
Kontrollutvalget i 
Nesodden kommune

MØTEINNKALLING

Møte nr.: 4/20
Dato:   02.06.2020 kl. 17:15
Sted:   Ungdomsarenaen, Tangenten

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

Saksliste

PS 22/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 
PS 23/20 Nesodden kommune - Årsregnskap 2019 
PS 24/20 Økonomirapport 1.kvartal 2020 
PS 25/20 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger
PS 26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019
PS 27/20 Referat og orienteringer 
  Eventuelt

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

Ås, 27.05.2020

Beate Fahre/s./
Leder

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

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

PS 22/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00028-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møtet 21.april 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Nesodden KU 21042020 

SAKSUTREDNING: 
Protokollen fra møtet ble sendt ut 21.04.2020. 

Det er innkommet følgende merknad fra Øystein Tellef Hansen til sak 18/20: 

«Etter min oppfatning er det en svakhet at innspillene fra kommunaldirektøren og 
ordføreren ikke er kommet med i referatet. Jeg regner med at Viken revisjon har 
notert innspillene, men det er viktig for vår mulighet til å følge opp at de også er 
referert i vår protokoll.» 

En finner det hensiktsmessig at protokollen fra 21.04.2020 godkjennes i dette møtet 
før den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no  

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 27.05.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
 
Møtetid: 21.04.2020 kl. 17:15 
Sted: Fjernmøte via Teams 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Beate Fahre (H) leder, Jan Kristian Balstad (Ap) nestleder, Arnt Even Hustad (SV), 
Øyvind Solum (MDG), Øystein Tellef Hansen (Rødt) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Av øvrige møtte: 
Truls Wickholm, ordfører 
Wenche Folberg, kommunedirektør 
Anita Nilsen, kommunalsjef Helse, omsorg og sosial 
 
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Leder meldte en sak under Eventuelt. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.06.2020 
 
 
 

Beate Fahre/s./  Jan Kristian Balstad/s./ 
Leder  Nestleder 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 2 av 9 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

16/20 20/00028-2 Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 3 

17/20 19/00036-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - NAV Nesodden 4 

18/20 20/00007-12 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 5 

19/20 20/00036-1 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av 
boliger 

6 

20/20 19/00133-9 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 7 

21/20 20/00013-3 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 3 av 9 

  

Nesodden KU-16/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 4.februar 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Sekretær gjorde oppmerksom på at kommunedirektør var registrert som deltaker i 
forrige møte, noe som ikke var tilfellet. Protokollen vil bli rettet opp med denne 
endringen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Protokollen fra møte 4.februar 2020 godkjennes. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 4 av 9 

  

Nesodden KU-17/20 
Forvaltningsrevisjonsrapport - NAV Nesodden 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten NAV Nesodden, og ber 

kommunedirektøren følge opp følgende anbefalinger: 
a. Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved NAV 

Nesodden.  
b. Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen er 

en likeverdig partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden.  
c. Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av 

arbeidet ved NAV Nesodden. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Kommunalsjef Anita Nilsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten NAV Nesodden, og ber 

kommunedirektøren følge opp følgende anbefalinger: 
a. Iverksette ytterligere tiltak for å heve kompetansen til de ansattes ved 

NAV Nesodden.  
b. Igangsette tiltak som kan bidra til at de ansatte opplever at kommunen 

er en likeverdig partner med staten i samarbeidet NAV Nesodden.  
c. Vurdere innspillene fra ansatte i forhold til den nye organiseringen av 

arbeidet ved NAV Nesodden. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 5 av 9 

  

Nesodden KU-18/20 
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Ordfører Truls Wickholm kom med innspill/betraktninger i saken og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Kommunedirektør Wenche Folberg kom med innspill/betraktninger i saken og svarte 
på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. Revisjonen vil sammenfatte alle innkomne 
innspill.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 6 av 9 

  

Nesodden KU-19/20 
Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Kommunalsjef Anita Nilsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens personverndokument, hvor det 
fremgår kommunens rutiner for håndtering av personopplysninger, herunder særskilt 
kommunens rutiner og håndtering av helseopplysninger. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens personverndokument, hvor det 

fremgår kommunens rutiner for håndtering av personopplysninger, herunder 
særskilt kommunens rutiner og håndtering av helseopplysninger. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 7 av 9 

  

Nesodden KU-20/20 
Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder innledet. 
 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 
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Nesodden KU-21/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes behandling 21.04.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 05/20 Eksterne tilsyn med Nesodden kommune 2020 
  
OS 06/20 Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020 
  
OS 07/20 Aktivitetsplan pr 04.02.20 
OS 08/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 10.03.20 
 Sekretær orienterte. Denne oversikten vil erstatte aktivitetsplanen. 

Kontrollutvalget vedtok å endre møtedato for neste møte til 2.juni. 
  
OS 09/20 Status regnskapsrevisjon 
 Stedlig leder Steinar Neby orienterte om status for regnskapsrevisjon for 

revisjonsåret 2019. 
Frist for å avgi revisjonsberetning er utsatt fra 15.april til 15.juni 2020. 
Frist for å avgi uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll innen 
økonomiforvaltningen er utsatt fra 30.juni til 15.september 2020.  

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Nesodden kommunes vedtak 21.04.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
21.04.2020 

Side 9 av 9 

  

Eventuelt  

 
Forvaltningsrevisjon innen skole 
Leder tok opp saken og orienterte. Skoleområdet er et aktuelt fokusområde for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:14 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 23/20 Nesodden kommune - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00041-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nesodden kommune sitt årsregnskap for 2019 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning 2019 - Nesodden kommune, Kontrollutvalgets uttalelse til 
Nesodden kommune sitt årsregnskap for 2019 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/mr-201912-%C3%A5rsrapport_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.  

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. 

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.  
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Revisjonsberetningen er datert 26.05.2020.  
 
 
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, 27.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESODDEN KOMMUNE 
 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  

Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

 
Nesodden kommunestyre 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00041-2 Kjell Tore Wirum 26.05.2020 
    

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nesodden 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 2.juni 2020 behandlet Nesodden kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget for 
vår uttalelse: 
• Årsrapport 2019 med årsberetning for Nesodden kommune 
• Årsregnskap 2019 for Nesodden kommune 
• Uavhengig revisors beretning for 2019 
 
I tillegg har kommunedirektør og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Driftsresultat 
Nesodden kommunes regnskap for 2019 viser et netto driftsresultat på 33,6 mill. 
kroner, tilsvarende 2,3 prosent av driftsinntektene. 
Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,2 mill. kroner.  
 
Det er merforbruk innen flere av tjenesteområdene. Det er spesielt innenfor Skoler 
inkl. SFO, Eiendom og Kirke og trossamfunn at det er vesentlig merforbruk. De 
enkelte avvikene er nærmere omtalt i årsrapporten. 
 
Disposisjonsfond 
I 2019 har det blitt avsatt 63 mill. kroner til disposisjonsfond i tråd med 
kommunestyrets budsjettvedtak for 2019 samt disponering av overskudd for 2018. 
 
 
Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en redegjørelse i årsberetningen av 
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Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Vår ref.: 20/00041-2  Side 2 av 2 

iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard, faktiske tilstanden når det 
gjelder kjønnslikestilling og hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers 
aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 (jf. kommuneloven § 14- 
7 (d-f)). 
 
Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2019, 
samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor 
tjenesteområdene. 
 
Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold.  
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 tredje ledd påsett 
at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
 
 

Nesoddtangen, 02.06.2020 
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 
 
 

Beate Fahre/s./ 
Leder 

 
 
Kopi: 
Formannskapet 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 24/20 Økonomirapport 1.kvartal 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00059-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr 1.kvartal 2020, til orientering. 

Vedlegg: 
Saksframlegg Rapportering 1 kvartal 2020 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
https://pub.framsikt.net/2020/nesodden/mr-202003-rapportering_1kvartal/#/ 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 14-5 tredje ledd: 

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis 
utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

Økonomirapport 1.kvartal 2020 
Rapporten er en oppsummering av 1.kvartal 2020 (januar-mars). 

Økonomi 
Etter nedstengningen av samfunnet den 12. mars, begynte det å påløpe 
ekstraordinære utgifter for Nesodden kommune. Pr utgangen av mars var det bokført 
om lag 0,4 mill. kr i merutgifter, hovedsakelig knyttet til kjøp av smittevernutstyr, 
utstyr knyttet til arbeid hjemmefra, annonser og skilting. Pr utgangen av april er det 
bokført 1,6 mill. kr i ekstraordinære utgifter, hvorav 0,4 mill. kr gjelder økte 
lønnsutgifter for mars. Det er etterslep på mottak av fakturaer, samt at utgifter til 
vikarer, ekstrahjelp og overtid for april vises først i regnskapet for mai. 

Sykefravær 
Sykefraværet pr. 1. kvartal er totalt 7,56 % mot 10,44 % i samme periode i fjor. Dette 
er 2,88 prosent-poeng lavere enn 1. kvartal i 2019. Dette er et signifikant lavere 
sykefravær enn 1. kvartal i fjor, men vil bli høyere da det er etterslep på noe 
koronarelatert fravær. 

Avslutning 
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Kommunedirektør eller den hun bemyndiger, inviteres til å komme i kontrollutvalgets 
møte for å orientere om økonomisk status samt kunne svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 26.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 08.05.2020 
Vår ref: 20/1499-1 - 20/22164 
Arkivkode:  
Saksbeh.: Zhanna Potekhina 

 

 

 

 

Rapportering 1. kvartal 2020 
 

 

SAKEN GJELDER: 
 

Kommunedirektøren legger med dette fram rapportering per 1. kvartal 2020 i digital versjon. 

 

INNSTILLING: 

 

Kommunedirektøren får fullmakt til å beslutte om ekstraordinær innfrielse av startlån skal 

benyttes til å re-utlåne startlån. 

Det omdisponeres 678 386 kr fra bundet driftsfond til disposisjonsfond, som deretter benyttes 

til kjøp av el-biler innenfor psykiatritjenesten. 

Det foretas omdisponeringer mellom områder i tråd med kapittelet «Innstilling til vedtak» i 

digital versjon 1. kvartal 2020, nettobeløp lik kr 0.   

Investeringer 

Det vises til kapittelet om investeringer i den digitale kvartalsrapporten, og det vedtas 

følgende budsjettendringer: 

 Det tas opp lån på 59 441 000 kr knyttet til finansiering av investeringer fra 2019. 

 Pågående investeringsprosjekter som videreføres til 2021 nedjusteres med totalt kr   

2 720 420. Nedjustering av pågående prosjekter i 2020 øker rammen for 2021 

tilsvarende. 

 Avslutning og opprettelse av investeringsprosjekter, og omdisponering av midler 

mellom prosjekter justeres med totalt 1 002 088 kr, jfr. tabellen "Justeringer 

investeringsprosjekter 1.kvartal" i kapittelet om investeringer. 

 Netto nedjustering på til sammen 1 718 332 kr overføres til koronaprosjektet. 

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere finansieringen (momsrefusjon, intern og ekstern 

finansiering) tilsvarende. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING 

 

Rapport for 1. kvartal i digital versjon kan leses her:  

 

Digital versjon 1. kvartal 2020 

 

 

 

 

 

Wenche Folberg 

Kommunedirektør 

                                                                      Siri Hatland 

                                                                      Fungerende kommunalsjef økonomi 
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 25/20 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00318-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering. 

Vedlegg: 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 

Dato Utvalg Saks nr. Sakstittel Arkivsak nr. 

19.09.2017 Kontrollutvalget 27/17 Orienteringssaker 17/00245 

24.10.2017 Kontrollutvalget 32/17 Orienteringssaker 17/00274 

05.12.2017 Kontrollutvalget 34/17 Rutiner for nøkler til pasienters boliger 17/00318 

15.05.2018 Kontrollutvalget 13/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende 
pasienters boliger 

17/00318 

23.10.2018 Kontrollutvalget 29/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende 
pasienters boliger – Ny behandling 

17/00318 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 23.10.2018 i sak 29/18 Rutiner for nøkler til 
hjemmeboende pasienters boliger – Ny behandling følgende: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-2 tredje ledd: 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Det følger videre av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 1: 

§ 1.Rammer for kontrollutvalgets myndighet

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 
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Kontrollutvalgets kompetanse 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
 
 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser 
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc. 
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 

etterlevelse av rutiner etc. 
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 

Bakgrunn for saken 
Denne saken ble først forelagt kontrollutvalget 19.9.17 under sak 27/17 
Orienteringssaker, med en bekymringsmelding fra en pårørende og samt 
kommunens svar.  
 
I møtet 24.10.17 under sak 32/17 Orienteringssaker ble kommunens prosedyrer 
forelagt kontrollutvalget. Kontrollutvalget ba i sitt møte 24.10.17, revisjonen 
undersøke om rutinene for mottak, oppbevaring og retur av nøkler til pasienter innen 
helse- og omsorgstjenesten er tilfredsstillende. Revisjonens svar forelå i brev, datert 
02.11.17, og refererer en uttalelse fra virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester. 
Vedkommende uttalte at hjemmetjenesten for tiden prøver ut nye nøkkelbokssystem 
og regner med å anbefale et nytt nøkkelsystem våren 2018.  
 
Kontrollutvalget vedtok 5.12.17 i sak 34/17 Rutiner for nøkler til pasienters boliger 
følgende:  
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for rutinene når et nytt nøkkelbokssystem 
er på plass.  

 
 
Kontrollutvalget mottok svar fra virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester. 
Svarbrevet var videreformidlet fra kommunalsjef helse og omsorg til kontrollutvalget 
v/FIKS i e-post, datert 8.5.18. 
 
Kontrollutvalget vedtok 15.5.18 i sak 13/18 Rutiner for nøkler til hjemmeboende 
pasienters boliger følgende:  
 
1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen for kommunens rutiner for nøkler til hjemmeboende til 

orientering.  
2. Utvalget tar saken opp til høsten når det har vært redegjort konkret for utvalgets spørsmål. 

 
 
Til kontrollutvalgets møte 23.10.2018 fikk kontrollutvalget v/FIKS oversendt 
rådmannens saksframlegg til kommunestyresak 70/18 Rapport 
investeringsprosjekt pr 30.06.18.  
Saken ble behandlet i Nesodden kommunestyre 05.09.2018 Det ble bevilget kr 400 
000,- finansiert av bundet fond, til utskifting av nøkkelbokser innenfor hjemmebaserte 
tjenester. 
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VURDERING 
Vedlagt følger tilbakemelding fra Nesodden kommune mottatt pr e-post, datert 
27.05.2020. I kommunens tilbakemelding er det gitt status for utskifting av 
nøkkelbokser til digitale dørlåser pr mai 2020. 
 
 
Avslutning 
Kommunedirektør eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 27.05.20 20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
Postboks 123 

1451 Nesoddtangen 
 

Telefon: 66 96 43 00 
Telefaks: 66 96 47 96 

E-post: post@nesodden.kommune.no 
 

 

Nesodden kommune 
Hjemmetjenesten 
 

 

www.nesodden.kommune.no Bankkonto: 1603.07.37958 
Sammen skaper vi det gode livet Org. nr.: 944 383 565 

 
Svar til Kontrollutvalget på utskifting av nøkkelbokser til 
digitale dørlåser. 
 
Kontrollutvalget har etterspurt en oppdatering på prosessen med utskifting av nøkkelbokser til 
digitale nøkkellåser.  
 
Bakgrunn: 
Saken ble behandlet i kommunestyret I 2018, hvor det ble vedtatt at nøkkelbokser skulle skiftes 
ut med digitale dørlåser. I desember 2018 ble leverandør valgt, ASSA Trioving CliQ-remote 
Nøkkel system som leveres via «Follo Lås og Glassikring» . 
 
Overgang til det nye system er ressurskrevende : 
I oppstarten måtte systemet  
-) integreres i serverparken i Nesodden kommune 
-) samkjøres med bilnøkler i Car-adm systemet 
-) Taushetsbelagte data fra sikker sone må håndteres 
-) Boretts- og sameie lag må gi samtykke når det er felles inngang 
-) Opplæring av personell som både kjenner pasientene og systemet 
-) Oversikt over pasienter som har verge, er kognitiv svekket mv.. 
-) Opplæring av personalet  
 
Status pr mai 2020: 
96 låser er skiftet 
18 Fellesoppganger i borettslag har nøkkelbryter 
127 låser gjenstår å skifte ut.  
 
Vi fikk ufrivillig opphold på grunn av pandemi, men er nå tilbake i drift. Det er en omfattende 
prosess, som krever mye ressurser. Det ble ikke bevilget midler til implementering av systemet, 
kun til innkjøp av låser. Pr i dag er budsjettet overskredet. 
 
Videre er det enkelte som ikke kan benytte dette systemet på grunn av helsetilstand. I disse 
tilstandene kreves det at man opprettholder det systemet pasienten er kjent med. 
 
 
 
Sandra Edvardsen 
Virksomhetsleder  
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet 
  etterlevelseskontroll 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00133-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

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: 
Nesodden 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 EØS-

terskelverdier? 

 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. 
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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, 27.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsekretær 



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 19/00133-12 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Nesodden ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020



27/20 Referat og orienteringer - 20/00013-4 Referat og orienteringer : Referat og orienteringer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN 

PS 27/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00013-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 48-20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, Follo Brannvesen 
IKS Årsregnskap med årsberetning 2019, Follo landbrukskontor Årsmelding 2019, 
Follo LMS IKS Årsmelding 2019, Follo LMS IKS Årsregnskap 2019, KISIF IKS 
Årsmelding 2019, KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03022020, 
Innspill til kontrollutvalget, Nesodden KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 
020620 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, saksprotokoll KST sak 48/20 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 09/20 Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019 (vedlagt) 
OS 10/20 Follo landbrukskontor Årsmelding 2019 (vedlagt) 
OS 11/20 Follo LMS IKS Årsmelding 2019 (vedlagt) 

Follo LMS IKS Årsregnskap 2019 (vedlagt) 
OS 12/20 KISIF IKS Årsmelding 2019 (vedlagt) 

KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020 (vedlagt) 
OS 13/20 Innspill til kontrollutvalget, brev fra Jan Balstad (vedlagt) 
OS 14/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 02.06.2020 (vedlagt) 

Ås, 26.05.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Nesodden kommune 
 

Saksfremlegg 

Kommunedirektøren Dato: 21.04.2020 

Vår ref: 10/2337 - 150 - 20/19085 

Arkivkode: FE - 216 

Saksbeh.: Kvaksrud, Kristian 

 

 

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

048/20 Kommunestyret 29.04.2020 

 
 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

 
 

Saken gjelder: 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 

 

Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 

 

29.04.2020 Kommunestyret 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

KST- 048/20 Vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 

 

 

Bakgrunn 
Se vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalget. 
 
 
 
 
Wenche Folberg 
kommunedirektør 
                                                                                Kristian Kvaksrud 
                                                                                formannkapssekretær 
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Vedlegg 

Saksutskrift Nesodden KU sak 13-20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Nesodden KU Årsrapport 2019 

Nesodden KU Behandlede saker 2019 
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DRIFTSREGNSKAP/-BUDSJETT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter

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

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

Overføringer 10 000 0 0 1 205

Andre driftsinntekter 0 0 0 0

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

Driftsutgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 526 281 220 000 220 000 481 746

Sum eksterne finansinntekter 526 281 220 000 220 000 481 746

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 45 312 60 000 60 000 43 320

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

Sum eksterne finansutgifter 469 792 552 000 552 000 467 800

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

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

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

Interne finanstransaksjoner

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

Bruk av disposisjonsfond 0 1 067 000 1 067 000 0

Bruk av bundne fond 13 553 506 0 0 710 567

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

Overført til investeringsregnskapet 361 053 361 000 0 723 362

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

Avsatt til disposisjonsfond 13 173 716 0 0 1 068 436

Avsatt til bundne fond 0 0 0 0

Sum avsetninger 534 769 361 000 0 1 791 798

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Inntekter

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

Momskompensasjon investering 0 1 400 000 1 400 000 200 113

Statlige overføringer 1 046 0 0 0

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

Utgifter

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

Overføringer 0 1 400 000 1 400 000 200 113

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

Finanstransaksjoner

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

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 402 899 403 000 0 423 697

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

Dekket slik:

Overført fra driftsbudsjettet 361 053 361 000 0 723 362

Bruk av bundne fond 0 0 0 794 022

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

Låneopptak 0 2 400 000 2 400 000 0

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

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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BALANSEREGNSKAP 
 

 
 
 

Ski, 25. februar 2020 

 

 

 

 
Bente Hedum  Nina Ramberg  Inger Johann Bjørnstad  Torun Olsen 

Styreleder  Nestleder  Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

Joar Solberg  Bård Martin Tollefsen Petter Narvesen   Lino Inversini 

Styremedlem  Styremedlem  Ansatt repr.   Ansatt repr 

Noter 2019 2018

EIENDELER

Anleggsmidler

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

Aksjer og andeler 4 131 152 3 728 253

Pensjonsmidler 4 161 688 657 153 142 714

Sum anleggsmidler 188 360 209 181 936 894

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 12 2 622 660 1 763 442

Premieavvik 4 3 182 382 1 912 189

Kasse, bankinnskudd 11 16 401 257 19 770 335

Sum omløpsmidler 22 206 299 23 445 966

SUM EIENDELER 210 566 508 205 382 860

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Disposisjonsfond 13 5 584 447 5 410 731

Bundne driftsfond 13 1 755 770 2 309 276

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 046 402 173 716

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Kapitalkonto 3 -7 683 132 -1 885 849

Sum egenkapital 703 487 6 007 874

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 4 194 201 872 181 556 794

Annen langsiktig gjeld 10 1 841 470 2 265 950

Sum langsiktig gjeld 196 043 342 183 822 744

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 13 819 679 15 552 242

Sum kortsiktig gjeld 13 819 679 15 552 242

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

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

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

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

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

kommune (15%). 

 

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

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

virksomheten, og er representert av ordførerne i eierkommunene. 

 

Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet er 

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

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

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

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

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

investeringsregnskapet enten de er betalt eller ikke. 

 

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

til feieroppgaver motregnes et selvkostfond. 

 

Selskapet er ikke skattepliktig. 
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Note 2 Endringer i arbeidskapitalen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2019 31.12.2018 Endring

Balanseregnskapet:

2.1 Omløpsmidler 22 206 299 23 445 967

2.3 Kortsiktig gjeld 13 819 679 15 552 243

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

Drifts- og investeringsregnskapet:

Anskaffelse av midler:

Inntekter driftsregnskap 122 299 355 115 931 256

Inntekter investeringsregnskap 41 846 330 757

Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 526 281 481 746

Sum anskaffelse av midler 122 867 482

Anvendelse av midler:

Utgifter driftsregnskap 121 501 893 115 758 691

Utgifter investeringsregnskap 402 899 2 212 487

Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 469 792 891 496

Sum anvendelse av midler 122 374 584

Anskaffelse - anvendelse av midler 492 896

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+) 0

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalkontoen viser egenkapitalfinansieringen av anleggsmidler.

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 1 885 849

Salg fast eiendom og  anlegg

Avskrivning fast eiendom og anlegg

Nedskrivning fast eiendom og anlegg

Aktivering faste eiendom og anlegg

Nedskrivning fast eiendom og anlegg

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 64 336

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

Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

Salg av aksjer og andeler

Nedskriving av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer og andeler 402 899

Oppskrivning av aksjer og andeler

Aktivering av pensjonsmidler 8 545 943

Mottatte avdrag på utlån

Av- og nedskrivning på utlån

Utlån

Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån

Avdrag på eksterne lån 424 480

Endring pensjonsforpliktelser 12 138 524

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

Urealisert valutatap

Urealisert valutagevinst

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

Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket 

gjennom pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen 

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

henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. 

 

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

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

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

alderspensjon ved nådd særaldersgrense. Ansatte som inngår i den ordinære 

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

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

folketrygden. 

 

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

effekter av dette kommer i 2020. 

 

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

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

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

 

Regnskapsføring av pensjon 

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

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 

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

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

mellom disse to størrelsene.  

 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 

oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og 

skal inntekt- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  

 

Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2018 og 2019. 

 

 
 

Langsiktige økonomiske forutsetninger  (oppgitt i %)

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,50

Diskonteringsrente 4,00

Årlig lønnsvekst 2,97

Årlig G-regulering 2,97

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

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pensjonsutgifter i driftsregnskapet 2019 2018

A   Beregnet netto pensjonskostnad 9 070 743       8 782 943       

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

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

D   Amortisering av tidligere års premieavvik 338 269          293 042          

E   Administrasjonskostnad 452 776          543 450          

F   Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering 

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

G   Pensjonstrekk ansatte 1 119 038       1 071 119       

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

Akkumulert premieavvik 2019 2018

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

+Årets premieavvik 1 451 647      454 415       

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

=Akkumulert premieavvik 31.12. 2 789 258      1 675 886    

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 393 285         236 303       

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

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse 2019 2018

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

Årets premieavvik -1 451 647      -454 415       

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

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

Brutto pensjonsforpliktelse 190 184 025    178 045 501 

Brutto pensjonsmidler 161 688 657    153 142 714 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 4 017 847        3 511 293     

Medlemsstatus 1.1.2019 1.1.2018

Antall aktive                                                                                       139                142                

Antall oppsatte                                                                                     67                  56                  

Antall pensjoner                                                                                    26                  26                  

Gj.snittelig pensjonsgrunnlag, aktive                                                               397 490         389 416         

Gj.snittelig alder, aktive                                                                          42                  41                  

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

 
 
 

Note 6 Overføringer mellom selskap og deltakere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytelser til ledende personer 2019 2018

Daglig leder:

Lønn 1 147 190 1 177 522

Innskudd til ordinær pensjon 165 039 137 865

Styre 153 159 170 483

Godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor er Follo distriktsrevisjon 81 250 81 250

2019 2018

Ski kommune 26 611 060 25 905 002

Oppegård kommune 23 501 464 22 878 001

Enebakk kommune 8 886 878 8 651 000

Frogn kommune 13 793 168 13 445 001

Nesodden kommune 14 658 700 14 298 002

Ås kommune 15 707 828 15 312 001

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

 
 
 

Note 8 Leie- og leasingavtaler 
 

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

Mercedes Benz er forlenget i 2 år fra opprinnelig avtale. 

 
 

Note 9 Varige driftsmidler 
 

 
 
 

Inntekter: 2019 2018

Avg.frie inntekter og gebyrer 1 159 945 666 988

Avg.pliktige inntekter 2 607 199 2 610 055

Alarminntekter 9 175 981 7 905 720

Salg av driftsmidler 4 875 149 399

Utgifter:

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

(Inkludert drift og investering)

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

tidsperiode

Leieobjekt fra dato til dato

Frankeringsmaskin 01.12.2017 30.11.2020

Multifunksjonsmaskin RICOH Ski brannstasjon 01.07.2018 30.06.2023

Multifunksjonsmaskin RICOH Korsegården 01.03.2017 28.02.2022

Nissan NV200 reg.nr. EL 50064 12.02.2015 12.02.2020

Nissan NV200 reg.nr. EL 50065 12.02.2015 12.02.2020

Nissan NV200 reg.nr. EL 50066 12.02.2015 12.02.2020

Mercedes Benz Vito reg.nr. AJ 76595 01.12.2017 30.11.2019

BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR EDB-UTSTYR TOTAL

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

Årets tilgang 0 0 0 0 0 0

Årets avgang -64 336 0 0 0 0 -64 336

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

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

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

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

 
 

Note 10 Langsiktig gjeld 
 

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

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

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

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

lånefinansierte anleggsmidler. 

 

 
 

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

(avskrivningene) på varige driftsmidler. 
 

 
 

Note 11 Bundne midler av bankinnskudd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Selskapets samlede lånegjeld 1 841 470        2 265 950     

Kommunalbanken, flytende rente 1 389 530        1 588 030     

Kommunalbanken fast rente 451 940           677 920        

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 424 480 424 480

Beregnet minimumsavdrag 222 491 267 640

Avvik 201 989 156 840

31.12.2019 31.12.2018

Bankinnskudd 16 401 257 19 770 334

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

tapsavsetninger på 6.655 kroner. 

 

 
 
 

Note 13 Spesifikasjon av endring i fond 
 

 
 
 
 

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

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

er ikke budsjettert. 

 

 

 

DISPOSISJONSFOND

2561001 1050 Beredskapsavd. 2019 2018

IB 01.01 5 410 730 5 130 337

540 Avsetning til disp.fond 173 716           1 068 436     

940 Bruk av disp.fond 0 -788 043

UB 31.12 5 584 446 5 410 730

BUNDET DRIFTSFOND

2511001 1060 Feieseksjonen 2019 2018

IB 01.01 2 309 276 3 813 865

550 Avsetning til bundet inv.fond

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

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

 

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

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

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

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

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

Ski 25 februar 2020 

 

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

 

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

  Årsberetning 2019 1 
 

 
 

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

 

Selskapet er organisert i 4 avdelinger med 
underliggende seksjoner: 

• Stab & støtte 
• Operativ med underliggende 5 

brannstasjoner og 1 depot, samt Follo 
sivilforsvarslager. 

• Forebyggende med seksjon 
brannforebyggende, og feiing og 
boligtilsyn 

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

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

 
  

GENERELLE OPPLYSNINGER 

Forslag 3 - 4 brannvesen i Øst politidistrikt 

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

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

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

 

BRANNSJEFENS KOMMENTARER 
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Representantskapet  
Øystein Slette leder Enebakk vara Hans Kristian Solberg  

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

 

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

• Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord (IUA) 
• Styremedlem IUA på vegne av Follo kommunene 
• Beredskapsrådet i Ski og Frogn kommuner 
• Nasjonalt brannfaglig råd på vegne av brannvesen i Øst politidistrikt  

 

ORGANISASJONSKART 

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

- Lønnskjøring 
- Utgående fakturering 
- Håndtering og kontering av inngående 

faktura 
- Avstemminger 
- Reiseregninger 
- Fraværsregistrering, sykemeldinger og 

refusjoner 
- Post og sentralbord 
- Budsjettering 
- Regnskapsavslutning og 

måneds/tertialrapportering 
- Årsregnskap 
- Innkjøp av diverse mindre artikler 
- Forsikring 
- Anbudsprosesser 
- Controlling og analyse 
- Regnskap og lønn for Øst110 

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

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

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

 

ADMINISTRASJON 
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OPERATIV AVDELING 
 

 
Bilde fra storbrannen Prestegårdsveien i Enebakk. 

 

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

hjemmevaktordninger, dagkasernering, døgn kasernerte mannskaper. 

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

 

Mål for avdelingen 

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

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

mannskaper. 

 

Avdelingen har som primærområde. 

• Brannslokking 

• Ulykker på vei, jernbane og til sjøs 

• Overflateredning i vann og sjø 

• Akuttberedskap ved forurensning på 

land og sjø 

• Lenseoppdrag på land og i båt 

• Restverdiredning (RVR) 

• Tau- og høyde redning 

• Assistere helse, politi og andre etater 

ved akutte situasjoner 

 

Andre oppgaver som Operativ bistår. 

 

• Intern øvelse og opplæring 

• Bistå ved eksterne øvelser 

• Befaring av bygninger, veier, tunneler 

og jernbane, og lage innsatsplaner 

• Vedlikehold av eget materiell og utstyr 

• Kontroll med sivilforsvarets utstyr 

• Nedbrenninger av hus 

• Trefelling 
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Brannstasjoner 

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

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

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

som ser på løsninger. 

 

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

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

sone. 

 

Enebakk brannstasjon er en ny stasjon som tilfredsstiller dagens krav. 

Korsegården brannstasjon har fått orden på ren og skitten sone.  

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

 

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

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

intern gruppe som ser på løsninger for hele brannvesenet. 

 

 

Kurs/øvelser/opplæring  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oslo med tanke på felles treningsfelt. 

 

Ansettelser 

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

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

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

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

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

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

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

endt permisjon.  

 

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

heltidsstillinger. 

 

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

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

er på plass.  
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Kjøretøy/utstyr 

Det ble besluttet å skifte ut 2 

mannskapsbiler. Bilene som skal skiftes 

ut er de som i dag er på Ski og 

Nesodden. Bilene vil bli topp moderne 

med tidsriktig utsyr for bruk i 

redningstjenesten. Det har også blitt 

kjøpt inn div utstyr til de fagområdene 

vi har. 

 

Det har blitt kjøpt nye datamaskiner til 

å ha i 1. bilene (mannskapsbilene) det 

gjør jobben lettere for oss å kunne 

dokumentere hendelser ved at vi kan ta 

bilder osv. som blir direkte logget på 

110 sentralen. Det var satt av penger til 

samband, vi har valgt å vente med å 

investere til at vi får det rette produktet 

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

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

 

Fagområder 

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

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

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

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

noe de ansatte setter stor pris på. 

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

vi følgende fagfelt. 

• Vann/sjøredning 

• Restverdiredning. 

• Ulykker. 

• Farlig gods. 

• Innsatsplaner/objektsplaner. 

 

Nye fagområder. 

• Biler 

• Røykdykker utstyr. 

• Røykdykking og slokkemidler. 

 

Fagansvarlig i Follo Brannvesen har et spesielt ansvar for å: 

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

andre brannvesen eller faginstanser. 

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

• Bygge opp spisskompetanse på sin stasjon i sitt fagfelt. 

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

eget brannvesen. 

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

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

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

• Samøve med andre etater. 

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

• Avholde øvelser/opplæring for alle vaktlag på dagtid. 

 

Kunnskap gir trygghet.  

  

IUA/Akutt forurensing  

Interkommunale utvalg mot akutt forurensing. 

IUA-regionen hadde ingen aksjoner dette året. 

Follo brannvesen har håndtert 4 hendelser knyttet 

til akutt forurensing.  

 

Det er gjennomført øvelser med eget utstyret i 

Follo brannvesen.  

 

Det er jobbet godt i IUA Oslofjordsamarbeidet 

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

nå har en felles digital plattform i BarentsWatch 

som heter Felles ressursregister (FRR).  

 

Register som er basert på tilgangsgodkjenninger. 

Eksempelvis kan Hovedredningssentralen og 

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

kan være at Røde Kors ikke deler sitt register 

med eksempelvis Norsk Folkehjelp. Det vil også 

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

register.  

 

Sivilforsvarslager 

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

materiell utskiftinger der. Det blir rekvirert utsyr etter behov.  

 

Samarbeid mellom avdelingene  

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

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

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

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

skaper et sunt arbeidsmiljø mellom avdelingene.  

 

Brann/ulykker 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Det tok ikke lang tid før hele bygget var overtent 

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

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

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

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

med hendelser som vi bistår ut av våre eierkommuner.  

   
Her har antall automatiske alarmer steget mye fra 2018.  

 

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

 

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

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

 

 
Oversikt over antall utrykninger pr stasjon for FBV. 

 

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

S51= Enebakk. 

 
Kommuneoversikt, utrykninger 

 

 
Totale antall utrykninger for året. 

  

36



27/20 Referat og orienteringer - 20/00013-4 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

 

 Side 14 av 26 

 
Det er mange større og mindre trafikkulykker i distriktet. Kun mindre personskader ved denne ulykken. 

 

 

Oppsummering 

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

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

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

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

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

områdene.  

 

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

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

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

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

denne gruppen vil komme med en anbefaling. 
 

 
  

37



27/20 Referat og orienteringer - 20/00013-4 Referat og orienteringer : Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019

 

 Side 15 av 26 

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

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

o Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. (Risikobasert brannforebyggende 
arbeid) 

o Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

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

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

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

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

 
 
 

 

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

beredskapsavdelingen. 
➢ Bistå Salg og Markedsavdelingen som forelesere. 

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

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv  
b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller 
hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser  

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

47
69 68

92 101
83

3 3 2 11
23

65 2 2 1 2 3

Antall særskilte brannobjekter 2019

A objekter B objekter C objekter

11 11 17 22 17 1621
29

44
58

48 42

Tiltak særskilte brannobjekt 2019

Tilsyn Andre tiltak
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SAKSBEHANDLING OVERSIKT: 
 

Oppgaveområder Antall utført  
Uanmeldte kontroller 8 
Møter og befaringer med utbyggere 22 
Uttalelser på reguleringsplaner 39 
Brannetterforskning 8 
Saksb. Bålbrenning 62 
Saksb. Overnatting og arrangementer 152 
Brannfarlig vare 9 
Saksb. Oppskyting av fyrverkeri 32 
Saksb. Handel med fyrverkeri 22 

 
 

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

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

 
I tillegg ble det gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak for: 

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

 
Verneverdig tett trehusbebyggelse i Drøbak: 
Frogn kommune har i samarbeid med byantikvaren og brannvesenet arbeidet med et prosjekt der 
målet var å lage en brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Drøbak. Det er utarbeidet et utkast til 
en helhetlig brannsikringsplan og og kartlegging av det antikvariske spesialområdet. Dette arbeidet vil 
bli tatt opp igjen når Frogn kommune har innhentet nødvendig dokumentasjon for videre arbeid.  
 
Fyrverkeri - regelutvikling og saksbehandling 
Det har vært mye fokus på fyrverkeri i 2019. I mai inviterte DSB flere aktører til Oslo til en 
innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri. Det var 13 aktører som holdt innlegg om temaet privat 
forbruk av fyrverkeri, og om dette skal være tillatt eller ikke. Regionssamarbeidet for fyrverkeri som 
FBV er en del av var en av talerne sammen med blant annet PST, Legeforeningen, Dyrebeskyttelsen 
og Norsk Pyroteknisk Bransjeråd. Hos 12 av 13 talere var det en klar overvekt av argumenter som 
talte for et totalforbud mot privat forbud mot bruk av fyrverkeri. 
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Videre ble regionsgruppa invitert til Tønsberg av DSB på en workshop rundt ny forskrift om håndtering 
av pyrotekniske artikler. Dette var et konstruktivt møte hvor de som saksbehandler ulike søknader 
rundt pyrotekniske artikler fikk komme med innspill til direktoratet i forkant av ferdigstillelsen av forslag 
til ny forskrift. Det er ventet at forskriften kommer på høring i løpet av sommeren 2020. 
 
I 2019 behandlet seksjonen 23 søknader om handel og oppbevaring av pyrotekniske artikler. Det ble 
ved første gangs behandling gitt 21 tillatelser og tre avslag. De tre avslagene ble hjemlet i forskrift om 
fyrverkeri og pyrotekniske varer § 9-5 krav til handelslokale, og begrunnet med at oppbevaring ikke 
var i tråd med gjeldende sikkerhetsavstander eller krav til særskilt egnet rom. 2 av avslagene ble 
omgjort da salgsstedene flyttet oppbevaringscontainer slik at sikkerhetsavstandene ble overholdt. I 
romjulen ble det gått kontroll av samtlige 22 utsalgssteder. Det ble også behandlet 32 søknader om 
oppskyting/bruk av fyrverkeri og scenepyroteknikk. Her ble det gitt 31 tillatelser og ett avslag. Avslaget 
ble begrunnet med stor skogbrannfare. 
                                                                                                         
Landsomfattende aksjoner: 
Brannvernuka. Dette er en årlig aksjon som pågår i media i en hel uke. Denne avsluttes med en åpen 
dag på brannstasjonene i kommunene. Den var rettet mot barn, og ble gjennomført på både på 
Nesodden, Korsegården, Oppegård og Enebakk brannstasjon. Denne dagen ble gjennomført, ulike 
aktiviteter og demonstrasjoner. Dette gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. 
Det anslås at det var ca. 2800 besøkende på brannstasjonene som fikk opplæring om opptreden ved 
brann, og informasjon om forhåndsregler mot brann. 
 
Sikkerhetsuka i Ski er et tverrfaglig samarbeid med representanter fra blant annet brann, politi og 
helse, som er iverksatt av Ski kommune. Brannvesenet informerte om forebyggende brannvern i 
hjemmet, og gjennomførte slokkeøvelse for alle elever i 8-trinn i Ski kommune, ca. 100 personer fra 
kvalifiseringssenteret samt en klasse fra Follo barne- ungdomsskole, en skole for elever med store og 
sammensatte lærevansker, og behov for tilrettelagt undervisning. I forbindelse med sikkerhetsuka gir 
brannvesenet også informasjon under småbarnsdagen for nybakte foreldre, seniormessen og 
eldredagen. 
 
 
Trygg Hjemme: 
Trygg hjemme. Arbeid med fokus på brannsikkerheten for 
risikogrupper. (eldre med nedsatt funksjonsevne, rus, psykiatri 
og innvandrere) 
 
I 2019 er det ansatt koordinator som skal ivareta utvikling og 
fremdrift, samt koordinere seksjonens arbeide med 
risikoutsatte grupper. 
 
Trygg hjemme har i 2019 vært pådrivere for å igangsette 
systematisk arbeid med å kartlegge brannsikkerheten for 
risikoutsatte grupper i Follo. Dette arbeidet er forankret blant 
annet i NOU Trygg hjemme 2012:4, veilederen fra DSB og 
Helsedirektoratet «Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte 
grupper», og samarbeidsavtalen mellom Follo brannvesen og kommunene i Follo. Mye av arbeidet til 
Trygg hjemme omfatter å forankre dette arbeidet på leder og mellomledernivå i 
kommunehelsetjenesten, flyktningetjenesten og boligkontorene i kommunene. Erfaring viser at det hos 
våre samarbeidspartnere er lite kunnskap om veilederen og NOU, og det er ukjent at Helsedirektoratet 
også har en sentral rolle i dette arbeidet. Videre oppleves det at det blant mellomledere i kommunene 
er lite kjennskap til at det foreligger en forpliktende samarbeidsavtale mellom Follo Brannvesen IKS og 
kommunene. Trygg hjemme har utarbeidet et kartleggingsskjema som skal benyttes av 
boligkontorene. Hensikten med skjemaet er at kommunene og brannvesenet skal ha oversikt over 
brannsikkerheten i de kommunale boligene.  Arbeidet med systematisk brannforebyggende arbeid 
med risikoutsatte grupper, er omfattende og tidkrevende. Det er derfor valgt å ta en kommune av 
gangen. Arbeidet er startet i Enebakk kommune og erfaringer fra dette vil bli førende for videre arbeid i 
de andre kommunene. 
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I tillegg til å forankre og strukturere arbeidet mot risikoutsatte grupper på ledernivå, tilbyr trygg hjemme 
undervisning av ansatte og brukere, bistår på bekymringsmeldinger, gir informasjon og undervisning 
på seniortreff og i borettslag der det bor flere i risikoutsatte grupper, samt deltar på ulike stand og 
kampanjer.  

Alle kommunene har bidratt med økonomiske 
midler. Disse midlene er benyttet til å kjøpe 
utstyr som blant annet røykvarslere, 
slukkespray og branntepper. Midlene er 
øremerket hver kommune. Både 
helsetjenesten, flyktningetjenesten og FBV 
deler ut utstyr der det vurderes hensiktsmessig. 
I tillegg til informasjon som fremkommer i 
diagrammet under har alle kommunene fått 
utdelt batterier i forbindelse med 
røykvarslerdagen 1.desember.  

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

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

 
Brannvernundervisning for 6. klassetrinnet kombinert med Aksjon boligbrann. 
Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Aksjonen innledes med 
Røykvarslerens dag var 1. desember, og fortsatt med en landsomfattende boligkontroll 3.-7. 
desember. Målet for Aksjon boligbrann var å sette et søkelys på brannsikkerhet i private hjem. I 2019 
åpnet arrangøren for bruk av elektroniske skjema under besøkende. Det er utfordrende å hente ut 
regionale tall og vi har derfor ikke oversikt over totalt antall besøk. I enkelte områder har det blitt 
benyttet papirskjemaer som gir grunnlag for områdevis statistikk.   
Vi hadde stand på Ski og Ås jernbanestasjon. Vi delte totalt ut ca.1400 batterier i løpet av aksjonen. 
Vi hadde stand på Kolbotn jernbanestasjon og på Nesoddbåten. Vi delte totalt ut ca.2300 batterier i 
løpet av aksjonen. 
Målsettingen med skoleundervisningen var å tilføre elevene i 6. klasse økt kunnskap om brannvern og 
ulykker, og dermed skape bedre holdninger til liv og verdier. Det ble også delt ut brannvesenets 
julekalender, der elevene kunne svare på spørsmål bak hver luke. De som besvarte spørsmålene var 
med på å konkurrere om dagspremier, og til slutt om en hovedpremie.  
  
  6. klasse undervisning – Besøkte skoler og elever  
 

 2019 2018 2017 2016 
Antall elever 670 1328 1233 1175 
Antall skoler av 38 14 30 26 20 
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Samarbeid mellom forebyggende avdeling og operativ avdeling. 
Forebyggende avdeling var i løpet av året vikar på operativ avdeling ved behov og under 
ferieavviklingen. Det er midlertidig tillagt en forebyggende stillingshjemmel til operativ avdeling.  
 
I 2019 deltok de ansatte på avdelingen med beredskapsarbeid i forskjellig grad. Samarbeidet mellom 
forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for kompetanseheving i avdelingen, og 
brannvesenet som helhet og vil bli ytterligere styrket i 2020. 
Under aksjon boligbrann gjennomfører operativ avdeling hjemmebesøk. Målet er å gjennomføre 20 
besøk pr vaktlag – totalt 260 hjemmebesøk. Områdene som plukkes ut varsles på forhånd av 
forebyggende. Informasjonen i varslene er utformet for å gi forebyggende effekt selv om boenheten 
ikke skulle få besøk av brannvesenet. Statistikken viser at i enkelte områder avdekker besøkene feil 
og mangler i så mye som 56 % av boenhetene. Disse områdene følges spesielt opp av forebyggende i 
ettertid.  
 
Samarbeid med andre forebyggende avdelinger 
Avdelingsleder og ansatte på seksjon BRAFO var aktive deltakere i en forebyggende 
samarbeidsgruppe for Oslo og Akershus. Her ble det blant annet arbeidet med felles system for 
utøvelse av regelverket i forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller og særskilte brannobjekter. Det 
ble også arbeidet med problemstillinger som forebyggende står over både i forhold til dagens 
regelverk, og utfordringer i forhold til risikogrupper. Det arbeides også opp mot DSB. 
 
Brannforebyggende avdeling i media. 
Total rekkevidde på sosiale medier i 2018 har vært på 121 000 eksponeringer. 
 
I forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember målrettet avdelingen budskap til arabisk, polsk og 
latvisktalende personer i regionen. Budskapet ble formidlet på de nevnte språkene og nådde nærmere 
7 000 personer innenfor målgruppen.   
 
FBV nettside: 

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

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

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

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

Feiing og 
tilsyn Totalt antall boenheter Antall røykløp Varslet feiing Varslet tilsyn 
          
Enebakk 3474 4333 166 417 
Frogn 7363 7107 835 560 
Nesodden 8352 8373 460 553 
Nordre Follo 15061 17752 2153 1289 
Ås 9508 7582 1404 1113 

 
 
 
 

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

• Kontroll etter pipebrann 
• Før skorsteinen kan tas i bruk igjen, kontrollerer feierne skorsteinen for svekkelser og skader 

som kan påvirke brannsikkerheten i boligen. Det ble gjennomført 37 slike kontroller.  
• Fjerning av beksot med mekanisk utstyr 
• Videoinspeksjon av gamle og nye skorsteiner 
• Trykkprøve/tetthetsprøve av nye, gamle og rehabiliterte skorsteiner 

 

 Antall utført  
Fyringsforbud 11 
Kamerakontroller    29 
Fyrkjeler 3 
Ildstedskontroller 29 
Saksbehandling kontrollerklæring for ildsted 203 
Befaringer etter forespørsel 98 
Melding om ildsted via hjemmesiden 198 
Feiing av ildsted 52 
Div saksbehandling 127 
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Seksjonen startet i slutten av 2019 ett prosjekt der vi skal gjøre befaring/inspeksjon av rehabiliterte 
skorsteiner. Dette gjøres med bakgrunn i at vi erfarer at det er mange slike rehabiliteringer som ikke 
tilfredsstiller kravene satt i monteringsanvisningen for det aktuelle produktet, noe som kan føre til en 
økt brannrisiko i boligen.  

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

 
Internopplæring Brannforebyggende avdeling 
 
 

 
 Internopplæring Brannforebyggende avdeling 
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SALG OG MARKEDSAVDELING 
 
Salg og marked har hatt et år med flere prosjekter, utfordringer og relativt høy aktivitet.  
Det har vært ansettelse av 1,5 stillingsandel hvor 1 stillingsandel (Teknisk vekter) var i forhold til et 
oppstartet prosjekt og en ½ stillingsandel (Markedskonsulent) var i forhold til at FBV overtok det 
administrative arbeidet med 110 kundene (kunder med brannalarm til Øst 110-sentral). 
Her ble den del av prosjektet som Teknisk vekter var involvert i, terminert – med de følger at stillingen 
også ble lagt ned. Markedskonsulent stillingen har fungert som forventet, på tross av at 
forutsetningene ikke var helt slik vi trodde da vi startet opp. Det viser seg at det er mye mere arbeide 
med å systematisere kundeporteføljen som vi overtok, enn hva vi først trodde. 
 
Grunnet et nysalg av alarmer for S24 har det vært en økning i boligalarm-rykkene på 30 %, som 
forventes å bli redusert i 2020. Boligvaktordningen har ellers fungert greit uten nevneverdige 
problemer eller andre utfordringer. Boligvaktordningen har også gjennomført sitt første år med full 24/7 
dekning med droneberedskap og 15 konkrete oppdrag/øvelser innen brann og redning.   
 
På kursfronten har det vært en jevnt økende mengde forespørsler, hvorav hovedtyngden kom på 
høsten 2019 - hvor vi hadde storparten av omsetningen. Det var nære på at vi doblet omsetningen i 
forhold til budsjettet. Det har i perioder vært vanskelig å skaffe instruktørressurser, men med en stor 
innsats fra de ansatte har avdelingen klart å gjennomføre samtlige kurs med knallgode 
tilbakemeldinger. Nytt av året var et teoretisk og praktisk kurs som ble avholdte ved 
Kompetansesenteret, her hadde avdelingen grupper på over 30 personer, inndelt i mindre grupper 
gjennom en hel dag. 
 
Kode-160 opplæringen går sin gang, vi har pr dato skolekjøretøy og en utsjekket instruktør som har 
gjennomført de 5 obligatoriske veileder-kursene. Det som nå gjenstår, er å få godkjent vår instruktør 
som kursansvarlig hos vegvesenet. Samtidig ser vi at det har «poppet» opp mange Kode-160 tilbud 
blant våre nabobrannvesen, slik at det nå er mange flere tilbydere enn tidligere, noe som vil sette et 
press på hva vi kan forventes av eksterne kurs elever i 2020 
 
De tiltakene som ble gjort med apparatkontrollene i 2019 - ga positive resultater slik at fortjenesten ble 
bedret på gjennomførte oppdrag. Omsetningen økte ikke, men avdelingen gjennomførte kontrollene 
på en mye mere rasjonell måte. Samtidig som avdelingen har betjent apparatkontrollene har denne 
tjenesten også ivaretatt boligvaktoppgaver på dagtid som igjen har ført til at Salg- og marked har 
kunnet ha fokus på inntektsbringende tjenester. Sakte men sikkert har vi begynt å få kunder også 
utenfor Nesodden, som er positivt i forhold til progresjonen i 2020. 
 
Det erfares at mye av tjenestene Salg- og marked leverer, griper inn i hverandre og derfor bør sees i 
en sammenheng og ikke vurderes enkeltvis. Her er apparatkontroller et godt eksempel, hvor tjenesten 
frigjør boligvaktressurser og samtidig bistår kursavdelingen slik at disse avdelingene kan få økt 
inntjening – samtidig som tjenesten apparatkontroller også går i pluss.  
Her ser vi at markedskonsulentstillingen på sikt også har muligheter, som kan være positive for andre 
deler av avdelingen. 
 
Boligvaktordningen 
Boligvaktordningen har fungert som forventet eller normalt i 2019 med 676 utførte rykk. Som er en 
økning på 30 % i forhold til foregående år. Det ble utført 211 utrykninger til brannalarmer, som er en 
økning på 45 %. Et prosjekt med å engasjere en teknisk vekter ovenfor S24, førte dessverre ikke fram 
og engasjementet ble terminert i september. Den totale provisjonen fra S24 hadde en økning på 9 %  
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Utrykninger til brann- og innbruddsalarmer de to siste årene. 
Boligvaktordningen har bestått av 6 ansatte i en rullerende hjemmevaktturnus som disponerer et 
vaktkjøretøy (Vaktbil 1) i perioden. En av de ansatte har permisjon slik at det har vært 5 personer som 
har sørget for denne tjenesten i høst. Samtlige har godkjent vekteropplæring og er også godkjente 
dronepiloter under Andøya Space Center (ASC) sin godkjenning og sertifisering. 
I tillegg er det også 4 godkjente vektere blant de ansatte, som deltar og avlaster som boligvakter i 
perioder. 
 
Droneberedskap 
Droneberedskapen til Follo brannvesen IKS er gjort mulig på grunn av boligvaktberedskapen – hvor vi 
har en etablert infrastruktur til ordningen/beredskapen. I det første fulle året har det vært en relativt 
bratt læringskurve for dronepilotene, med 15 hendelser hvor dronen har blitt benyttet i forskjellig 
beredskapssituasjoner. Dette for både brannvesenet og politiet i Follo, med gode tilbakemeldinger.  
Det har blitt gjennomført en årlig utsjekk med praktisk flyging av Andøya Space Center (ASC) hvor 
samtlige piloter (minus en i permisjon) har bestått utsjekk. Dette er blitt gjennomført i forhold til at det 
nå kommer et strengere regelvekt, som regulerer etablering og drift av droner.  

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

 

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

Kursprodukter 
Året 2019 har vært det mest hektiske året for kursavdelingen hittil, hvor det har vært avholdt 100 kurs 
for ca. 2100 personer - med en total omsetning i overkant av 1 Mill. NOK som er 176 % av budsjett. 
Avdelingen fikk også avtale om årlig beredskapskurs for samtlige ansatte i Departementenes 

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

ved kompetansesenteret hver onsdag i oktober og november.  

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

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

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

 

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

 
Håndslukkerkontroller 
Det er en jevn positiv utvikling på kontroll og salg av håndslukkere, hvor det i 2019 har vært 
hovedfokus på å effektivisere dette segmentet. Det er nå to kompetente personer som ivaretar denne 
tjenesten for avdelingen. Samtidig som det utføres kontroll av håndslukkere i bedrifter, skoler, 
barnehager og sameier etc. (125 bygninger ved 53 bedrifter) ivaretar disse personene 
boligvakttjenesten også på dagtid. Noe som gir avdelinger et større handlings- og spillerom. 
Omsetningen i 2019 var som i 2018 - men, resultatet ble betraktelig bedret i forhold til forrige år da 
effektiviseringstiltakene slo inn. 
 
110-kunder 
Det jobbes kontinuerlig med kundedatabasen og etablering av nye kunder, ennå får vi god hjelp av 
110-sentralen men dette vil avta gradvis i løpet av 2020-2021 Vi har knyttet til oss noen andre 
brannvesen (Asker og Bærum samt Moss) hvor vi deler på erfaringer, slik at dette med stor 
sannsynlighet ikke vil være kritisk for oss. Avdelingen ser at Markedskonsulentstillingen kan være en 
ressurs i forhold til både kursvirksomheten, og i mange av de pågående prosjektene. Pr i dag forestår 
allerede markedskonsulenten all utfakturering og oppfølging av avdelingens kursprodukter.  
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 Innledning 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, 
Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune.  

Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i 
Follo. Betingelsene for matproduksjon er gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 20-30 millioner 
brød hvert år. Dette kan mer enn dobles ved en beredskapssituasjon. Kornproduksjonen utgjør i alt 
50-60 tusen tonn hvert år. Det dyrkes også en god del grønnsaker og bær. Dette kan også økes 
betydelig ved en beredskapssituasjon. Fra skogene i Follo tas det ut rundt 100 000 kubikkmeter 
tømmer til en verdi av ca 40 millioner kroner hvert år, i 2019 noe mer. Brutto verdiskaping i 
landbruket i Follo pr år er ca 250 millioner kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre bransjer 
(transport, bygg og håndverk etc).  Det er ca 1150 landbrukseiendommer i Follo med smått og stort. 
Da regnes eiendommer med over 5 dekar dyrka jord eller over 25 dekar skog som 
landbrukseiendommer. Det har vært en nedgang i antall aktive bruk i flere år, antallet foretak som 
søkte produksjonstilskudd i 2019 var 293. Arealet holdes i hevd ved bortleie. På over 70 % av 
landbrukseiendommene med dyrka jord er jorda bortleid. Gjennomsnittsarealet på driftsenhetene 
har økt nesten hvert år og var i 2019 442 dekar. 

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. 
Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske 
virkemidler som gjelder for landbruket. Rådmennene delegerer kurante saker og saker uten 
prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen via kommunalsjef. 
Landbrukskontorets handlingsprogram fastsetter hovedmål og delmål for landbrukskontoret, angir 
arbeidsområder, og er grunnlaget for rapportering.  

Koordinerende utvalg 

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal følge opp virksomheten 
ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo 
landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir 
uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for 
landbrukskontoret og har lederrollen i utvalget. Utvalget hadde 3 møter i 2019. 

 

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo i 2019: 

Kommune Fast representant Fast vararepresentant 

Ås Nils Erik Pedersen, leder  Emil Schmidt 

Oppegård Anne Holten Kristin Swendgaard 

Nesodden Grethe Hagbø Eva-Kristin Danielsen 

Frogn Anne-Bergitte Thinn Eli Moe 

Ski Hans Vestre Stein Engebretsen 

Vestby Cecilie Svarød Sjur Auten 

 

 Hovedmål 
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og 
faglig god måte. 
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1 Økonomiske virkemidler - tilskuddsforvaltning – kontroll 
Delmål: Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og 
med høyt servicenivå. 

Oppgavene består i veiledning og behandling av søknader om produksjonstilskudd, 
velferdsordningene i landbruket, miljø-, nærings- og skogvirkemidler. 

1.1 Produksjonstilskudd (PT) og avløsertilskudd i landbruket 
I februar 2019 ble produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning for ferie og fritid (husdyrbruk) for 
2018 utbetalt. Til sammen fikk landbruksforetakene i Follo utbetalt kr 44 374 826 i 
produksjonstilskudd og kr 2 015 914 i avløsertilskudd. 

I 2019 søkte 285 landbruksforetak om produksjons- og avløsertilskudd (PT), fordelt på 2 
søknadsomganger. I mars leverte husdyrprodusenter søknad del 1 og i oktober søker alle om tilskudd 
til planteproduksjon og beitetilskudd. 74 foretak søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. 

Figur 1: Antall PT-søknader per kommune og år, 2009-2019. 

 

 

Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år 
etter et risikobasert uttrekk. I 2019 ble det gjennomført 30 kontroller, 21 ved stedlig kontroll og 9 
dokumentkontroller. På grunn av at tidligere saksbehandler for PT sluttet våren 2019 ble alle 
kontrollene utført etter høstsøknaden. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men 8 foretak fikk 
avkorting pga. mangelfull, eller feilopplysninger knyttet til gjødslingsplan og sprøytejournal. Det ble 
også gitt råd og varsel om oppfølging.  Saksbehandlingen har foregått fra 1. mars 2019 til februar 
2019 med en svært intens kontrollperiode i november/desember. Saksbehandlingstiden styres av 
systemet E-stil.  

Landbrukskontoret bruker ca. tre månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-
ordningen.  

1.2 Velferdsordningene 
Dette gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. og tidligpensjonsordning for 
jordbrukere. Det var ingen søknader etter disse ordningene i 2019, men det har vært enkelte 
henvendelser om ordningen.  
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1.3 Regionale miljøtilskudd (RMP) 
Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. Det ble vedtatt et nytt RMP for jordbruket i 
Oslo og Viken i 2019 med en del endringer. I områdene under marin grense er det forurensningstiltak 
som prioriteres. I Follo ble det i 2019 utbetalt kr 8 mill. til dette formålet, fordelt på 190 søkere, 67 % 
av foretak som søkte produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler.  

Det ble foretatt risikobasert kontroll av 10 foretak, 5 % av søknadsmengden. Kontrollen startet 
umiddelbart etter søknadsfristens utløp 15. oktober, og ble avsluttet i desember 2019. Hovedfokus 
var oppfølging av den nye ordningen Soner for pollinerende innsekter. Forvaltningen har samtidig 
fulgt opp med rådgivning og veiledning. Saksbehandlingen foregikk fra 15. oktober til 11. januar 
2019. Utbetaling skjer 12. mars 2020.   

1.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak 
prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og MORSA. Follo-
kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. Det ble tildelt mye 
SMIL-midler til kommunene i Follo også for 2019. Follo landbrukskontor har i 2019 hatt et 
fangdamprosjekt hvor man har kartlagt behovet for rensk i alle 32 registrerte fangdammer. Ut av 
dette kom det 12 søknader som fikk innvilget tilskudd. Det er laget veldig mange planer for 
hydrotekniske tiltak. Over 5,1mill. kr ble innvilget, fordelt på 68 søknader. Antallet søknader 
behandlet i Follo utgjør 25 % av totalen for Oslo og Akershus. 

Mange planer innebærer store kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, 
avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader. Det gis 3 års arbeidsfrist med mulighet for 2 års 
forlengelse. Alle tiltak blir kontrollert av landbrukskontoret før sluttutbetaling av tilskudd. 

Nytt av året var søknadsportalen Argos, som har effektivisert saksbehandlingen på SMIL og tilskudd 
til drenering. Alle søker på nett via Altinn, noe som har fungert bra. I 2019 kom det inn søknader om 
tilskudd gjennom året, men det ble et ekstra trykk i november/desember samtidig med behandling 
og kontroll av PT og RMP. Av den grunn vil det bli satt siste frist for søknader for 2020 medio oktober.  
Alle søknadene ble behandlet stort sett løpende, og senest i løpet av 3 uker.  

1.5 Tilskudd til drenering 
Det er stort behov for drenering av jordbruksarealer i Follo. En tilskuddsordning ble innført for få år 
siden og i 2017 ble tilskuddssatsen doblet til kr 2000 pr dekar systematisk grøfting. I 2019 ble 6 
søknader godkjent i Follo, til sammen 1187 dekar og et tilskuddsbeløp på kr 2 354 000. To søknader 
kom inn etter at Fylkesmannen stengte sine systemer Alle dreneringsplaner som er utført blir 
kontrollert før sluttutbetaling av tilskudd. I 2019 fikk Follo tildelt mer enn nok dreneringsmidler, og 
derfor ble alle dreneringssøknadene saksbehandlet fortløpende og senest i løpet av 3 uker.  

1.6 Erstatningsordningene 
Erstatning kan gis til jord- og hagebruk med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold 
som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon og tap av 
bifolk.  

Vekstsesongen 2018 var sterk preget av tørke og det kom inn 250 søknader. En stor andel av 
søknadene ble først ferdigbehandlet i 2019. Det var korn- og grasvekster som ble rammet hardest. 
Bær- og grønnsakproduksjonen hadde mindre avlingsskader, da de fleste av disse produsentene 
hadde vanningsanlegg. To medarbeidere hadde denne ordningen som hovedarbeidsområde fra juli 
2018 til fram til våren 2019. Til sammen ble det utbetalt vel kr 39 millioner kroner i erstatning for 
avlingsskader i Follo forårsaket av tørken i 2018. 
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Figur 2: Fordeling av avlingsskadeerstatning på kommuner i Follo 

 Ant korn Kr korn Ant. grovfor Kr grovfor Sum 

Vestby 49   8 352 014 13  2 622 372 10 974 386 

Ski 62 10 874 964 15  4 301 942 15 176 906 

Ås 63   6 548 946 11  1 884 558   8 433 504 

Frogn 22   2 324 835 1     133 184   2 458 019 

Nesodden 8      364 905 5  1 659 464   2 024 369 

Oppegård   1     403 977      403 977 

Sum Follo 204 28 465 664 46 11 005 497 39 471 161 

 

Vekståret 2019 har vært et normalår når det gjelder avlingsnivå i landbruket og det ble mottatt kun 3 
søknader. Dette gjaldt to bringebærprodusenter og en honningprodusent. For bringebær var årsaken 
flere netter med nattefrost i begynnelsen av mai. Dette førte til at blomsterkopper fikk frostskader 
med den følge at de tørket inn. For de to bringebærprodusentene medførte dette at avlingene deres 
ble redusert til ca. 1/3 av et normalår. Til sammen ble det for vekståret 2019 utbetalt kr 711.653 i 
erstatning for avlingsskader og svikt i honningproduksjon.  

1.7 Skogfond 
Ved tømmersalg skal skogeier sette av minst 4 % av bruttoverdi til skogfond, som kan investeres i en 
del tiltak i den enkelte eiers skog. Kommunen forvalter ordningen.  

I 2019 omsatte 161 skogeiere i Follo til sammen 140.678 m3 tømmer med bruttoverdi kr 
57.451.562,- og satte av 21% til skogfond. Det ble utbetalt totalt kr 5.146.521,- fra skogfond til 151 
tiltak i 2019, derav kr 3.626.634,- til skogkultur. 9 av skogkulturtiltakene ble kontrollert i felt.  

Mer enn 90 % av skogfondskravene ble behandlet innen fire uker. 

Landbrukskontoret brukte ca 50-60 dagsverk på skogfondsordningen i 2019, inkludert 
tilskuddsordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

1.8 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Det ble i 2019 gitt NMSK-tilskudd til ungskogpleie, markberedning og «tettere planting som 
klimatiltak». Ungskogpleietilskudd ble gitt med satser (40% max 200 kr/dekar) og regler felles for de 
fleste Akershuskommunene, mens satser og regler for plantetilskudd var bestemt av 
Landbruksdirektoratet.   

Til 40 søknader om tilskudd til ungskogpleie, med samlet areal 1.346 dekar, ble det innvilget til 
sammen kr 116.692,-. To søknader om tilskudd til markberedning, med samlet areal 171 dekar, ble 
innvilget til sammen kr 12.825,-. 26 søknader om tilskudd til tettere planting, med samlet areal 806 
dekar, ble innvilget med til sammen kr 116.692,-.  

Det ble utført feltkontroll på sju av tilskuddssøknadene. 

Mer enn 90 % av tilskuddssøknadene ble behandlet innen fire uker.   

Landbrukskontoret brukte anslagsvis 30-35 dagsverk på NMSK-tilskuddsordningene. 

  



27/20 Referat og orienteringer - 20/00013-4 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2019

7 
 

2 Juridiske virkemidler - landbrukslovgivningen 
Delmål: Landbrukskontoret skal forvalte jordlov, skogbrukslov og konsesjonslov i tråd med nasjonale 
retningslinjer og regionale og lokale føringer. 

Oppgavene består i saksbehandling og vedtak i saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, 
odelslov og forskrifter etter disse. Landbrukskontoret gir uttalelse til plansaker og byggesaker i 
Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder). 

2.1 Saker etter jordloven 
Kommunene fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om fradeling av 
areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka eller dyrkbar jord blir 
det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet formål forkommer også. 
Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§8), blant annet ved godkjenning av 
jordleieavtaler. 

I 2019 ble det behandlet 16 saker angående omdisponering og deling og 9 saker angående driveplikt, 
hvorav 4 dispensasjoner fra oppfylling av driveplikten ved 10-års leieavtale. Saksbehandlingstiden på 
saker etter jordloven er vanligvis 3 -4 uker. 

2.2 Saker etter konsesjonsloven 
Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. I tillegg kontrolleres egenerklæring 
om konsesjonsfrihet ved alle eierskifter. Fra april 2017 har kommunen fått en utvidet rolle ved at 
Statens Kartverk har innført nytt fagsystem der kommunene legger inn egenerklæringer og 
konsesjoner i matrikkelen. Landbrukskontoret kontrollerer alle egenerklæringer for 
landbrukseiendommer og også øvrige egenerklæringer for Ås og Vestby, og legger dem inn i 
matrikkelen.  

I 2019 behandlet kontoret 11 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer, 140 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Ås, 251 egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Vestby og 21 i 
øvrige kommuner (landbrukseiendommer) 

Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca 4 uker.  

Figur 3. Antall jord- og konsesjonssaker i 2018 fordelt på kommuner 

Kommune Omdisponering og deling Konsesjon Sum 

Vestby 4 3 7 

Ski 2 2 4 

Ås 3 3 6 

Frogn 4 2 6 

Nesodden 3 1 4 

Oppegård 0 0 0 

Sum 16 11 27 

 

Follo landbrukskontor brukte ca 0,5 årsverk på saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven i 
2019. 
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2.3 Saker etter skogbruksloven 
Foryngelseskontroll i skogbruket 
Skogeier skal jamfør skogbrukslovens § 6 sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 
Landbrukskontoret utførte i 2019 Landbruksdirektoratets opplegg for foryngelseskontroll. 36 
skogeiere, som i skogfondsregnskapet var registrert med salg av minst 250 m3 gran i 2016 og siden 
ingen eller lite planting, fikk brev og egenerklæringsskjema fra landbrukskontoret. Ved årets utgang 
hadde 26 status «OK», åtte «OK, bør følges opp», og to skogeiere hadde ikke svart.  

En del tidligere forhold ble fulgt opp. Av 306 registrerte slike hogster 2009-2016 hadde ved årsskiftet 
236 statusen «OK». 53 «OK, bør følges opp». De fleste av disse har svart «Har tilrettelagt for naturlig 
foryngelse» eller «Planlegger planting på et senere tidspunkt».  

Landbrukssjefen ga i 2019 med hjemmel i skogbrukslovens § 6 en skogeier pålegg om planting. 

Det er sannsynlig at ordningen virker som en påminnelse for en del skogeiere, og dermed bidrar til 
planting som ellers ikke hadde blitt utført. 

Landbrukskontoret økte i 2019 innsatsen knyttet til foryngelsesplikten i forhold til tidligere år. Det ble 
i 2019 brukt ca 25 dagsverk på foryngelseskontrollen. 

Hogstmeldinger i Oslomarka 
Forskrift om skogbehandling i Oslomarka er hjemlet i skogbrukslovens § 13, og gjelder i Follo i deler 
av Nordre Follo kommune. I forskriftens virkeområde skal hogst meldes og kommunens 
tilbakemelding foreligge før hogst. Dersom kommunen finner at foryngelseshogsten kan medføre 
vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning kan 
kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres.  

I 2019 besvarte landbrukskontoret 16 hogstmeldinger, derav to i Oppegård kommune, og godkjente 
til sammen hogst av 938 dekar fordelt på 59 hogstfelt. Det ble godkjent fem hogstflater større enn 30 
dekar.  

Landbrukskontoret gjennomførte befaring sammen med driftsansvarlig på alle hogstmeldinger, 
unntatt en som var godkjent og befart tidligere.  

I sju tilbakemeldinger ble det gitt pålegg om hvordan hogsten skal utføres. I fire av tilbakemeldingene 
handlet påleggene blant annet om begrensning av flatestørrelse.  

I seks tilfeller, 38 % av hogstmeldingene, var saksbehandlingstiden lengre enn 28 dager. Avviket 
skyldes at det tar tid å arrangere befaringer, omfattende hogstmeldinger og andre prioriterte 
oppgaver. 

Antall meldinger og omfang av meldingene økte betydelig i forhold til 2018. Landbrukskontoret 
brukte anslagsvis 30-35 dagsverk på disse sakene i 2019.  

Landbruksveisaker 

Det er i 2019 registrert 11 søknader om bygging av landbruksvei. Av disse er det fattet positivt vedtak 
i 4, 2 vurdert som ikke søknadspliktige og de gjenstående 4 er enten under behandling eller ikke 
fullstendige søknader. Det er også fattet 3 vedtak i saker fra 2018. Det er også vurdert 1 sak som er 
sendt over til byggesak for behandling etter annet lovverk (Plan- og bygningsloven). Noen 
enkeltsaker har på grunn av mye konflikter og behov for oppfølging tatt mye ressurser.  

Saksbehandlingstiden i landbruksveisaker er vanligvis 3-4 uker. I tillegg kommer tid for innhenting av 
uttalelser fra regionale myndigheter, vanligvis 4 uker. Det har også i år vært utfordringer med å få inn 
komplette søknader, slik at saksbehandlingstiden kan oppleves som lang.  

Det er bare gjennomført 1 sluttbefaring i 2019.  

Kontoret har brukt ca 2 månedsverk på landbruksveisaker i 2019. 



27/20 Referat og orienteringer - 20/00013-4 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2019

9 
 

2.4 Andre saker etter landbrukslovgivningen 

2.4.1 Floghavre 
Floghavre er et uønsket ugras som ofte har sterk oppblomstring der det drives ensidig 
kornproduksjon. Landbrukskontoret gikk første års frierklæringskontroll på 1 landbrukseiendom i 
Follo. (J.fr. matlovens bestemmelser.) Mange års systematisk arbeid fra landbrukskontorets side, har 
gitt resultater og ugraset er i tilbakegang i Follo. I tillegg er det kommet gode og effektive 
sprøytemidler som er blitt tatt i bruk og har gitt god virkning på floghavremengden. 

2.5 Uttalelser til plan- og byggesaker 
Det er rutine for at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er 
avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder 
det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. I 2019 har kontoret gitt skriftlig 
uttalelse til 63 saker etter plan- og bygningsloven, de aller fleste gjaldt byggesaker på 
landbrukseiendommer. 

 

 

 

 

 NMBU i vinterstemning. Foto Svein Skøien 

  

 

 

  



27/20 Referat og orienteringer - 20/00013-4 Referat og orienteringer : Follo landbrukskontor Årsmelding 2019

10 
 

3 Arealforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig forvaltning av arealressursene og sikring av 
matproduksjon og kulturlandskap i Follo.  

Oppgavene består i deltakelse i kommunale planprosesser med kompetanse om landbruk og 
jordvern (gjelder kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og områdeplaner i 
landbruksområder). 

3.1 Kommuneplanlegging 
Det har vært lav aktivitet når det gjelder kommuneplanlegging i Follo i 2019. Frogn vedtok 
kommuneplanens samfunnsdel i april 2019. Landbrukskontoret ga innspill til kapitlene Klima og 
energi og Næringsutvikling og verdiskaping. Ski og Oppegård vedtok felles samfunnsdel for Nordre 
Follo i 2019, landbrukskontoret har gitt innspill. 

3.2 Andre planprosesser 
Landbrukskontoret har gitt innspill til klima- og energiplaner for Frogn og Ås, samt deltatt på 
oppstartsmøte for slik plan i nye Nordre Follo kommune.  

3.3 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 
Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars 2020. I sum er det omdisponert 52,8 dekar dyrka 
og dyrkbar jord i Follo i 2018. I følge Kostratall (noe underrapportering er registrert) er det i perioden 
2011 til 2019 omdisponert 828 dekar dyrka jord og 862 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved 
regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven. 

 

Figur 4: Omdisponering av dyrka- og dyrkbarjord i 2019 i dekar – Kostra-tall 
 Omdisp. dyrka 

jord etter 
jordloven 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter jordloven 

Omdisp. dyrka 
jord etter PBL 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter PBL 

Sum omdisp. 
dyrka og dyrkbar 
jord 

Vestby 0 0 0 0 0 

Ski 0 0 1 20,6 21,6 

Ås 0 0 18,7 12,3 31 

Frogn 0,2 0 0 0 0,2 

Nesodden 0 0 0 0 0 

Oppegård 0 0 0 0 0 

Sum Follo 0,2 0 19,7 32,9 52,8 

 

Figur 5: Omdisponert dyrka og dyrkbar jord 2011-2019 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Vestby 1 5 2 1 77 0 0 29 0 115 

Ski 16 122 80 30 29 198 180 67 22 744 

Ås 1 194 0 38 27 202 0 19 31 512 

Frogn 50 15 0 0 148 10 24 0  247 

Nesodden 0 0 0 32 12 0 0 0  44 

Oppegård 0 0 0 0 28 0 0 0  28 

Sum Follo 68 336 82 101 321 410 204 115 53 1 690 
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Figur 6: Omdisponert dyrka jord 2011-2019 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019 

Vestby 1 4 0 1 77 0 0 0 0 83 

Ski 2 94 55 7 10 53 126 63 1 411 

Ås 1 76 0 38 4 0 0 8* 19 146 

Frogn 50 15 0 0 64 0 23 0 0 152 

Nesodden 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 

Oppegård 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 

Sum Follo 54 189 55 71 166 53 149 71 20 828 

*8 dekar i Ås 2018 gjelder omdisponering til skog 

 

3.4 Nydyrking 
Landbrukskontoret har i 2019 behandlet 3 søknader om nydyrking. Omsøkt areal er 73 daa. En 
søknad er godkjent og 2 er avslått. Den ene som ble avslått ble delvis omgjort av Fylkesmannen i 
Viken. Godkjent areal nydyrket er 21 daa. 

 

 

 

 

 

     Nydyrking i Vestby. Foto Follo landbrukskontor 
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4 Natur og miljøforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig 
utnytting av jord- og skogressursene i Follo 

Landbrukskontoret skal være pådriver for miljøtiltak i landbruket gjennom informasjonsarbeid og 
prosjekter, forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utviklingen av programmet. 
Landbrukskontoret bidrar aktivt i vannområdearbeidet gjennom temagrupper landbruk i 
vannområdene PURA og Morsa.  

I arbeidet med økologisk landbruk skal landbrukskontoret drive informasjonsarbeid om mål og 
regelverk knyttet til temaet. 

Natur- og miljøhensyn skal vurderes i alle saker som behandles av landbrukskontoret. Lovverk som 
brukes til slike vurderinger vil være naturmangfoldloven, forskrift om bærekraftig skogbruk ol. 

4.1 Vannområdearbeid 

4.1.1 Morsa 
 

Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvaliteten i 
Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i temagruppe landbruk i dette 
vannområdet. Det var 4 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2019, hvor Follo landbrukskontor 
deltok på alle bl.a. med innlegg om miljøtiltak på landbrukseiendommer i Morsa. 

Follo landbrukskontor har også fullført fangdamprosjektet i vannområdet Morsa hvor alle 
fangdammene i vannområdet og deres tilstand er sjekket. Der det er behov for utbedringer, 
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, er det laget plan for dette med søknad om SMIL-tilskudd 
basert på planen. 9 dammer av 17 har fått tilskudd til utbedring. Resten har god tilstand. 

4.1.2 PURA 
Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder temagruppe landbruk. Det var 3 møter i 
temagruppe landbruk i 2019. Hovedinnsatsen i 2019 var rettet mot Skibekken-prosjektet. 

Follo landbrukskontor har også fullført fangdamprosjektet i vannområdet PURA hvor alle 
fangdammene i vannområdet og deres tilstand er sjekket. Der det er behov for utbedringer, 
vedlikehold og evt. slamrensk i dammen, er det laget plan for dette med søknad om SMIL-tilskudd 
basert på planen. 12 dammer av 15 har fått tilskudd til utbedring. Resten har god tilstand. 

Plan for utbedring av erosjonsskader i Skibekken er utarbeidet og tilskudd er innvilget i regi av 
vannområdet.. Arbeidet ble startet opp med vegetasjonsrydding vinteren 2017/2018. Tiltak for 
erosjonssikring som steinsetting, terskelbygging og fornying og sikring av rørutløp ble gjennomført 
sommeren og høsten 2018 og sluttført vinteren 2018/2019. Landbrukskontoret har fulgt opp 
arbeidet underveis. Kostnadene ble dekket med tilskudd fra PURA, Miljødirektoratet, Ski kommune 
og med SMIL-midler. 

4.1.3 Vannområdeutvalg Indre Oslofjord Vest 
Vannområdet dekker hovedsakelig områder på vestsiden av Oslofjorden, men også vestsiden av 
Nesoddlandet og nordre deler av Frogn kommune. Landbrukskontoret har ikke hatt tiltak i dette 
vannområdet i 2019. 

4.2 Miljørådgivning 
Landbrukskontoret har i mange år organisert og ledet miljørådgiving til enkeltbruk prioritert etter 
vannområder. Kommunene har satt av ekstra midler til dette, i tillegg er det innvilget tilskudd fra 
klima- og miljøprogrammet for landbruket via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I 2019 har en 
prioritert innsats i Morsa 2. 
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I 2019 har 15 foretak og tilsammen ca 30 eiendommer fått besøk av miljørådgiver med rådgivning om 
jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske tiltak. Landbrukskontoret har avtale med to 
miljøplanleggere som har laget 32 miljøplaner med søknad om SMIL-tilskudd i Morsa 2 i 2019. 
Planene omfatter hydrotekniske tiltak for å redusere erosjon og avrenning til vassdrag og kyst. 

4.3 Kloakkslam i landbruket 
Follo landbrukskontor har gjennom mange år hatt ansvaret for å få til en smidig ordning når det 
gjelder bruk av kloakkslam som gjødsel i Follo. Etter gjødselvareforskriften er det nå tilstrekkelig å 
levere melding om mottak av slam til kommunen før slammet blir mottatt av bonden/foretaket. 
Slammet kan brukes som gjødsel med et 10-årig omløp i vanlig jordbruksproduksjon. 

Meldingene er blitt behandlet i samarbeid med de respektive kommuneleger i forhold til 
hygienisering (smitte) og stabilisering (lukt), samt mellomlagerplasser og spredemengder. 
Landbrukskontoret følger opp disse sakene med bl.a. feltkontroll av spredearealer og 
mellomlagerplasser. Antall søknader har økt betydelig hvert år. Økningen fra 2018 til 2019 er  
på 44 %.  

Figur7: Oversikt over meldinger om kloakkslam i 2019 

Kommune Antall meldinger Slamtørrstoff tonn Spredeareal 

Vestby 19 6 622 3 451 

Ski 13 4 155 5 810 

Ås 5 2 228 1 148 

Frogn 2 1 296 649 

Sum 39 14 301 11 058 

 

4.4 Tiltaksstrategier og retningslinjer for SMIL 
Det ble startet arbeid med nytt strategidokument for miljøvirkemidler i jordbruket og miljø- og 
næringsvirkemidler i skogbruket i Follo for perioden 2020-2023. Landbrukskontoret hadde i mars 
møte med næringsorganisasjonene (bondelagene og skogeierlaget i Follo) for å drøfte prinsipper for 
tildeling av midlene for 2019.  

Follo landbrukskontor har forvaltet midlene samlet for de 6 kommunene, og har hatt anledning til å 
foreta omfordelinger mellom kommunene. Den totale tildelingen er disponert i samsvar med 
tiltaksstrategier og retningslinjer. 

4.5 Viltforvaltning 
Landbrukskontoret har i 2019 hatt viltforvaltning for Ås samt forvaltning av Follo elgregions 
bestandsplan. Det er laget egen rapport om viltforvaltning for Ås. 

Follo landbrukskontor brukte ca. 2,5 månedsverk på viltforvaltning i 2019.  

4.6 Registrerings- og rapporteringsoppgaver i skogbruket 
Landbruksdirektoratet har pålagt kommunene å utføre flere registrerings- og rapporteringsoppgaver. 
De skogbruksfaglige registrerings- og rapporteringsoppgavene som tar mest tid er resultatkartlegging 
skogbruk og miljø og fangst av granbarkbiller. Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak er 
Landbruksdirektoratets opplegg for å sikre at skogene forvaltes på en bærekraftig måte. 

Landbrukskontoret gjennomførte i 2019 resultatkartlegging skogbruk og miljø på 12 
hogstfelt/eiendommer. Tidsbruken var ca 10-12 dagsverk. 

Det er satt opp feller og målt fangsten av stor granbarkbille i fire grupper fire ganger i løpet av 
sommeren. Det ble i snitt fanget ca 10.100 biller pr felle (7.300 i 2018), en klar økning i forhold til de 
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foregående 6-7 årene. Fangstresultatene ble rapportert til NIBIO, som overvåker og vurderer 
populasjonsutviklingen i store deler av Norge. Ca 10 dagsverk gikk med til dette. 

4.7 Prosjekt skogbruk og publikum 
Prosjektet er initiert av landbrukssjefen og finansiert med skogfondsrenter og egeninnsats. Det har 
som formål å være et informasjons- og dialogprosjekt, og det er sett på tiltak for å dempe 
brukerkonfliktene knyttet til bynært skogbruk. Landbrukskontoret deltar med skogbrukssjefen i 
styringsgruppen, som i tillegg består av to representanter fra Follo skogeierområde og en fra 
Skogselskapet i Oslo og Akershus. Sistnevnte har sekretariatsfunksjon. Styringsgruppen hadde to 
møter i 2019. Det er gjennomført analyser av to tidligere spørreundersøkelser, telefonintervjuer og 
samtaler med representanter som arbeider med tilrettelegging for friluftsliv i kommunene og i 
frivillige organisasjoner. Prosjektet ble startet i 2017 og var planlagt å vare ut 2019. Avslutning av 
prosjektet er utsatt til 2020. Landbrukskontoret har i 2019 brukt ca 5-6 dagsverk på dette prosjektet. 

 

 

 

 

 

       Tømmerlunne. Foto Follo landbrukskontor 
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5 Næringsutvikling 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny 
næringsutvikling i tilknytning til landbruket. 

Landbrukskontoret skal være pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling. En viktig del av dette 
er vår rolle som førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge (IN). Vi jobber med informasjon til søkere 
om mulighetene for tilskudd og uttaler oss om søknadene før disse sendes videre til IN for 
behandling. Virkemidlene hos IN er varierte og gjelder blant annet investeringer innenfor tradisjonelt 
landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet 
og bioenergi. 

Landbrukskontoret samarbeider også med Etablerertjenesten i Follo som tilbyr hjelp for utvikling av 
tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. 

5.1 Prosjekt om tilleggsnæringer 
Det var i 2019 lite aktivitet i prosjektet. Landbrukskontoret har jobbet noe med å finne ut hvor vi kan 
bidra best og det er økende interesse for utvikling av tilleggsnæringer på gården.  

5.2 Søknader til Innovasjon Norge (IN) 
I 2019 var det 7 søknader, hvorav bare 1 innenfor tradisjonelt landbruk og den var i Ås. Det gjaldt 
oppgradering av kornlager, men ble avslått grunnet liten investering. 

De 6 andre kom inn under tilleggsnæringer. 2 av disse er enten trukket eller ikke ferdigbehandlet. 
Innvilgede søknader: 

Ski: Ideavklaring lokalmat. Kr 114.000 i tilskudd. 
Ås: Bedriftsutvikling lokal drikke, bærvin.  Kr 300.000 i tilskudd. 
Frogn: Mentorstøtte. Kr 31.000 i tilskudd. 
Oppegård: Etablererstipend, lokal mat. Kr 325.000 i tilskudd. 
Sum innvilget tilskudd: kr 770.000. 

5.3 Økologisk landbruk 
Stortinget har vedtatt målsettinger for økologisk landbruk i Norge. Målet er at produksjonen skal 
dekke etterspørselen av økologiske produkter det er naturlig å produsere i Norge. Høsten og vinteren 
2019 har landbrukskontoret opplevd en økt interesse for økologisk småskala produksjon.  

 I 2019 var det 13 foretak (av 285) som søkte produksjonstilskudd til økologisk drift. Det var 1 bruk 
med økologisk melkeproduksjon, 5 med økologisk storfekjøtt, 7 med økologisk sau, 2 med gris og 3 
med økologiske verpehøns. Økologisk kornareal var 1260 dekar, ca. 1% av kornarealet i Follo. 
Økologisk grasareal var 1326 dekar og økologisk frukt, bær og grønnsaker dyrkes på totalt 64 daa. 
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6 Økonomi og organisasjon 
Delmål 1: Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder  

Delmål 2: Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. 

6.1 Økonomi 
 Figur 9: Regnskapsoversikt 2019 (tall fra Ås kommune, Agresso, ansvar 4200 Landbrukskontoret) 

Utgifter Revidert budsjett 2019 Regnskap 2019 

Sum lønn og sos.utg. 4 798 000 4 786 145 

Kontordrift 350 000 305 133 

Husleie 217 000 210 510 

Adm. tilskudd Ås 246 000 254 000 

Miljørådgiving, prosjekt1606 100 000 184 600 

Veterinærvakt, prosjekt 1405 785 000 817 820 

Avsetn. til driftsfond 
Adm veterinærvakt  * 

 179 354 
31 495 

Sum utgifter 6 496 000 6 769 057 

Inntekter   

Tilskudd fra kommunene 5 420 000 5 400 000 

Gebyrinntekter 120 000 146 000 

Refusjon fra andre  5 105 

Refusjon husleie PURA etc 36 000 35 000 

Refusjon viltforvaltning Ås  115 000 

Ref. fra miljøfond**  
Gebyr miljøplaner, prosj 1406     

 78 250 
82 600 

Tilskudd fra FM, prosj 1406 100 000 23 750 

Ref. veterinærvakt, prosj 1405 820 000 849 316 

Ref. sykepenger/feriepenger  34 036 

Sum inntekter 6 496 000 6 769 057 

* Overskudd avsettes til landbrukskontorets driftsfond: 
 Saldo pr 01.01.2019: 448 453 
 Avsetning 2019: 210 849 
 Saldo pr 01.01.2020: 659 302 
** Miljøfond:  
 Saldo pr. 01.01.2019: 99 017 
 Forbruk 2019:  78 250 
 Saldo pr 01.01.2020: 20 767 

 

Prosjekt 1405, veterinærvakt 
Utgifter, 12 mnd vaktgodtgjøring: kr 817 820 
Administrasjon, overføres driftsfond: kr   31 495 
Sum, tilskudd fra staten:  kr 849 316 

 

Prosjekt miljørådgiving 
Utgifter til miljørådgiving (eget regnskap): kr 184 600 
Inntekter:  Gebyr fra brukere:  kr  -82 600 
  Tilskudd fra FM:  kr  -23 750 
Sum, dekkes med miljøfond:   kr   78 250 
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Kommentarer til regnskapsoversikt for 2019 

Sum lønnsutgifter ble noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en stilling er holdt ubesatt fra 
1.5.2019 og ut året. Det er brukt en god del mer til miljørådgiving enn budsjettert, miljørådgivingen i 
Morsa 2 (Vestby og søndre deler av Ås og Frogn) har gått raskere enn forutsatt siden en av våre 
miljørådgivere har hatt stor kapasitet i 2019.  

Sum inntekter er godt over budsjett. Tilskuddet fra kommunene var det samme som i 2018, andre 
inntekter har økt. Saksbehandlingsgebyr for jordlov- og konsesjonslovbehandling tilfaller fra 2019 
landbrukskontoret. Overforbruk til miljørådgiving er finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen 
og landbrukskontorets miljøfond. Et mindreforbruk på kr 210 849 er overført driftsfond. 

6.2 Medarbeidere og arbeidsmiljø 
Fram til 1.mai 2019 var det 6 tilsatte ved kontoret. Da en medarbeider sluttet har en stilling vært 
holdt ubesatt ut året. Oppgavene er fordelt på øvrige medarbeider og effektivisert. En medarbeider 
gikk av med pensjon i oktober. Ny rådgiver ble tilsatt i september. Det samarbeides med en rekke 
fagpersoner/fagmiljø. De ansatte har lang erfaring og har høy kompetanse.  

Arbeidsmiljøet ved landbrukskontoret er godt, med noe trekk for fysisk arbeidsmiljø. Lokalene er 
gamle og særlig ventilasjonen er utilstrekkelig. Sett bort fra dette er tilbakemeldingene klare på at 
medarbeiderne trives på jobben. Sykefraværet er lavt, noe det har vært i flere år.  

Figur 10: Sykefravær i perioden 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fraværs % 1,00 0,64 0,88 1,02 2,6 

Korttid (%) 1,00 0,64 0,88 1,02 0,5 

Langtid (%) 0 0 0 0 2,1 

 

6.3 Administrative oppgaver og saksbehandling 
Ås kommune bruker arkiv- og saksbehandlingssystemet P 360. Follo landbrukskontor er lagt til med 
en egen database i systemet. Det har lenge vært ønske om å endre på dette slik at landbrukskontoret 
integreres bedre og får oppdateringer og oppfølging automatisk fra arkivtjenesten. Dette skal etter 
planen gjøres i 2020. 

Arbeid med rydding og bortsetting av gammelt papirarkiv og gårdsarkiv er fullført i 2019. Til denne 
oppgaven ble det leid inn ekstrahjelp i 12 uker i 2019. 

 

 

 

Ås, 31. mars 2019, Lars Martin Julseth, Landbrukssjef 
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 Vedlegg 

1 Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2019 
 
Vestby   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 549 281 15 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 8 960 1 

Sum  1 558 241   16 

 
Ski   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 412 459  11 

Fangdam/våtmark (Rensk av fangdam) 371 035 10 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.) 4 627 1 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 37 545 3 

Gjødsellager 122 237 1 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur) 4  627 1 

Sum  1 952 530 27 

 
Ås   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 1 233 134  14 

Fangdam/våtmark (Rensk av fangdam) 117 775 2 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.) 26 044  2 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog) 12 542  2 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur) 76 965 1 

Sum  1 466 460 21 

 
Frogn   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 30 700 2 

Sum  30 700 2 

 
Nesodden   
Type tiltak Kr Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter) 130 400 2 

Sum  130 400  2 

 
Fordeling og bruk av SMIL-midler i Follo 2019 
Opprinnelige midler   kr   3 400 000  
Ekstramidler og omfordelte midler høsten 2019   kr   1 738 331  

Innvilget tilskudd     kr   5 138 331  
 

1. prioritet: Forurensningstiltak: kr 4 844 784, dvs 94 % av innvilgede søknader. 
2. prioritet: Andre tiltak: kr 284 578, dvs 6 % av innvilgede søknader. 
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2 Regionalt miljøprogram (RMP) for 2019 
 

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås 
med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen. Det var en rekke endringer 
ved ordningen i 2019 som følge av sammenslåingen av fylkesmannsembetene Buskerud, Oslo, 
Akershus og Østfold til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Mer informasjon om RMP finner du på våre 
hjemmesider våre hjemmesider eller hos Fylkesmannen. 

De viktigste miljøtemaene er:  

• Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst  
• Riktig bruk av plantevernmidler  
• Kulturlandskap  
• Biologisk mangfold  
• Kulturminner og kulturmiljøer  
 

Akershus fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. I Follo er det to 
vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget 
(Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger 
på jordarbeidingen på kornarealene om høsten. 

 

RMP-resultater for 2019: 

TILTAK Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård 

Arealer som ikke jordarbeides om 
høsten – stubb (dekar) 

10 485 18 300 12 416 5 135 1 014 0 

Direktesådd høstkorn (dekar)              2 087 102 1 287 643 16 0 

Ingen jordarbeiding på flomutsatte 
og/eller vassdragsnære arealer 
(dekar) 

477 528 298 19 0 0 

Fangvekster (meter)                                       477 814 2111 0 276 0 

Gras på erosjons- flomarealer (dekar)      170 574 371 5 12 0 

Soner for pollinerende innsekter 
(meter) 

11 586 14 045 18 172 0 184 0 

Grasdekte vannveier (meter) 2 704 3 415 344 0 0 0 

Grasdekt kantsone i åker, korn 
(meter) 

28 041 41 608 27 775 1 432 1 199 0 

SUM redusert jordarbeiding *) 12 572 18 402 13 703 5 778 1 030 0 

SUM fulldyrket jord i Follo (dekar) 34 519 38 057 36 997 15 177 4 665 1 190 

% redusert jordarbeiding 2019 36 48 37 38 22 0 

% redusert jordarbeiding  2018 35 33 32 19 25 0 

Antall RMP-søkere 49 66 51 18 5 1 

*) Summen av fulldyrka arealer som ikke jordarbeides om høsten og direktesådd høstkorn 

 

Konklusjon: 

Antall RMP-søknader i Follo i 2019 er 190, det er 11 flere enn i 2018. Det er 51.485 dekar av 
kornarealet som ligger i stubb eller er direktesådd, en økning på 10.719 dekar fra 2018. En forklaring 
på dette kan være at høsten 2018 var spesielt godt egnet for å så høstkorn, noe som førte til mindre 
areal i stubb. Det er en økning med 14.457 meter grasdekte kantsoner i kornåker, dette har nok en 
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sammenheng med den nye ordningen tilskudd til soner for pollinerende innsekter som gir 10 kr 
ekstra per meter, hvis man sår en slik frøblanding i forbindelse med grasdekt vannvei, grasstriper i 
åker og grasdekt kantsone i åker. Det ble direktesådd 4.135 daa høstkorn i 2019, mot 7.501 daa i 
2018. Fangvekster etter høsting /høstsådde fangvekster endte på vel 3.782 dekar, en økning på 31% 
fra 2018.  

 

Regionalt miljøprogram, tilskudd 2019 i kroner. 

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Sum 

2 000 376 2 863 601 2 406 277 593 558 154 582 1 500 8 019 894 

 

 

3 Foryngelseskontroll i skogbruket i Follo 
 
 

OK OK, bør følges opp Ikke svart Totalt 

Vestby 4 3 1 8 

Nordre Follo 8 2 1 11 

Ås 8 1 0 9 

Frogn 3 1 0 4 

Nesodden 3 1 0 4 

Sum Follo 26 8 2 36 

Status foryngelseskontroll 2019 (hogster 2016) pr. 31.12.2019. Kilde: Landbruksdirektoratet (ØKS). 
  

OK OK, bør følges opp Ikke svart Totalt 

Vestby 77 14 3 94 

Nordre Follo 71 15 5 91 

Ås 45 10 3 58 

Frogn 31 11 6 48 

Nesodden 12 3 0 15 

Sum Follo 236 53 17 306 

Status foryngelseskontroll 2013-2019 (minst tredje året etter hogst) pr. 31.12.2019. Kilde: 
Landbruksdirektoratet (ØKS). 
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4 Bruk av skogfond i Follo 2019 
 

 
Data fra skogfondsregnskapet. NB: Enkelte ØKS-tabeller gir ikke data fordelt på Ski kommune og 
Oppegård kommune. Kommunene angis derfor gjennomgående samlet som «Nordre Follo 
kommune». 

Kilder 

1. LDIR-statistikk: Kommunevis avvirkning (pr måned) 
2. ØKS-rapport Regnskap 02. Saldoliste S-konti 
3. Kombinert Kommunevis avvirkn.... og ØKS-rapport Kontroll 22. ... 
4. ØKS-rapport Kontroll 22. Kommunevis status for utførte kontroller 
5. ØKS-rapport Aktivitet 24. Årlig planting (justert) 2019 
6. ØKS-rapport Aktivitet 23. Grunndata skogkultur 2019 
7. ØKS-rapport Tilskudd 35. Tilskudd til tettere planting 2019 
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1.  O R G A N I S E R I N G  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T  I  F O L L O  I K S
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap (IKS), og vertskommunen er Ås. 
Selskapet er drevet av alle de syv Follo kommunene: Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.

Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 2 møter og 
behandlet 6 saker i 2019. Styret har avholdt 5 møter og behandlet 21 saker i løpet av 2019.

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

Representantskapet 
Thomas Sjøvold, Oppegård - Leder  
Odd Haktor Slåke, Frogn 
Ola Nordal, Ås 
Øystein Slette, Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby 
Truls Wickholm, Nesodden  
Hanne Opdan, Ski   

Styret 
Bente Bjerknes, Frogn - leder 
Arnt Even Hustad, Nesodden – nestleder
Merete Bellingmo, Oppegård 
Ivar Ekanger, Ås
Bernt Hovind, Vestby 
Kjell-Arne Ekeberg, Ski 
Sylvia Riddarsporre, Enebakk 
Tina Vårum – ansattes representant 
Anne Odenmarck – daglig leder og styrets sekretær

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

Huset vårt
Huset ble bygget i 2001 og er universelt utformet. 
Det er tatt hensyn til barns behov både i form 
av inne- og utearealer. Det er lagt inn diverse 
sikkerhetstiltak og direkte kontakt med vaktselskap 
og brannvesen. 

Det er i 2019 vedtatt utbyggingsplaner for en egen 
herreavdeling. Vi håper på byggestart i 2020.
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2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R  F O R  D R I F T E N  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T
• Selskapsavtalen for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Selskapsstrategien for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Målene i handlingsplanen 2019 og føringene i økonomiplanen 2019-2022.
• Reg jeringens handlingsplan ”Mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” (2017-2020).
• Reg jeringens ”Opptrappingsplan mot vold og overgrep” (2017-2021).
• Reg jeringens strategi ”Barndommen kommer ikke i reprise” (2014-2017).
• Forventningsbrev fra representantskapet (2019 -2022).
• Krisesenterlova. Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn 

og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi har åpent hele døgnet, hele året.
• Sentre mot incest og seksuelle overgrep; Evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår NOVA nr.16/17.
• NOU 2017:12 Svikt og svik Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt.
• Den mannlige smerte - menns erfaring med vold i nære relasjoner– PROBA 17 2.
• Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter 

om  vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

3.  F O R M Å L  F O R  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T 
• Yte hjelp til voksne av begge kjønn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse,  

voldtekt og menneskehandel. 
• Synligg jøre og bekjempe privat vold.
• Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende. 
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det 

ordinære hjelpeapparatet.    

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret: 
• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn. 
• Gi samtaletilbud til voksne og barn. 
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad.  

Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten 
og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med Krise- og incestsenteret. 

• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker.
• Arbeide aktivt for å spre opplysninger om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 
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Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - FMSO. Dette er en 
interesseorganisasjon for krise- og incestsentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. 

For mer informasjon se: www.fmso.no.  
Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift og er en IA-bedrift.

4.  DEFINISJONER 
“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer 
eller krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.”
– Per Isdal, ATV

Vår definisjon av incest er: 
“Fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et tillitsforhold til. 
Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.”

5.  A R B E I D S M E T O D E 
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hjelp til 
selvhjelp er et prinsipp om å yte en form for hjelp som g jør at den mottakende part får evnen til å klare seg 
selv, etter at hjelpen opphører. I de individuelle samtalene vi g jennomfører med brukerne, benytter vi RITS 
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) og FIT (feedbackinformerte tjenester).

6.  R E S S U R S S E N T E R
For å synligg jøre hvilke tilbud vi gir, deler vi Krise- og incestsenteret opp i et ressurssenter med fem 
hovedoppgaver.

R1  - Korttids botilbud i krise
R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter
R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet
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R1 - Botilbudet hos oss er ment å være et kortvarig, midlertidig botilbud. Vi har en botid på fire uker. Umiddelbart 
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette g jelder kvinner, menn, ungdom og barn. 
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren og koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren 
under oppholdet. 

R2 - Dagsamtaler for brukere som ikke trenger et sted å bo, men som ønsker råd og veiledning i forhold til å bryte 
ut av vold i nære relasjoner. En stor del av denne brukergruppa har levd med vold som barn, ungdom eller voksne, 
og trenger hjelp til bearbeidelse av traumatiske hendelser. Mange trenger hjelp til å se at det å være utsatt for vold, 
gir normale reaksjoner som ig jen kan g jøre det vanskelig å leve det livet de selv ønsker. Vi tilbyr selvhjelpsgrupper 
for voksne som har levd med vold i nære relasjoner.  

R3 - Dagsamtaler for barn, ungdom og voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en stor 
gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn eller de er bekymret for at barn og ungdom kan stå i 
fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Mange har vært utsatt som barn og ungdom og ønsker bearbeidelse av 
overgrepene for å kunne leve livene sine slik de ønsker. Partnere til utsatte snakker vi også med, og vi kan hjelpe 
disse til å forstå normale reaksjoner etter seksuelle overgrep. Ungdom eller voksne som er utsatt for voldtekt i 
nære relasjoner, eller av ukjent person, har vi også et tilbud til. Vi inviterer til og leder selvhjelpsgrupper for voksne 
som er utsatt for overgrep som barn. 

R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til folkevalgte utvalg, 
personalgrupper, lag og foreninger. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og vi tilbyr da omvisning på 
huset dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager og temamøter og inviterer ansatte som jobber i Follo-
kommunene. Vi har fokus på å dele vår kompetanse - hvordan se, håndtere og snakke om vold og overgrep. Vi 
tilbyr alle skolene i Follo et undervisningsopplegg, hvor vi reiser ut til skoler og snakker med elever på 4 og 6 
trinn. Før undervisningene g jennomføres formøter med rektorer, lærere og helsesøstre, hvor vi g jennomgår 
undervisningsopplegget. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres 
kommuner, og følger opp saker som kommer opp i etterkant.

R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det 
er mistanke om vold, eller ved avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid g jøres pr. telefon, 
ved hjelp av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke. Her har vi knyttet 
til oss tre advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep. Vi kan tilby alle innbyggere i Follo en 
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time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar i ulike arbeidsgrupper, hvor planer rundt tema vold og overgrep 
utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser, for å få til formelle samarbeidsavtaler. På denne måten 
kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved det 
distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.

7.  GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2019 
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen vedrørende 
omsorg og krisehjelp er høy hos de ansatte.

Relevant g jennomført videreutdanning som gir studiepoeng i 2019
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ny plattform for FMSO er utarbeidet. Plattformen skal sikre at FMSO sine tilknyttede sentre inngår i 
et faglig samarbeid. Målsetting om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Sammen med lovverk og 
retningslinjer fra offentlige myndigheter skal den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i 
tilbudet ved alle sentrene. Det er i 2019 laget nettbaserte veiledere til plattformen med ulike temaer, og vi 
har bidratt inn i flere av temaene. Plattformen er implementert. 

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

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

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

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

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

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

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

8.  FOREBYGGENDE ARBEID 

Undervisning i 4. og 6. klasse 
Som en del av Krise- og incestsenterets forbyggende arbeid tilbys alle barneskolene i Follo undervisning for 
elevene på 4. og 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot 
barn og unge. 

Statistikk viser at 10% av alle barn har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I en klasse på 20 elever tilsvarer 
dette én utsatt for vold og én utsatt for seksuelle overgrep. Se: jegvilvite.no.

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

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

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

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

Våge å se – tørre å handle
Tilbud til alle skoler, barnehager og andre som jobber med barn og ungdom i Follo. Foredraget skal g jøre de som 
jobber med barn og ungdom bedre i stand til å se tegn og signaler fra barn som er utsatt for vold og seksuelle 
overgrep. Vi snakker om hvordan vi skal tørre å se barn som har det vanskelig og hvordan vi skal håndtere 
bekymringene våre. Vi snakker om de ulike rollene vi har og viktigheten av å være klar over hva som er den enkelte 
instans sin rolle i bekymringssaker som omhandler barn og unge. 

Som en videreutvikling av «Våge å se – tørre å handle del 1» tilbyr vi foredraget «Hvordan snakke med barn? 
Fra bekymring til handling». «Våge å se – tørre å handle del 2». Foredraget skal øke kompetansen i skoler og 
barnehager i hvordan snakke med barn  som vi er bekymret for. Foredraget tar for seg ulike typer samtaler og 
spørsmålsstillinger. Det er også lagt inn en del med praktisk trening i det å ha bekymringssamtaler.

Undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene
I løpet av 2019 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene. Det er 47 
barneskoler til sammen i de syv Follo kommunene og vi g jennomfører undervisninger på samtlige. 
Vi har egen avtale med Follo- barne og ungdomsskole. 
   
Vi har også undervist/holdt: 
• 15 foredrag «Våge å se- tørre å handle» for ulike personalgrupper som jobber med barn og unge 
• Generell informasjon om KISiF sitt arbeid i Hovedutvalg for helse og omsorg i Frogn
• Informasjon om KISiF sitt arbeid for psykisk helse i en kommunal instans
• Faglig veiledning av en personalgruppe i en kommunal instans 
• Foredrag om vold mot eldre i Ski kommune
• Foredrag med fokus på arbeid med kriser på Ås videregående skole 
• Foredrag som er tilpasset de som er nye i Norge på Follo Kvalifiseringssenter
• Foredrag om Kisif sitt arbeid til en Sanitetsforening
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Vi ønsker å gi barn kunnskap som 
kan gjøre det lettere for dem å 
fortelle noen om det de har opplevd
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Aktiviteter/nettverk/oppfølging i reetableringsfasen 
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.   

I reetableringsfasen bruker vi tid sammen med voksne brukere på å orientere oss om behov, mål og ønsker for 
fremtiden. Vi setter brukere i kontakt med de andre hjelpeinstansene som finnes innen kommunen, og som de 
måtte trenge bistand fra. Boligsøk, visninger, nyetablering og møblering av nye hjem krever mye tid og ressurser 
fra de ansatte på senteret. Ikke etnisk norske brukere har ofte mange utfordringer i reetableringsfasen.

Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2019, som utflukter i nærområdet til parker, 
strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøyteturer og rideturer.

Ved ankomst til senteret ser vi en stadig endring under kartlegging av risiko i forhold til sikkerheten rundt våre 
beboere. Det å ta beboere med på utendørsaktiviterer g jøres i mindre grad nå enn tidligere. 
Vi arrangerer hundeassistert aktivitet for barna en gang i uka. Mange av de barna som kommer til oss er i krise, 
og bærer med seg mye uro. I møtet med hunden, kan vi ofte se at barna finner ro og at de får et fint samspill med 
hunden.
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9.  G J E N N O M F Ø R T E  T I LTA K  I  2019 

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

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

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

i naturen, og mellom mennesker og dyr.

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

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

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

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

tilegnet seg kompetanse på dette feltet i løpet av året.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beboere har lekeplassen blitt oppgradert.
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10.  BRUKERE 

Dagbrukere 
Dette er en stor andel av brukergruppa vår. 
Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men 
ønsker å komme til samtaler for råd og veiledning. 
Minoritetsgruppene er i fåtall av de som benytter seg 
av samtaletilbudet på dagtid. Noen av våre dagbrukere 
tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det 
øvrige hjelpeapparatet. Vi har samtaletilbud til barn og 
ungdom under 18 år etter samtykke fra foresatt.

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

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 11,6/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utflytting: 19,7/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 37,75/40
      
      Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
      Beboere får tilbud om å fortsette med samtaler etter utflytting dersom de har behov for det.

Brukermedvirkning
Vi bruker Feedbackinformerte tjenester (FIT). Dette handler om systematisk tilbakemelding fra brukere.  
Dette gir oss mulighet til å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene.  Dette er et viktig ledd 
i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Vi evaluerer før og etter hver samtale som blir 
g jennomført. Bruk av FIT setter brukeren i sentrum for samtalen, og sikrer at brukeren blir en aktiv deltaker. 
Skalaene vi benytter bidrar til at samtalen blir strukturert og styrer løsningsprosessen.

• Outcome Rating Scale (ORS): Dette måler resultatet av terapi – før samtalen.
• Session Rating Scale (SRS): Dette måler klientens opplevelse av samtalen – etter samtalen.

Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin 
livssituasjon. Skåren i resultatet som vises nedenfor er et g jennomsnitt av 20 tilfeldige evalueringer.

1 2 3
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Vi foretar sluttevalueringer før beboere flytter ut fra oss. Under vises resultatet etter et utvalg sluttevalueringer.
Vi har gradert tilbakemeldingene ut i fra opplevelsen på det tilbudet de har fått i løpet av oppholdet. 

Svært bra        Middels bra        Mindre bra  

   
      90%                   10%              0%

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

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

Tabell 1
Antall henvendelser til sentrene 

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

Tabell 2
Antall beboere

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

Tabell 3
Antall beboere kommunevis fordelt i 2019 

samlet for Krise- og incestsenteret

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

Tabell 4
Etnisitet beboere 2019

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

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

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

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

Tabell 6

Tabell 7

Alder på beboere

Antall dagbrukere ved krisesenteret

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

Tabell 5
Antall overnattingsdøgn samlet 

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

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

Tabell 9

Tabell  10

Antall samtaler med dagbrukere på 
krisesenteret

Antall samtaler med dagbrukere på 
incestsenteret

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

Tabell 8
Antall dagbrukere ved incestsenteret

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

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

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

Tabell 11
Antall samtaler med beboere i løpet av året
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Vi er  her  for  deg!
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64 97 23 00  –  post@kisif.no  –  kisif.no  –  Langbakken 9, 1434 Ås
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Til  
Kontrollutvalgets sekretær 
Kjell Tore Wirum 
Fra JanB 
 
 
Beklager at det har tatt lang tid før denne tilbakemeldingen, men her 
er noen innspill som kanskje kan drøftes framover: 
 

1. Det hersker en viss forvirring i bruken av begrepene 
Avikrapportering og Varsling. Jeg kunne tenke med et notat 
som klargjør begrepene og understreker hvor viktig det er å 
ikke bande kortene. 

2. Kommunen står foran en del større investeringer bla på 
skolesiden, da er det viktig at kommunen har gode rutiner for 
hvordan en unngår overskridelser og kvalitetssvikt. Et 
nærliggende eksempel på hva en må unngå kan være 
svømmehallen Bølgen i Frogn og garasjeprosjektet til Stortinget. 
Kan vi være sikre på at Nesodden unngår slike situasjoner. 

3. Er det noe å lære av historien med restauranten Signalen på 
Tangen brygge. Har kommunen gode rutiner for hvordan slike 
saker skal behandles, med kontrakter ol og hvordan forholdet 
mellom politikere og administrasjonen skal være i saker som 
kan ende i retten. 

4. Koronapandemien har ført til store ekstra utgifter for 
kommunene og mindre inntekter, bidraget fra staten til å bygge 
over dette har ikke vært tilstrekkelig ha vi lest og hørt i lang tid. 
Hvordan vil Nesodden kommune sørge for at dette ikke går ut 
over de lovpålagte oppgavene til kommunen, finnes det noe 
system for å kontrollere at så ikke skjer? 

5. Vi hører ofte fra Plan og Bygg avdelingen i kommunen at 
lovanvendelsen tøyes for å underbygge administrasjonens 
skjønn. Dette går ofte utover søkere og fører ofte til mye 
ekstra-arbeid. Finnes det former for sikring for at politikerne og 
prosjekteiere kan være trygge på lovanvendelsen i byggesaker. 
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6. Forholdet mellom fast ansatte på hel- eller deltid, vikarer og 
midlertidig ansatte er ofte på kanten av regelverket har en nylig 
rapport fra FAFO vist, følges regelverket i Nesodden kommune. 
Finnes det gode rutiner for dette. 

7. Det finnes store bærekraftutfordringer for norske kommuner, 
det kunne vært interessant på et møte i utvalget å få en 
gjennomgang av hvordan kommunen jobber med dette i dag og 
fremover. 

 
Ve, dette var noen av de sakene jeg har tenkt på. 
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Kontrollutvalget i  
Nesodden kommune 

A jour pr 02.06.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
  
Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

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

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

Møte nr./ dato, sted Saker 
1/20  
(14.01.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 19.november 2019 
• Orientering om pasientjournalsystemet i Nesodden kommune  
• Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i 

Nesodden kommune - Prosjektplan  
• Revisjonens rapport pr 31.10.19  
• Revisors vurdering av uavhengighet  
• Erklæring fra revisor  
• Kontrollutvalgets planarbeid  
• Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling  
• Plan for eierskapskontroll - Bestilling  
• Referat og orienteringer  

2/20  
(04.02.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 14.januar 2020  
• Orientering fra revisjonen  
• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
• Møteplan 1.halvår 2020 
• Referat og orienteringer 

(17.03.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

3/20  
(21.04.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 
• Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Nesodden 
• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 
• Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger 
• Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 
• Referat og orienteringer 

(12.05.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

4/20  
(02.06.2020 kl. 17:15) 
Ungdomsarenaen, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 
• Nesodden kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 
• Økonomirapport 1.kvartal 2020 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forenklet 

etterlevelseskontroll 2019 
• Referat og orienteringer 

6/20 
(16.06.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
• Revisjonens rapport pr 30.04.2020 
• Møteplan 2.halvår 2020 
• Referat og orienteringer 

  
2020 
(ikke fordelt) 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll (frist: 15.09.2020) 
• Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap 

i Nesodden kommune (frist: desember 2019) 
• Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø ved 

helseinstitusjoner i Nesodden kommune (frist: 3.kvartal 2020) 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av 

kommunale bygg i Nesodden kommune (frist: 01.02.2018) 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykiatri i 
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Nesodden kommune (frist: 16.10.2020) 
• Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger – Ny 

behandling (purret: 09.12.19) 
• Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende 

oppsigelse etter meldt avvik (U OFF) (purret: 20.11.19) 
• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
• Økonomirapport 2.kvartal 2020 
• Økonomirapport 3.kvartal 2020 
• Budsjett for kontroll og revisjon 2021 
• Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring) 
• Kontrollutvalgets årsplan 2021 
• Evaluering av revisjonsordning for Nesodden kommune (frist: 

31.12.2020) 
• Vurdere dialogmøte med  

o Ordfører 
o Kommunedirektør 
o Kommunalsjefene (5) 
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