke ført frem. I ettertid av dette ble det fra klagers side anmodet om omgjøring av
fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for dette, og det ble tatt en beslutning om å
ikke omgjøre vedtaket. Dette kan ikke påklages.
REG 469 Bjerkekvartalet
Det ble varslet utvidelse av planområdet 29.05.2019. Planforslag ble oversendt til kommunen
12.09.2019, dette ble sendt tilbake med forslag til endringer. I etterkant av dette har tiltakshaver kjøpt
opp eiendom ved siden av Bjerke Kvartalet, og forslagsstiller ser på endring av plan og eventuelt nytt
varsel om utvidelse av planområde.
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REG 477 Vikhøyden
Forslagsstiller og tiltakshaver ønsket at planforespørselen ble lagt fram for TEK i forkant av en eventuell
planprosess, denne ble behandlet av TEK 13.06.2019.
Oppstartsmøte ble avholdt 14.08.2019 og det ble varslet om oppstart av planarbeid, oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale samt høring av planprogram 11.10.2019.
REG 470 Svenskerud 1
Nytt oppstartsmøte avholdt 12.03.2019. Varsel om oppstart sendt ut 09.05.2019. Et møte for å
diskutere et foreløpig planforslag ble avholdt 04.12.2019.
REG 472 Hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk
Felles oppstartsmøte med Rælingen kommune avholdt 29.05.2019. Varsel om oppstart ble sendt ut
29.08.2019. Det har også blitt gjennomført flere møter om planforslaget med Rælingen kommune og
forslagsstiller/tiltakshaver høsten 2019.
REG 443B Gang- og sykkelveg og kommunaltekniske anlegg fra Bjerklund til Krona
Det ble avholdt møte med Statens vegvesen/Viken fylkeskommune og plankonsulent 30.09.2019 for å
diskutere behov for endringer av gjeldende reguleringsplan innenfor strekningen Krona Holt.
REG 463 Parkeringsplass for Enebakk vannskiklubb og Ytre Enebakk skole
Klage på vedtaket av reguleringsplanen ble behandlet av KST 04.03.2019. Klagen ble ikke tatt til følge og
ble videresendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i mai
2019.
Endring av eldre reguleringsplaner i Enebakk kommunes tettsteder.
Følgende eldre reguleringsplaner har blitt endret etter vedtak i utvalg for teknikk og utvikling (TEK):
For REG 309 Fjellveien 23, REG 310 Vestbyveien 17 og REG 317 Fjellveien nord (alle i Ytre
Enebakk) ble det, i TEK-møte 31.01.2019, vedtatt endringer av bestemmelsen om grad av
utnytting.
For REG 324 Flateby 2 og REG 325 Haug 2 (begge på Flateby) ble det vedtatt endringer i
TEK-møte 13.06.2019. For REG 324 ble bestemmelsene om type bebyggelse, grad av
utnytting, parkering og minste uteoppholdsareal (MUA) endret. Enkelte justeringer i
plankartet ble også gjort. For REG 325 ble bestemmelsene om type bebyggelse, grad av
utnytting, høyder og endret. I samme møte ble det vedtatt å ikke gjøre endringer i
reguleringsplan REG 334 Klokkerudåsen (Kirkebygda).
For REG 318 Ødegården (Ytre Enebakk) vedtok TEK endringer i reguleringsplan 29.08.2019.
Her ble bestemmelsen om grad av utnytting endret i tillegg til enkelte justeringer i
plankartet.
Vedtakene har blitt gjort i medhold av plan og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Det har også blitt
brukt tid på å vurdere planer som på grunn av lavt fortettingspotensial har blitt lagt til siden inntil
videre.
REG 457 Kvernstua
Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn over nyttår, med høringsfrist 10.02.2019, og planen ble
vedtatt 17.06.2019. Det ble foretatt gjennomgang av utkast til utomhusplan for felt BKS2 i november
2019.
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REG 462 Nesset/Ekebergveien
Reguleringsplanen ble 1. gangsbehandlet 26.09.2019 og lå ute til offentlig ettersyn i perioden
31.10.2019 15.12.2019. Det ble bestilt uavhengig kvalitetssikring av områdestabilitetsvurdering i
desember 2019.
REG 476 Utleieboliger Nylendeveien 12
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 28.06.2019. Utredningstemaer har blitt synliggjort i
forbindelse med arbeidet med tilstøtende planer. Arbeidet med planen har ellers vært i bero grunnet
behov for avklaringer med Husbanken.
REG 478 Nylende terrasse
Oppstartsmøte ble avholdt 02.12.2019. Oppstart av planarbeidet er ikke kunngjort.
REG 434 BY20/21
Høsten 2019 ble det avholdt møte med fire interessenter om mulige reguleringsendringer, samt laget en
generell oppsummering av planmyndighetens tilbakemelding.
Sentrumsplan Ytre Enebakk
I august 2019 ble det utarbeidet et internt notat om hva innholdet i sentrumsplanen for Ytre Enebakk
kan være.
REG 432 Høgåsen endring av områdereguleringsplan
Det er avholdt møter med utbygger for vurdering av forslag til endring av reguleringsplanen. Forslag til
endring av plan ble mottatt 17.10.2019. Forslaget til endring ble sendt ut til berørte med høringsfrist
17.12.2019. Planen skal opp til behandling i TEK 26.3.2020. Endringen består hovedsakelig av endring av
bebyggelsestype, tilpassing av veier til ny bebyggelsestype og nytt fordrøyningsmagasin for overvann.
REG 432 Høgåsen - Detaljregulering av områdene B2 og BF21
Møter med forslagsstiller for detaljregulering av delområdene til boligbebyggelse er avholdt.
REG455 Tukkebøl
Det er kommet inn forespørsel om nytt oppstartsmøte. Planinitiativ ble mottatt 27.11.2019. Planen skal
legge til rette for vesentlig terrengoppfylling. Det er tidligere stilt krav om konsekvensutredning.
REG 436 Kjensli
Det er avholdt flere møter med utbygger for vurdering av forslag til endring av reguleringsplanen.
Forslag til endring av plan ble mottatt 17.9.2019. Forslaget ble sendt ut til uttalelse til berørte med
svarfrist 31.10.2019. Forslag til endring gjelder i hovedsak utvidelse og disponering av delfeltene B9 og
B10. Endringen er vedtatt.
BF17 Østbyjordet
Det er avholdt oppstartsmøte. Varsel om oppstart av reguleringsplan og varsel om oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale ble sendt 28.5.2019. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette
for å bebygge eiendommen med boliger, herunder konsentrert småhusbebyggelse med 12-16
boligenheter fordelt på 2 etasjer.
REG 430 Gran Ny4 syd
Det er avhold flere arbeidsmøter med plankonsulent i 2019. Endelig forslag til endring av plan for
utsendelse til høring ble mottatt 20.12.2019. Formålet med endring av planen er å oppnå mer effektiv
løsning av tomtene A1-A5 for gjennomføring, utbygging og bruk av området. Det legges også til rette for
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å oppføre kraftkrevende industri på industriområdet. Dette fører med seg tilleggsutredninger som er
vedlagt planforslaget.
REG 471 Sagstuatoppen
Frist for uttalelser til varsel om oppstart var 21.01.2019. Det er avholdt folkemøte og møte med
forslagsstiller vedrørende bla. atkomstvei til planområdet. Forslagstiller har nå henvendt seg til
kommunen for å få samtykke etter pbl. 33-2 for å kunne utføre arkeologiske undersøkelser i
planområdet.
REG 448 Lyserbråten og Nosa
Det har vært flere møter med forslagsstiller for mulig endring av reguleringsplanen. Tilbakemelding har
vært at endringene medfører ordinær planprosess.
Grøntplan for Tangenelva:
Plan vedtatt av kommunestyret 17. juni 2019. I vedtaket ble rådmannen bedt om å utforme en
handlingsplan for hvordan grøntplanen kan realiseres.
Prosjekt: kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i Enebakk
Prosjektet ble støttet av Kartverket med 37 000 kr for å kartlegge tilgjengelighet og universell utforming
i kommunen. Prosjektet varte fra 12.07.2019 14.10.2019. Kommunen har mottatt hele
prosjektstønaden.
Klimahensyn ved regulering av nye utbyggingsområder
Prosjektet ble satt i gang for fullt etter sommeren 2019. Det ble utarbeidet en framdriftsplan for å lage
en oversikt over arbeidet samt identifisere strategier, maler m.m. som skal ses nærmere på eller
utarbeides. Følgende ble gjort i 2019:
Hatt workshop med plan og miljøvernrådgiver det blir nå sett på behov/muligheter for
ytterligere krav til/ maler som skal overleveres med planinitiativet/planforslaget.
Pågående erfaringsinnhenting, både med deltagelse på seminarer, litteraturstudier m.m.
Ferdige utkast av både mal for ROS-analyse, planbeskrivelse, delvis ferdige utkast til mal og
veileder for reguleringsbestemmelser.
Når det gjelder investeringsprosjekter har det vært mye arbeid knyttet til de nye omsorgsboligene,
boligene i Vågliveien 43 og sluttoppgjøret/etterarbeid for nye YES.
Aktiviteten i 2019 har vært som forventet eller høyere innenfor samferdsel og boligforvaltning. Det er
oppgradert en betydelig lengde kommunal vei, samtidig som tilstanden er blitt godt kartlagt og
systematisert. Arbeidet med hovedplanen har også hatt framdrift tilnærmet som planlagt. Arbeidet med
boligene har fullt planen når det gjelder byggene, men har vært preget av vakanser når det gjelder
oppfølging av beboere. Dette ble det rettet på mot slutten av året. Når det gjelder avløp er det gjort et
løft innenfor digitalisering for å få bedre kontroll på ledningsnettet. Arbeidet med hovedplan avløp
underbygger dette. Dette har imidlertid gått på bekostning av arbeidet med opprydding i spredt
bebyggelse. Her er det satt i verk tiltak som skal bedre dette noe.
Byggesak, kart og oppmåling holder høy aktivitet og har et positivt resultat. Grunnet sykefravær er det
noe lavere aktivitet på ulovlighetsoppfølging, da innkomne byggesaker må prioriteres. En mer detaljert
gjennomgang er vist i det følgende:
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Byggesak
Behandlede byggesaker:
Totalt antall saker
Delegerte vedtak
Politiske vedtak
Vedtak om avslag

2019
323
312
11
14

2018
399
390
9
7

2017
401
387
14
4

2016
296
285
11
15

2015
363
337
26
15

2014
444
420
24
15

2013
442
346
96(alt)
4

2012
318
307
11
14

2011
348
326
22
9

Dispensasjonssaker
Vedtak om pålegg (oppfølging av
ulovlige tiltak)

48
11

54
8

62
11

35
17

41
12

60
11

15
11

36
12

30
14

Overtredelsesgebyr
Midlertidige brukstillatelser

11
33

4
54

3
19

5
21

25

29

20

6

17

Ferdigattester
Antall tilsyn

73
57

111
59

142
64

82
64

76
34

126
48

86
21

70
14

54
3

174

195

231

192

200

184

250

200

230

Utstedte meglerpakker

Av søknadene har 131 vært ett-trinns søknader, 19 ramme og 59 søknad om tiltak som kan forestås av
tiltakshaver.
Geodata og delesaker
Behandlede saker
Dispensasjonssøknader/klager deling

2016
4

2017
2

2018
4

2019
9

Delingsvedtak (inkl. arealoverføring)

Ca.20

45

27

17

7
5

14
5

7

6
5

Adresseringsvedtak
Oppmålingsforretninger:

19

11

16

16

Inkl.fradeling, arealoverføring, grense-justering og
påvisning, utomhusareal

90

97

77

79

Grensejustering (Matrikkelloven)
Seksjoneringssaker

Annet
Matrikkelføring (utover oppmålingssaker)
Sammenslåinger

Innmåling sandfang, Utstikking av regulert
3+oppmålinger for
kum og veisituasjon
vei. SVRØ gang/sykkelvei

8

20

7

Nye adresser og adressetilleggs navn

84

5

27

20

Endrede adresser
Utgåtte adresser

22
0

9
1

107
6

*rr
*rr

Digital kartfil salg/prosjekteringspakke
Antall nye bygg

19
-

13
46

15
60

15
55

Antall bygningsendringer
111
74
*rr : på grunn av regions reformen kan vi ikke hente ut endrede og utgåtte adresser på gammelt kommunenummer.

7

52

2019 har vært preget av kommune- og regionsreformen, og mye tyder på at det kommer til å fortsette å
prege oss de kommende årene. Det er store administrative endringer i interkommunale samarbeid som
legger press på geodata i Enebakk. Vi har stor gevinst av å samarbeide med Follo, både faglig og
økonomisk. De resterende kommunene (ikke sammenslåtte kommuner) har hatt et spennende år med
flytting av drift fra IKT-Follo til skyløsning hos vår programvareleverandør Norkart.
Vi har fått nye felles kartdatabase (FKB) - data som er kontrollert og som nå er tatt inn i daglig drift. Nye
skråfoto ble tatt i sommerhalvåret. Fotoene er allerede tatt i bruk av våre saksbehandlere.
Året har vært preget av store endringer, den største av dem alle var ventet ved nyttårsskiftet. Mye jobb
har vært lagt ned i forkant av konvertering fra gammelt kommunenummer 0229 til nytt nummer 3028.
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Enebakk var tidlig klare med å rette feillister fra kartverket og vi var tidlig ute med å booke plass i
konverterings-kø hos programleverandør. Vi var raskt tilbake i normal drift etter en lang nedetid på
matrikkel og grunnbok, som kartverket igangsatte medio desember 2019.
Dele- og oppmålingssaker har i 2019 i hovedsak bestått av enkeltsaker. Det har også vært utført noen
større oppmålingsprosjekter; Klarlegging av grenser for Sulerudveien i forbindelse med oppgradering og
evt. veibelysning. Sluttmålinger av eiendomsgrenser langs Tangenveien etter oppgraderingen, målinger
av Brevigsveien etter oppgradering ved Bermerud. Klarlegging av grenser for utbyggingsområdet
Sagstutoppen. I tillegg er fradelingen av enkelttomter i Råkenåsen (BY18) startet opp.
Landbruksforvaltning
Areal- og husdyroppgaver
I Enebakk finnes det ca. 300 landbrukseiendommer på til sammen 26 845 dekar full- og overflatedyrket
areal, 3 706 dekar innmarksbeite og 148 742 dekar produktiv skog. Totalt landareal er 194 814.
Aktiviteter innenfor jordbruk
Kommunen har ansvar for å forvalte juridiske og økonomiske ordninger i landbruket. De fleste søknader
om tilskudd blir innsendt via Altinn fra søker og saksbehandlet elektronisk i statlig programvare av
kommunal landbruksforvaltning. Informasjon blir gitt i e-post og på møter eller markdager. I 2019
arrangerte kommunen 2 fagmøter (våronnmøte og markvandring) i samarbeid med faglagene og
landbruksrådgivningen. Det ble også dette året organisert innsamling av landbruksplast.
Ulvesituasjonen
I 2019 er det gitt tilskudd til 7 370 m rovdyravvisende gjerder fra FKT-midler (forebyggende og
konfliktdempende tiltak, Klima- og miljødirektoratet).
Enebakk kommune fikk tildelt tilskudd fra Miljødirektoratet til konfliktdempende tiltak mot ulv i 2018.
Det er innvilget 5 søknader i 2019 der den samlede tilskuddssummen utgjør kr. 249 245. Kommunen
fikk tildelt nye 1,025 millioner i 2019.
Økonomiske virkemidler i jordbruket
Kommunen har utført kontroll på 10 % av søknadene om produksjonstilskudd og 5 % på søknadene om
tilskudd til regionale miljøtiltak i h.h.t. sentrale krav.
Produksjonstilskudd i jordbruket skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de
målsettinger Stortinget har trukket opp.
Regionalt Miljø Program i Oslo og Viken (RMP)
Ordningen omfatter tiltak for å redusere avrenning til grunnvann, vassdrag og kyst og tiltak i jordbrukets
kulturlandskap. Omsøkte tiltak tegnes inn på kart. Hele Enebakk er i prioritert vannområde. Tiltak i
jordbrukets kulturlandskap omfattet i 2019 bl.a. ravinebeiter, skjøtsel av dammer og automatisk fredede
kulturminner og kulturmiljøer og vedlikehold av ferdselsårer i innmark. Det er nytt RMP for Oslo og
Viken fra og med 2019.
Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL)
SMIL er et investeringstilskudd. I 2019 kom det inn 17 søknader om SMIL tilskudd, 10 søknader innen
hydrotekniske tiltak og 7 søknader innen kulturlandskapstiltak. Innvilget tilskudd for disse søknadene var
kr. 852 580 til hydrotekniske tiltak og kr. 485 433 til kulturlandskapstiltak. I retningslinjene for tildeling
av SMIL- midler har hydrotekniske tiltak 1. prioritet.
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Tilskudd til drenering av jordbruksarealer.
Det ble innvilget 4 søknader på til sammen kr. 50 370.
For å nå Vanndirektivets mål om god økologisk og kjemisk status i alle vannforekomster, kreves det en
betydelig innsats fra alle. Landbruksforvaltningen deltar i Vannområde Morsa og Vannområde Øyeren.
Jordbrukstiltak er bl.a. å redusere fosforinnholdet i jorda, rensetiltak og tiltak som reduserer avrenning
fra landbruksarealer. 1 150 dekar fulldyrket jord har avrenning til vannområde Glomma sør for Øyeren
(Lyseren) og 20 700 dekar fylldyrka jord har avrenning til vannområde Øyeren. Resten ca. 5000 dekar
har avrenning til Morsa.
Andre behandlede saker:
Kommunen behandler saker vedrørende husdyrgjødsel, pressaft, slam, gjødsling, bakkeplanering etc.
Det er i tillegg behandlet flere omfattende saker innen jord og konsesjonslov; omdisponering, deling og
konsesjonssaker, samt en del henvendelser om regelverket fra brukere og lokalbefolkning.
Kommunal landbruksmyndighet har ansvar for å utstede autorisasjon for kjøp og bruk av
plantevernmidler. Kommunen låner ut jordprøvebor og mottar jordprøver for videre levering til analyse.
Skogbruk
Behandlet og anvist av skogfond til langsiktige investeringer i skog:
2016
Ant saker
67

2017
Tall i tusen
1 447

Ant saker
56

2018
Tall i tusen
1 223

Ant saker
55

2019
Tall i tusen
1 077

Ant saker
80

Tall i tusen
2 121

Mesteparten av tilskuddet er utbetalt for utført planting, ungskogpleie og vegvedlikehold.
Ut fra skogavgiftsregnskapet kan oppgis følgende:
Årstall

Hogst m3

Planting dekar

Ungskogpleie dekar

2016
2017

37 645
24 596

334
288

1044
755

2018

30 250

415

629

2019

38 692

639

1146

Avvirkningen gikk noe opp i 2019, også innenfor Marka hvor det innkom søknader fra 15 skogeiere.
Tidligere år har avvirkningen ligget på et meget høyt nivå (unntak 2017). Planting og ungskogpleie hadde
en gledelig aktivitetsøkning i 2019.
Kommuneskogen
I kommuneskogen ble det hogd 2184 m3 som er noe over det som er satt som mål pr år. Det økte
uttaket skyldes at det stod mer masse pr daa enn skogbruksplanen angir samt at det ble tynnet ca 400
m3. Det ble ikke utført ungskogpleie i 2019 fordi det er utført mye ungskogpleie foregående år.
Friluftslivsforvaltning
Målet for sektoren er å bidra til å legge forholdene til rette for et aktivt friluftsliv og sikre innbyggerne
nærmiljøanlegg ved fysisk planlegging og opparbeiding. Hensynet til funksjonshemmede skal
innarbeides. Sektoren følger opp ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Enebakk kommune.
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HC rampe på Vikstranda ble fullført i 2019. Arbeidet med kartlegging av friluftsområder pågikk hele
2019. Vedlikehold av friluftsområder gjennomføres av personalet ved Heier driftsstasjon.
Natur- og viltforvaltning
Bidra gjennom kunnskap og midler til at kommunal og privat viltforvaltning fører til stabile bestand av
de fleste dyreslag og til en god utvikling av fisk i vann og vassdrag.
Måloppnåelse: Ny naturmangfoldlov har bidratt til økt oppmerksomhet på biologisk mangfold i
kommunens saksbehandling. I saksbehandling etter annen sektorlovgivning må også
naturmangfoldlovens krav vurderes.
Veiledning/rådgivning omkring bruk av verdifulle naturtyper er utført og innarbeidet i søknader om
hogst i Marka. Naturmangfold ivaretas i all kommunal arealplanlegging og det foretas registeringer av
dette før planer vedtas.
Viltforvaltning
Følgende tabell gir et inntrykk av jaktresultatet:
År

Elg-kvote

Elg felt

Rådyr-kvote

Rådyr felt

2016
2017

71
83

55
48

189
189

64
83

2018

83

50

189

76

2019

83

47

189

58

Irregulær avgang på vei og ved sykdom samt årlig kostnad for kommunen ved å ta hånd om fallviltet:
År

Avgang på vei Elg

Annen avgang Elg

Avgang på vei Rådyr Annen avgang Rådyr

Netto kostnad tusen
kroner

2016
2017

3
3

0
0

17
14

0
5

45
45

2018

1

0

6

4

-

*Fallviltstatistikken foreligger ikke før 1. april.
Ettersøk medfører også situasjoner der en ikke sporer opp viltet etter meldte påkjøringer. Noen dyr er
også friskmeldt etter påkjørsel. Dette gjelder i hovedsak elg.
Kommunen arrangerte jegerprøveeksamen med 16 deltakere hvor alle bestod.
Motorferdsel i utmark
I 2019 ble det behandlet 4 saker etter Lov om motorferdsel.

Renhold

Renholdsenheten har ansvar for renhold på ca. 41 000 kvadratmeter i kommunale bygg og utfører
praktisk bistand hos 139 brukere. Enheten har gjennomført følgende aktiviteter i 2019:
Det er igangsatt et Nærværsprosjekt i samarbeid med Nav og arbeidslivssenteret for å
forebygge og redusere sykefraværet i enheten gjennom systematisk arbeid.
Det er ansatt teamkoordinatorer i alle team og det arbeides med å få teamene til å fungere
optimalt gjennom felles ansvar og mål.
Én renholder har tatt fagbrev som renholdsoperatør.
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Enheten har lagt frem sak for rådmannen og kommunestyre med oversikt over frekvens,
ytelse og årsverk.
Det er kjøpt inn robotstøvsugere til alle team og disse prøves nå ut ved en gymsal og på
renholdsoner på skoler og Herredshuset.
Det er kjøpt inn flere renholdsmaskiner i år for å øke kvaliteten på renholdet og redusere
belastningen på de ansatte.
Det er gjennomført NS INSTA 800 kontroller for å sikre kvaliteten - men disse har ikke blitt
utført så ofte som vi ønsker.
Det er kun tatt restavfall på klasserommene ved tilsyn.
Det er utarbeidet opplæringsperm for nyansatte.
Vi har igjennom året arbeidet med å få flere renholdere til å arbeide i praktisk bistand,
hvor de arbeider to sammen, slik at vi er mindre sårbare og får en høyere trivsel.
Det utarbeides digitale arbeidslister i praktisk bistand

Driftsenheten

For driftsenheten har 2019 vært et spesielt år. Brannen i Familiens hus natt til 2. påskedag medførte
mye ekstra oppgaver knyttet til midlertidig drift/prosjekter. Man har greid å innplassere de berørte
ansatte av brannen inn i andre bygg i kommunen. Dette medførte en kvalitetsheving på eksisterende
bygg som følge av forsikringsdekning. Dette arbeidet har krevd mye av enheten, men hovedpunktene i
vedlikeholdsplanen er gjennomført. Dog har enheten måttet leie inn ressurser til enkelte tiltak planlagt
utført selv, som rehabilitering av tak Stranden skole. Det har vært vakanse på 1 tømrer gjennom hele
året.
Veistasjonen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, friområder, grøntanlegg, utendørs
aktivitetsanlegg og lekeplasser. (Enkelte oppgaver i samarbeid med vaktmestrene).
Driftsoppgavene går igjennom en års syklus som består av følgende:
Høst og vår:
Utsetting og fjerning av veipisker
Høst:
Vinter:
Vår:

Organisert mottak av landbruksplast
Snørydding og strøing

Oppsyn med og tiltak i overvannskummer og bekkeløp i forbindelse med vårløsning
Opp og nedsetting av veiskilter i forbindelse med telerestriksjoner
Lapping av asfalthull
Reparert nedkjørte bommer og lysmaster etter utforkjøringer og skader i vinter
Skraping og reparasjoner av grusveier
Feiing av veier og rydding av søppel i veikantene og på offentlige plasser
Oppretting etter brøyteskader (Gjerde Gaupeveien, trafikkøy i Sagstuveien)
Sommer:
Klargjort badeplasser til sesong
Gressklipping friområder, badeplasser og større offentlige grøntanlegg
Kantklipping langs veiene
Fjerning av fremmede, uønskede arter (parkslirekne i Nygårdsveibekken)

Side 88 av 108

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Årsrapport 2019 med årsberetning

Årsrapport 2019 med årsberetning
Av større vedlikeholdsoppgaver ble i 2019 utført i egen regi eller helt eller delvis ved innkjøp av
tjenester følgende: Opparbeidet ny lekeplass Hauglia skole, Grøfting av Sulerudveien, Grøftet
øvre del av Kirkebakken, Asfaltert Kirkebakken, Ødegårsveien, Sagstuveien, Landskauveien og
Andersrudveien. I tillegg kommer mindre løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver som: Rydding
av vindfall og kratt, istandsetting av uteområder, sikring og rydding av Nav bygget etter brann,
fjernet stolper i Tangenveien, noe gravearbeider mm for EKT og NAB, bistått EIF med slodding og
oppretting av grusbane ved Enebakk barneskole.
Arbeidsleder veidrift har deltatt i mange møter og befaringer i forbindelse med kommende prosjekter
og arbeidsoppdrag, samt gjennomgang og befaringer med snø-entreprenører før og etter
vintersesongen.
Byggdrift har ansvaret for drift, vedlikehold og utbedringer av alle kommunens formålsbygg og anlegg. Driftsenheten er hele tiden på jakt etter tiltak som kan effektivisere driften. I 2019 er det
derfor foretatt oppsett for robotklippere rundt Kopås og Ignagard. Det vil bli spennende å se
hvordan dette vil fungere.
Av utbedringer som er dekket over driftsbudsjettet i 2019 kan nevnes:
Ombygging brakkene i Prestegårdsveien 4 for ny kontorsituasjon
Maling av Kirkebygda barnehage, Enebakk ungdomsskole, Stranden skole og deler av
Mjær ungdomsskole
Ombygging av arealer Mjær ungdomsskole og KIBUS
Asfaltering Kirkebygden barnehage
Nytt tak 1900-bygget Stranden skole
Oppgradert uteområdet Hauglia skole, overvann og lekeapparater
Bistått i etablering av parkouranlegg KIBUS og Stranden skole og hinderløype KIBUS
Nytt kjøleanlegg Kopås
Nye ledlamper Mjærhallen
Ombygging av legesenteret for frigjøring av areal
Byggdrift har i 2019 gjort et større arbeid med oppgradering av brannvernberedskapen i
formålsbyggene. Byggene fått nye brannpermer og det er det utarbeidet tilstandsanalyser for
brann for Gaupeveien bokollektiv og Bjerkely. Av konkrete tiltak utført som et resultat av arbeidet
kan nevnes at ledelys på Hauglia skole (det meste) og i gamle del på Flateby barnehage er byttet
ut. Installering av nye brannsentraler på bl.a. Rådhuset, Stranden skole og Flatebyhallen. Nytt
brannvarslingsanlegg med ledelys er installert på Solgården, samt at branndører er byttet på
Mjær ungdomsskole og i «sukkerbiten» på Stranden skole. I 2019 ble det også startet en
byggvaktordning for bedre å føre tilsyn med og kunne følge akutte situasjoner på formålsbyggene
utenfor arbeidstid.
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Eiendom og utvikling
Arbeidet omfatter næringsutvikling/gründerveiledning, kommunens grunneierrepresentant herunder
ansvarlig for å svare ut nabovarsler, kjøp og salg av kommunens ubebygde eiendom, inngåelse og
oppfølging av utbyggingsavtaler og inngåelse og oppfølging av momsrefusjonsavtaler.
Ny mal for utbyggingsavtaler er utarbeidet og denne oppdateres løpende. I 2019 er det inngått én
utbyggingsavtale. Det er ytterligere to utbyggingsavtaler under forhandling, samt tre avtaler hvor det er
avholdt innledende samtaler.
Det er også utarbeidet mal for avtaler om refusjon av merverdiavgift (mva.) og kommunestyret har
fattet vedtak om fordelingsbrøk for mva. som refunderes gjennom slik avtale. Utbyggerne i kommunen
er informert om vedtaket.
Det er lagt ned et betydelig arbeide i realisering av kommunens arealer omfattet av reguleringsplanene
Gran NY2 samt BY 20/21 i Ytre Enebakk, men ingen avtale om salg er pr. nå inngått. Det er samtidig, for
områdene på Gran, fattet vedtak om å søke realisering ved rent salg fremfor opparbeidelse i egenregi.
Arbeidet med salg av Haukås er nedprioritert til fordel for de nevnte to områder og arbeidet med
utbyggingsavtaler.
Det er i tillegg arbeidet med salg av Bjørnholt samt Frørenseriet.
Når det gjelder arbeid med erverv av eiendom så er det fremforhandlet en avtale om forkjøpsrett til
fastpris for erverv av grunn til nye boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er videre
arbeidet med grunnerverv til ny grav- og urnelund på Flateby, en prosess som dessverre ikke ser ut til å
løse seg i minnelighet slik at ekspropriasjonsprosess nå er igangsatt.
Innenfor området næringsutvikling er Enebakk kommune del av et fellessamarbeid med
follokommunene. Etablerer- og gründerveiledningen ivaretas her av Norges Vel med kurs i Ås, og tilbud
om individuelle veiledningstimer også for gründere i Enebakk. Det ble i 2019 i tillegg gjennomført en
gründersamling hos Mitsubishi på Gran samt at det ble gjennomført et seminar særlig rettet mot
bondenæringen på Bøndenes hus. Særlig seminaret på Bøndenes hus var godt besøkt.
Innenfor stillingens oppgaver ligger også ferdigstillelse av gang- og sykkelveien langs fylkesveien på
Gran. Der ble det i 2019 utført et stykke arbeide før det ble avdekket at opprinnelig prosjektering utført
av Sweco var mangelfull og derfor må suppleres før ferdigstillelse.
Det er i 2019 utlyst, og inngått intensjonsavtale, om en tilvisningsavtale for en tomt i Nylende i Ytre
Enebakk. Tilvisningsavtale er en avtaleform initiert av Husbanken og innebærer at kommunen i bytte
mot rett til å bestemme hvem som skal tilbys leie av inntil 40 % av leilighetene i et prosjekt kan tilby
gunstig finansiering i Husbanken.
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Fremtidige utfordringer og utviklingsperspektiver
I 2020 vil avdelingen være engasjert i arbeidet med planstrategi og revidering av kommuneplanen. Det
arbeides også med langsiktig økonomisk planlegging for kommunen. Det vil bli etablert en egen enhet
for håndtering av bygge- og anleggsprosjektene i samsvar med budsjettvedtak. Når det gjelder
kommunens egne arealer vil regulering av Støttumåsen bli igangsatt, mens Gran NY5 Vest planlegges
ferdigstilt i 2020. Det forventes en rekke planer til behandling.
Det er planlagt betydelig utbygging i kommunen. Dette vil kreve økte ressurser til oppmåling, dele og
byggesak, samt oppfølging ved etablering av infrastruktur (avløp og samferdsel), for å sikre at denne
følger gjeldende standard. Den nye VA-normen, overvannsnormen, veinormen og veilysnormen vil
forenkle dette arbeidet. Utbygging innebærer at det blir flere abonnenter å dele de faste kostnadene
på, noe som er positivt for utvikling av avløpsgebyrer. I 2020 vil det bli innført full gebyrfinansiering av
saksbehandling innenfor byggesak, delesak og oppmåling. Dette planlegges innført for arealplanlegging
senest 2021.
Ettersom utbyggingen tiltar må Flateby renseanlegg utvides og tilfredsstille nye krav til rensing. Dette
må være på plass i løpet av syv år, etter nye krav fra fylkesmannen. Når det gjelder avløpsslam har
kommunen vedtatt å delta i etableringen av det nye anlegget for felles slamhåndtering i regionen.
Det vil i 2020 bli tatt i bruk et fagmessig saksbehandlerverktøy for arbeidet med
oppgradering/tilknytning av private avløpsanlegg med dårlig renseeffekt (Gemini Privat Avløp). Dette
forventes å forenkle arbeidet med disse sakene.
Avdelingen vil i 2020 arbeide for at ROAF får et mer helhetlig ansvar for renovasjonsordningen. I dag er
myndigheten overfor abonnentene lagt til kommunen, mens kommunen ikke har noen direkte råderett
over tjenesten som tilbys.
Follo Brannvesen planlegger å overta faktureringen av gebyr for feiing og branntilsyn i bolig. Dette vil gi
en mer helhetlig tjeneste og langt bedre kontroll på abonnementsgrunnlaget. En slik ordning er også
bedre egnet til å ivareta kravene i den reviderte forebyggendeforskriften til behovsprøvet feiing.
Hovedplan vei og hovedplan avløp planlegges ferdigstilt i løpet av 2020. Hovedplan avløp vil bli fulgt opp
gjennom en saneringsplan som vil være mer konkret når det gjelder hvilke ledninger som skal
rehabiliteres. Hovedplan vei vil sikre en planmessig oppfølging av veier som skal oppgraderes. Det har de
siste årene blitt brukt relativt store ressurser til å ruste opp veier.
Arbeidet med nedklassifisering av kommunale veier vil bli videreført.
Arbeidet innenfor boligforvaltning omfatter administrering av utleieforhold, boligsosialt arbeid,
gjennomføring av vedlikehold, samt kjøp og salg av boliger. De nye boligene i Vågliveien 43 vil bli ferdig
mot slutten av 2020 og blir da forvaltet av enheten. Det planlegges mer enn 30 leieboliger i Nylende.
Her vil kommunen kunne ha tilgang til inntil 12 av disse. Det planlegges også å bygge opptil seks boliger i
Råkendalen for å sikre at enslige med lav boevne får et godt tilbud. Samlet sett vil kommunen da
sannsynligvis være meget godt dekket med utleieboliger, slik at flere av de boligene vi nå disponerer,
kan selges. For å møte økt omsorgsbehov som følge av en sterk økning av antall eldre i kommunen er
det planlagt omsorgsboliger på Flateby.
Det omfattende arbeidet som har vært nødvendig for å ajourføre grunnlaget for de kommunale
gebyrene viser at det bør settes mer ressurser på området for å forebygge et tidkrevende og lite
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kundevennlig opprydningsarbeid. Dette vil bli forsøkt løst i 2020. I løpet av året vil det også bli tilført
ressurser som skal føre til at arbeidet med opprydding i spredt bebyggelse følges opp noe bedre.
Som følge av kommune- og regionsreformen må det også i årene som kommer avsettes ressurser for å
få på plass nye avtaler og samarbeidsformer. Arbeidet med digitalisering av arkiver pågår for fullt.
Kommunens nye digitale servicetorg for bygge- og delesaker vil bli lansert i 1.tertial 2020.
I en situasjon med vedvarende utfordringer knyttet til økonomi har avdelingen iverksatt mange
kostnadsreduserende tiltak og er på mange områder på eller under minimumsnivå.
Renholdsenhetens formål er å være en serviceenhet for de øvrige kommunale virksomhetene. Enheten
ønsker derfor hele tiden å lære og utvikle seg. I dette ligger det blant annet å følge med på den
teknologiske utviklingen innenfor fagområdet og ha fokus på bruk av maskiner og periodisk arbeid. Det
skal utføres hyppigere NS INSTA 800 / oppfølging av kvalitet slik at vi sikrer samme kvalitet og et godt
inneklima for alle våre brukere.
Vi ønsker at alle i renhold som ønsker det skal kunne arbeide i 100% stillinger. For å få til dette vil vi i
større grad samkjøre kommunalt renhold og praktisk bistand. Dette vil også være med på å øke
fleksibiliteten.
Enheten vil fortsette arbeidet med å få teamene til å fungere optimalt gjennom felles ansvar og mål. Det
skal spares inn en 40% stilling på renhold i 2020. Denne innsparingen er i stor grad planlagt gjennom at
renholdsenheten bare tar restavfall på klasserommene annen hver dag. Det er ønskelig å utarbeide en
samarbeidsavtale med skolene i Enebakk med fokus på inneklima og ansvarsfordeling. Vi ønsker også å
utarbeide en samarbeidsavtale mellom sykehjemmet og renholdsenheten med fokus på inneklima og
ansvarsfordeling hvor de vurderes om renholdsenheten kan utføre flere av renholdsoppgavene på
sykehjemmene.
De siste årene har Driftsenheten fått gode verktøy til kartlegging og internkontroll. Enheten har også
opplevd en kompetanseutvikling ettersom nytt personell har kommet til. Krav til fagbrev og relevant
erfaring har medført at Driftsenheten i dag har en svært god og komplett kompetanse innenfor både vei
og bygg. Driftsenheten har fått oppleve å være en attraktiv arbeidsgiver og med utfordrende
arbeidsoppgaver og ansvar. Nytt i 2020 vil være at vi nå vil sette sammen team. Dette for å utnytte den
enkeltes kompetanse bedre, samt oppnå enda bedre intern kompetanseutveksling. Dette i sum vil bidra
til et enda bedre verdibevarende vedlikehold i egen regi. I 2019 innførte vi 3 grunnpilarer å strebe etter
ENGASJEMENT, KREATIVITET og POSITIVITET. Dette videreføres i 2020.
Det er budsjettert med kr 45/m2 til vedlikehold av bygg i 2020. Anbefalt nivå krever kr 120/m2. Og det
er kun satt av 1/3 av nødvendige midler til vedlikehold av vei. Brukerne av byggene klager på dårlig
vedlikehold. Innbyggerne krever bedre veier og anlegg. Det er i dag ett stort sprik mellom hva som er
mulig å levere og hva man krever og ønsker.
Driftsenheten arbeider svært aktivt med å finne mer effektive arbeidsmetoder. Det er behov for stadig
mer kompetanseheving samt endring og fornying av maskinpark. Dette for å møte de utfordringer vi har
knyttet til behov og krav. Innsparingskrav betinger at man arbeider klokere og utnytter interne ressurser
bedre.
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Selvkost
Økonomistatus per konto
Beløp i 1000

Rev. bud. hiå. Regnskap 2019
Lønn
Refusjon lønn
Sum Lønn
Drift
Kjøp av produksjon
Overføringer
Finansutgifter
Sum Utgifter
Brukerbetaling
Refusjoner
Overføringer
Finansinntekter
Sum Inntekter
Netto resultat

6 479
0
6 479
7 135
15 031
0
0
22 166
-41 628
0
0
-1 588
-43 216
-14 571

Avvik i kr hiå.

6 687
-48
6 639
8 744
15 031
3
7
23 786
-42 500
-9
0
-1 812
-44 320
-13 896

-208
48
-160
-1 609
0
-3
-7
-1 620
872
9
0
223
1 104
-675

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
600-Selvkost
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
-13 896
-13 896

-13 732
-13 732

-14 571
-14 571

-675
-675

-4,6 %
-4,6 %

Netto lønn
På netto lønnskostnader er det et merforbruk på 159' som skyldes et engasjement knyttet til
kvalitetssikring av de kommunale gebyrene.
Utgifter
Merkostnadene på innkjøp utgjør 1 620'. Dette skyldes i all hovedsak at flere tiltak enn planlagt ble
kostnadsført på driftsregnskapet istedenfor på investeringsregnskapet. Hensikten med dette er å
redusere kapitalkostnadene for avløpssektoren.
Inntekter
Som følge av kvalitetssikringsarbeidet og konservativt budsjetterte tilknytningsgebyrer er
gebyrinntektene vesentlig høyere enn budsjett; 872'. Den øvrige merinntekten skyldes at det er brukt
mer av selvkostfondene enn budsjettert (223'). Når det gjelder gebyrinntektene er 172' av merinntekten
knyttet til renovasjon og 703' til avløp. Innenfor avløp er det merinntekter på årsgebyr på tilsammen
600', mens de er på 130' for tilknytningsgebyr.
Kommentar til samlet avvik:
Samlet har selvkostområdene et avvik fra budsjett på 675'. Årsaken er at det i budsjettet blir gjort et
anslag på områdets kapitalkostnader utfra hva man på det tidspunktet (høsten 2018) kjente til om
investeringsnivå inneværende år og fremtidig rentenivå.
Avvik i driftskostnader og -inntekter avstemmes med endringer i bruk av/avsetning til fond. Det er bare
kapitalkostnader og indirekte kostnader som medfører avvik fra kommunens budsjett. Når det gjelder
driftskostnader og -inntekter har avvik betydning for selvkostregnskapet.
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I 2019 ble renten noe lavere enn antatt og investeringsnivået i 2018 ble lavere enn antatt. Dette
innebærer at kapitalkostnadene som skal belastes sektoren ble lavere enn budsjettert. Motposten til
dette er at kapitalkostnadene til kommunen også er lavere. Effekten av dette er at sektorens overskudd
er mindre enn budsjettert.
Når det gjelder indirekte kostnader er det bare mindre avvik.

Sykefravær
Fravær

Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Både korttids- og langtidsfraværet er svært lavt.
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

0,30 %
0,22 %

0,81 %
1,06 %

1,11 %
1,28 %

Prosjekt

4100- Gangvei Skøyen Stranden skole

4100- Trafikksikkerhetstiltak ,
Hauglia
4100 - Breddeutvidelse
Kjensliveien
4100 - Overvannstiltak

4909

6401

4100 - Forprosjekt kryss
Sulerudveien

4100-Oppgradering Tangenveien

4100 - Bjerklundsbakken gang/sykkelvei

411702

4807

411504

411701

411614

4100 - Asfaltering grusveier

451840

( i 1000 kr)

1 141

22 097

0

4 791

4 426

15 516

34 459

8 029

22 966

200

5 172

4 440

15 516

34 334

-6 888

-869

-200

-382

-14

0

125

27

3 172

0

1 277

0

0

1

6 915

4 041

200

1 658

14

0

-41

Økonomiske forhold: Forhandlinger om sluttoppgjør pågår. Avklares
våren 2020.
-6 888 Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Bjerklundsbakken etter vedtak
i TEK 29.08.2019. Planarbeidet avventer kapasitet hos arealplanlegger.

Fremdrift: Gjenstående arbeid har blitt utsatt pga. vinteren. Forventes
være ferdig i løpet av våren 2020.

-869 Status: Veien ble ferdigstilt desember 2018. Gjenstående grøntarbeid
som utsattes pga. vinteren ble ferdigstilt sommer 2019. Noen mindre
arbeid/tilpasninger på private eiendommer gjenstår. Påbegynnes i mars
2020.

-200 Ingen aktivitet i 2019, planlagt oppstart i 2020

-14 Prosjektet er ferdigstilt. Tiltaket skal delfinansieres med tilskudd fra
utbygger og kan derfor ikke avsluttes ennå.
-382 Status: Planlagte arbeider utført. Ingen utfordringer knyttet til fremdrift.
Økonomi: Mindreforbruk.

0 Sluttregnskap er under arbeid for politisk behandling.

42 Ingen aktivitet i 2019. Merforbruket dekkes inn når fylkeskommunen
tilbakebetaler kommunens forskuttering.

RSK
BEV
Rest
RSK
BUD
Avvik
Kommentar/tiltak
tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
2019
2019
1 804
1 834
-30
935
965
-30 Det er utført asfalteringsarbeider i Pettersrudveien samt gang-/sykkelvei
i Furuveien, Fiolveien og Skaugveien.
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Prosjekt

4100 - Gang-/sykkelvei
Pikengbekken
1125 - Trådløst nett kommunale
bygg

2220 - Forsterket skoletilbud
nærskoler

2161 - Inventar og utstyr til
Kultursalen

2220 - Follo barne- og
ungdomsskole
2220 - Ipad/PC til alle
skoleelever

2221 - Ny skole Ytre Enebakk

2232-EU Rehab idrettsbygg

Nytt legesenter

3000 - Velferdsteknologi

411605

2102

211701

221601

225

2901

300301

301404

221901

111901

4000 - Bygging av G/S-vei i Gran
N2

401606

( i 1000 kr)

495

421

105

58 677

305 416

3 035

8 683

931

1 245

900

0

58 688

356 232

3 400

8 709

1 100

1 352

3 125

1 500

-480

105

-11

-50 816

-365

-26

-169

-108

-1 973

-1 005

221

0

0

14 044

3 035

0

53

592

1 152

0

-480 Midlene overføres til 2020.

105 Avsluttes

Noe arbeid med reklamasjonsarbeider, ladestasjoner samt
prosjektavslutning gjøres i 2020.
-11 Prosjektet er avsluttet og sluttregnskap vedtatt.

-169 Innkjøp av inventar og utstyr til Kultursalen er gjennomført. Noen få
innkjøp gjenstår. Det forventes at alle innkjøp er gjennomført innenfor
1.tertial 2020.
-26 Prosjektet ny Follo barne- og ungdomsskole er ferdig. Prosjektet
avsluttes. Det skal skrives sluttrapport.
-365 Avdelingen gjennomførte største delen av investeringen i 2019. Det vil
imidlertid være nødvendig å gjøre supplerende innkjøp i 2020, og
midlene må derfor videreføres.
-50 816 Skolen ble ferdigstilt i 2018. Det er gjennomført diverse etterarbeider og
supplementskjøp i 2019.

-108 Her hentes midler til inndekning av
spesialtilpasninger/brukertilpasninger.

Det som da gjenstår er Kopås, Gaupeveien og Sløssåsveien bokollektiv.
Disse byggene vil bli fullført så snart forholdene tillater det.

I forhold til fremdrift så er vi ferdig med alle skolene og barnehager. Det
ble sluttført i 2019. Rådhuset og Ignagard er nå ferdig. Vi er i gang på
Ignatunet.

-1 005 Ingen aktivitet i 2019. Grunneieravtaler må på plass før prosjektet kan
videreføres.
-1 973 Økonomisk holder prosjektet seg til opprinnelig kostnadsestimat. Det er
ingen uforutsette utgifter, bare prisjusteringer på innkjøpt utstyr.
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701

-105

11

64 860

3 400

26

222

700

3 125

1 005

BEV
Rest
RSK
BUD
Avvik
Kommentar/tiltak
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
2019
121
1 000
-879
49
927
-879 Prosjektet er ikke ferdigstilt.
Av forskjellige årsaker har man måtte kontakte ny rådgiver for
ferdigstillelse av prosjektering.
Prosjektering skal ferdigstilles i første kvartal 2020.
Prosjektet forventes ferdigstilt sommeren 2020.

1 152

RSK
tom.
2019
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Prosjekt

3050 - DigiSos

3072 - Avlastningsplasser
forprosjekt

4000 - Digitalisering av arkiver
TES
4200 - Grunnlagskart Ortofoto
Follo

4523 - Salg av Kjensli
boligområde

4200 - Kartforbedring

4200 - Ny kartwebløsning Follo

4220 - Ladestasjoner
kommunale biler
4411 - Parkeringsplass Haukås

4411 - Haugdammen

4520 - EPC - Energibesparende
tiltak - kommunale anlegg

4523 - Næringstomt NY2
Enebakk

301901

301902

401401

421302

421701

421801

421901

441302

451301

451410

441203

421201

3001 - Hjertestartere

301601

( i 1000 kr)

0

184

411

147

49 244

952

3

0

140

61

117

780

1 529

RSK
tom.
2019

500

150

500

600

49 288

7 321

801

226

153

408

70

774

1 827

BEV
tom.
2019
34

-89

-453

-44

-6 369

-799

-226

-13

-347

47

6

-298

-500

Rest
tom.
2019

0

184

0

-15

-32

145

0

0

140

61

-34

271

1 129

RSK
2019

500

150

89
34 Er avsluttet

-89 Prosjektet er nær ferdig. Gjenstår brukeropplæring/kurs for ansatte.

Kommentar/tiltak

-453 Ihht. kommunestyrevedtak er prosessen med fradeling av eiendommen
påstartet. Det pågår også forhandling med naboer om grunnerverv til
infrastruktur.

Anbudskonkurranse for utredning av Haugdammen påbegynnes i mars
2020.
-44 Prosjektet er avsluttet. Men det pågår fortsatt arbeid knyttet til
innjustering av anleggene. Sak med sluttregnskap vil bli utarbeidet.

-226 Utbygging av ladestasjoner er bestilt og ferdigstilles før 1. mai 2020.
Antall er tilpasset midler som er på investeringsprosjektet.
-800 Arbeidet er utsatt i påvente av mulig avtale med eiendomsutvikler om
bygging av vei og p-plass.
-6 369 Det er innvilget tilskudd på kr 150.000 fra fylkeskommunen for utredning
av Haugdammen. Tilskuddet skal brukes til utredning av tiltak for å
opparbeide dam med badevannskvalitet og tilhørende grøntarealer.

-347 I forbindelse med at Enebakk endret kommunenummer fra 0229 til 3028
ble det i 2019 utført nødvendig arbeid av Norkart med kartsystemet.
Resterende midler skal brukes til arbeidet med forbedring av
eiendomsgrenser i kartdatabasen.
-13 I forbindelse med kommunesammenslåing måtte avtalen med Norkart
endres i 2019. Endret kartdataløsning er nå etablert. Prosjektet
videreføres i 2020, da ytterligere tilpasninger må på plass.

47 Prosjektet er avsluttet. Håndtering av merforbruk tas opp i rapport for
1.tertial 2020.

-298 Prosjektet vil pågå for fullt ut 2020. Ytterligere midler er bevilget i
budsjettet for 2020.
6 Skråfotografering ble gjennomført 2019. Alle utgifter til fotograferingen
er mottatt. Skråfotograferingen i 2019 er avsluttet. Det vil påløpe
utgifter til ny kartlegging til midlene er brukt opp.

-500 Avsluttes

Avvik
2019
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438

12

6 514

800

226

153

408

-81

265

1 427

BUD
2019
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Prosjekt

4520 - Radonmåling
utleieleiligheter

4520 - Beredskapstiltak

4523 - Etablere ny boenhet
Kopås forprosjekt
4520 - Støtmatter lekeapparater
bhg.

4523 - Forprosj. utb.
omsorgsboliger og sykehjem

4520 - Kartlegging drensanslegg
bygg
4510 - Ny driftsbil

4520 - Robotklipper
Kopås/Ignagard
4520 - Tak Flatebyhallen
(forprosjekt)

4520 - Gamle herredshus
branntilpasning

4520 - Solgården
branntilpasning
4521 - Renholdsmatter KIBUS

4521 Robotstøvsuger/renholdsmaskin

4520- Brannsikkerhet

451603

451605

451606

451712

451714

451901

451820

451821

451921

502

451920

451902

451801

451708

4510 - Asfaltering P-arealer

451504

( i 1000 kr)

14 558

0

0

287

538

0

0

391

18

572

0

42

856

0

14 558

125

200

600

713

125

125

400

153

1 500

404

100

1 250

150

0

-125

-200

-313

-175

-125

-125

-9

-135

-928

-404

-58

-394

-150

0

0

0

224

2

0

0

148

18

2

0

42

52

0

0 Ingen aktivitet i 2019 som har medført utgifter.

-200 Innkjøpet ble kostnadsført i 2020 så bevilgningen overføres.
Overskytende bevilgning inndras.
-125 Innkjøpet kunne likevel ikke kostnadsføres på investering som planlagt.
Prosjektet avsluttes.

-313 Her gjenstår arbeider knyttet til branncelle. Ferdigstilles 2020.

-175 Her gjenstår noe arbeid. Dette vil bli ferdigstilt 2020.

-125 Klippere er kjøpt inn, det er ført i driftsregnskapet. Prosjekt kan
avsluttes.
-125 Ingen aktivitet i 2019. Prosjektet påbegynnes i 2020.

-9 Kan avsluttes. Bil er innkjøpt innfor budsjett.

-135 Dette er påbegynt og vil bli arbeidet videre med i 2020.

-928 Utbyggingsløsninger for å dekke økt omsorgsbehov er vurdert. Det vil bli
lagt frem en sak om dette i 1.tertial 2020.

-404 Ikke påbegynt. Det vil bli utført arbeider på dette prosjektet vår/sommer
2020.

-394 Gjenstår fortsatt innhenting av tilbud på nødstrømtilkopling div
evakueringslokaler. Vi er dessverre forsinket her. Denne kartlegging vil
bli utført i 2020.
-58 Prosjektet videreføres i løpet av 2020.

-150 Det vil bli utført kartlegging av radon. Dette arbeidet må skyves til
høsten 2020.

Side 98 av 108

0

125

200

536

177

125

125

157

153

930

404

100

446

150

RSK
BEV
Rest
RSK
BUD
Avvik
Kommentar/tiltak
tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
2019
2019
3 787
3 950
-163
10
173
-163 Det vil bli utført arbeid videre på dette prosjektet.
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Prosjekt

3001- Nye boliger PU,
prosjektering

Brann familiens hus - fortsatt
drift

Brann familiens hus - bygg

4000 - Befaring avsluttede
prosjekter

4523 - Salg av eiendom
Kvernstua

6300

709901

709902

409001

451930

( i 1000 kr)

49

7

3 258

8 043

0

7

2 449

6 656

49

0

809

1 387

49

6

3 258

8 043
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0

6

2 449

6 656

49 Det har vært ført forhandlinger om gjennomføring av gammel
makeskifteavtale. Politisk sak vil bli fremmet når resultatet av disse
forhandlingene foreligger.

Endringer i prosjektet:
Ingen mht. siste kommunestyrevedtak. Det er et betydelig forbruk av
prosjektmidler i forbindelse med utredning av tidligere prosjekter som
ikke er realisert.
1 387 Det ble i 2019 arbeidet mye med å finne nye lokaler til de ansatte etter
at Familiens hus brant. Kostnadene knyttet til dette dekkes av
forsikringen.
809 I 2019 ble oppgjørsform politisk vedtatt. Gjenoppbygging dekkes av
forsikringen.
0 Avsetning til oppfølging i forbindelse med garantibefaringer på
investeringsprosjekter.

Økonomiske forhold:
Byggetomten er under regulering. Det er benyttet rammeavtale for
arkitekttjenester til å tegne et forslag til utforming av det nye tilbygget.
Kommunestyrets har vedtatt: «Det må legges stor vekt på økonomi og
nøkternhet i den videre planlegging. Det anbefales å se på tilsvarende
prosjekter i andre kommuner for å høste erfaring». Økonomisk
usikkerhet i prosjektet på dette stadiet knytter seg nå til hvordan
reguleringsprosessen forløper.

Parallelt med reguleringsprosessen er det utarbeidet skisser for et mulig
tilbygg. Skissene er presentert for ansatte og brukere og legges frem til
politisk behandling i mars 2020.

RSK
BEV
Rest
RSK
BUD
Avvik
Kommentar/tiltak
tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
2019
2019
10 510
15 114
-4 604
708
5 313
-4 604 Framdrift:
Som en oppfølging av siste kommunestyrevedtak arbeides det med å
utrede og etablere 5 nye boliger i tilknytning til Gaupeveien bokollektiv.
Det er bevilget midler til kjøp av tomten som det planlegges å bygge på
og tomten er nå kjøpt. Tomten er pr. i dag regulert til næringsvirksomhet
og det er varslet oppstart av regulering av området til boligformål. Det
arbeides med utarbeidelse av planforslag som skal presenteres til
1.gangsbehandling i TEK.
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Prosjekt

2130 - Flytting av
hjulmakerverksted

5000 - Gravplass Flateby

5000 - Asfaltering P-plass Mari
kirke
5000 - Navnede minnelunder
kirkegårder
4110 - Fornying ledningsnett

4110 - Off. avløpsnett
Østbyveien

4110 - Utvidelse Flateby
renseanlegg

4110 - Oppgradering
pumpestasjoner
4110 - Overvannstiltak avløpsrelatert

211204

501503

501701

411307

411308

411407

411505

411303

501901

3041-Forprosjekt boliger
rus/psykiatri

301104

( i 1000 kr)

300

200

500

202

864

2 860

3 388

10 886

1 364

4 537

29 354

6 200

40 041

300

200

1 500

1 104

-500

-1 677

-25 966

4 686

-11 034

0

0

-1 000

-902

300

200

0

0

0

902

766

500

1 677

25 966

-4 686

12 259

300

200

1 000

BUD
2019

Kommentar/tiltak

-11 034 Det har vært mindre aktivitet enn planlagt i 2019. Det har vært utført
strømperenovering av ca. 100 meter på Flateby. Det pågår et prosjekt i
Ytre Enebakk/Våglia sammen med vannverket som går ut på omlegging
av ledningstrasé. Dette prosjektet vil bli ferdigstilt i 2020. Det arbeides
med hovedplan avløp/saneringsplan som vil konkretisere tiltak med
tanke på å øke aktiviteten.
4 686 Status: Ved årsskiftet pågikk det fortsatt forhandlinger med Flateby
vannverk om utestående. Prosjektet er ferdigstilt, men utarbeidelse av
sluttregnskap har blitt utsatt i påvente av enighet med Flateby Vannverk.
På rapporteringstidspunktet er enighet oppnådd. Sluttregnskap vil bli
utarbeidet.
-25 966 I løpet av 2019 har det vært liten aktivitet i prosjektet. Ved
rapporteringstidspunktet er det klargjort fra fylkesmannen at anlegget
må tilfredsstille krav til fjerning av organisk stoff innen 2027. Innen den
tid må anlegget også utvides til å ivareta den planlagte
befolkningsøkningen på Flateby.
-1 677 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.
-500 På samme måte som for fornying av ledningsnett har det vært liten
aktivitet på fornying av overvannsledninger. Det arbeides med
hovedplan avløp/saneringsplan som vil konkretisere tiltak med tanke på
økt aktivitet.

0 Midlene er overført kirkelig fellesråd.

0 Midlene er overført kirkelig fellesråd.

-1 000 Midlene overføres når prosjektet igangsettes.

-766 Her er gjort et forarbeid med hensyn til kvalitet og hva boligene bør
inneholde. Dette er det også et kommunestyrevedtak på. Investeringen
bør opprettholdes, da det er høyst aktuelt å bygge boliger tiltenkt denne
brukergruppen.
-902 På grunn av usikker fremtidig bruk og inntekter til utgiftsdekning ved et
nytt hjulmakerverksted har dette prosjektet ikke vært prioritert.
Kommunestyret har bedt om at det skrives en ny sak. Dette står på
arbeidsplanen, men prioriteres etter oppgaver som er mer tidskritiske.

Avvik
2019
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0

0

0

0

1 225

BEV
Rest
RSK
tom.
tom.
2019
2019
2019
234
1 000
-766

29 007

RSK
tom.
2019
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Prosjekt

4110 - Nye avløpsanlegg for å
ivareta utbygging

1120-Utleieboliger

4100 - Vei Råkenfaret (fra
prosjekt 1701)

4523 - Oterveien 5 (fra 1701)

4523 - Bekketunet (fra 1701)

4523 - Små boliger
Råkendalsfaret

4110 - Fremføring av offentlig
avløpsnett

4110 - Trykkavløp Kirkebygda
2018/2019 (fra 411921)

411506

1701

411940

451409

451802

451932

411921

411920

( i 1000 kr)

2 794

0

50

700

10

104

53 217

3 000

0

10 575

2 541

0

104

57 493

-206

0

-10 525

-1 842

10

0

-4 277

0

930

3 000

0

10 575

2 007

0

104

7 898

BUD
2019

Kommentar/tiltak

-206 Prosjektet er i regi av Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk. Det er
fremført trykkavløp til 6 boliger og 2 næringsenheter. Gravearbeidet er
ferdigstilt. Delfinansiering fra abonnentene inntektsføres i 2020.

0 Kun budsjett.

Det er i budsjettet for 2020 satt av kr. 2.000.000,- til et forprosjekt.
-10 525 Prosjektet videreføres når bemanningen innenfor boligforvaltning
styrkes i mai.

Det fremmes i starten av 2020 en politisk sak om hvilken vei
realiseringen av eiendommen skal følge.

-1 842 Enebakk kommune kjøpte eiendommen Småttaveien 15 med tanke på å
kunne etablere kommunale utleieboliger og boliger for personer med
bevegelseshemming av forskjellig slag. Det er så gått noe tid i
forbindelse med reguleringsarbeidet, og kommunens primære behov
har nå endret seg ved at økningen i behovet for kommunale boliger
delvis har uteblitt mens behovet for omsorgsboliger har økt betydelig.

-4 277 Det er kjøpt en bolig i løpet av 2019. Det er også solgt en bolig (Sløssåsvn
4C) for å redusere kommunens andel av boligene i borettslaget. Andel
fellesgjeld for leilighet i Klokkerudåsen 25 er løst ut. Noe av årets
bevilgning gjenstår og blir overført til 2020.
0 Kostnadene gjelder rydding av skog samt arbeid med omregulering for
bedre utnyttelse av eiendommen. Det er ikke oppnådd enighet med
grunneier angående bruk av veien. Dette begrenser bruken av
eiendommen.
0 Prosjektet er av kapasitetshensyn ikke påstartet.

-930 Ingen aktivitet her i 2019. Prosjekter igangsettes etter behov.

Avvik
2019
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0

50
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0
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RSK
BEV
Rest
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tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
2 086
3 016
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Prosjekt

4523 - Salg BY 20/21

4411- Delplan
Friluftsliv,nærmiljø, idrett
4411 - HC-rampe Vikstranda

4110 - Sentralrenseanlegg

4110 - Detaljprosjektering
avløpsløsning YE
4110 - Krona-Barbøl

4110 - Holt - Tømmerbråten

4110 - Krokeng-Krona

4110 - Tømmerbråten-Kopås

4110 - Utløpsledning landdel
SRA E2
4110 - Utløpsledning sjødel SRA
E4

451933

6403

441703

411207

411301

411401

411402

411403

411411

411412

411304

4523 - Erhverv, prosjektering og
regulering Gaupevn. (BY20/21)

1801

( i 1000 kr)

15 151

4 544

19 516

4 352

2 147

1 826

1 408

67 188

336

380

153

15 151

4 544

19 516

4 352

2 147

1 851

1 408

67 220

336

603

150

0

0

0

0

0

-24

0

-32

0

-223

3

RSK
BEV
Rest
RSK
tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
1 214
4 550
-3 336

0

0

0

0

0

24

0

45

77

223

150

3 336

Kommentar/tiltak

0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.
0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

-32 I løpet av 2019 har det blitt fremmet reklamasjonskrav overfor
entreprenør som nå er konkurs. Det arbeides med å få finansiert
nødvendige utbedringstiltak fra bankgarantien. Sluttregnskap vil bli
utarbeidet så snart dette er avklart.
0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.
-24 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.
0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

-223 Ingen aktivitet i 2019 som har medført utgifter.

3 Enebakk kommune har mottatt melding fra Dagfinn Pederstad sin
rådgiver om at han ser det mest formålstjenlig å selge sin eiendom
separat.
Kommunens forhandlingsutvalg avventer derfor ytterligere arbeid inntil
Pederstad har realisert sitt område. Dette da all infrastruktur til
kommunens eiendom går over Pederstads eiendom.

-3 336 Prosjektet forutsatte enighet med den andre grunneieren om
gjennomføring. Dette er ikke oppnådd. Prosjektet kan avvikles.

Avvik
2019
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Prosjekt

4110 - Nye PST T1PST

4110 - Renovering PST T2REN

4110 - E5.1 Mjær - Ytre RA

4100 - Utjevningsbasseng YE RA

4110- Avløpsløsning Ytre
Enebakk

4100- Tiltak hovedplan vei
(13/569)

4100 - Stabilisering av skråning
ved Øyerenveien (delvis HP vei)

4100 - Brevigsveien (HP vei)

411413

411414

411501

411604

4706

411102

411415

411607

( i 1000 kr)

12 426

16 400

15 213

23 014

2 768

7 457

3 014

12 426

16 400

15 231

23 014

2 768

7 457

3 014

RSK
BEV
Rest
tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
5 061
5 061

0

0

-18

0

0

0

0

0

113

624

407

0

0

0

0

113

642

407

0

0

0

0

2 656

BUD
2019

Avvik
2019

0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.
0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.
0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

0 Prosjektet er ferdigstilt. Det vil bli laget et samlet sluttregnskap for
sentralrenseanlegg og overføringsledning.

Kommentar/tiltak

Økonomi: Det var lagt til grunn opprinnelig budsjett på sviktende
grunnlag. Dårlig fjell og ustabile grunnforhold gjorde at utvidelse var
nødvendig og har medført overskridelse på ca. 3 mill. på opprinnelig

Fremdrift. ferdig i 2020 med ca. 1 års forsinkelse.

0 Status: Prosjektet er snart ferdigstilt og venter på noe mindre arbeider
som har blitt utsatt pga. leveranseproblemer.

Se forøvrig underprosjekter
0 Prosjektet ble ferdigstilt i 2018. Sluttregnskap vil bli utarbeidet.

Rammebevilgning:
De fleste prosjekter er stort sett utført etter plan.
Rammebevilgning for 2019 lider noe under kutt i 2020 budsjett og gjør
at noen planlagte tiltak må utsettes med konsekvens for trafikksikkerhet
generelt.

Fremdrift: Se underprosjekt

-18 Status: Se detalj på underprosjekt
Arbeides parallelt med flere prosjekter knyttet til Hovedplan 2014-17
Samt omprioritering og nye nødvendige prosjekter lagt inn fra 2019.
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Prosjekt

4100 - Hammerenveien (HP vei)

4100 - Sulerudveien (HP vei)

4100 - Pettersrudveien (HP vei)

4100 - Kjølstadveien (HP vei)

4100 - Ødegårdsveien (HP vei)

4100 - Lotterudfeltet (HP vei)

411608

411609

411705

411706

411801

411802

( i 1000 kr)

95

986

10 581

598

1 242

4 509

RSK
tom.
2019

95

986

10 581

598

1 242

4 509

BEV
tom.
2019

Rest
tom.
2019

0

0

0

0

0

0

5

5

8

3 121

0

44

3 517

BUD
2019

Avvik
2019
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8

3 121

0

44

3 517

RSK
2019

0 Ingen aktivitet i 2019.
Prosjektet settes opp i ny HP vei 2021-2025 for fullføring.

0 Ingen aktivitet 2019.
Prosjektet settes opp i ny HP vei 2021-2025 for fullføring.
0 Status: Veiarbeider og de fleste TS tiltak er ferdigstilt i 2019, avvent
avklaring på finansiering av nytt veilysanlegg.
Fremdrift: Etter plan med unntak av veilysanlegg
Økonomi: Prosjektet finansieres med midler fra hovedplan vei (411102)
Prosjektet settes opp i ny HP vei 2021-2025 for fullføring.

0 Status: Liten aktivitet i 2019.
Fremdrift: Ferdig.
Økonomi: Beløpet som er påløpt i 2019 gjelder en faktura fra 2018.
Prosjektet kan avsluttes.

0 Status: Prosjektert fremdrift er bra. Veiutbedring er ca halvferdig med de
fleste større gravearbeider utført.
Fremdrift: Prosjektet forventes ferdigstilt vinter 2020/21. Dette er 6
måneder før prosjektert fremdrift.
Økonomi: Budsjett korrigert for etterslep på fakturering er per
31.12.2019 ca. 8 % i mindreforbruk.
Totalbudsjett forventes å være innenfor beregnet ramme til vei arbeid
og bli noe dyrere på el arbeider og veilysarbeider som ikke var
opprinnelig planlagt jfr. strengere forskriftsendringer og nye normer.

0 Ingen vesentlig aktivitet i 2019.
Etterslep på en svært liten faktura fra tidligere i år. Prosjektet settes opp
i ny HP vei 2021-2025 for fullføring.

budsjett for parsellen. Det gjør også at videre oppgradering av veien til
snuplass ikke bør prioriteres på kort og mellomlang sikt.

Kommentar/tiltak

Årsrapport 2019 med årsberetning
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Prosjekt

4100 - Vågliveien (HP vei)

4100 - Veisikring (HP vei)

4100 - Skiltplaner (HP vei)

4100 - Nylendeveien (HP vei)

2130 - Nærmiljøtiltak (kun
budsjett)

4000 - Ballbinge Hauglia

4520 - Parkouranlegg KIBUS
ungdd.tr. (fra 211602)

411804

411911

411912

411913

211602

401702

451823

( i 1000 kr)

RSK
tom.
2019

479

607

40

325

183

717

232

BEV
tom.
2019

480

607

679

325

183

717

232

0

0

0

0

-1

0

-640

Rest
tom.
2019

RSK
2019

389

362

640

325

183

717

110

Økonomi: Etter plan.

Fremdrift: Etter Plan

Økonomi: Etter plan
0 Status: Hastetiltak i 2019, utover dette må TS tiltak vurderes med
fortetting og Prosjektet settes opp i ny HP vei 2021-2025 for fullføring.

Fremdrift: Oppnådd ca. 30 % av planlagte tiltak

Prosjektet settes opp i ny HP vei 2021-2025 for fullføring.

0 Status: Nødvendige skiltplaner for kommunen er under utarbeidelse

Prosjektet settes opp i ny HP vei 2021-2025 for å ivareta flere
strekninger med behov for sikring.

Økonomi: Etter plan
0 Status: Supplering av rekkverk på usikre strekninger utført i 2019
Fremdrift: Ferdig
Økonomi: Etter plan

Fremdrift: Etter plan.

Forventes ferdigstilt innen 2022

0 Status: Del av samarbeidstiltak med vannverket og drift.

Kommentar/tiltak

-1 Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

-640 Prosjektet er knyttet mot etablering av nærmiljøanlegg på Flateby og i
Kirkebygda. Det er etablert parqouranlegg på Stranden skole og KIBUS
ungdomstrinnet. Resterende midler må videreføres i 2020 til etablering
av skatepark ved KIBUS. Det forventes at skateparken etableres i løpet
av siste tertial 2020.
0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

Avvik
2019
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Prosjekt

4520 - Parkouranlegg Stranden
nærmiljøanlegg

4520 - Oppgradering bygg ihht.
vedlikeholdsplan (kun budsjett)
4520 - Brannsikring trappeløp
Ignagard (fra 452099)

4520 - Rømningstrapp Mjær uskole (fra 452099)

4520 - Nye brannsentraler (fra
452099)

4520 - Nytt kjøleanlegg Kopås fra 452099
4520 - Branndører Stranden
Sukkerbiten - fra 452099
4520 - Led-lamper Mjærhallen fra 452099

4520 - Brannvarslingsanlegg
KIBUS u-trinn fra 452099
4520 - Universell utforming
rådhus fra 452099

4523 - Kommunale
gjennomgangsboliger
oppgradering (kun budsjett)

4523 - Rehabiliitering
Kronaveien 4A (fra 451799)

451904

452099

451911

451912

451913

451916

451799

451940

451917

451915

451914

451910

4520 - Hinderløype KIBUS
barnetr. nærmiljøanlegg

451903

( i 1000 kr)

0

33

135

166

117

219

149

201

162

0

522

630

1 262

RSK
tom.
2019

522

630

917

0

33

135

166

117

219

149

201

162

2 619

BEV
tom.
2019

0

0

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 619

Rest
tom.
2019

0

33

135

166

117

219

149

201

162

0

522

630
522

630

917

0

33

135

166

117

219

149

201

162

2 619

BUD
2019

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

Kommentar/tiltak

345 Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruket dekkes inn gjennom bruk av
bevilgning for 2020 til boligrehabilitering.

0 Kun budsjett

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Nær ferdig. Budsjettet her må økes noe. Midler tas fra hovedpost brann.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

0 Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

-2 619 Kun budsjett. Ihht. vedlikeholdsplan.

Avvik
2019

Side 106 av 108

1 262

RSK
2019
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Prosjekt

4100-Trafikksikkerhetstiltak

4100 - Veilys (TS-tiltak fra 403)

4100 - Fartsdempende tiltak (TSvei 403)

4100 - Skolevei tiltak (TS-vei
403)

403

411901

411902

411903

( i 1000 kr)

156

1 500
156

1 500
0

0
156

1 500

Side 107 av 108

156

1 500

Økonomi: Etter plan.

Fremdrift:
Avventer politisk prioritering av midler og tiltak.

0 Status:
Det er laget forslagsliste til tiltak og prøveprosjektering på konsept er
utført i 2019 ellers ingen tiltak igangsatt.

0 Det er etablert 11 fartshumper og 3 opphøyde gangfelt i Ødegårdsveien.
Tiltak gjennomføres som beskrevet i delplan for trafikksikkerhet.

RSK
BEV
Rest
RSK
BUD
Avvik
Kommentar/tiltak
tom.
tom.
tom.
2019
2019
2019
2019
2019
2019
9 230
13 229
-3 999
598
4 597
-3 999 Status:
Alle delprosjekter under kontroll, det har imidlertid oppstått noe
forsinkelse i tilskudd fra SVV. Avtaler med diverse kabeletater gjør at
deler av planlagte tiltak har blitt dyrere og mer omfattende enn
opprinnelig forutsatt.
Dette skyldes også delvis nye krav og normer. se forøvrig detaljer på
underprosjekt.
Fremdrift:
Per 31.12.2019 er fremdrift etter plan.
1 912
1 912
0
1 633
1 633
0 Status: Veilys bygges og fortettes ihht. TS-plan, Ødegårdsveien ligger i
plan men har ingen finansiering per 2019.
Fremdrift: Etter plan med unntak av Ødegårdsveien
Økonomi: Balanse.

Årsrapport 2019 med årsberetning

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Årsrapport 2019 med årsberetning

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Årsrapport 2019 med årsberetning

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Enebakk kommune Regnskap 2019

22/20 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 - 20/00046-1 Enebakk kommune - Årsregnskap 2019 : Kontrollutvalgets uttalelse til Enebakk kommune sitt årsregnskap for 2019

KONTROLLUTVALGET I
ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk kommunestyre

Deres ref.

Vår ref.
20/00046-4

Saksbehandler
Kjell Tore Wirum

Dato
29.05.2020

Kontrollutvalgets uttalelse til Enebakk kommune sitt årsregnskap
for 2019
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om
årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om
årsregnskapet.
Kontrollutvalget har i sitt møte 4.juni 2020 behandlet Enebakk kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget for
vår uttalelse:
• Årsrapport 2019 med årsberetning for Enebakk kommune
• Årsregnskap 2019 for Enebakk kommune
• Uavhengig revisors beretning for 2019
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon
om aktuelle problemstillinger.
Driftsresultat
Enebakk kommunes regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på 21,17 mill.
kroner, tilsvarende 2,6 prosent av driftsinntektene.
Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 16,6 mill. kroner.
Det er merforbruk innen flere av kommunalavdelingene. Det er spesielt innenfor
HOS-avdelingen at det er merkbart merforbruk. De enkelte avvikene er nærmere
omtalt i årsmeldingen.
Disposisjonsfond
I 2019 utgjør disposisjonsfondet 13,8% av brutto driftsinntekter. Totalt utgjør
disposisjonsfondet ca. 111,6 mill. kroner. Hvor ca. 66,6 mill. kroner er driftsfond og
40 mill. kroner er kommunens premieavviksfond.
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
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Lånegjeld
Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør i 2019 ca. 122 % av driftsinntektene.
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 § 147 (d-f)).
Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019,
samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor
tjenesteområdene.
Andre forhold
Revisors beretning er avlagt med en presisering. Revisor bemerker følgende:
«Enebakk kommune har et sertifikatlån på kr 243 662 000 som skulle ha vært
klassifisert og spesifisert på egen linje i balansen under sertifikatlån. I årsregnskapet
inngår beløpet i posten Andre lån. Vi viser til note 11 i årsregnskapet hvor forholdet
er omtalt nærmere.»
Kirkebygda, 04.06.2020
Kontrollutvalget i Enebakk kommune
Johan Gerhard Ellingsen/s./
Leder
Kopi:
Formannskapet

Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 20/00046-4
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 23/20

Risiko- og vesentlighetsvurdering
- Forenklet etterlevelseskontroll 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 19/00123-12
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av
kontrollen innen 15. september 2020.
Vedlegg:
Enebakk ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020
Vedtak i saken sendes til:
Viken kommunerevisjon IKS
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll,
utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS, datert 20.mai 2020.
HJEMMEL
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 24-9:
§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor fristen er utsatt til 15.september 2020.
Forenklet etterlevelsekontroll
Formål
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll, er å forebygge svakheter og bidra til å
sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og skal løses innenfor en
begrenset ressursramme.
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Omfang
Kontrollen skal rette seg mot de delene av økonomiforvaltningen som ikke er
gjennomgått ved regnskapsrevisjonen etter § 24-5.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som
skal legges fram for kontrollutvalget (se vedlegg). Revisor skal innhente tilstrekkelig
informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der
bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. Videre skal revisor
utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen, om
resultatet av kontrollen innen 15. september 2020.
Det er utarbeidet en egen standard for forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen (RSK 301). Formålet med denne standarden er å gi rammer og
veiledning til revisor ved utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet
etterlevelseskontroll.
Kontrollutvalgets oppgave
Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er å styrke egenkontrollen i
kommunen. Gjennom denne kontrollen underlegges økonomiforvaltningen
rutinemessig en forenklet kontroll, og kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering.
Denne kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for bestilling av andre
undersøkelser.
Ved presentasjon av valgt område for etterlevelseskontroll må revisor være tydelig i
beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres.
Avvik som revisor avdekker skal kommuniseres til kontrollutvalget i nummerert brev.
Dette skal følges opp av kontrollutvalget.
Innholdet i etterlevelseskontrollen 2019
Basert på kjennskap til kommunens rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen,
områder hvor revisor allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, velger revisor i år ut offentlige anskaffelser.
Kontrollens formål vil være å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever
regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen har valgt å se nærmere på
følgende områder innen offentlige anskaffelser:



Har kommunen utlyst anskaffelser korrekt i forhold til nasjonale grenseverdier og EØSterskelverdier?
Har kommunen utarbeidet anskaffelsesprotokoller i tråd med regelverket?

Revisor har valgt å avgrense kontrollen, det vises til punkt 2.2 for en beskrivelse av
dette.

Side 2 av 3
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Sekretariatets vurdering
Sekretariatet vil peke på at vurderingen er nokså generell, noe som er naturlig da
dette er første året revisor legger frem en risiko- og vesentlighetsvurdering for
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Fra 2020 gjelder standard for
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen (RSK 301). I henhold til
denne skal revisor orientere kontrollutvalget om risiko- og vesentlighetsvurderingen
og der bør det fremkomme hvilke områder innenfor økonomiforvaltningen revisor har
vurdert, hva som er valgt ut for kontrollhandlinger og hvorfor.
Kontrollutvalget ber om at det gis en slik orientering for revisjonsåret 2020. Det er
hensiktsmessig at dette legges frem samtidig med
revisjonsplanen/revisjonsstrategien for 2020.
Avslutning
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget
for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 29.05.2020
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 24/20

Møteplan 2.halvår 2020

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00018-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020:
Torsdag 17.september
Torsdag 29.oktober
Torsdag 10.desember
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.
Vedlegg:
Møteplan andre halvår 2020
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk kommune v/politisk sekretariat
SAKSUTREDNING:
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære
kontrollutvalgsmøter.
Kontrollutvalget har fremmet preferanse på torsdag som møtedag og kl. 18:30 som
møtetidspunkt.
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte
organ i Enebakk kommune, herunder spesielt kommunestyret.
VURDERING
Forslag til møteplan er utarbeidet med den forutsetning at en kan utvide muligheten
for å avholde fysiske møter i 2020. Skulle det bli innstramminger for fysiske møter, vil
en foreslå at det legges opp til hyppigere men korte møter i form av fjernmøter på
tilrettelagte plattformer som f.eks. Microsoft Teams.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.
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MØTEPLAN 2. halvår 2020
JULI
1. O
2. T
3. F
4. L
5. S
6. M
7. T
8. O
9. T
10. F
11. L
12. S
13.M
14. T
15. O
16. T
17. F
18. L
19. S
20. M
21. T
22. O
23. T
24. F
25. L
26. S
27. M
28. T
29. O
30. T
31. F

AUGUST
1. L
2. S
3. M
4. T
5. O
6. T
7. F
8. L
9. S
10. M
11. T
12. O
13. T
14. F
15. L
16. S
17. M
18. T Utsend. PBK
19. O
20. T TEK – ekstra

21. F
22. L
23. S
24. M
25. T
26. O Felles utsending
27. T PBK
28. F
29. L
30. S
31. M

SEPTEMBER
1. T
2. O AMU
3. T
4. F
5. L
6. S
7. M

KMU

ELD

8. T KOS
9. O HOS
10. T TEK
11. F
12. L
13. S
14. M
FSK
15. T
16. O
17. T
18. F
19. L
20. S
21. M KST
22. T
23. O
24. T

25. F
26. L
27. S
28. M HØ
29. T
ST
30. O
FE

FUN

ADU

OKTOBER
1. T
RI
2. F
E
3. L
4. S
5. M
6. T
7. O
8. T TEK
9. F
10. L
11. S
12. M FSK
13. T
14. O
15. T
16. F
17. L
18. S
19. M
20. T
21. O
22. T
23. F
24. L
25. S
26. M KST
27. T Utsend. PBK
28. O AMU
29. T
30. F
31. L

NOVEMBER
1. S
2. M FSK Budsj.pres
3. T
4. O
5. T PBK
6. F
7. L
8. S
9. M

KMU

10. T KOS
HOS
11. O
12. T TEK
13. F
14. L
15. S
16. M
17. T
18. O

ELD
ADU

19. T

20. F
21. L
22. S
23. M FSK heldagsmøte
24. T
25. O
26. T
27. F
28. L
29. S
30. M

FUN

DESEMBER
1. T
2. O
3. T TEK - ekstra
4. F
5. L
6. S
7. M KST
8. T
9. O AMU
10. T
11. F
12. L
13. S
14. M KST budsjett
15. T
16. O
17. T
18. F
19. L
20. S
21. M
22. T
23. O
24. T Julaften
25. F 1. Juledag
26. L 2. Juledag
27. S
28. M
29. T
30. O
31. T Nyttårsaften
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MØTEPLAN – 2. HALVÅR 2020
JULI
27

28

29

AUGUST
30

31

32

33

34

Fellesuts. av sakspapirer

35

SEPTEMBER
36

36

37

38

39

OKTOBER
40

41

42

26

43

NOVEMBER
44

45

46

2

9

47

DESEMBER

48

49

24

30

50

51

7

14

28

Utsending til formannsk.

7

Utsending til
kommunest.
Utsending til PBK

7

5
13

18

27

Partimøter
KST –
Kommunetyremøte
FSK - Formannskapet
KOS – Kultur, oppvekst,
skole
HOS – Helse og omsorg
TEK – Teknikk og
utvikling
PBK – Byggekomiteen

21

26

14

12

2

8
9
20

23
10
11

10

8

12

27

KU – Kontrollutvalget
ADU –

14

11

Administrasjonsutvalg

AMU –

2

28

9

Arbeidsmiljøutvalg

ELD - Eldrerådet

7

9

FUN - Rådet for mennesker

7

9

7

9

med nedsattfunksjonsevne

KMU- klima og miljøut
HTV – møter
ULF – utvidet lederforum

1

6

ALF - lederforum

BUDSJETTBEHANDLINGER: Utvalgene i uke 46 – FSK i uke 48 – KST i uke 51
Skrivefrister er absolutte.
Sakene skal være ferdig skrevet og sendt rådmannen til godkjenning minst 4 virkedager før utsendelse av papirer.
Ettersending av sakspapirer skal ikke forekomme.

17

52

53
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK
PS 25/20

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Saksnr.: 20/00029-4
Møtedato
04.06.2020

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Saksprotokoll FSK sak 45-20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i
Enebakk kommune, ROAF IKS Årsrapport 2019, Follo LMS IKS Årsmelding 2019,
Follo LMS IKS Årsregnskap 2019, Enebakk KU Oversikt over saker til behandling
2020
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 07/20

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i Enebakk
kommune, Saksprotokoll FSK sak 45/20 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 14/20
OS 15/20
OS 16/20
OS 17/20

ROAF IKS Årsrapport 2019 (vedlagt)
Follo LMS IKS Årsmelding 2019 (vedlagt)
Follo LMS IKS Årsregnskap 2019 (vedlagt)
Oversikt over saker til behandling 2020, pr 04.06.2020 (vedlagt)
Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker
(UNNTATT OFFENTLIGHET) (ikke vedlagt)

Ås, 29.05.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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PS 45/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i
Enebakk kommune 2019/3242
Saksprotokoll for Formannskapet - 04.05.2020
Behandling:
Delegert myndighet til Formannskapet. Myndighet til å fatte avgjørelser i saken er
kommunestyret.
Kommunestyrevedtak 19.03.2020 delegerer myndighet til formannskapet:
«Alle kommunestyresaker delegeres til formannskapet mens krisesituasjonen pågår
jfr. Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19».
Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten
Sykefraværsoppfølging, og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
a. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de
krav som er satt i arbeidsmiljøloven.
b. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og
ansvar ved oppfølging av sykefravær.
c. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av
sykefravær.
d. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og
organisatoriske faktorer som virker inn på arbeidshverdagen til de
ansatte som kan resultere i sykefravær.
e. Å stille tilstrekkelige ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av
sykelønnsrefusjoner for å unngå oppbygging av refusjonsrestanser.
2. Kommunestyret ber rådmann melde tilbake til kontrollutvalget om status for
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
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Årsrapport
2019
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ROAFs eierkommuner
Vi ønsker å vise
Norge hvor viktig det er
å kildesortere, hvordan
kretsløpet fungerer og
hvordan avfall kan få
helt ny verdi.

NITTEDAL
GJERDRUM

SØRUM
SKEDSMO

OSLO

LØRENSKOG
RÆLINGEN

FET
AURSKOG-HØLAND

ENEBAKK

RØMSKOG

ØSTFOLD
ROAFs
GJENVINNINGSSTASJONER

SVERIGE

Aurskog-Høland
Spilhaugveien 249, 1930 Aurskog
Enebakk
Lillestrømveien 673, 1912 Enebakk
Fet
Heiasvingen 91, 1900 Fetsund
Gjerdrum
Hellenvegen 30, 2024 Gjerdrum
Lørenskog
Solheimveien 101, 1473 Lørenskog
Nittedal
Gamle Glittrevei 11, 1484 Hakadal

Aurskog-Høland Enebakk
kommune
kommune

Fet
kommune

Gjerdrum
kommune

Lørenskog
kommune
Assosiert medlem

Skedsmo
Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Sørum
Fossumvegen 8, 1920 Sørumsand
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// ROAF Miljørapport 2019

Nittedal
kommune

Rælingen
kommune

Skedsmo
kommune

Sørum
kommune

Rømskog
kommune
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95 %

mer energi kreves for å
produsere ny aluminium, enn det
kreves for å gjenvinne en
aluminiumsboks.
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Året som gikk 2019
Vi tar et tilbakeblikk og ser på hva som
skjedde hos oss i ROAF i 2019

ROAF Årsrapport 2019 \\
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FORORD

Avfall blir gull
Når verdens ressurser blir knappere, blir vår jobb viktigere. Råvarene vi skal forbruke
i fremtiden må i større og større grad hentes fra avfallet vårt. Jobben vi gjør i ROAF er en
forutsetning for at samfunnet skal lykkes med omstillingen. Det gjør meg stolt. Stolt over
kollegaene mine som hver dag jobber for å finne nye og bedre løsninger, og stolt over
å lede et selskap som er verdensledende i sin bransje.

I løpet av det siste året har jeg tenkt mye på hvordan posisjonen
og statusen til oss som jobber i avfalls- og renovasjonsbransjen
endrer seg. I gamle dager hadde Nattmannen, gjerne en benådet
tukthusfange, ansvar for dotømming og renovasjon i småbyer
rundt om i Norge. Han ble spyttet på og skulle helst ikke være ute
på dagtid, for ikke å sjenere byfolket. Renovasjonsmestre med
hest og kjerre erstattet nattmannen, før bilen tok over og fraktet
avfallet ut av byene til søppeldynger eller deponi. De siste årene
har vi tatt enda et steg videre, og har gått fra å være en innsamler
av avfall, til å bli en produsent av råvarer. Rollen vår blir stadig
viktigere i et samfunn der ressursene blir knappere.

FRA NATTMANN TIL AVFALLSINDUSTRI

I 2019 har vi i ROAF hatt besøk av mer en 20 forskjellige
ambassader og handelskammer fra hele verden. Statsledere,
ministre og embetsverk legger turen til Nedre Romerike. Ettersorteringsanlegget (ESAR) har nærmest blitt en turistattraksjon, og flere av ROAFs ansatte har blitt erfarne guider. Store
produsenter som Orkla, Tine og Nortura kontakter oss for å få
hjelp med emballasjeutvikling. Automatiseringsingeniører, tech-
gründere og innovatører kommer langveisfra for å lære fra våre

dyktige kollegaer. På vei mot den sirkulære økonomien, der avfall er vår viktigste råvare og teknologi driver utviklingen, er vi
i ROAF blitt en helt sentral spiller. Vår erfaring og kompetanse
er ettertraktet. Med den jobben vi gjør, enten det er på mottak,
i renovasjonsbil, på ESAR, i styret eller i administrasjonen,
tråkker vi opp veien for fremtidens samfunn. Et bærekraftig samfunn, der vi jobber for evig fornybare kretsløp, der brukt blir nytt,
gang på gang.

PÅ GOD VEI MOT MÅLET

I 2020 skal vi nå det første store målet vi har satt oss; vi skal
oppnå en ombruks- og materialgjenvinningsgrad på 50 p
 rosent.
Hardt arbeid gjennom hele 2019 har gitt gode resultater. Vi
ser at mengden innsamlet matavfall i grønne poser øker, og
materialgjenvinningsgraden er på vei opp. For å komme i mål må
samarbeidet med våre innbyggere bli enda bedre, og vi jobber
for at enda mer av avfallet skal komme riktig kildesortert til oss.
Klarer vi det, når vi målet innen utgangen av året!
I februar fikk vi besøk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Temaet for besøket var sirkulær økonomi. ROAF blir sammen
ROAF Årsrapport 2019 \\
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FORORD

«Vi har hatt et ambisiøst mål om at
90 prosent av energien vi bruker skal komme fra
fornybare kilder innen 2025. Med de store
nyvinningene det siste året, er vi allerede i mål,
hele fem år før fristen!»

med TOMRA trukket frem som gode eksempler på selskap som
tenker innovativt, er fremoverlent og ser etter løsninger for
fremtiden. Metodene vi bruker for å sortere ut husholdningsavfall, i hele sju ulike avfallstyper, har blitt lagt merke til ute i
verden og får stadig ny oppmerksomhet. I tillegg ble det i 2019
stadfestet at vi er best i Norge når det gjelder utsortering av
plast. Det er gøy å se at investeringer og hardt arbeid gir gode
resultater, og at jobben vi gjør blir anerkjent.

maskinene våre er blitt redusert med hele 70 prosent på grunn
av dette.
Vi har hatt et ambisiøst mål om at 90 prosent av energien vi
bruker skal komme fra fornybare kilder innen 2025. Med de
store nyvinningene det siste året, er vi allerede i mål, hele fem
år før fristen!

ARBEIDSMILJØ
EN AKTIV KUNNSKAPSFORMIDLER OG PROBLEMLØSER

Et viktig ansvar for oss, er å gjøre det enkelt for våre innbyggere
å kildesortere avfallet riktig. Dette gjør vi blant annet gjennom
god kommunikasjon og informasjon ut til kundene. ROAF var i
januar på TV2 God Morgen Norge og ga råd om riktig sortering
i hjemmet. I høst gikk startskuddet for en informasjonskampanje hvor fokuset var feilsortering i restavfallsposen, og at alt
matavfall skal i grønn pose. I NRK programmet «Matsjokket»
fikk vi god hjelp til å spre budskapet om matsvinn.
Gjennom hele året har vi hatt en del medieomtale, noe som
gir oss mulighet til å kommunisere direkte med kundene våre.
Sammen med Elisabet Sandnes i Tomra, engasjerte jeg meg i
debatten om utfordringene med emballasjeplast. I en kronikk
i Dagbladet i fjor høst, ba vi blant annet om strengere krav til
bruk av gjenvunnet materiale i produksjon av ny plast. ROAF
skal være en aktiv problemløser og delta i samfunnsdebatten
der vår erfaring og kompetanse er relevant og nyttig.

I løpet av 2019 ble det gjennomført en arbeidsmiljøunder
søkelse. Funnene fra undersøkelsen har vi benyttet til å igangsette tiltak som skal bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Resultatene fra arbeidet blir fortløpende implementert i
organisasjonen. ROAF er opptatt av å ha et godt psykososialt
arbeidsmiljø og vil derfor regelmessig gjennomføre under
søkelser. I tillegg vil vi jobbe videre med andre tiltak for økt
trivsel i hele organisasjonen.

STOLT AV JOBBEN VI GJØR

Vi rykker stadig nærmere de ambisiøse målene vi har satt oss.
Dette er mål som motiverer meg, men også mål som gjør meg
stolt. Stolt av jobben min, og stolt av kollegaene mine. Jevnt
og godt arbeid, samt engasjerte og løsningsorienterte ansatte,
er grunnen til at jeg tror vi når målet om 50 prosent material
gjenvinning og ombruk innen utgangen av 2020. Jeg håper den
gode innsatsen fortsetter, og at våre innbyggere bidrar enda mer
i form av økt kildesortering i året som kommer. Jobben vi gjør
sammen tråkker opp veien for fremtiden.

SOLCELLER FOR FREMTIDEN

En av de virkelig store nyvinningene dette året er det nye sol
celleanlegget på taket til ettersorteringsanlegget. Her ble den
siste installasjonen ferdigstilt i januar i år. Vi regner med å
produsere energi tilsvarende strømforbruket til cirka 18 norske
eneboliger, som totalt vil utgjøre en tidel av det totale strømforbruket til ettersorteringsanlegget. Det er også viktig å nevne
overgangen til biodiesel i maskinparken vår. CO2-utslippene fra
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Tusen takk for en fantastisk innsats i 2019. //

Synnøve Bjørke
Administrerende direktør
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NØKKE LTALL

AVFALL PER INNBYGGER TIL MATERIALGJENVINNING (KG)
Papp, papir
og kartong
Matavfall
Hageavfall

HVA BLIR DET TIL?

42,5

Nytt fiber

				

Biogass og
biogjødsel

34,0

Kompostjord

				 31,1

Jern og metaller

Nytt jern

14,6

Tungmasser

				

Plast

Veibygging

35,9

Plastgranulat, avfallssekker eller annen plast

11,2

Elektrisk og
elektronisk avfall
Glass- og metallemballasje
Tekstiler/ombruksgjenstander

Kretskort, batterier og metaller
gjenvinnes

10,0

Nytt glass, metall og
glasopor

12,9

Ombruk og eventuelt nye tekstiler
eller fyll til f.eks. puter

8,2

Gips

Gips

3,4
0

10

20

30

40

50

Alt trevirke vi mottar på et år, tilsvarer
lengden på sammenhengende plank fra
Oslo til Kairo.

I fjor kastet hver av oss glass- og metall
emballasje tilsvarende 50 syltetøyglass
i restavfallet.

54 % av maten som kastes
kunne vært spist.

Vi kaster hageavfall tilsvarende
1,6 millioner tujahekker årlig

Hvert tonn med returpapir tilsvarer
14 trær og kan gjenvinnes 6-7 ganger
før fibrene blir ødelagt.

ROAF Årsrapport 2019 \\
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HØYDE PUNK TE R

Året som gikk 2019

Deilig mat skal nytes!
Deilig mat skal nytes!

Husk at matavfall skal i grønn pose – alltid.
Husk at matavfall skal i grønn pose – alltid.

Januar

Februar

Mars

Vi var på God Morgen Norge på TV2 og
ga råd om riktig sortering.

Vår reklamefilm «Fifty Shades» var
nominert til Big Screen Awards, en
prisutdeling for kinoreklame.

For at vi lettere skal kunne håndtere
avfallet, ble det 1. mars totalforbud
mot å levere avfall i sorte avfallssekker
på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
besøkte vårt ettersorteringsanlegg for
å sette søkelys på sirkulærøkonomi.

Grønt Punkt Norge brukte etter
sorteringsanlegget som innspillingsted
for en ny reklamefilm med Atle
Antonsen.

Vi hadde over 20 ambassader og
handelskammer på besøk for å se vårt
anlegg via prosjektet Green Visit.

Vi gjennomførte plukkanalyser av husholdningsavfall.

Vi hadde stand og informerte på
Strømmen storsenter.

8
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HØYDE PUNK TE R

April

Mai

Juni

Vår miljørapport for 2017 vant gull
i konkurransen Visuelt 2019.

Vi gjennomførte en kvalitativ kundeundersøkelse.

Et batteri fra en El-sykkel som feilaktig
var kastet i restavfallet, forårsaket
brann på ettersorteringsanlegget.

Vi hadde et kinoarrangement om farlig
avfall.

Vi byttet sertifiseringsorgan og ble
resertifisert mot ISO 14001:2015,
ISO 9001:2015 og sertifisert mot ISO
50001:2018 i mai 2019.

Vi satte ombruk i fokus, da vi overrakte
og ga videre liv til en brukt stumtjener
i formannskapssalen på Skedsmo
rådhus.

Vi fikk nye renovasjonsbiler og
profilerte disse.

Vi hadde stand og informerte på
Byfesten i Lillestrøm.

Arbeidsmiljøundersøkelse ble
gjennomført blant alle ROAFs ansatte.

Vi gjennomførte kvalitativ bruker
undersøkelse med fokusgrupper.

ROAF Årsrapport 2019 \\
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FOTO: NRK

HØYDE PUNK TE R

Juli

August

September

I løpet av året ble det klart at materialgjenvinningsgraden økte med cirka
1 prosent sammenlignet med 2018.

Det ble klart at ROAF var ledende i
landet på sortering av plastavfall.

NRK sendte serien «Matsjokket», der
Tiril Sjåstad Christiansen og Stian
Lauritzen gjennomførte en plukk
analyse på vårt anlegg.

Vi leverte skap til grønne matavfallsposer til borettslag og sameier med
stor suksess.

Vi gjennomførte testing av mer miljøvennlig emballasje til nye potetgullposer.

Vi hadde stand og informerte på
Aurskogmartn.

Prosjekt biokull skal se på
mulighetene for å anskaffe et
biokullanlegg. Dette anlegget kan
pyrolisere f.eks. treverk til biokull. Biokull kan brukes som tilsetning i ROAF kompostjord
for å forbedre produktet.
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Vi hadde stand og informerte på Stuttreist & Himlaga i Bjørkelangen.

Vi fikk en ny avfallsvekt.

Ny besøkstunell sto klar til bruk for
å sikre trygg ferdsel mellom
administrasjonsbygg og etter
sorteringsanlegget.

Vi startet opp prosjekt Biokull.

Vi gjennomførte kvantitative bruker
undersøkelser med telefonintervju.
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HØYDE PUNK TE R

Oktober

November

Desember

Vi hadde flere medieutspill i lokal
avisene på Romerike, for å rette søke
lyset mot bedre sortering av matavfall.

Vi lanserte vår nye kampanje om
matavfall.

Installasjonen av solcelleanlegg på
taket av ettersorteringsanlegget startet.

Synnøve Bjørke hadde sammen med
administrerende direktør i TOMRA et
innlegg om viktigheten av sirkulær
økonomi for plast på trykk i Dagbladet.

Antall skolebesøk i løpet av året: 2 698
elever

POSTEN
Informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS // 2019

Matavfall

Antall besøk ROAF/omvisning på ettersorteringsanlegget i løpet av året: 420
Vi gjennomførte plukkanalyse på
Skedsmo, Gjerdrum og Aurskog-
Høland gjenvinningsstasjoner av
avfallstypen brennbart etter sortering.

Vi startet arbeidet med organisasjonsutvikling/omorganisering.

Matavfall skal aldri kastes
i restavfallsposen, bruk de
grønne posene – alltid! Da
får vi utnyttet ressursene til
miljøvennlig drivstoff
og biogjødsel.

ROAF posten ble sendt ut til alle innbyggere i våre eierkommuner.

Oppbygging av industrivern.

Ris og ros fra årets brukerundersøkelse // Vi knuser noen myter
Hva skjer med plasten? // Smarte løsninger for enkel kildesortering hjemme
Alt avfall blir til noe nytt // Julens hente- og åpningstider

ROAF Årsrapport 2019 \\
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TAG

MATSVINN PER INNBYGGER

20 kg

11 kg
7,6 kg

MÅLTIDSRESTER

FRUKT

BRØD

40 100 11
FERDIGPIZZA
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EPLER

BRØD

6,1 kg

ANNET

= 44,7 kg
TOTALT
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MATAVFALL

Hva skjer egentlig
med matavfallet?
Å kaste spiselig mat er noe av det dummeste vi gjør. En tredjedel av verdens
klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, så vi kan kutte store utslipp og
spare viktige ressurser ved å bli bedre til å spise opp maten vår. Heldigvis er det sånn
at det som havner i grønn pose, er verdifullt og brukbart. Enten det er potetskrell,
kaffegrut eller muggen ost, kan vi nemlig komme langt med matavfall, bokstavelig talt.

Etter at vi har sortert ut de grønne matavfallsposene på etter
sorteringsanlegget, kjøres de til Den Magiske Fabrikken. Der
åpnes posene, og plast, metall og annen feilsortering fjernes.
Det rene matavfallet kvernes til en tynn grøt og presses gjennom
en sil, for å få vekk absolutt alt som ikke skal være der. Til slutt er
matavfallet blitt til en tynn suppe.

250 METER PÅ ÉN POSE

Når denne suppa råtner, dannes det metangass. Denne gassen
renses og blir ren biogass som biler og busser kan bruke som
drivstoff. Våre renovasjonsbiler som er ute og henter avfall, fyller
tanken med nettopp denne biogassen. Det er med andre ord
matavfallet som driver bilene som skal ut og hente nytt matavfall.
Med bare én grønn pose, kan vi få nok gass til å kjøre 250 m
 eter.
Etter at gassen er hentet ut, blir restene av «matavfallsuppa»
svært næringsrik biogjødsel, og kan erstatte kunstgjødsel og
være med i produksjonen av ny mat.

VIKTIG Å SORTERE RIKTIG

Nettopp fordi matavfall er så fullt av energi, og så nyttig når
det sorteres riktig, er det viktig at det ikke havner i restavfalls
posen. I restavfallet gjør matavfallet liten nytte for seg. I dag er en

tredjedel av avfallet i restavfallsposen matavfall, fullt av næring
og energi, men kastet bort til forbrenning.

DEN MAGISKE FABRIKKEN

Høsten 2019 gikk det i Romerikes Blad en diskusjon om
at matavfallet fra Nedre Romerike blir kjørt til Den Magiske
Fabrikken (DMF) i Vestfold for behandling der, og ikke til biogassanlegget ESVAL på Nes, som ligger nærmere oss. Vi i ROAF
er glad for alle diskusjoner om hvordan avfallet kan utnyttes på
best mulig måte, og gi minst mulig utslipp. Det har aldri vært en
mulighet for oss å sende avfall til Nes, da dette anlegget eies av
Oslo Kommune og de ikke tillater dette. Vi må hele tiden forholde
oss til anbuds- og anskaffelsesregler.
Da det ble avgjort at matavfallet skulle sendes til DMF, var det
etter en grundig anbudsrunde, der både miljø og reisevei ble
vektlagt, og det ble tydelig at vi fikk aller mest ut av matavfallet
hos DMF. Når våre biler i dag kjører, enten det er for å hente avfall, eller levere matavfall til DMF, gjør de det på miljøvennlig biogass, som er med å redusere klimagassutslippene betraktelig.
Hver meter som kjøres på biogass, erstatter utslipp fra bensin
og diesel. Det er vi stolte av! //

ROAF Årsrapport 2019 \\
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PL AST

Den vanskelige plasten
Handleposer, plastkanner og brusflasker er noen av tingene vi kjenner igjen.
Gammelt garn, fisketråd og en kulepenn. Vi ser enda en strandet hval, med magen
full av plast. Fortsetter vi som i dag, vil det være mer plast enn fisk i havene våre om
tretti år, ifølge enkelte forskere. Så kan vi ikke bare slutte å bruke plast?

– Vi trenger plast til mange ting. Blant annet til å ta vare på og forlenge levetiden til ulike matprodukter. Matsvinn og unødvendig
matavfall er en av de aller største miljøproblemene vi har. Det er
dessverre sånn at én tredjedel av maten som produseres i verden
kastes, og det er et enormt problem for klimaet. FN mener et av de
aller viktigste tiltakene vi kan gjøre for å stoppe klimaendringene,
er å få ned matsvinnet, og da er plast helt nødvendig, forteller
Synnøve Bjørke, administrerende direktør i ROAF.
En pakke gulrøtter holder seg cirka ti dager lengre i plast enn
uten. Kjøtt, fisk og fugl bør alltid ligge innpakket på grunn av
bakterier. En verden uten plast hadde sannsynligvis betydd mye
mer matavfall, og enda større klimagassutslipp. Med andre ord,
mat trenger plast.
Videre kan vi forsøke å forestille oss en intensivpasient på et
sykehus, koblet opp til alle maskiner og ledninger, helt uten plast.
Smittefaren ville vært enorm, og sykepleiere, renholdere og leger
kunne ikke gjort jobben sin. På samme måte kan vi fortsette til
mange andre jobb- eller hverdagssituasjoner, stoppe opp og
prøve å forestille oss dem uten plast. Det er nesten umulig. Inntil
vi har funnet et bedre alternativ, er plast helt nødvendig for å få
verden til å gå rundt.

I dag er vi dessverre langt fra en sirkulærøkonomi for plast.
Dagens Næringsliv viste i fjor høst leserne gigantiske berg
av emballasjeplast på lagre rundt om i Norge. Vi kunne lese
historier om hvordan plasten ofte endte opp med å bli brent, og
at ingen visste hvor mye som faktisk ble resirkulert. Og da går
jo gevinsten bokstavelig talt opp i røyk. Ifølge ROAF-direktøren
er det noen helt sentrale ting som må på plass for å realisere en
sirkulærøkonomi for plast.

TEKNOLOGI ER EN DEL AV LØSNINGEN

– Vi trenger mer og bedre avfallsteknologi. Teknologi av den
typen vi har på ettersorteringsanlegget. Sammen med TOMRA
har vi utviklet et system som kan sortere ut fem forskjellige plastkvaliteter. Dette er revolusjonerende i verdenssammenheng! Når
vi kan selge så godt sortert plast til resirkulering, betyr det at
plasten blir en råvare og at den er lettere å bruke i produksjon
av ny plast. I dag får vi betalt for tre av fem plasttyper, forteller
ROAF-sjefen.
Dette betyr altså at plasten fra Nedre Romerike ofte er av så høy
kvalitet at den kan gjenvinnes, og ikke ender opp med å energigjenvinnes. Dette er selvfølgelig gode nyheter for miljøet, men
målet er at dette skal gjelde all plastemballasje, over hele verden.

SKAL VI OFRE HVAL OG SJØFUGL FOR FRISKE GULRØTTER?

– Problemet med plast handler ikke om selve plasten, men at den
altfor ofte havner på feil sted og dermed ikke gjenvinnes. Plast
er et godt, og i mange tilfeller også miljøvennlig materiale. Men
skal vi bruke plast, må vi sørge for at den alltid går inn i kretsløpet
igjen, og blir en del av en sirkulærøkonomi, sier Bjørke.
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STRENGERE KRAV TIL PRODUSENTER

– For å få til et ordentlig kretsløp av resirkulert plast, er vi også
nødt til å få de som produserer emballasje til å produsere i en
kvalitet som er lett å gjenvinne, og produsere emballasjen av
gjenvunnet og ikke nytt materiale. Og her skjer det heldigvis mye.
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TAG

50 %

34 %

av all brukt plastemballasje
i Norge ble gjenvunnet
i 2019.

av all plastemballasje
skal gjenvinnes innen 2025,
i følge EU.

15 tonn

med plast havner
i havet, hvert
minutt.

94 %
av plasten som
havner i havet synker
til bunnen.

Vi har hatt besøk av mange emballasjeprodusenter gjennom året.
Orkla, Tine og Bama er eksempler på produsenter som kommer
til oss, nettopp for å få hjelp til å utvikle bedre og mer gjenvinnbar
emballasje. Det lover godt, sier Bjørke. Hun håper også det snart
kommer strengere krav til bruk av gjenvunnet materiale i all ny
plastemballasje, og mener det vil sette fart på utviklingen.

– Jeg er optimistisk. Kombinasjonen av innovative bedrifter,
ivrige produsenter og strengere krav fra myndighetene er løs
ningen her. Det vil gjøre gjenvinning mer lønnsomt, og sørge
for at plasten ikke havner på avveie. Men det krever selvfølgelig
hardt arbeid og mye vilje. I ROAF er vi mer enn klare, men er
avhengig av at innbyggerne våre kaster rent og riktig, avslutter
Bjørke. //

OPTIMISTISK PÅ VEGNE AV PLASTEN

Og det må skje mye på kort tid. Innen 2025 krever EU at 50
prosent av all plastemballasje skal gjenvinnes. I 2019 var tallet i
Norge 34 prosent. Så er det i det hele tatt realistisk å tenke at vi
kan komme i mål med plastfloka?
ROAF Årsrapport 2019 \\
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TAG
NØKKE
LTALL

Nøkkeltall for 2019
Vi kaster pant i restavfallet
for 6,5 mill årlig.

Avfall levert til
gjenvinningsstasjonene.

En renovatør går mellom
15–20 000 skritt om dagen.

3,7 %

0,3 %

45,2 %

Gjenvinning av 4000 tonn jern og
metall sparer over 4000 tonn med
CO2 utslipp. Noe som tilsvarer det
totale årlige utslippet til
400 innbyggere.

50,8 %

Ombruk
Materialgjenvinning
Energiutnyttelse
Deponi

Biogassen fra ROAFs matavfall kan
få deg helt til månen, fire ganger.

FOLKETALL
KOMMUNE
Rømskog

1,6 %
Befolkningsvekst i ROAFs
eierkommuner

8,0 %

Andel av befolkningsveksten
i Norge
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2019

Endring
siste år

666

-7

Aurskog-Høland

16 724

224

Sørum

18 488

225

Fet

11 860

18

Rælingen

18 530

369

Enebakk

11 110

84

Lørenskog

41 460

1 354

Skedsmo

56 317

665

Nittedal

24 249

160

6 890

67

206 294

3 159

Gjerdrum
Sum

Folketall og antall privathusholdninger er hentet
fra SSB pr. 31.12.19

435 kg
avfall pr innbygger

54,4 % kastet
feil i restavfallsposen
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NØKKE LTALL
TAG

Besøkstall gjenvinningsstasjonene

Antall faste ansatte i ROAF

300 000

161

253 694
250 000

227 045

189 463
200 000
205 606
188 335
150 000

2019

161*

2018

141

2017

131

2016

86

2015

76

2010

38

*138 fast ansatte – 23 timelønnede – totalt 161 ansatte

7,9 %

100 000
2015

2016

2017

2018

2019

totalt registrert
sykefravær i 2019

Materialgjenvinnings- og ombruksgrad (husholdning)

44,4 %

44,8 %

47,4 %

46,4 %

47,4 %

70 %

2015

2016

2017

2018

2019

MÅL I 2030

Totale avfallsmengder (i tonn)
100 000

57 %
av matavfallet kastes feilaktig
i restavfallet.

90 000

80 000

87 547

86 786

86 863

2015

2016

2017

89 012

91 471

76 295

70 000

60 000

50 000
Vi kaster mat for 8000,per husholdning i året.

2010

2018

2019

ROAF Årsrapport 2019 \\
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resirkulert papir sparer

Hver av oss kaster papir
tilsvarende 270 A4 ark
i restavfallet.
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Styrets beretning 2019
VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt
avfallsselskap eid av kommunene Aurskog- Høland, Enebakk,
Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo
og Sørum. ROAF gjennomfører også avfallshåndteringen i
Rømskog kommune. Selskapets primæroppgave er å ivareta
den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og
oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall.
Selskapet driver i tillegg åtte gjenvinningsstasjoner og et avfallsdeponi som tar imot avfall fra næringsvirksomhet. ROAF
samler også inn avfall fra enkelte næringskunder. Selskapets
forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i
Skedsmo kommune.

ÅRETS UTVIKLING
2019 har vært et normalt driftsår, men noen spesielle forhold
knyttet til avfallsdeponi har påført driften ekstra kostnader.
I tillegg fortsetter netto kostnad knyttet til avsetning av ut
sortert avfall å stige.
Regnskapet for 2019 viser driftsinntekter på 329,1 millioner
kroner mot budsjett på 319,9 millioner kroner. Totale drifts
kostnader på 339,6 millioner kroner mot budsjett på 307,4
millioner kroner. Dette gir et driftsresultat på ÷ 10,5 millioner
kroner mot budsjett på 12,4 millioner kroner. Videre et underskudd på ÷ 16,6 millioner kroner mot budsjett på 7,0 mill
ioner kroner etter finans og før skatt.
Resultatet påvirkes primært av to forhold:
1. Det er avsatt ekstra kostnader knyttet til et nedlagt deponi
med 10,0 millioner kroner.
2. Kostnadene ved avsetning av utsortert avfall er vesentlig
høyere enn budsjett.
Utnyttelse av ettersorteringsanlegget (ESAR) til ROAF
ESAR har som i 2018 en total kapasitet på 75000 tonn.
63.000 tonn avfall ble sortert i 2019. Avfallet kommer fra
innbyggere i ROAF kommuner, Follo Ren og Halden.

Det er fremdeles en restkapasitet på 10 – 12.000 tonn i
anlegget som utgjør potensielle inntekter.
Utnyttelse av ROAF sitt deponi
Bøler avfallsdeponi i ROAF Miljøpark tar imot avfall fra både
privathusholdninger og næringsdrivende.
Fylkesmannen i Oslo og Viken utførte et tilsyn på Bøler
avfallsdeponi oktober 2018 som resulterte i behov for større
investeringer på anleggene i tilknytning til deponiet. I 2019
har ROAF hatt mest fokus på utredninger og kartlegging.
Investeringene vil iverksettes i løpet av 2020. Fylkesmannen
understreker at ROAF har god kontroll på ytre miljø, og at
handlingsplanen som har sitt utspring fra tilsynet er meget
godt gjennomarbeidet. Det viktigste aspektet er å fjerne og
avlede rent vann fra deponiet, slik at det påvirker deponiet
minst mulig. ROAF har ingen påvisning av forurensning til
nærområder med hensyn til sigevann fra deponiet.

MILJØ - OMBRUKS- OG GJENVINNINGSMÅL
ROAFs hovedmål for ombruks- og materialgjenvinningsgrad
for husholdningsavfall er 70 prosent innen år 2030, samt
delmål om 50 prosent ved utgangen av år 2020. Resultatet
for 2019 viser fremgang til 47,4 prosent, fra 46,4 prosent i
2018.
Det er flere årsaker til fremgangen i 2019. Det har vært en
stor økning i hageavfall, en nyttig ressurs vi benytter videre
som salg av kompostjord. Det er innført forbud mot sorte
sekker på gjenvinningsstasjonene, som igjen har ført til b
 edre
sortering på stasjonene. Dette ser man i økt mengde jern,
metall, papp og papir, samtidig som restavfall til forbrenning
er lik, selv med økning i besøkende på 12 prosent.
Når det kommer til å få sortert ut avfall som ikke skal i rest
avfallet, ser vi også en forbedring. Det er nedgang i hvor mye
hver innbygger kaster i restavfallet, og en økning av matavfall i grønn pose. Men her ligger også fortsatt det største
potensialet for ROAF om fremgangen skal fortsette. FeilsorROAF Årsrapport 2019 \\
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tert avfall i restavfallet må kastes der det hører hjemme. På
denne måten kan ROAF jobbe med å nå sitt delmål for 2020.
Mengden kildesortert papp og papir er fortsatt nedadgående
grunnet redusert papirbruk og en mer digital hverdag, noe
som påvirker den totale materialgjenvinningsgraden til ROAF
negativt. Men øverst i avfallspyramiden står avfallsreduksjon,
så selv om dette gir dårligere tall, er vi glade for nedgang i
avfallsmengden.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet viser driftsinntektene på 329,1 millioner
kroner og driftskostnadene på 339,6 millioner kroner. Etter
finansposter viser regnskapet et underskudd på 16,6 mill
ioner kroner før skatt for 2019. For 2019 viser selvkost
regnskapet et underskudd på 16,7 millioner kroner. Dette
tillegges justeringsfondet. Utgående saldo justeringsfond
hensyntas i budsjettet for 2021. Næringskapittelet viser et
overskudd på 0,54 millioner kroner før skatt.
Det er en mulig underdekning i forpliktelsene knyttet til Bøler
avfallsdeponi. ROAF IKS vil utarbeide en strategi for en mest
mulig bærekraftig og kostnadseffektiv forvalting og drift av
deponiet med fokus på best mulig økonomisk avkastning, slik
at etterdriftsforpliktelsen kommer i balanse før 2104.
Inntekter i totalregnskapet
Inntektsøkningen mot budsjett på 9,2 millioner kroner s kyldes
i all hovedsak større oppfylling av deponi på 5,5 millioner
kroner og en positiv utvikling for noen råvarepriser.
Salg av utsorterte avfallstyper er 2,1 millioner kroner høyere
enn budsjett for hente- og bringeordningen og 0,5 millioner
kroner lavere for ettersorteringsanlegget, som følge av en
vanskelig avsetningssituasjon – i hovedsak for plast.
For papir og metaller er prisutviklingen negativ sammenlignet
med 2018.
Kostnader i totalregnskapet
De totale driftskostnadene er 32,1 millioner kroner høyere
enn budsjettert. Kostnader knyttet til innsamling i egenregi,
avsetning av utsortert avfall og en utfordrende bemanningssituasjon er de vesentligste årsakene.
Næring
ROAF har stort sett sitt daglige virke i selvkostområdet, men
selskapet yter også tjenester overfor det private næringsliv.
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Justert for ekstra kostander knyttet til nedlagte avfallsdeponier og etterdriftsforpliktelse Bøler avfallsdeponi, viser næring
et overskudd på 0,5 millioner kroner før skatt.

SELVKOST VERSUS NÆRING
Det gjennomføres fullt regnskapsmessig skille mellom husholdning og næring ved bruk av fordelingsnøkler på trans
aksjonsnivå (nøkkel pr. konto).
Ved inngangen til 2019 hadde ROAF et justeringsfond på
÷ 3,8 millioner kroner, og ved utgangen av 2019 er
justeringsfondet ÷ 20,8 millioner kroner. I henhold til

selskapsavtalen skal selvkostresultatet dekkes inn i budsjett
år to etter resultatet.
Husholdningsregnskapet
For 2019 viser selvkostkalkylen for husholdningsområdet et
resultat på ÷ 16,7 millioner kroner.
Næringsregnskapet
ROAF har et tilbud til små og mellomstore bedrifter som har
lignende avfall som husholdningene. Dette gjelder både innsamling, gjenvinningsstasjonene og leveranser av farlig avfall.
I tillegg har ROAF et avfallsdeponi som både benyttes til eget,
ikke gjenvinnbart avfall fra gjenvinningsstasjonene, samt at
avfallsdeponiet er et tilbud til næringsvirksomheter.
ROAF har økt næringsvolumet til ettersorteringsanlegget,
men har fortsatt en restkapasitet på cirka 12 000 tonn.
Større volum til ettersorteringsanlegget vil kunne gi redusert
kostnadene knyttet til ettersorteringsanlegget for innbyg

gerne, samt bedring av næringsresultatet.

FINANSIELL RISIKO OG LIKVIDITET
ROAFs lån og likvider har flytende rente, og er således
eksponert for den til enhver tid gjeldende markedsrente.

Midler avsatt til etterdriftsfond for Bøler avfallsdeponi er

plassert på bankkonto, og utgjør 34,9 millioner kroner pr.
31.12.2019.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Ved utgangen av 2019 var det 138 fastlønnede i ROAF,
som utgjorde til sammen 127,8 årsverk. I løpet av året har
selskapet hatt to lærlinger, en i administrasjonen og en på
IKT. Lærling på IKT har bestått fagprøve. En person har fullført
fagprøven i gjenvinningsfaget.
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Det er i 2019 registrert et sykefravær på 7,9 prosent, mot 5,3
prosent i 2018. Sykefraværet fordeler seg med 5,8 prosent
langtidssykemeldte (over 16 dager) og 2,1 prosent korttidsfravær. Økningen i sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte.
Det ble registrert 825 hendelser innen temaene kvalitet, ytre
miljø, HMS og sikkerhet i 2019, samme tall som for 2018.
Systematisk HMS-arbeid har redusert antall skader i 2019
med 30 prosent mot 2018. Det ble registrert elleve s kader
uten fravær og syv skader med fravær på egne ansatte.
Fokuset i slutten av 2019 og i hele 2020 vil være å granske
hendelser for å finne de riktige tiltak for å unngå gjentakelse.
Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering
på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor
vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og
beskyttelse mot trakassering.
Likestilling
Sammensetningen av ROAFs styre er 33 prosent kvinner og
67 prosent menn. Sammensetningen i ROAFs ledergruppe er
29 prosent kvinner og 71 prosent menn. ROAF sine 138 fastlønnede ved utgangen av 2019 fordeler seg på 35 prosent

kvinner og 65 prosent menn. Ved nyansettelser behandles
kvinner og menn likt

FORTSATT DRIFT
Styret bekrefter med dette at forutsetningene for fortsatt drift
av ROAF er til stede ved avleggelse av regnskap for 2019.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Årets totale underskudd er 17,6 millioner kroner etter skatt.
Underskudd fra næringsvirksomheten er 0,5 millioner kroner
etter skatt, og tillegges opptjent egenkapital på nærings
virksomheten. Det regnskapsmessige underskuddet på husholdningsvirksomheten på 17,1 millioner kroner avregnes
mot opptjent egenkapital-husholdning. Utgående balanse
justeringsfond 2019 hensyntas senest ved budsjettet for
2021.

STYRETS ARBEID
Styret har i 2019 avholdt åtte styremøter og behandlet 47 saker. Det ble avholdt to representantskapsmøter hvor 14 saker
har blitt behandlet.
Styret vil takke hele ROAF for den innsats som ble lagt ned i
2019. Dette gjelder alle administrative stillinger så vel som
driftsstillinger.

Bøler, 10. mars 2020

Nina Kristiansen
Styreleder

Synnøve Bjørke
Administrerende direktør

Beate Kristin Storsul
Styremedlem

Dag Møkleby
Styremedlem

Arne Brovold
Nestleder

Tor Allstrin
Styremedlem

Terje Skovly
Styremedlem
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Foto av styret
– tas 10. mars

Fra venstre: Terje Skovly (ansattrepresentant) Beate Kristin Storsul (styremedlem), Tor Allstrin (styremedlem), Nina Elisabeth
Kristiansen (styreleder), Arne Brovold (nestleder), Dag Møkleby (styremedlem) og Synnøve Bjørke (administrerende direktør).

Oversikt ROAFs styre 2019
Styrets leder:		
Nina Elisabeth Kristiansen
Styrets nestleder: Arne Brovold
Styremedlemmer: Tor Allstrin
Dag Møkleby
		
Beate Kristin Storsul
		
Terje Skovly (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:
		
		
		
		

Anne Hagerup Heggdal
Sissel Sjølli
Aage Kato Holt
Ingrid Kiær Salmi
(ansattrepresentant)

Medlemmer og varamedlemmer til ROAFs representantskap 2019
KOMMUNE

REPRESENTANTER

VARAMEDLEMMER

Aurskog-Høland

Roger Evjen
Simen Solbakken

Geir Olsen
Rune Jørgensen

Enebakk

Øystein Slette
Tonje Anderson Olsen

Hans Kristian Solberg
Dag Bjerke

Fet

Inge Ulekleiv
Arvid Mytting

Yngve Lofthus Teigen
Hallstein Flesland

Gjerdrum

Anders Østensen
Jane B. Aambakk

Leif Haugland
Lars Gustav Monsen

Lørenskog

Martin Bjerke
Per Tore Johanson

Maritta Solaas Moen
Amine Mabel Hansen

Nittedal

Hilde Thorkildsen
Arnt Kristoffersen

Inge Solli
Stein Tore Madsen

Rælingen

Øivind Sand
Gro Langdalen

Heidi Elisabeth Finstad
Anne Jahr Kolstad

Skedsmo

Boye Bjerkholt
Glenn Simon Nerdal

Ole Jacob Flæten
Juliane Skare

Sørum

Rune Viestad
Hans-Morten Vardøy

Heidi Westbye Nyhus
Brede Rørhus

Representantskapets ordfører: Øivind Sand Representantskapets varaordfører: Tonje Anderson Olsen
Det har vært avholdt to representantskapsmøter. Det er behandlet 14 saker.

22

// ROAF Årsrapport 2019

25/20 Referat og orienteringer - 20/00029-4 Referat og orienteringer : ROAF IKS Årsrapport 2019

RE PRESE NTANTSK AP

Vi kaster tekstiler
i restavfallet tilsvarende
vekten av 12 millioner
t-skjorter,

par sokker eller åtte jeans, per innbygger årlig.
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RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.
NOTE
Salgsinntekt

5

Leieinntekter
Annen driftsinntekt

5

Gevinst ved avgang driftsmidler

Renovatører
Drift av fyllplasser og anlegg
6,7

Salgs- og administrasjonskostnader
3

Tap ved avgang driftsmidler
Tap på fordringer
Avsetning til etterdriftsfond

REGNSKAP 2018

318 041 590

293 200 868

47 071

40 000

44 868

1 573 588

1 770 000

1 721 935

319 851 590

294 967 671

329 120 501

Forbruksmateriell

Ordinære avskrivinger

BUDSJETT 2019

327 499 842

0

Sum driftsinntekt

Lønn og andre sosiale kostnader

REGNSKAP 2019

10

3 518 646

3 800 000

2 853 844

65 750 003

58 860 000

59 472 798

92 822 060

63 904 000

67 960 960

110 039 573

109 920 022

107 763 319

27 742 568

25 360 500

22 477 413

37 273 891

43 800 634

33 953 630

399 014

-

97 472

19 367

50 000

18 965

2 020 916

1 750 000

-9 282 748

Sum driftskostnad

339 586 038

307 445 156

285 315 653

DRIFTSRESULTAT

-10 465 537

12 406 434

2 931 283

245 991

700 000

894 822

6 199 666

5 884 568

5 053 263

Renteinntekter
Rentekostnader

4

Andre finanskostnader
Sum finansinntekter og kostnader
Ordinært resultat
Skatter

11

176 979

200 000

191 086

-6 130 654

-5 384 568

-4 349 527

-16 596 191

7 021 866

5 302 492

-

1 004 023

ÅRSRESULTAT

-17 600 214

5 302 492

Overført annen egenkapital

-17 600 214

-2 676 910

Sum disponert

-17 600 214

5 302 492
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BALANSE PR. 31.12.
EIENDELER
NOTE

2019

2018

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Ettersorteringsanlegg

3

173 527 952

182 764 080

Bygninger

3

24 961 359

25 277 072

Tekniske installasjoner administrasjonsbygg

3

5 449 929

5 820 790

Anlegg og tomter Bøler

3

73 640 026

72 316 591

Tomter

3

1 598 936

1 637 125

Gjenvinningsstasjoner

3

2 340 633

3 133 191

Maskiner, trucker og biler

3

34 938 767

27 079 732

Containere og beholdere

3

12 999 439

12 675 928

Kontormaskiner og inventar

3

3 900 541

3 927 177

333 357 582

334 631 686

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer

1 331 925

1 162 805

Sum finansielle anleggsmidler

1 331 925

1 162 805

334 689 507

335 794 491

20 753 258

35 609 881

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer

2

Andre fordringer

5 398 487

4 364 879

Sum fordringer

26 151 745

39 974 760

Bankinnskudd, kontanter o.l.

105 287 202

60 025 379

Sum omløpsmidler

131 438 947

100 000 139

SUM EIENDELER

466 128 454

435 794 629
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EGENKAPITAL OG GJELD
NOTE

2019

2018

4760742

4 760 742

4 760 742

4 760 742

8,12

-20 831 088

-3 817 542

Opptjent egenkapital husholdning

8

37 579 964

37 630 809

Opptjent egenkapital næring

8

10 102 434

10 638 256

Sum opptjent egenkapital

26 851 310

44 451 523

Sum egenkapital

31 612 052

49 212 265

EGENKAPITAL
Bunden egenkapital
Andelsinnskudd

8,9

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Justeringsfond

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

6

12 975 049

10 040 526

Avsetning til etterdriftsforpliktelse

10

34 949 106

33 307 419

47 924 155

43 347 945

Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Langsiktige lån

4

Sum annen langsiktig gjeld

314 073 200

279 352 600

314 073 200

279 352 600

30 956 632

21 150 100

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet
Skyldige offentlige avgifter
Påløpne lønninger, feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

11

1 004 023
5 156 394

8 278 930

8 347 205

8 175 443

27 054 793

26 277 346

72 519 047

63 881 819

Sum gjeld

386 592 247

343 234 419

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

466 128 454

435 794 629

ROAF Årsrapport 2019 \\

27

25/20 Referat og orienteringer - 20/00029-4 Referat og orienteringer : ROAF IKS Årsrapport 2019

ÅRSREGNSK AP

KONTANTSTRØMANALYSE
NOTE

2019

2018

-16 596 191

5 302 492

-313 203

-1 563 028

-

-

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN
Årets resultat før skatt
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
Årets betalte skatter
Utbetalt utbytte

-

-

Ordinære avskrivninger

37 273 891

33 953 630

Tilført fra årets virksomhet

20 364 497

37 693 094

Endring kundefordringer

14 856 623

-4 260 742

Endring i øvrige fordringer

-1 033 609

-208 613

Endring leverandører

9 806 532

-6 490 719

Endring i øvrig kortsiktig gjeld

-2 172 326

3 954 384

Endring i pensjoner

2 934 523

2 580 774

Endring i andre langsiktige forpliktelser
Netto likviditetsendring fra driften

A

1 641 687

-9 282 748

26 033 430

-13 707 664

-37 503 885

-37 139 493

1 816 300

1 827 500

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
Investering i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Investering i finansielle anleggsmidler
Utbetalt fra finansielle investeringer
Netto likviditetsendring fra investeringer

B

-

-

-169 120

-172 549

-35 856 705

-35 484 542

34 720 600

8 980 210

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Opptak av ny gjeld/Nedbetalt gammel gjeld
Utdeling til eierkommuner
Netto likviditetsendring fra finansiering
Netto endring i likvider gjennom året
Likviditetsbeholdning 01.01.
LIKVIDITETSBEHOLDNING 31.12
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C

34 720 600

8 980 210

A+B+C

45 261 822

-2 518 902

60 025 379

62 544 281

105 287 202

60 025 379
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REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for øvrige foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Offentlige tilskudd
Selskapet har ikke mottatt investeringstilskudd i 2019
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt
til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet
økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av andre avsetninger,
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives
i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved
kjøp av driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av
de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å
generere.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter
lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang,
osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket
i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over
antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).
Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens
den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Omregning av utenlandsk valuta
Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. Agio/disagio som oppstår som følge av
endringer i valutakurs mellom transaksjonstidspunkt og betalingstidspunkt er resultatført.
Skatter
Selskapets skattekostnad er relatert til næringsvirksomheten.
Selskapets virksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktig.
Som følge av at det også drives næringsvirksomhet oppstår
skatteplikt for denne delen av selskapets virksomhet. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes
med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i
den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort i nær
framtid.
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019
NOTE 1 BUNDNE MIDLER
Av totale likvide midler utgjør NOK 4.289.196 bundne
skattetrekksmidler.

NOTE 2 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringene står oppført til den laveste verdi av an
kaffelseskost og virkelig verdi. Det er avsatt NOK 200.000 til
tap på fordringer pr. 31.12.

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER
ANLEGG UTENOM BØLER

Maskiner/
trucker/biler

Kontormaskiner/
inventar/verktøy

Containere og
beholdere

Grunnerverv

Gjenvinningsstasjoner

Anskaffelsekost pr. 01.01.

72 899 987

17 290 121

26 783 623

2 180 963

19 819 195

19 414 284

2 458 895

4 606 883

Korreksjon av klassifisering tidligere år
Tilgang gjennom året

138 420

Offentlige tilskudd
Avgang gjennom året

-4 562 881

-1 109 228

-4 234 101

Anskaffelseskost 31.12.

87 751 390

18 639 788

27 156 405

2 180 963

19 957 615

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

45 821 251

13 362 944

14 107 695

543 838

16 686 004

Avgang avskrivninger

-3 093 094

-1 107 801

-4 210 311

Årets avskrivninger

10 084 466

2 484 104

4 259 582

38 189

930 978

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

52 812 623

14 739 247

14 156 966

582 027

17 616 982

Bokført verdi pr. 31.12.

34 938 767

3 900 541

12 999 439

1 598 936

2 340 633

5-7 år

3-7år

7år

20 år

10 år

Avskrivningstid

Bygninger

Tekniske
installasjoner

Anlegg
Bøler

Grunn
erverv
Bøler

Ettersorterings-
anlegg

Sum anlegg
totalt

46 910 198

8 337 982

135 103 057

28 417 113

224 648 573

582 390 812

46 500

9 278 811

684 671

37 503 885

ANLEGG BØLER
Anskaffelsekost pr. 01.01.

Korreksjon av klassifisering tidligere år
Tilgang gjennom året

875 421

Offentlige tilskudd
Avgang gjennom året

-261 112

-10 167 322

Anskaffelseskost 31.12.

47 785 619

8 384 482

144 120 756

28 417 113

225 333 244

609 727 375

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

21 633 126

2 517 192

88 282 768

2 920 811

41 884 493

247 760 122

Avgang avskrivninger

-253 015

Årets avskrivninger

-8 664 221

1 191 134

417 361

7 799 447

147 832

9 920 799

37 273 891

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.

22 824 260

2 934 553

95 829 200

3 068 643

51 805 292

276 369 792

Bokført verdi pr. 31.12.

24 961 359

5 449 929

48 291 556

25 348 470

173 527 952

333 357 586

20–50 år

10 år

10-20 år

20 år

20-30 år

Avskrivningstid

ANSKAFFELSER OG
SALG DE SISTE 5 ÅR
Nyinvesteringer

2015

2016

2017

2018

2019

Sum

50 150 060

46 901 206

24 541 328

37 139 493

37 503 885

233 739 857

175 000

2 294 000

160 250

1 827 500

1 816 300

6 273 050

Salg
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NOTE 4 LANGSIKTIG GJELD
Langsiktig gjeld består av følgende lån:

Norges Kommunalbank

Rentesats

Lånesaldo 2019

Lånesaldo 2018

Lån med 12 års løpetid tatt opp i 2007

2,16 %

0

1 724 240

Lån med 12 års løpetid tatt opp i 2008

2,42 %

2 307 760

3 461 600

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2012

2,31 %

13 562 500

14 647 500

Lån med 10 års løpetid tatt opp i 2012

2,31 %

2 325 000

3 255 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2012

2,41 %

6 500 000

7 000 000

Lån med 25 års løpetid tatt opp i 2013 (økt opptak 2014)

2,31 %

120 633 290

125 766 630

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2013

2,31 %

54 000 000

58 000 000

Lån med 9 års løpetid tatt opp i 2014

2,47 %

6 666 700

8 333 360

Lån med 8 års løpetid tatt opp i 2014

2,47 %

9 937 500

13 250 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2015

2,47 %

8 000 000

8 500 000

Lån med 5 års løpetid tatt opp i 2015

2,47 %

3 857 120

5 142 840

Lån med 7 års løpetid tatt opp i 2018

2,46 %

11 100 000

11 700 000

Lån med 20 års løpetid tatt opp i 2018

2,46 %

15 714 290

18 571 430

Lån med 7 års løpetid tatt opp i 2019

2,46 %

19 035 710

Lån med 60 års løpetid tatt opp i 2019

2,46 %

3 933 330

Lån med 10 års løpetid tatt opp i 2019

2,41 %

36 500 000

Sum

314 073 200

279 352 600

Lån med forfall senere enn 5 år (2023)

126 046 760

137 265 100

Vedtatt låneramme

500 000 000

500 000 000

Lånene er garantert av deltakerkommunene.

NOTE 5 SALGSINNTEKTER

Utfakturert driftstilskudd til medlemskommunene

2019

2018

214 377 458

202 335 593

Behandlingsinntekter og salg renovasjonsmateriell

113 122 384

92 632 078

Sum

327 499 842

294 967 671

Vedtatt driftstilskudd

224 363 840

200 068 004

-9 986 382

2 267 589

214377458

202 335 593

Periodisering, forskuddsfakturering
Utfakturert driftstilskudd til medlemskommunene
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NOTE 6 PENSJONER
Selskapet omfattes av følgende pensjonsordninger:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen av
forpliktelsen som er finansiert via KLP.

1. Ordinær alderspensjon
2. Avtalefestet pensjon (AFP)
3. Tilleggspensjon for perioden 62-67 år

⚫ Diskonteringsrente			
2,30 %
⚫ Årlig avkastning			
3,80 %
⚫ Årlig lønnsvekst			
2,25 %
⚫ Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	
2,00 %

Ordinær alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) er
dekket gjennom Kommunal Pensjonskasse (KLP). Innskudd i
pensjonsordningene finansieres via innbetaling fra de a nsatte,
samt av selskapets drift. Totalt inngår 92 personer i pensjonsordningen.

2019

2018

13 604 870

11 838 027

2 480 522

2 086 287

Brutto pensjonskostnad

16 085 392

13 924 314

Forventet avkastning

-2 895 924

-2 470 845

PENSJONSKOSTNADER
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad

Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)

486 917

488 770

13 676 385

11 942 239

1 928 370

1 683 856

291 570

490 379

15 896 325

14 116 474

Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift
Ansattes egenandel

-1 429 465

-1 355 264

Arbeidsgiveravgift

-1 928 370

-1 359 663

12 538 490

11 401 546

Brutto påløpt forpliktelse

87 925 009

86 456 068

Pensjonsmidler

73 027 020

62 907 051

4 023 556

16 828 902

10 874 433

6 720 115

Netto pensjonskostnad i regnskapet
PENSJONSFORPLIKTELSER

Ikke resultatført estimatendring/-avvik og planendringer
Netto påløpt forpliktelse før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Netto påløpt forpliktelser etter arbeidsgiveravgift

2 100 616

3 320 411

12 975 049

10 040 526

12 975 049

10 040 526

Forpliktelse tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift
Netto pensjonsforpliktelse i balansen

Betydelige endringer i økonomiske forutsetninger medfører endring i pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene for 2019.
De vesentligste endringene er forventet avkastning som er redusert fra 4,00 % til 3,80 %. Videre er det lagt til grunn 2,25 %
lønnsvekst, en reduksjon fra 2,50 % i 2018. Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp er redusert fra 2,25 % i 2018 til 2,00 %
i 2019.
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NOTE 7 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER
2019

2018

82 026 610

79 788 697

LØNNSKOSTNADER
Lønninger
Arbeidsgiveravgift

12 916 632

12 272 625

Pensjonskostnader

12 538 490

11 401 546

Andre ytelser
Sum

2 557 841

4 300 450

110 039 573

107 763 319

Daglig leder

Styret

1 378 170

350 400

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 146.

LØNN
Premie til pensjonsordninger, estimert andel av pensjonskostnader
Sum lønn og godtgjørelse

25 016
1 403 186

350 400

KOSTNADSFØRT HONORAR TIL REVISOR (EKS MVA)
Lovpålagt revisjon

264 000

Andre tjenester utenfor revisjonen

147 958

Sum honorar til revisor

411 958

NOTE 8 EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.18

Andelskapital

Justeringsfond

Opptj. EK husholdn.

Opptj. EK næring

Sum

4 760 742

-3 817 542

37 630 809

10 638 256

49 212 265

-17 064 392

-535 822

-17 600 214

10 102 434

31 612 052

Årets resultat
Endring justeringsfond
Egenkapital 31.12.19

4 760 742

-17 013 546

17 013 546

-20 831 088

37 579 964

-

Utgående balanse justeringsfond, kr -20.831.088 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2019.
Se note 12 for nærmere omtale.

NOTE 9 EIERINFORMASJON
Følgende kommuner er deltager i selskapet:

Eierandel

1. Skedsmo

27,48 %

2. Lørenskog

19,81 %

3. Nittedal

11,90 %

4. Sørum

9,02 %

5. Rælingen

8,97 %

6. Aurskog Høland

8,15 %

7. Fet

5,85 %

8. Enebakk

5,45 %

9. Gjerdrum

3,37 %
100 %
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NOTE 10 AVSETNING TIL FORPLIKTELSE
Relatert til forskrift 2004-06-01 om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og Statens forurensingstilsyns
veileder om krav til finansiell garanti av 2006, er det foretatt et estimat på forpliktelse til avslutning og etterdrift av deponiet på
Bøler. Det er satt av til en forpliktelse på kr 34.949.106 til avslutning og 30 års etterdrift av deponiet i perioden 2040-2079.
Dette utgjør 100 % av den totale forpliktelsen og er nåverdiberegnet basert på en kalkulasjonsrente på 4 % og avslutning av all
virksomhet. 			
			
Andel av likvider kr. 35.315.275 er direkte knyttet til finansiering av forpliktelser til etterdrift. 			
Årets avkastning av midlene, kr. 138.574 er øremerket kostnader til etterdrift. 			
			
Total bokført forpliktelse utgjør kr. 34.949.106 pr. 31.12.2019.			

NOTE 11 SKATT
Selskapet har vært i dialog med Skatt Øst vedrørende skatteplikt for næringsinntekten de siste årene. Fra 2010 har selskapet
levert ligningspapirer og beregnet skatt på næringsvirksomheten.

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt

2019

2018

1 004 023

-

-

-

1 004 023

-

Resultat før skattekostnad

-16 596 191

5 302 493

Resultat fra husholdningsvirksomhet

17 064 707

2 676 910

75 142

62 486

For mye (lite) avsatt tidligere år
Sum skattekostnad
BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG:

Permanente forskjeller; næringsvirksomhetens andel av gebyrer og ikke fradragsberettigede kostn.
Anleggsmidler, forskjell mellom årets regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

4 323 311

1 127 874

Endring i midlertidige forskjeller; næringsvirksomhetens andel av etterdriftsfond og pensjonsforpl.

2 071 422

-5 030 406

Årets skattegrunnlag

6 938 391

4 139 357

Benyttet underskudd til framføring

-2 374 652

-4 139 357

Grunnlag betalbar skatt

4 563 739

-

Betalbar skatt 22%

1 004 023

-

-175 152

-178 996

-27 547 403

-25 935 792

-1 651 574

-1 187 919

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER:
Fordringer
Avsetning etter god regnskapsskikk, andel av etterdriftsfond
Pensjoner
Underskudd til framføring
Sum
22 % utsatt skatt (skattefordel)

Utsatt skattefordel er ikke bokført, da bruk av etterdriftsfond ligger langt fram i tid.
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NOTE 12 JUSTERINGSFOND SELVKOST
Selvkostregnskap utarbeides årlig for å vise om eierkommunenes innbyggere har betalt for lite eller mye for avfallstjenester.
Endring av selvkostfond overfor innbyggerene ivaretas av de enkelte eierkommunene. ROAF IKS rapporterer endring i selvkostregnskapet som endring i justeringsfond selvkost. Utgående balanse i justeringsfond selvkost avregnes mot driftstilskudd fra
eierkommunene over 2 år. Justeringsfond selvkost er i balansen presentert som del av egenkapitalen.
Selvkostberegninger
Regnskapsmessig årsresultat husholdning
Korrigert for finansposter
Kalkulatorisk rentekostnad

2019

2018

-17 064 695

-2 676 910

4 440 978

3 540 037

-4 816 551

-4 906 645

Korrigert for regnskapsmessige avskrivninger

26 983 006

24 365 889

Kalkulatoriske avskrivninger

-26 385 420

-24 429 684

-170 864

100 578

-17 013 546

-4 006 735

-3 817 542

189 193

Årets selvkostresultat

-17 013 546

-4 006 735

Saldo justerings (-) fordring/(+) forpliktelse selvkost 31.12

-20 831 088

-3 817 542

Alternativkostnad selvkostfond
Selvkostresultat
Saldo selvkostfond 01.01

Utgående balanse justeringsfond, kr -20.831.088 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2021.		
Inngående balanse justeringsfond - kr 3.817.542 kommer til tillegg i driftstilskudd for budsjettår 2020.
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Ansvarlig revisor:
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Trond Dolv ik
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Grunnlag
for konklusjonen
med forbehold
et sammendrag
av viktige
regnskapsprinsipper.
Selskapet har i balansen regnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOK 34,9.
Etter vår
mening
er virkelig
verdi av denne
forpliktelsen
enn av
denforholdet
regnskapsførte
Etter
vår mening
er det medfølgende
årsregnskapet,
medvesentlig
unntak avhøyere
virkningen
som er omtalt i
avsetningen
i
det
fremlagte
årsregnskapet.
Etter
vår
mening
burde
det
vært
foretatt
en
økning
av
avsetningen
avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et
med MNOK
72, i samsvar
med
fremlagtefinansielle
beregninger
på beste
av etterdriftsforpliktelsen.
Dersom
rettvisende
bilde av
selskapets
stilling
perestimat
31. desember
2019, og av dets
resultater og
en økt avsetning
hadde blitt
ville årets
resultat
egenkapitalen
blitt redusert
med MNOK 72.regler og god
kontantstrømmer
forbokført,
regnskapsåret
avsluttet
perog
denne
datoen i samsvar
med regnskapslovens
Vi har gjennomført
revisjonen
i
samsvar
med
lov,
forskrift
og
god
revisjonsskikk
i
Norge, herunder de
regnskapsskikk i Norge.
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik
Grunnlag for konklusjonen med forbehold
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Selskapet har i balansen regnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOK 34,9.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
Etter vår mening er virkelig verdi av denne forpliktelsen vesentlig høyere enn den regnskapsførte
konklusjon.
avsetningen i det fremlagte årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært foretatt en økning av avsetningen
med MNOK 72, i samsvar med fremlagte beregninger på beste estimat av etterdriftsforpliktelsen. Dersom
Øvrig informasjon
en økt avsetning hadde blitt bokført, ville årets resultat og egenkapitalen blitt redusert med MNOK 72.
Ledelsen
ansvarlig
for øvrig
informasjon.
Øvrigmed
informasjon
består
årsberetningen,
inkluderer
Vierhar
gjennomført
revisjonen
i samsvar
lov, forskrift
ogav
god
revisjonsskikkmen
i Norge,
herunder de
ikke årsregnskapet
og
revisjonsberetningen.
Vår
uttalelse
om
revisjonen
av
årsregnskapet
dekker
ikkestandardene
øvrig
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
er
informasjon,
og vii attesterer
den øvrige
informasjonen.
forbindelse
med revisjonen
av årsregnskapet
beskrevet
Revisors ikke
oppgaver
og plikter
ved revisjonI av
årsregnskapet.
Vi er uavhengige
av selskapet slik
er det vår
å lese
øvrig informasjon
med detvåre
formål
å vurdere
hvorvidt deti samsvar
foreligger
vesentlig
detoppgave
kreves i lov
og forskrift,
og har overholdt
øvrige
etiske forpliktelser
med
disse kravene.
inkonsistens
mellom
øvrig
informasjon
og
årsregnskapet,
kunnskap
vi
har
opparbeidet
oss
under
revisjonen,
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
eller hvorvidt
den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at
konklusjon.
den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting
å rapportere i så henseende.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig
informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet
er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig
inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen,
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at
den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting
å rapportere i så henseende.
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RE VISORS BE RE TNING 2019

Til representantskapet i
Romerike Avfallsforedling IKS

BHL DA
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika
Org. nr.: 992 768 061
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Telefon:
E-post:
Internett:

66 85 59 00
td@bhl.no
www.bhl.no

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Medlemmer av
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar
og forskrifter,
Denmed
norskelov
Revisorforening
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler Ansvarlig
og godrevisor:
regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
Trondfor
Dolvåikkunne utarbeide
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
UAVHENGIG
utilsiktede feil.REVISORS BERETNING

Uttalelse
revisjonen
av årsregnskapet
Ved om
utarbeidelsen
av årsregnskapet
må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Konklusjon
med forbehold
Vi har revidert Romerike Avfallsforedling IKS sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK
17.600.214.
Årsregnskapet
balanse
per 31.avdesember
2019, resultatregnskap og
Revisors
oppgaver ogbestår
plikteravved
revisjonen
årsregnskapet
kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret
datoen og noter
årsregnskapet,
herundervesentlig
Vårt mål er å oppnå
betryggende avsluttet
sikkerhetper
fordenne
at årsregnskapet
somtilhelhet
ikke inneholder
et sammendrag
av viktige
regnskapsprinsipper.
feilinformasjon,
verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon
utført
med årsregnskapet,
lov, forskrift og
god
revisjonsskikk
i Norge,
herunder
ISA-ene,
Etter vår
mening
er deti samsvar
medfølgende
med
unntak
av virkningen
av forholdet
som
er omtaltalltid
i vil
avdekke
vesentlig
eksisterer.avgitt
Feilinformasjon
som
følge av misligheter
avsnittet
«Grunnlag
for feilinformasjon
konklusjon medsom
forbehold»,
i samsvar kan
medoppstå
lov og
forskrifter
og gir et eller
utilsiktede
blir vurdert
somper
vesentlig
dersom den
enkeltvis
samlet
med rimelighet
rettvisende
bildefeil.
av Feilinformasjon
selskapets finansielle
stilling
31. desember
2019,
og aveller
dets
resultater
og
kan forventes
påvirke økonomiske
som brukerne
basert på årsregnskapet.
kontantstrømmer
foråregnskapsåret
avsluttetbeslutninger
per denne datoen
i samsvarforetar
med regnskapslovens
regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt
skjønnmed
og utviser
profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
Grunnlag
for konklusjonen
forbehold
Selskapet har i balansen regnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOK 34,9.
Etter vår
er virkelig
verdi
av denneforforpliktelsen
vesentlig høyere
enn den regnskapsførte
• mening
identifiserer
og anslår
vi risikoen
vesentlig feilinformasjon
i årsregnskapet,
enten det skyldes
avsetningenmisligheter
i det fremlagte
årsregnskapet.
Etter
vår
mening
burde
det
vært
foretatt
en
økning avfor
avsetningen
eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
å håndtere slike
med MNOKrisikoer,
72, i samsvar
med fremlagte
beregninger
beste estimatog
av hensiktsmessig
etterdriftsforpliktelsen.
Dersomfor vår
og innhenter
revisjonsbevis
som på
er tilstrekkelig
som grunnlag
en økt avsetning
hadde blitt
bokført,
årets resultat
og egenkapitalen
blittav
redusert
med MNOK
konklusjon.
Risikoen
for ville
at vesentlig
feilinformasjon
som følge
misligheter
ikke blir72.
avdekket, er
Vi har gjennomført
revisjonen
i samsvar som
med skyldes
lov, forskrift
og god
i Norge,
herunder
de
høyere enn
for feilinformasjon
utilsiktede
feil,revisjonsskikk
siden misligheter
kan innebære
samarbeid,
internasjonale
revisjonsstandardene
(ISA-ene).
Våre
oppgaver
og
plikter
i
henhold
til
disse
standardene
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. er
beskrevet
i
Revisors
oppgaver
og forståelse
plikter vedavrevisjon
av årsregnskapet.
uavhengige
av selskapet
• opparbeider
vi oss en
den interne
kontroll som Vi
er er
relevant
for revisjonen,
for slik
å utforme
det kreves i revisjonshandlinger
lov og forskrift, og har
våre øvrigeetter
etiske
forpliktelser i samsvar
medfordisse
somoverholdt
er hensiktsmessige
omstendighetene,
men ikke
å gikravene.
uttrykk for en
Etter vår oppfatning
innhentet revisjonsbevis
og hensiktsmessig som grunnlag for vår
mening omereffektiviteten
av selskapets tilstrekkelig
interne kontroll.
konklusjon.
• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
Øvrig informasjon
• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
Ledelsen eravleggelsen
ansvarlig for
informasjon.
Øvrig
informasjon
består av årsberetningen,
men
inkluderer
avøvrig
årsregnskapet,
basert
på innhentede
revisjonsbevis,
og hvorvidt det
foreligger
vesentlig
ikke årsregnskapet
og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse
om revisjonen
ikke øvrigevne til
usikkerhet
knyttet til hendelser eller
forhold som
kan skapeav
tvilårsregnskapet
av betydningdekker
om selskapets
informasjon,fortsatt
og vi attesterer
ikke den
øvrige informasjonen.
med revisjonen
av årsregnskapet
drift. Dersom
vi konkluderer
med at detI forbindelse
eksisterer vesentlig
usikkerhet,
kreves det at vi i
er det vår oppgave
å lese øvrig informasjon
med det formål åpåvurdere
hvorvidt det foreligger
vesentlig eller,
revisjonsberetningen
henleder oppmerksomheten
tilleggsopplysningene
i årsregnskapet,
inkonsistensdersom
mellomslike
øvrig tilleggsopplysninger
informasjon og årsregnskapet,
kunnskap
vi
har
opparbeidet
oss
under
revisjonen,
ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
eller hvorvidt
den tilsynelatende
inneholder vesentlig
feilinformasjon.
Dersom
vi hadde konkludert
årsregnskapet
og årsberetningen.
Våre konklusjoner
er basert
på revisjonsbevis
innhentetmed
inntilatdatoen
den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig
feilinformasjon
vi pålagt
å rapportere
det. Vimedføre
har ingenting
for revisjonsberetningen.
Etterfølgende
hendelser er
eller
forhold
kan imidlertid
at selskapet
å rapportereikke
i så henseende.
fortsetter driften.
• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket
i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
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1337 Sandvika
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Telefon:
E-post:
Internett:

66 85 59 00
td@bhl.no
www.bhl.no

Medlemmer av
Den norske Revisorforening

Konklusjon om årsberetningen
Ansvarlig revisor:
Trond Dolv ik i årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente
UAVHENGIG
REVISORS
BERETNING
med årsregnskapet
og i samsvar
med lov og forskrifter.

Uttalelse
om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
Konklusjon
med forbehold
nødvendig
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
Vi har revidert
Romerike
Avfallsforedling
IKS sitt årsregnskap
som viser
et underskudd
på NOK
som ikke
er revisjon
eller forenklet revisorkontroll
av historisk
finansiell
informasjon»,
mener vi at ledelsen
17.600.214.
Årsregnskapet
av balanse
per 31. desember
2019, registrering
resultatregnskap
og
har oppfylt
sin pliktbestår
til å sørge
for ordentlig
og oversiktlig
og dokumentasjon
av selskapets
kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret
avsluttet
pergod
denne
datoen og noter
til årsregnskapet, herunder
regnskapsopplysninger
i samsvar med
lov og
bokføringsskikk
i Norge.
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vårSandvika,
mening er10.
det mars
medfølgende
2020 årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i
avsnittetBHL
«Grunnlag
DA for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og
kontantstrømmer
for regnskapsåret
avsluttetsignert.
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
Dette dokumentet
er elektronisk
regnskapsskikk i Norge.

Trond
Dolvik
Grunnlag
for konklusjonen
med forbehold
Statsautorisert revisor
Selskapet har i balansen regnskapsført en «Avsetning til etterdriftsforpliktelse» på MNOK 34,9.
Etter vår mening er virkelig verdi av denne forpliktelsen vesentlig høyere enn den regnskapsførte
avsetningen i det fremlagte årsregnskapet. Etter vår mening burde det vært foretatt en økning av avsetningen
med MNOK 72, i samsvar med fremlagte beregninger på beste estimat av etterdriftsforpliktelsen. Dersom
en økt avsetning hadde blitt bokført, ville årets resultat og egenkapitalen blitt redusert med MNOK 72.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig
informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet
er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig
inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen,
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at
den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting
å rapportere i så henseende.
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ÅRSREGNSK AP

ETTERKALKYLE SELVKOST 2019
Husholdningsrenovasjon

Resultat ROAF 2019

Resultat ROAF 2018

224 363 840

200 068 004

27 466 770

28 438 164

Inntekter

251 830 610

228 506 168

Driftskostnader

237 698 052

204 398 025

237 698 052

204 398 025

26 385 420

24 429 684

KALKYLE
DRIFTSTILSKUDD EIERKOMMUNENE
Øvrige salgsinntekter

Finansposter korrigering
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente
Direkte kapitalkostnader

4 816 551

4 906 645

31 201 971

29 336 329

268 900 023

233 734 354

Indirekte kostnader
Driftskostnader
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
Resultat
Kostnadsdekning i %
Justeringsfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
Justeringsfond 31.12

336 103

1 263 943

-16 733 310

-3 964 243

-6,22 %

-1,70 %

-3 817 542

189 194

-16 733 310

-3 964 243

-280 237

-42 492

-20 831 088

-3 817 542

ROAF NÆRING
2019

2018

Driftsinntekter

Million kr

77,1

65,8

Driftsresultat (EBITDA)

12,8

15,9

0,5

8

Resultat før skatt
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ÅRSREGNSK AP

SPLITT AV SYSSELSATT KAPITAL PR. 31.12
Miljødirektoratet M-258 | 2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr – Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15
Pkt 2.3.2 Separate regnskap – siste ledd:
Balansen kan avgrenses til netto sysselsatt kapital, dvs. drifts- og anleggsmidler, samt arbeidskapital. Dette innebærer at
pensjonsforpliktelser og eventuelt utsatt skatt, dersom virksomheten er innenfor skatteplikt på dette området, kan holdes
utenfor.

EIENDELER
2019
Husholdning

2018
Næring

Husholdning

Næring

ANLEGGSMIDLER – varige driftsmidler
Ettersorteringsanlegg

93 115 099

80 412 853

99 746 085

83 017 995

Bygninger

21 022 456

3 938 903

21 320 864

3 956 208

4 589 930

859 999

4 909 757

911 033

65 502 490

8 137 536

63 990 677

8 325 914

1 440 801

158 135

1 471 448

165 677

Tekniske installasjoner administasjonsbygg
Anlegg og tomter Bøler
Tomter
Gjenvinningsstasjoner

2 118 585

222 048

2 816 112

317 079

Maskiner, trucker og biler

32 576 584

2 362 183

25 571 967

1 507 765

Containere og beholdere

11 953 283

1 046 156

11 649 303

1 026 625

Kontormaskiner og inventar
Sum varige driftsmidler

3 365 832

534 709

3 354 779

572 398

235 685 060

97 672 522

234 830 991

99 800 695

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer

1 121 747

210 178

980 810

181 995

Sum finansielle anleggsmidler

1 121 747

210 178

980 810

181 995

236 806 807

97 882 700

235 811 801

99 982 690

11 347 388

9 405 870

18 900 003

16 709 878

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

3 635 952

1 762 535

3 683 485

681 395

Sum fordringer

14 983 340

11 168 405

22 583 488

17 391 273

Bankinnskudd, kontanter o.l.

51 011 168

18 897 574

20 014 874

6 723 810

SUM OMLØPSMIDLER

65 994 508

30 065 979

42 598 361

24 115 084

302 801 315

127 948 679

278 410 162

124 097 774

SUM EIENDELER
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ÅRSREGNSK AP

EGENKAPITAL OG GJELD
2019
Husholdning

2018
Næring

Husholdning

Næring

EGENKAPITAL
Bunden egenkapital
Andelsinnskudd

4 760 742

4 760 742

Sum innskutt egenkapital

4 760 742

4 760 742

Opptjent egenkapital
Justeringsfond
Opptjent egenkapital husholdning

-20 831 088

-3 817 542

37 579 964

Opptjent egenkapital næring

37 630 800
10 102 434

10 638 266

Sum opptjent egenkapital

16 748 876

10 102 434

33 813 258

10 638 266

SUM EGENKAPITAL

16 748 876

14 863 176

38 574 000

10 638 266

27 863 848

3 092 783

19 009 710

2 140 390

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Avsetning til etterdriftsforpliktelse
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Langsiktige lån
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet
Skyldige skattetrekk, arbeidsgiveravgift,
mva o.l
Påløpne lønninger, feriepenger

1 004 023
4 424 403

731 990

7 270 316

1 008 614

7 030 017

1 317 189

6 895 874

1 279 569

Annen kortsiktig gjeld

24 846 957

2 207 836

24 879 472

1 397 874

Sum kortsiktig gjeld

64 165 225

8 353 821

58 055 372

5 826 447

SUM GJELD

64 165 225

8 353 821

58 055 372

5 826 447

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

80 914 101

23 216 997

96 629 372

16 464 713

ROAF Årsrapport 2019 \\

41

25/20 Referat og orienteringer - 20/00029-4 Referat og orienteringer : ROAF IKS Årsrapport 2019

ROAFs
SORTERINGSGUIDE
Bringes av deg

Hentes av ROAF

Matavfall

. .
.
. . .
.
.
. . .. .. .
. . .. .
.
. . .. .
..
.
. . .. . . .
.

Restavfall inkl. plastemballasje

Papp, papir og kartong

Emballasje av glass og metall

.. .
. . .

..
..
. . ..
..

Skall / skrell / skrotter /gammel
frukt / grønnsaker

Aviser

Aluminiumsfolie- og
emballasje

Reklame, kvitteringer, lapper fra
klær og alt annet mindre papiravfall

Glassflasker uten pant

Plastemballasje fra kjøtt /
fugl /f isk / frukt / bær /grønt og pålegg

Bakverk
Tomme plastflasker for
vaskemidler / sjampo /dressinger

LAD

UKEB

Teposer / kaffefilter /kaffegrut

UKEBLAD

. .. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . .
. . . .

Avkjølt aske / grillkull

Ukeblader / tidsskrifter /
magasiner / bøker

Syltetøyglass/sennepsglass etc.
(Ikke drikkeglass)

Fisk / skalldyr
Potteplanter / blomster

Konvolutter

Kjøttrester / bein

Hermetikkbokser

Metallokk/korker
Q-tips
Melk-/juicekartonger m/kork

Eggeskall
Øl-/ mineralvannsbokser
uten pant

Sneiper og snus

Tilgriset tørkepapir
og servietter

Kaffekapsler av plast

Nøtteskall

Bleier og bind

Metalltuber

Husk
dobbel
knute!

Matavfall i
grønn pose

Pizza- frokostblandingkartonger

Beholder for mat- og restavfall inkl. plastemballasje

Tomme tørkepapir-/dopapirruller

Skal legges løst i beholder,
ikke i pose!

Vanlig bærepose til restavfall
inkl. plastemballasje

Hentes av ROAF

Beholder for papp, papir
og kartong

Telyskapsler av metall

Returpunkt for
glass- og metallemballasje

Sjekk roaf.no eller last ned
appen Min Renovasjon for å finne
ditt nærmeste returpunkt

Bringes av deg
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til gjenvinningsstasjon/returpunkt

Tekstiler / klær / sko
Må være rent og tørt!

Alle typer klær og tekstiler,
også det som er hullete og slitt

Slitt undertøy

Hageavfall

Gress

Løv

Bringes av deg til en gjenvinningsstasjon

EE-avfall

Elektriske leker

Mobiltelefoner

Blinkesko

Grovavfall/gjenstander
til ombruk

Batterier/bilbatterier
(ikke el-bil batterier)

Treverk

Skrapjern

Lyspærer/lysstoffrør

Maling / beis / lakk

Kvist / greiner
Hullete sokker og
strømpebukser

Farlig avfall

Barbermaskiner

Hardplast

Lim
Møbler

Ugress
Sko / vesker / belter

Håndklær

Blomster, potteplanter
uten potte

Hårfønere

Bilprodukter

Datautstyr

Kjemikalier

Porselen/keramikk/ildfaste
former/kjøkkenglass/krystall

Isopor

Klokker
Gardiner

Spraybokser/gass

Juletrær

Tepper

Hvitevarer

Sengetøy/laken

Gjenvinningsstasjon
og tøyinnsamling
(UFF, Fretex etc.)

Reng jøringsmidler
Hårspray/
neglelakk etc.

Ledninger

Hageavfallsmottak på
gjenvinningsstasjonen
Gjenvinningsstasjon
eller retur til forhandler/
butikk

Omdannes til kompostjord

til gjenvinningsstasjon/returpunkt

Byggavfall

Plantevern- og
løsemidler

Bringes til gjenvinningstasjon,
sortert i gjennomsiktige sekker

MILJØBIL

Madrasser

Gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjon eller
til Miljøbilen

Bringes til gjenvinningstasjon,
sortert i gjennomsiktige sekker

Bringes til gjenvinningstasjon,
sortert i gjennomsiktige sekker

Bringes av deg til en gjenvinningsstasjon
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ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS
Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset
Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset
Telefon: +47 40 00 29 79 | E-post: firmapost@roaf.no
→ roaf.no
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Kontrollutvalget i
Enebakk kommune
A jour pr 04.06.2020

Oversikt over saker til behandling 2020
Følgende rapportering legges
frem fortløpende

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

(12.03.2020 kl. 18:30)
Formannskapssalen,
Enebakk rådhus
2/20
(02.04.2020 kl. 17:00)
Fjernmøte via Microsoft
Teams

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

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

Saker
 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks.
Fylkesmannen, Helsetilsynet) og kommunens
svar/oppfølging.
 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker
med vedtak og oppfølgingen av disse.
Saker
 Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i
Enebakk kommune
 Revisjonens rapport pr 31.10.19
 Revisors vurdering av uavhengighet
 Erklæring fra revisor
 Kontrollutvalgets planarbeid
 Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling
 Plan for eierskapskontroll – Bestilling
 Møteplan 1.halvår 2020
 Referat og orienteringer
 AVLYST / UTSATT

















2020
(ikke fordelt)










Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
(ordfører og rådmann)
Oversendelse av sak til kontrollutvalget – Kommunens
leie/leasing av hjulgraver
Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 2.april 2020
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
(kommunalsjefene for HOS, KOS og TES)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing i
skolen i Enebakk kommune
Undersøkelse Hjulgraver – Prosjektplan
Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS
Orientering fra revisjonen
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 30.april 2020
Enebakk kommune – Årsregnskap 2019
m
/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse)
Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forenklet
etterlevelseskontroll 2019
Møteplan 2.halvår 2020
Referat og orienteringer
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport internkontroll i Enebakk kommune (frist 02.06.2020)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport –
Anleggsprosjektet Tangenveien (frist: 27.11.19)
Revisjonens rapport pr 30.04.2020
Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019
Økonomirapport 1.tertial 2020
Økonomirapport 2.tertial 2020
Budsjett for kontroll og revisjon 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
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Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring)
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Vurdere dialogmøte med
o
o

o

Ordfører
Rådmann
Kommunalsjefene (Teknikk og samfunn, Helse
og omsorg, Kultur og oppvekst)

