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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 33/20

Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00039-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte 3.juni 2020 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Frogn KU 03062020
SAKSUTREDNING:
Utkast til protokoll ble sendt ut 04.06.2020.
Det har i etterkant kommet inn to kommentarer/forslag til endringer.
For det første gjelder det sak 26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap
2019 - Ny behandling hvor det foreslås at kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet tas med i protokollen.
For det andre gjelder det sak som ble tatt opp under Eventuelt.
Det foreslås følgende alternative tekst:
Habilitetsproblematikk for folkevalgte.
Thore Vestby innledet. Med bakgrunn i at et "Like" på Facebook-innlegg resulterte i en
habilitetvurdering begjært av en berørt innbygger, en sak som endte i Klageutvalget, ba han
om en orientering om etablert praksis.
Ordfører Hans Kristian Raanaas orienterte om kommunens håndtering av habilitetsspørsmål
for folkevalgte.

VURDERING
Det legges opp til at protokollen fra møtet 03.06.2020 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.
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Frogn kommune
Møtetid:
Sted:

03.06.2020 kl. 14:00
Møterom Filisterkroken, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen
(H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Merete Dølheim (SV), Knut Erik Robertsen (Ap),
Per Oskar Jacobsen (V)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte:
Harald K. Hermansen, rådmann (via Microsoft Teams) (under sak 26 – 27,
Eventuelt, 28)
Jo Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi og digitalisering (via Microsoft Teams)
(under sak 26 – 27, Eventuelt, 28)
Fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF møtte:
Siv Katrin Ramskjell, daglig leder (via Microsoft Teams) (under sak 26 – 27)
Av øvrige møtte:
Hans Kristian Raanaas, ordfører (under sak 26, 27 og Eventuelt)
Fra KPMG AS møtte:
Rune Johansen, Senior manager (via Microsoft Teams) (under sak 25 – 29)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Leder viste til innkallingen. Det fremkom merknader til innkallingen i eMeetings,
herunder manglende fremside og manglende vedlegg. Det ble etterspurt info om
inviterte til møtet. Det ble også spurt om hvem som har møterett og møteplikt til
kontrollutvalgets møte.
Leder, nestleder og Bjørn Harald Christiansen meldte inn sak under Eventuelt.
Behandlingsrekkefølge: sak 26, 27, Eventuelt, 28, 25, 29, 30 – 32.

33/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020 - 20/00039-4 Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020 : Protokoll Frogn KU 03062020

Møteprotokoll godkjent 10.06.2020

Eva Anderssen/s./
leder

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020

Knut Erik Robertsen/s./
Medlem
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Saksliste
Side
Saker til behandling
25/20 20/00039-3

Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020

3

26/20 20/00045-6

Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 Ny behandling

4

27/20 20/00060-1

Økonomirapport 1.tertial 2020

5

28/20 19/00110-7

Oppsummering revisjon 2019

6

29/20 19/00165-10

Risiko- og vesentlighetsvurdering Forvaltningsrevisjon - Ny behandling

7

30/20 19/00164-4

Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024

8

31/20 20/00056-2

Henvendelse til kontrollutvalget - Kommunens
håndtering av henvendelse

9

32/20 20/00017-4

Referat og orienteringer

10

Eventuelt

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-25/20
Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte 6.mai 2020 godkjennes.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Det ble gjort endringer til protokollen.
Under behandlingen av sak 20/20 tilføyes:
«Kommunen og KF-et mente at de dokumenter som var merket ‘’Unntatt offentlighet’’
kunne behandles i åpent møte.
Da KF-ets regnskap inngår i kommunens regnskap, ble det stilt spørsmål om KF-ets
regnskap skulle behandles før kommunens regnskap. Kommunen meddelte at
endringer på KF-ets regnskap ikke ville medføre endringer i kommunens regnskap.
Saksrekkefølgen ble derved opprettholdt.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Protokollen fra møte 6.mai 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-26/20
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019
vedtas, og oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Det ble utarbeidet et omforent forslag til uttalelse.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019
vedtas, og oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-27/20
Økonomirapport 1.tertial 2020
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2020, til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Thore Vestby etterlyste vedtaksoppfølging 1.tertial 2020.
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås kunne opplyse at denne ville foreligge ved
formannskapets behandling av saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2020, til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-28/20
Oppsummering revisjon 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar oppsummering revisjon 2019, til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Kontrollutvalget tar oppsummering revisjon 2019, til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-29/20
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny
behandling
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste
møte.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Det ble fremmet følgende omforente endringsforslag (endring i kursiv):
«Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en prioritert plan for forvaltningsrevisjon
til neste møte.»
Votering:
Omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en prioritert plan for forvaltningsrevisjon
til neste møte.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-30/20
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Frogn KU-31/20
Henvendelse til kontrollutvalget - Kommunens håndtering av
henvendelse
Sekretariatets innstilling:
Alternativ 1
Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
Alternativ 2
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om kommunens
rutiner og praksis for håndtering av henvendelser fra innbyggere.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Hanne Dølheim fremmet innstillingens alternativ 2.
Votering:
Innstillingens alternativ 2 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om kommunens
rutiner og praksis for håndtering av henvendelser fra innbyggere.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020

Side 10 av 12

33/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020 - 20/00039-4 Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020 : Protokoll Frogn KU 03062020

Frogn KU-32/20
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 03.06.2020:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 05/20

Kontrollutvalgets årsrapport 2019, saksprotokoll KST sak 50/20

RS 06/20

Sak fra kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
- helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune,
saksprotokoll KST sak 51/20

Orienteringssaker (OS):
OS 13/20

Follo LMS IKS Årsmelding 2019
Follo LMS IKS Årsregnskap 2019

OS 14/20

Oversikt over saker til behandling 2020, pr 03.06.2020

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 03.06.2020:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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Eventuelt

Habilitetsproblematikk for folkevalgte.
Thore Vestby innledet og viste til eksempel om at Facebook-kommentar fra folkevalgt
kan medføre at vedkommende folkevalgt vil kunne bli inhabil til å behandle sak i
politisk sammenheng.
Ordfører Hans Kristian Raanaas orienterte om kommunens håndtering av
habilitetsspørsmål for folkevalgte.
Kontrollutvalgets arbeidsform
Thore Vestby tok opp saken og orienterte. Det ble spesielt vist til kontrollutvalgets
arbeid med risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon, herunder
forståelsen av prosessen og kontrollutvalgets oppgave.
Status Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Sekretær orienterte. Status pr dags dato er at 29 av 30 deltakerkommuner har
behandlet og vedtatt selskapsavtalen. En har som målsetning at selskapet er formelt
etablert 01.07.2020.
Kommunens krisetelefon
Leder tok opp saken og orienterte. Det ble stilt spørsmål ved lang
saksbehandlingstid. Utvalgets medlemmer anså ikke dette som en sak for
kontrollutvalget.

Møtet hevet kl. 18:07

Kontrollutvalget i Frogn kommune 03.06.2020
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 34/20

Frogn kommunes kjøp av presteboligen

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00068-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Fylkesmannens tilbakemelding på
lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak vedrørende kjøp av presteboligen.
Vedlegg:
Saksutskrift KST sak 72-20 1 Tertialrapport 2020, Notat til politisk utvalg datert
09062020, KOM 72 - Tertialrapport - krav om lovlighetskontroll fra Høyre - endelig,
Delegeringsreglement del 1 revidert 09122019, Salgsoppgave Seierstenveien 1
Øvrige dokumenter som ligger på saken:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-ogpolitikk/lokalpolitikk-i-frogn/reglementer-og-retningslinjer/
SAKSUTREDNING:
Lovgrunnlag
Kommuneloven § 23-2 tredje ledd
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1
Fakta i saken
Onsdag 10.juni 2020 ble det kjent i gjennom Østlandets Blad og Akershus
Amtstidende at Frogn kommune hadde kjøpt gamle presteboligen i Drøbak for 22
mill. kroner.
Eiendommen
Seierstenveien 1, Gårdsnummer 70 bruksnummer 4, Frogn kommune, bedre kjent
som gamle presteboligen i Drøbak, ble solgt av Opplysningsvesenets fond (OVF).
Eiendomsmegler har vært Eiendomsmegler 1 Drøbak. Salgsoppgave følger vedlagt.
Kommunens behandling av kjøpet
Det foreligger ikke noe formelt vedtak fra verken formannskapet eller kommunestyret
i forkant av kjøpet.
På bakgrunn av et benkeforslag fremsatt i møtet, vedtok kommunestyret vedtok
15.06.2020 i sak 72/20 1. Tertialrapport 2020, sak følgende:
3. Kommunestyret bekrefter lovlig kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor rammen av «Kjøp
og salg av boliger»
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Kontrollutvalgets kompetanse
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold:




Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for saken
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.
VURDERING
Kjøp av eiendom er ikke utøvelse av offentlig myndighet eller offentlig
tjenesteproduksjon. Eiendomskjøp faller inn under kommunens privatrettslige
autonomi/forretningsdrift. Imidlertid må det foreligge fullmakt gjennom reglement eller
gjennom formelle vedtak for å kunne foreta denne type økonomiske disposisjoner.
Kommunens delegeringsreglement
Det følger av kommunens delegeringsreglement vedrørende kjøp og salg av
eiendom:
Organ/funksjon
Kommunestyret

Formannskapet

Rådmann

Fullmakt
2.0 Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret har all myndighet i kommune. Alle saker som ikke er
delegert skal vedtas i kommunestyret. Hvis det oppstår tvil om hvordan
en sak skal behandles politisk, avgjør ordføreren hvilket organ saken skal
behandles i.
3.1 Formannskapets saksområder
b) Kjøp, salg og disponering av kommunale eiendommer/arealer, dersom
verdien ikke overstiger kr. 5.000 000,-. Unntatt fra denne bestemmelsen
er boligeiendommer, jf. 10.4.1 j)
10.4 Delegering av myndighet til rådmannen – kommunale eiendommer.
10.4.1 Rådmannen har myndighet til:
j) Til å kjøpe og selge boligeiendommer i henhold til
handlingsprogrammet. Kommunestyret skal fortløpende holdes orientert
om de overdragelsene som foretas.
k) Til å kjøpe og selge kommunale eiendommer/arealer innenfor
handlingsprogrammets ramme, dersom verdien ikke overstiger kr. 2.000
000,-. For boligeiendommer, se bokstav j).

Notat til politisk utvalg
I notat til politisk utvalg (formannskapet), datert 09.06.2020, bemerkes følgende:
Kjøp av Drøbak Gamle Prestebolig
Frogn kommune kjøpte Prestegården for 22 mill den 8.6.2020.
Om eiendommen:
Eiendommen har 5,6 mål tomt
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E Byggeår 1926.
P-rom: ca. 225 m2
Bruksareal: ca. 326 m2
Tomteareal: ca. 5 551 m2 eiet
1.etasje: Yttergang, hall/trapperom, kjøkken, allrom, 2 stuer, wc-rom, gang og soverom.
2.etasje: Trapperom, gang, 2 bad, 4 soverom og kott.
Kjelleretasje: Gang, wc-rom og 6 boder.
Loft med luke fra gang i 2.etasje. Lagerplass med utlagt gulv. Garasje med utebod på ca. 33
m².
Formålet med kjøpet ses i lys av pågående områdeplan. Hensikten med områdeplanen er å
legge til rette for utvikling og videre bruk av Drøbak som et levende bo- og handelssentrum
for framtiden, og samtidig bevare identitetsbærende særtrekk, kulturminner og kulturmiljøer i
gamle Drøbak slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.
Fra forslag til områdeplan:
Parker og grøntstrukturer: Planen viderefører Badeparken som ligger sentralt i byen ved
fjorden som viktig grøntstruktur, og grønne strukturer ellers i planområdet. Historiske veier,
stier og smett opprettholdes og det åpnes for gjenåpning og offentlig ferdsel. Også
Prestegårdshagen reguleres til offentlig park.
11. Prestegården: flere registreringer av store gamle trær med lokal verdi (C)
Hvordan eksisterende bygning skal brukes er ikke avklart på nåværende tidspunkt,
bygningen er ikke verneverdig eller SEFRAK registrert. Mens tomten er registrert som
naturvernområde.
Rådmannen vurderte under tvil og etter å ha konferert med ordfører at kjøpet ligger innenfor
vedtatte rammer. Kjøpet er vurdert ift investering i boliger. Forslag til reduksjon av
bevilgningene reduseres tilsvarende kjøpesum med 22 millioner kroner.

Ordførerens myndighet og oppgaver
Det følger av kommuneloven § 6-1 annet ledd:
Ordføreren er rettslig representant for kommunen eller fylkeskommunen og
underskriver på kommunens eller fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt
andre.

Videre følger det av fjerde, femte og sjette ledd:
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi ordføreren myndighet til å
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
b) treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd
c) opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.
Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i
saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har
bestemt noe annet.
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Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den
delegerte myndigheten er benyttet.

Kommunedirektørens myndighet og oppgaver
Det følger av kommuneloven § 13-1 tredje ledd:
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Bestemmelsen fastslår kommunedirektørens utredningsplikt. Saker som legges frem
for folkevalgte organ, skal være forsvarlig utredet. Bestemmelsen presiserer at
utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Utredningen skal
derfor inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum. I tillegg skal
det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor
omfattende denne utredningsplikten er, vil bero på en konkret vurdering av den
aktuelle saks omfang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre.
Videre følger det av sjette ledd:
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som
ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe
annet.

Denne type myndighet følger av kommunens delegeringsreglement.
Sekretariatets vurdering
Kommunestyret har ved sitt vedtak foretatt en etterfølgende godkjennelse av kjøpet
av presteboligen. Kommunestyrets vedtak opphever eventuelle feil eller mangler ved
den opprinnelige vedtak og/eller fullmakt for kjøp av presteboligen.
Sekretariatet er av den formening at saksbehandlingen i forbindelse med kjøpet ikke
har vært optimal i forhold til kommunens egne reglement.
Det er innlevert krav om lovlighetskontroll av kjøpet. Sekretariatet er av den
formening at det kan være hensiktsmessig at kontrollutvalget får seg forelagt
Fylkesmannens tilbakemelding på denne lovlighetskontrollen.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ordfører og rådmann inviteres til møtet for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
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Frogn kommune

Saksutskrift
1. Tertialrapport 2020, sak
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01101-2
Mads Valderhaug

Saksgang
1 Eldrerådet 2019-2023
10 Kommunestyret 2019-2023
2 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 19-23
3 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2019-2020
4 Ungdommens kommunestyre 2019-2020
5 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23
6 Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester
20-23
7 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23
8 Administrasjonsutvalget 19-23
9 Formannskapet 2019-2023

Møtedato
02.06.2020
15.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
08.06.2020
08.06.2020

Saknr
9/20
72/20
9/20
7/20

09.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

20/20
4/20
30/20

64/20
20/20

Kommunestyrets behandling 15.06.2020:
Ole Scheie tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hans sønn vikarierer som leder for
treningssenteret på Bølgen bad- og aktivitetssenteret. Punkt 4 og 5 er tilknyttet Drøbak
Frogn idrettsarena KF. Scheie fratrådte mens kommunestyret diskuterte
habilitetsspørsmålet. Vivi Ann Andersen tiltrådte i hans fravær. Kommunestyret kom
enstemmig til at Scheie er inhabil til å behandle. Inhabiliteten begrunnes med at
Scheies sønn vil ha interesse i utfallet av saken, herunder punkt 4 og 5. Det nære
slektskapsforholdet kan skape en habilitetskonflikt.
Hensynet til folks tillit til forvaltningen og at det ikke stilles spørsmål ved den
folkevalgtes habilitet har fått avgjørende betydning.
Brev m/vedlegg, datert 9.6.2020, fra styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF ble sendt ut
onsdag 10.6.
Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 13.6 (20/01383-1) ble sendt ut i forkant av møtet.
Dokumentet er unntatt offentlighet i hht. offl § 23 første ledd.
Forslag:
På vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende
fellesforslag som alternativ til innstillingen.
«
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Kommunestyret bevilger 15 millioner kr i investeringsmidler til arbeid for
sluttføring av oppgjøret med Bølgen. Midlene finansieres med omprioritering fra
investeringsprosjekt «Kjøp og salg av boliger».
3. Kommunestyret bekrefter lovlig kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor
rammen av «Kjøp og salg av boliger»
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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4. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak» med tillegg av følgende:
a) Rammen til investeringsprosjektet Kjøp og salg av boliger» reduseres med 133
millioner kroner. Samlet låneopptak reduseres med 110,65 millioner kroner.
b) Enhet for Tilrettelagte tjenester tilføres kr 850.000,- for videre drift av tilbudene
som er ytt av Frogn Arbeids- og Aktivitetssenter. Midlene finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
c) Enhet for Psykososialt Arbeid tilføres kr 700.000,- til videre drift av
Ressurssentret. Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
5. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
6. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr. Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak Frogn idrettsarena KF
finansieres med låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et nedbetaler lån som et
annuitetslån over 10 år med rentebetingelser som på kommunens driftskonto i
DNB.
7. Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i. Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering».
På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag:
«Nytt punkt: Eventuelle kutt i rammene til Regnbuen som er gjennomført i 2020 og som
ikke kan knyttes direkte til reduksjon i antall elever på Regnbuen reverseres».
På vegne av Venstre fremmet Line Nyhus Skuterud følgende forslag:
«Hovedutvalget for oppvekst og kultur får en orientering om hva et eventuelt kutt i
regnbuen innebærer i praksis i første møte til høsten».
Votering:
Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Punkt 1 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17= 5 AP, 3 V, 3 MDG, 2 SP, 2
SV, 1 Krf, 1 Rødt, 14 = 11 H, 1 PP, 2 Frp).
Punkt 4 a) i fellesforslaget fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17= 5 AP, 3
V, 3 MDG, 2 SP, 2 SV, 1 Krf, 1 Rødt, 14 = 11 H, 1 PP, 2 Frp).
Punkt 4 b) og c) i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5, 6 og 7 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17 = 11 H, 2 SV, 2 Frp, 1
Krf, 1 PP, 14 = 5 AP, 3 V, 3 MDG, 2 SP, 1 Rødt)
Det ble ikke votert over Venstres forslag.
Vivi Ann Andersen fratrådte.
Ole Scheie tiltrådte.
Kommunestyrets vedtak 15.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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2. Kommunestyret bevilger 15 millioner kr i investeringsmidler til arbeid for
sluttføring av oppgjøret med Bølgen. Midlene finansieres med omprioritering fra
investeringsprosjekt «Kjøp og salg av boliger».
3. Kommunestyret bekrefter lovlig kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor
rammen av «Kjøp og salg av boliger»
4. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak» med tillegg av følgende:
d) Rammen til investeringsprosjektet Kjøp og salg av boliger» reduseres med 133
millioner kroner. Samlet låneopptak reduseres med 110,65 millioner kroner.
e) Enhet for Tilrettelagte tjenester tilføres kr 850.000,- for videre drift av tilbudene
som er ytt av Frogn Arbeids- og Aktivitetssenter. Midlene finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
f) Enhet for Psykososialt Arbeid tilføres kr 700.000,- til videre drift av
Ressurssentret. Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
5. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
6. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr. Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak Frogn idrettsarena KF
finansieres med låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et nedbetaler lån som et
annuitetslån over 10 år med rentebetingelser som på kommunens driftskonto i
DNB.
7. Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i. Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering
8. Eventuelle kutt i rammene til Regnbuen som er gjennomført i 2020 og som ikke
kan knyttes direkte til reduksjon i antall elever på Regnbuen reverseres.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 17.juni 2020

Anne Lise Larsson

Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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Tidligere behandlinger

Formannskapets behandling 10.06.2020:
Oversikt over behandling og vedtak i følgende råd/utvalg ble delt ut i møtet:
 Eldrerådet
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen
 Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester
 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker
I forkant av møtet ble brev m/vedlegg, datert 9.6.2020, fra styret i Drøbak Frogn
idrettsarena KF sendt ut.
I forkant av møtet ble notat fra rådmannen, datert 9.6.2020 (dokumentnr 20/01338-1)
sendt ut.
Ole Scheie tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hans sønn vikarierer som leder for
treningssenteret på Bølgen bad- og aktivitetssenteret. Punkt 4 og 5 er tilknyttet Drøbak
Frogn idrettsarena KF. Scheie ble kjent inhabil da kommunestyret den 30. mars
behandlet sak om investeringsmidler til Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Scheie fratrådte
mens formannskapet diskuterte habilitetsspørsmålet. Formannskapet kom enstemmig til
at Scheie er inhabil til å behandle de delene av tertialrapporten som omhandler Drøbak
Frogn Idrettsarena KF, med hjemmel i forvaltningsloven § 6 2. ledd, men at han er habil
til å behandle resten av tertialrapporten. Inhabiliteten begrunnes med at Scheies sønn
vil ha interesse i utfallet av behandlingen av disse to punktene. Det nære
slektskapsforholdet kan skape en habilitetskonflikt.
Hensynet til folks tillit til forvaltningen og at det ikke stilles spørsmål ved den
folkevalgtes habilitet har fått avgjørende betydning.
Ordfører orienterte deretter at debatt og votering vil legges opp slik at tertialrapporten,
med unntak av det som omhandler Drøbak Frogn Idrettsarena KF, behandles først, med
Ole Scheie som deltaker i møtet. Når den delen av tertialrapporten som omhandler
foretaket er til behandling fratrer Scheie.
Forslag:
Del 1:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Innstillingen (med unntak av punkt 4 og 5) vedtas med følgende endring:
«Punkt 2: Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet
«Innstilling til vedtak» med tillegg av følgende:
 Kjøp av eiendom, presteboligen (endringer i menypunktet «innstilling til vedtak» i
Framsikt
i.
Rammen til investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger» reduseres
med 148 millioner kroner (forelått reduksjon i innstillingen er på 170
millioner). Samlet låneopptak reduseres med 125,65 millioner kroner
(foreslått reduksjon i innstillingen 147,65 MNOK).

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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Nytt punkt 6: Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i.
Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering».
Del 2:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Punkt 4 vedtas med tillegg av følgende: Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak
Frogn idrettsarena KF finansieres med låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et
nedbetaler lån som et annuitetslån over 10 år med rentebetingelser som på
kommunens driftskonto i DNB».
Votering del 1
Ved alternativ votering mellom innstillingen og ordførers forslag ble innstillingen
enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
Votering del 2 (10 representanter til stede).
Punkt 4: Ordfører forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
Punkt 5: Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
Formannskapets vedtak 10.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak» med tillegg av følgende:
 Kjøp av eiendom, presteboligen (endringer i menypunktet «innstilling til vedtak» i
Framsikt
i.
Rammen til investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger» reduseres
med 148 millioner kroner (forelått reduksjon i innstillingen er på 170
millioner). Samlet låneopptak reduseres med 125,65 millioner kroner
(foreslått reduksjon i innstillingen 147,65 MNOK).
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr. Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak Frogn idrettsarena KF
finansieres med låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et nedbetaler lån som et
annuitetslån over 10 år med rentebetingelser som på kommunens driftskonto i
DNB.
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering
6. Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i.
Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering.

Frogn kommune
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Saksfremlegg
Administrasjonsutvalgets behandling 10.06.2020:
Ole Scheie tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hans sønn vikarierer som leder for
treningssenteret på Bølgen bad- og aktivitetssenteret. Punkt 4 og 5 er tilknyttet Drøbak
Frogn idrettsarena KF. Scheie ble kjent inhabil da kommunestyret den 30. mars
behandlet sak om investeringsmidler til Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Scheie fratrådte
mens formannskapet diskuterte habilitetsspørsmålet. Administrasjonsutvalget kom
enstemmig til at Scheie er inhabil til å behandle de delene av tertialrapporten som
omhandler Drøbak Frogn Idrettsarena KF, med hjemmel i forvaltningsloven § 6 2. ledd,
men at han er habil til å behandle resten av tertialrapporten. Inhabiliteten begrunnes
med at Scheies sønn vil ha interesse i utfallet av behandlingen av disse to punktene.
Det nære slektskapsforholdet kan skape en habilitetskonflikt.
Hensynet til folks tillit til forvaltningen og at det ikke stilles spørsmål ved den
folkevalgtes habilitet har fått avgjørende betydning.

Forslag (5 representanter til stede):
Utvalgsleder fremmet følgende forslag:
«Saken tas til orientering»
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og leder forslag ble leder forslag enstemmig
vedtatt.
Scheie tiltrådte deretter møtet.
Administrasjonsutvalgets vedtak 10.06.2020:
Saken tas til orientering.

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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Saksfremlegg
Hovedutvalget for oppvekst og kulturs behandling 09.06.2020:
Forslag:
På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Sigbjørn Kvistad følgende forslag:
«Innstillingen vedtas med følgende endring: Drøbak Frogn idrettsarena innvilges ikke
500 000 i investeringsmidler knyttet til treningsutstyr».
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kristelig folkepartis forslag ble
innstillingen vedtatt med ni mot to stemmer (9 = 2 V, 1 AP, 1 MDG, 4 H, 1 Frp, 2 = 1 Krf,
1 SV).
Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak 09.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering

Frogn kommune
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Saksfremlegg
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenesters behandling 08.06.2020:
Oversikt over behandling/vedtak i eldrerådet, rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne og kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen var distribuert før møtet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenesters vedtak 08.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering

Frogn kommune
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Saksfremlegg
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling 08.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak 08.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering

Frogn kommune
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Saksfremlegg
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolens behandling 02.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolens vedtak 02.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering

Frogn kommune
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Saksfremlegg
Rådet for personer med funksjonsnedsettelses behandling 02.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelses vedtak 02.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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Saksfremlegg
Eldrerådets behandling 02.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak 02.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering
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Saksfremlegg
Rådmannens innstilling:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av
felles resepsjon, møterom og koordinering

Vedlegg:
1. tertialrapport web-publisering
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode
tjenester, i hovedsak innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt.
Netto driftsresultat for 2020 anslås til 4,1 millioner kroner (0,3 prosent) korrigert for
selvkost. Dette er 26,8 millioner kroner bedre enn vedtatt Handlingsprogram 2020-2023.
Vedtatt netto driftsresultat i HP er på -1,5 prosent inkludert bruk av selvkostfond eller 1,9 prosent korrigert for selvkost. Forventet netto driftsresultat forklares ved:







Pluss 17,75 millioner kroner: Lavere forventet lønnsvekst og pensjonsutgifter
Pluss 7,4 millioner kroner: lavere netto finansutgifter grunnet nedjustert
markedsrente på renteeksponert gjeld
Pluss 11,6 millioner kroner: statlig kompensasjon og skjønnsmidler knyttet til
Covid-19.
Pluss 4,75 millioner kroner: 4 prosentpoeng redusert arbeidsgiveravgift en termin
Minus 4,7 millioner kroner: driftsenhetenes samlede prognose for året
Minus 10,0 millioner kroner: Drøbak Frogn Idrettsarena KFs forventede
underskudd for 2020

Rådmannen vil presisere at det ikke er gjort prognoser for forventet nedgang i
skatteinntekter da kemneren først setter disse i mai termin. Det er altså innarbeidet en
rekke inntekter og reduserte utgifter som lavere pensjonsutgifter, redusert
arbeidsgiveravgift, redusert lønnspott, lavere rente, kompensasjonspakker og
skjønnsmidler uten tilhørende forventet nedgang i skatteinntekter. Dette gjør at forventet
netto drift i denne rapporten fremstår mer positiv enn hva som er forventet for året.
Fra oversikten over vil rådmannen trekke fram at kommunen her dekker inn forventet
underskudd for Drøbak Frogn Idrettsarena KF for 2020. Dette medfører at Frogn
Kommunes netto driftsresultat svekkes tilsvarende. Det er vanskelig å skille ut nøyaktig
hva som skyldes ordinær drift isolert sett og hva som skyldes ekstra utgifter og inntekter
som følge av Covid-19. Ingen av kommunens ansatte har blitt permittert som følge av
pandemien. Rådmannen har prioritert å løse de ekstra utfordringer som har oppstått
gjennom interne omprioriteringer. De ansatte har i så måte vært svært fleksible og
deltatt i den nasjonale dugnaden. Imidlertid er det en rekke oppgaver som helt eller
delvis ikke har blitt gjennomført. Store deler av kommunens tjenester har imidlertid blitt
utført.
Frogn kommune har en målsetting om et nærvær på 95 prosent. Per 1. tertial 2020 er
nærværet på ca. 90,8 prosent, hvorav 5,9 prosent er langtidsfravær og 3,3 prosent er
korttidsfravær. Dette er en forverring av nærværet fra samme periode i fjor med 0,9
prosentpoeng.
Bakgrunn for saken:
Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret.
Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i
styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra
handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene
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som er vurdert røde som er kommentert. Grunnet overgangen til nytt system (Framsikt)
er det i overgangen noen mål som ikke er tilstrekkelig rapportert, dette forventes bedret
til 2. tertial.
Kost- og husholdningsavgiftene for Hegre omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap er ikke
justert over flere år. Ullerud Bofellesskap har hatt samme gebyr (2900 kr/mnd) siden
oppstart i 2011. Det legges frem en egen sak om hvordan kommunen fastsetter gebyrer
av denne typen med forslag til justering klart til 2. tertial 2020.
Drøbak Frogn idrettsarena har meldt behov for ytterligere midler til drift og investeringer.
Alternativer:
1.
Som innstillingen
2.
Som innstillingen med følgende endringer:

Miljømessige konsekvenser:
Tiltak for klima og energi er rapportert under hvert tjenesteområdets del «Verbalvedtak
og politiske saker»
Økonomiske konsekvenser:
Netto driftsresultat anses som hovedindikator for økonomisk balanse i
kommunesektoren og angir forholdet mellom årets løpende driftsinntekter og
driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye
som kan
avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør
ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet
til fremtidig bruk. Kommunestyrets budsjettvedtak har et korrigert netto driftsresultat
på -1,9 prosent.
Prognosen i denne rapporteringen viser et netto driftsresultat på 4,1 millioner kroner
(0,3 %) korrigert for selvkostregnskapet. Enhetenes prognoser varierer fra + 1,6
millioner på Eiendom til -3,9 millioner på Ullerud Helsebygg. Enheter som lider
merutgifter og/eller inntektstap som følge av Covid-19 har dette innarbeidet i sine
prognoser for året. De største postene til Covid-19 gjelder:






Bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO (kompensert med inntekter, se
under)
Inntektstap knyttet til avlyste kulturarrangementer
Etablering av luftveisklinikk
Leie av smittevask-maskin
Økte vikarutgifter som følge av karantene og sykefravær

Skatt og rammetilskudd er i denne rapporten satt i henhold til budsjett. Dette er på
bakgrunn av at kemneren ikke kommer med prognoser før termin i mai da man får
inntrykket av effekten Covid-19 har hatt på skatteinntektene for kommunen. Dette gjør
at vi i denne rapporten får et kunstig høyt anslag på netto drift, da vi har inkludert en
rekke inntekter og reduserte sentrale utgifter som følge av statens Covid-19 tiltak.
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Grunnet Covid-19 er markedsrenten betydelig nedjustert og dette har fått stor effekt for
kommunens lån. Prognosen på netto renteutgifter for året er beregnet til ca 7,4 millioner
under budsjett.
Frogn kommune er også tildelt ekstra midler som følge av Covid-19. Dette innebærer
økt rammetilskudd på ca 10,6 millioner, ekstra skjønnsmidler på 1,1 millioner og
kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO på 2,6 millioner
kroner.
I revidert statsbudsjett ble det også lagt frem at arbeidsgiveravgiften justeres ned med 4
prosentpoeng til 10,1 % for 1 termin (2 måneder). For Frogn kommune utgjør dette ca
4,75 millioner kroner. Deflatoren for 2020 er også nedjustert fra 3,1 til 1,4 prosent. Vi
antar at dette fullt ut skyldes lavere lønnsvekst, noe som betyr ca 12,75 millioner kroner
lavere lønnsvekst for Frogn i 2020. Grunnet lavere forventet lønnsvekst og god
avkastning på pensjonsmidlene i 2019 er forventede pensjonsutgifter for 2020 ca 5
millioner lavere enn budsjettert.
Drøbak Frogn Idrettsarena KF har i sin tertialrapport satt en prognose på et underskudd
på 10 millioner kroner. Dette beløpet er inkludert i kommunens prognose i denne
rapporten.
Justering i drifts- og investeringsbudsjettet:
Driftsregnskapet ligger an til et lite mindreforbruk sammenlignet med vedtatt ramme for
2020. Grunnet den ekstraordinære naturen til avvik på sentrale inntekter, utgifter og
finans anbefaler rådmannen å justere driftsbudsjettet for å reflektere det totale omfanget
av Covid-19 relaterte tiltak som støtter kommunens drift. De økte frie inntektene foreslås
omplassert til disposisjonsfond per nå. Det er naturlig at de økte frie inntektene fordeles
på enhetene i den grad de har lidd merutgifter/mindreinntekter knyttet til Covid-19, men
dette gjøres i 2.tertial eller årsavslutning når effekten er bedre kjent. Enhetenes rammer
er dermed ikke foreslått justert da det er for tidlig å anslå årseffekten av Covid-19
nøyaktig på enkelte enheter.
Det er foreslått en endring knyttet til effekten av de sentrale prosjektene. Denne ble i
detaljbudsjetteringen lagt til rådmannsgruppen, men er når foreslått flyttet til generelle
inntekter i påvente av endelig fordeling på enhetene.
I gjennomgangen av planlagte investeringer i 2020 er det identifisert en håndfull
prosjekter som enten er utsatt eller forsinket. Rådmannen foreslår å justere ned
investeringene i 2020 med totalt 183 millioner kroner. Dette vil føre til 147 millioner
lavere låneopptak. Den største nedjusteringen er knyttet til løpende investering i boliger,
herunder omsorgsboliger (-170 millioner). I gjennomgangen av investeringer i 2020 er
omsorgsboligprosjektenes fremdrift justert. Dette gjelder:
 Ullerud terasse
 Belsjø terrasse
 Husvikveien 5
 Dyrløkkebakken
I tillegg pågår det en utreding av behov for ytterligere omsorgsboliger for mennesker
med funksjonsnedsettelse. Da ingen av omsorgsboligprosjektene vil være i en
gjennomføringsfase i inneværende år er det kun behov for planleggingsmidler. Således
kan inneværende budsjett til investering boliger nedjusteres med 170 millioner kroner.
Forslag til behov for investeringsmidler i 2021 og fremover vil fremgå av den enkelte sak
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og i Handlingsprogrammet 2021-2024. Det er også justert fremdrift på flere prosjekter
og tatt inn noen nye behov. Disse er beskrevet under enkeltprosjekter i rapporten.
Drøbak Frogn idrettsarena har fra starten meldt behov for økte bevilgninger til felles
resepsjon som også betjener Enhet for psykososiale tjenester, Underhuset og
skoleelever. Det er også meldt behov for ressurser til drift av felles møterom og
koordinering av skolesvømming og brukerråd. Totalt er det meldt behov for 2 millioner
kroner. Kommunens tjenester har ikke behov for funksjonen. Dersom problemstillingen
er knyttet til kommunal tjenesteyting utenfor de tidene Bølgen uansett har bemannet
resepsjon må det vurderes en avsondring som muliggjør avstenging av
resepsjonsområdet.
Rådmannen mener det uansett fra starten var lagt til grunn at disse funksjonene skulle
dekkes av KF-et ved at alle kapitalkostnader betjenes av basisorganisasjonen.
KF-et har også meldt et behov for kr 500 000 i investeringsmidler knyttet til utstyr på
treningsstudioet. De kjøpte inn utstyr på et lavere nivå ifm. oppstart for å evaluere
brukerbehov og har nå identifisert et behov knyttet til kunder mellom nybegynnere og
tungløftere. Kommunestyret har vurdert spørsmålet tidligere og funnet ikke å innvilge
investeringsmidler. Da problemstillingen er reist på nytt må rådmannen ta stilling til det.
Etter rådmannens oppfatning er det viktig at treningsstudioet gis samme rammevilkår
som private aktører. Private aktører har anledning til å ta opp lån for senere å nedbetale
disse som følge av driften. Rådmannen kan ikke se at dette skulle stille seg annerledes
enn for KF-et mhp treningsstudio. En manglende mulighet til å investere i nødvendig
utstyr vil etter rådmannens oppfatning kunne anses som å gi KF-et dårligere
rammevilkår enn private driftere av treningsstudioer. Rådmannen anbefaler å innvilge
sistnevnte forslag.
Vurdering og konklusjon:
Enhetene er i hovedsak gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et
tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen
understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette
hendelser, spesielt med tanke på at netto driftsresultat er lavere enn anbefalt nivå.
Enhetene har stramme rammevilkår og enkelte har vesentlige utfordringer med å utføre
oppgavene innenfor vedtatte rammer. Dette innebærer tett økonomioppfølging og
fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå.
Forutsigbare rammer er viktig for kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Det
anbefales derfor at større justeringer av enhetenes rammer gjøres i behandlingen av
handlingsprogrammet og ikke gjennom året.
Rådmannen i Frogn 22.05.2020
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:
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NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Til: Formannskap

Fra: rådmannen

Saksbehandler: Hege Therese Skarbø Berle

Dato: 9.6.2020

Finansiering 1.tertial, kjøp av Gamle Drøbak Prestegård, lån til Bølgen/KF gjeldende
treningsutstyr, krisepakketiltak 2020.

Lån til Bølgen
I saksframlegget til tertialrapporten er rådmannens innstilling punkt 4 slik:


«Drøbak Frogn idrettsarena innvilges 500 000 kroner i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr».
Finansieringen er uteglemt i dette vedtakspunktet. Investeringer er tidligere finansiert ved at
kommunen tar opp lån som Bølgen nedbetaler til basisorganisasjonen. Rådmannen foreslår derfor at
dette finansieres på samme måte som tidligere, dvs som annuitetslån over 10 år med
rentebetingelser som på kommunens driftskonto i DNB.

Kjøp av Drøbak Gamle Prestebolig
Frogn kommune kjøpte Prestegården for 22 mill den 8.6.2020.
Om eiendommen:
Eiendommen har 5,6 mål tomt
E Byggeår 1926.
P-rom: ca. 225 m2
Bruksareal: ca. 326 m2
Tomteareal: ca. 5 551 m2 eiet
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1.etasje: Yttergang, hall/trapperom, kjøkken, allrom, 2 stuer, wc-rom, gang og soverom.
2.etasje: Trapperom, gang, 2 bad, 4 soverom og kott.
Kjelleretasje: Gang, wc-rom og 6 boder.
Loft med luke fra gang i 2.etasje. Lagerplass med utlagt gulv.
Garasje med utebod på ca. 33 m².

Formålet med kjøpet ses i lys av pågående områdeplan. Hensikten med områdeplanen er å legge til
rette for utvikling og videre bruk av Drøbak som et levende bo- og handelssentrum for framtiden, og
samtidig bevare identitetsbærende særtrekk, kulturminner og kulturmiljøer i gamle Drøbak slik at
kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.
Fra forslag til områdeplan:
Parker og grøntstrukturer: Planen viderefører Badeparken som ligger sentralt i byen ved fjorden som
viktig grøntstruktur, og grønne strukturer ellers i planområdet. Historiske veier, stier og smett
opprettholdes og det åpnes for gjenåpning og offentlig ferdsel. Også Prestegårdshagen reguleres til
offentlig park.
11. Prestegården: flere registreringer av store gamle trær med lokal verdi (C)
Hvordan eksisterende bygning skal brukes er ikke avklart på nåværende tidspunkt, bygningen er ikke
verneverdig eller SEFRAK registrert. Mens tomten er registrert som naturvernområde.

Rådmannen vurderte under tvil og etter å ha konferert med ordfører at kjøpet ligger innenfor
vedtatte rammer. Kjøpet er vurdert ift investering i boliger. Forslag til reduksjon av bevilgningene
reduseres tilsvarende kjøpesum med 22 millioner kroner.

Vedlikeholdsmidler med bakgrunn i regjeringens krisepakketiltak
Regjeringen har lagt fram en ny krisepakke, Prop 127 S (2019 – 2020) som følge av virusutbruddet
der flere av tiltakene har direkte eller indirekte betydning for kommuneøkonomien. Kommunen har
nå fått 7,3 millioner av regjeringens krisepakke til arbeid og aktivitet i kommunene. Det ble i april
sendt et samlet forslag fra Frogn kommune til KS vedrørende vedlikeholdsprosjekter som er ønsket
prioritert.
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 mrd. kroner i et øremerket tilskudd til kommunene til
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Formålet med bevilgningen er raskt
kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og det vil bidra til å redusere
vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020.

Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til kommunene uten forutgående søknadsbehandling. Av
tilskuddet foreslås 2 mrd. kroner fordeles etter innbyggertall, mens resterende 500 mill. kroner
fordeles til kommuner med særlig høy arbeidsledighet.
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Følgende retningslinjer stilles opp for anvendelsen av tilskuddet i proposisjonen:
1. Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av
kommunale bygg og anlegg. Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som hører inn under
kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg/nyanlegg og til tiltak for tilrettelegging for
besøk i sykehjem.
2. Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte
prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020.
3. Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020.
4. Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som finansieres med
tilskuddet.
5. Revisor må attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene.
6. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt brukt i tråd med kriteriene, må
tilbakebetales.
7. Det legges opp til en særskilt rapportering om bruken av midlene til våren 2021.
Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme nærmere presiseringer når tilskuddet blir utbetalt.
Følgende områder for vedlikehold er foreslått til KS. Rådmannen vil vurdere områdene nærmere i
forhold til regjeringens intensjon med bruk av midlene og det som er av størst nytteverdi for
kommunen:
Tiltak

Kort beskrivelse av tiltaket

Vedlikehold

• Kommunale boliger som trenger omfattende vedlikehold
• Rådhuset, maling, innsetting av kjøkken generell
oppgradering
• Utvendig vedlikehold uten finansiering, maling av flere
eiendommer for eksempel Hegreveien, Fugleveien, Einebu, Traneveien.
• Nytt tak på Skiltbua (100 000)

Oppgradering av
utearealer,
lekeplasser,
skolegårder og
stier

• Lekeplass for de miste i sentrum trenger
fornyelse av alle apparater og dekke for å
tilfredstille EU krav
•Opparbeide uteområde på Kopås, boliger for
mindreårige flyktninger
• Byforskjønnelse gartner/arborist, male, benker,
stelle trær og grøntanlegg

Rehabilitering bygg

• Kommunale boliger- totalrehabilitering av utvalgte
leiligheter
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Rehabilitering,
verneverdige
bygg

Ferdigstille
belysning
sentrum

• Herrebadet i badeparken i Drøbak, bevaring av nasjonal
kulturarv
• Drøbak kino vedlikehold

I samarbeid med Frogn næringsråd og Verneforeningen Gamle Drøbak få
ferdigstilt julebelysning og vinterbelysning i Gamle Drøbak, det har vært for
kostbart for kommunen å ferdigstille med strømpunkter og nye oppheng i
spesialantikvarisk sentrumsområde.
For å få ferdigstilt trenger kommunen å kjøpe inn tjenester fra bl.a.
• smeden på Follo Museum, og
• håndverkertjenester fra lokale foretak, og
• nedstøping og innkjøp av teleskopstolper og belysning.

Forslag til vedtak
a. Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i.
Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering.
b. Kjøp av eiendom, presteboligen (endringer i menypunktet «Innstilling til vedtak» i Framsikt)
i.
Rammen til investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger» reduseres med 148
millioner kroner (forelått reduksjon i innstillingen er på 170 millioner).
Samlet låneopptak reduseres med 125,65 millioner kroner (foreslått reduksjon i
innstillingen 147,65 MNOK).
c. Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak Frogn idrettsarena KF finansieres med
låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et nedbetaler lån som et annuitetslån over 10 år med
rentebetingelser som på kommunens driftskonto i DNB.
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Forslag framsatt i Kommunestyret
Dato:

15.06.2020

Fra:

Høyre ved Sigbjørn Odden

Sak:

Sak 72/20 - 1. Tertialrapport 2020

Krav til lovlighetskontroll
Høyre fremmer krav om lovlighetskontroll av den delen av kommunestyrets vedtak i 1. tertial rapport 2020
som omfatter kjøp av presteboligen for 22 millioner kroner. Høyre mener dette er et kjøp som er i strid
med formålet til investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger» og at rådmannen og ordfører ikke kunne
gjennomføre dette kjøpet innenfor sin delegerte myndighet.

Begrunnelse
I henhold til delegeringsreglementet punkt 10.4 har rådmannen fått delegert myndighet til å kjøpe og selge
boligeiendommer i henhold til handlingsprogrammet. Videre står det at kommunestyret fortløpende skal
holdes orientert om de overdragelsene som foretas.
Til behandlingen av 1. tertial rapporten 2020 har rådmannen sendt ut et notat der han blant annet redegjør
for kjøpet av Drøbak Gamle Prestebolig.
Her skriver han
Formålet med kjøpet ses i lys av pågående områdeplan. Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for
utvikling og videre bruk av Drøbak som et levende bo- og handelssentrum for framtiden, og samtidig bevare
identitetsbærende særtrekk, kulturminner og kulturmiljøer i gamle Drøbak slik at kulturhistoriske,
arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.
Videre skriver han
Hvordan eksisterende bygning skal brukes er ikke avklart på nåværende tidspunkt, bygningen er ikke
verneverdig eller SEFRAK registrert. Mens tomten er registrert som naturvernområde. Rådmannen vurderte
under tvil og etter å ha konferert med ordfører at kjøpet ligger innenfor vedtatte rammer. Kjøpet er vurdert
ift investering i boliger.
Slik Høyre leser rådmannens begrunnelse og slik dette kjøpet er presentert i media er hovedhensikten med
kjøpet å sikre kommunen tomten, ikke boligen.
Likevel har rådmannen i samsvar med ordfører vurdert at kjøpet skal finansieres av investeringsprosjektet
«Kjøp og salg av boliger».
Høyre er ikke enig med rådmannen og ordfører at dette er et kjøp som faller inn under
investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger». I forklaringen til investeringsprosjektet i HP 2020-2023
vises det her kun til utvikling av omsorgsboliger vedtatt av kommunestyret februar 2019 der følgende
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prosjekter nevnes spesielt Belsjø terrasse, Trekanttomta/Ullerud terrasse, Dyrløkkebakken, Kopås-området
og Husvikveien. Høyre opplever at det også kan brukes til kjøp av andre boliger som møter spesifikke
behov, men Høyre mener at dette kjøpet ikke er tråd med formålet.
Høyre vil derfor fremme krav om lovlighetskontroll av kjøpet. Ideelt hadde Høyre ønsket at rådmannen
hadde orientert kommunestyret i en egen sak. Men siden vi ved gjennomgang av sakskart fikk avklart at
rådmannens orientering av kjøpet gjøres i tertialrapporten er det vedtaket i tertialrapporten som vi må
kreve at departementet kontrollerer.

Sigbjørn Odden
Kommunestyremedlem og Gruppeleder Frogn Høyre
Aleksander Stein
Kommunestyremedlem og Nestgruppeleder Frogn Høyre
Bente Heiersjø
Kommunestyremedlem og foreningsleder Frogn Høyre
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Endret i kommunestyret den 8.12.2014
Endret i kommunestyret den 19.6.2017
Endret i kommunestyret den 26.11.2018
Endret i kommunestyret den 9.12.2019
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1.0 Generelt om delegering
Delegeringsreglementet er fastsatt med hjemmel i kommuneloven § 5-14.
Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at
kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre
vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt.

Kommunestyret er kommunens høyeste organ og treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov.. I henhold til kommuneloven § 5-3
andre ledd kan kommunestyret delegere myndighet til andre folkevalgte organer,
ordfører, rådmannen eller andre rettssubjekter. Delegering til andre rettssubjekter
har følgende begrensninger:
For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret, med hjemmel i
kommuneloven § 5-4, delegere myndigheten til å treffe vedtak til andre rettssubjekter
så langt lovgivningen åpner for det.
For andre saker kan kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 5-4, delegere
myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell
betydning.
De faste utvalgene kan delegere videre til rådmannen, dersom ikke lovverk eller
kommunestyret uttrykkelig sier noe annet. Rådmannen har myndighet til å delegere
myndighet videre i administrasjonen.
Hvert ledd i delegeringslinjen har ansvar for å kontrollere at de underordnede ledd
utøver sin myndighet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og ellers i samsvar
med vedtatt virksomhetsplan, budsjett og retningslinjer utarbeidet av overordnet
myndighetsorgan.
Overordnet organ kan trekke tilbake den fullmakt som er gitt underordnet ledd
gjennom reglementet på et hvert tidspunkt.
Dersom et ledd i delegeringslinjen har myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i
lov, har dette leddet også myndighet til å fatte vedtak etter forskrift med medhold i
loven, dersom annet ikke er bestemt.
Reglementets del 2 gir en oversikt over delegering av myndighet med
utgangspunkt i enkeltlover.

2.0 Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret har all myndighet i kommune. Alle saker som ikke er delegert skal vedtas i
kommunestyret. Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak skal behandles politisk, avgjør
ordføreren hvilket organ saken skal behandles i.

3.0 Delegering av myndighet til formannskapet
4
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3.1 Formannskapets saksområder
a) Overordnet utvikling av kommunen som lokalsamfunn.
b) Kjøp, salg og disponering av kommunale eiendommer/arealer, dersom verdien
ikke overstiger kr. 5.000 000,-. Unntatt fra denne bestemmelsen er
boligeiendommer, jf. 10.4.1 j)
c) Næringsutvikling, turisme og reiseliv.
d) Kommunens beredskap
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e) Vedlikehold og drift av parker, gjestehavner, badeplasser, lekeplasser,
idrettsanlegg, friluftsanlegg- og områder.
f) Vedlikehold og drift av kommunens samlede eiendom- og boligmasse,
herunder kommunale veier, plasser og områder.
g) Havneforvaltning, herunder gjestehavner.
h) Brannvesen.

Formannskapet fatter endelig vedtak innenfor disse saksområdene så lenge ikke
myndighet er lagt til rådmannen eller andre organer.

3.2 Øvrig myndighet
3.2.1 Med hjemmel i kommuneloven § 13 gis formannskapet myndighet til å treffe vedtak i
saker der vedtak skulle vært fattet av kommunestyret eller annet organ, når det er
nødvendig å fatte vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret eller rett
organ.
3.2.2 Formannskapet vedtar planer, reglementer og retningslinjer innenfor
formannskapets saksområde når disse ikke er av prinsipiell betydning, med unntak
av fagplaner som ikke har økonomiske konsekvenser, jf. 10.5.1 a).
3.2.3Formannskapet er kommunens høringsorgan på eget saksområde og gis
fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende når disse
ikke er av en slik karakter at de bør vedtas av kommunestyret.
3.2.4 Formannskapet har myndighet til å legge lokale forskrifter innenfor eget
saksområde på høring.
3.2.5 Formannskapet er rådmannens nærmeste overordnede.3.2.6 Formannskapet
ivaretar eierskapsfunksjonen for kommunale og interkommunale selskaper innenfor sitt
saksområde, jf. Kommunestyrevedtak av 15.2.2016 sak 11/163.2.7 Formannskapet
kan, når ikke annet er bestemt i lov eller på annen måte, delegere myndighet til
rådmannen,jf kommuneloven § 13-1 sjette ledd.3.2.8 Formannskapet gis myndighet til
å avgjøre om kommunen skal reise sak for domstolene og inngå rettsforlig i tilfeller
hvor denne myndigheten ikke er delegert til rådmannen, jf. 10.5.1 h), eller i eget
vedtak.

3.3 Formannskapets innstillende myndighet til kommunestyret
a) Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker hvor ikke
innstillingsmyndigheten er lagt til rådmannen eller annet organ.
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b) Formannskapet innstiller i saker om tertialrapport, årsbudsjett,
årsrapport/årsregnskap, handlingsprogram/økonomiplan, og kommuneplanen.
c) Saker av stor prinsipiell betydning innenfor formannskapets saksområde.
d) Saker som i stor grad berører flere utvalgs saksområder.
e) Planer, reglementer og retningslinjer av prinsipiell betydning innenfor
formannskapets saksområder, med unntak av fagplaner jf. 10.5.1 a)
f) Sluttbehandling av lokale forskrifter innenfor formannskapets saksområde.
g) Uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende innenfor formannskapets
eget saksområde når disse er av en slik betydning at de skal vedtas av
kommunestyret.
h) Tilsetting av rådmann.
i) Hovedtrekkene i kommunens organisering
j) Overordnede personalpolitiske retningslinjer.
k) Hvis saker behandles i to eller flere hovedutvalg, og det fattes ulike vedtak, skal

saken behandles i formannskapet uavhengig av saksområdet. I slike tilfeller er det
rådmannen som innstiller til formannskapet. Formannskapet orienteres om
vedtakene i hovedutvalgene og i rådene. Formannskapets vedtak er innstilling til
kommunestyret. Dersom hovedutvalgene fatter likelydende vedtak, er det dette
vedtaket som er innstilling til formannskapet.

4.0 Delegering av myndighet til hovedutvalget for oppvekst og
kultur.
4.1 Hovedutvalgets saksområder
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Grunnskole
Barnehager
Skolefritidsordning
Voksenopplæring
Pedagogisk/psykologisk tjeneste
Pedagogisk veiledning/opplæring
Allment kulturarbeid.
Kulturvern og museer.
Kultur- og musikkskole.
Bibliotek.
Kino, film og mediespørsmål.
Forebyggende barn- og ungdomsarbeid.
Fritidstiltak.
Tiltaksordninger til lokalt idretts og kulturliv.
7
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o)
p)
q)
r)

Forebygging og rehabilitering rusmisbruk
Barne- og ungdomsvern
Psykisk helsetjenester til barn og ungdom
Frivillighetsarbeid

Hovedutvalget fatter endelig vedtak innenfor disse saksområdene så lenge ikke
myndighet er lagt til rådmannen eller andre organer.

4.2 Øvrig myndighet
4.2.1 Hovedutvalget vedtar planer, reglementer og retningslinjer innenfor
hovedutvalgets saksområde når disse ikke er av prinsipiell betydning, med unntak av
fagplaner som ikke har økonomiske konsekvenser, jf. 10.5.1 a).
4.2.2 Hovedutvalget er kommunens høringsorgan på eget saksområde og gis
fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende når disse
ikke er av en slik betydning at de bør vedtas av kommunestyret.
4.2.3 Hovedutvalget har myndighet til å legge lokale forskrifter innenfor eget
saksområde på høring.
4.2.4 Hovedutvalget har myndighet til å vedta forskrift om felles ordensreglement for
skolene i Frogn.
4.2.5 Hovedutvalget har ikke anledning til å gi lederen eller et arbeidsutvalg
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsakerjf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd.
4.2.6 Hovedutvalget ivaretar eierskapsfunksjonen for kommunale og interkommunale
selskaper innenfor sitt saksområde, jf. Kommunestyrevedtak av 15.2.2016, sak
11/16.
4.2.7 Hovedutvalget kan, når ikke annet er bestemt i lov eller på annen måte,
delegere myndighet til rådmannen jf. kommuneloven § 13-1 sjette ledd.

4.4 Hovedutvalgets innstillende myndighet til kommunestyret.
a) Saker av stor prinsipiell betydning innfor hovedutvalgets saksområde.
b) Planer, reglementer og retningslinjer av prinsipiell betydning innenfor
hovedutvalgets saksområde.
c) Sluttbehandling av lokale forskrifter innenfor hovedutvalgets saksområde, med
unntak av forskrift om ordensreglement for skolene i Frogn, jf. 2.4.4.
d) Uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende innenfor hovedutvalgets
eget saksområde når disse er av en slik betydning at de skal vedtas av
kommunestyret.

4.5 Hovedutvalgets innstillende myndighet til formannskapet.
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4.5.1 Hovedutvalget for oppvekst og kultur har innstillingsmyndighet til
formannskapet i følgende saker:
a)

Igangsetting av nye tiltak innenfor hovedutvalgets saksområde, når dette
binder kommunen utover det som er lagt til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak.
Inngåelse av avtaler innenfor hovedutvalgets saksområde når dette gir
økonomiske forpliktelser utover det som er lagt til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak.

b)

4.4.2 Hvis saker behandles i to eller flere hovedutvalg, og det fattes ulike vedtak skal
saken behandles i formannskapet uavhengig av saksområdet. I slike tilfeller er
det rådmannen som innstiller til formannskapet. Formannskapet orienteres om
vedtakene i hovedutvalgene og i rådene. Formannskapets vedtak er innstilling til
kommunestyret.
Dersom hovedutvalgene fatter likelydende vedtak, er det dette vedtaket som er
innstilling til formannskapet.

5.0 Delegering av myndighet til hovedutvalget for helse, omsorg og
sosiale tjenester

5.1 Hovedutvalgets saksområder
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Forebyggende helsearbeid (folkehelsearbeid)
Miljørettet helsevern
Helsevern (forebygging og kontroll).
NAV (arbeid og velferd)
Tjenester til flyktninger
Frivillighetsarbeid
Kommunehelsetjeneste
Pleie og omsorg
Rehabilitering/fysioterapi
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j)
k)
l)
m)
n)

Tjenester/tiltak for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Samordningsfeltet innen lover og forskrifter
Tilsyn med omsorgstjenesten
Psykiske helsetjenester til voksne over myndighetsalder på 18 år.
Skjenkesaker

Hovedutvalget fatter endelig vedtak innenfor disse saksområdene så lenge ikke
myndighet er lagt til rådmannen eller andre organer.

5.2 Øvrig myndighet
5.2.1 Hovedutvalget vedtar planer, reglementer og retningslinjer innenfor
hovedutvalgets saksområde når disse ikke er av prinsipiell betydning, med
unntak av fagplaner som ikke har økonomiske konsekvenser, jf. 10.5.1 a).
5.2.2. Hovedutvalget er kommunens høringsorgan på eget saksområde og gis
fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende når
disse ikke er av en slik betydning at de bør vedtas av kommunestyret.
5.2.3 Hovedutvalget har myndighet til å legge lokale forskrifter innenfor eget
saksområde på høring.
5.2.4 Hovedutvalget har ikke anledning til å gi lederen eller et arbeidsutvalg
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, jf. Kommuneloven §.5-7
fjerde ledd.
5.2.5 Hovedutvalget ivaretar eierskapsfunksjonen for kommunale og interkommunale
selskaper innenfor sitt saksområde, jf. Kommunestyrevedtak av 15.2.2016, sak
11/16.
5.2.6 Hovedutvalget kan, når ikke annet er bestemt i lov eller på annen måte,
delegere myndighet til rådmannen jf kommuneloven § 13-1 nr.6..

5.3

Hovedutvalgets innstillende myndighet til kommunestyret.

a) Hovedutvalget innstiller til kommunestyret i følgende saker som angår alkohol- og
skjenkepolitikk:

1
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Tildeling av enkelte skjenke- og salgsbevillinger, med tilhørende
serveringsbevilling jf. kommunestyrevedtak av 2.5.2016. sak 60/16.
Alkoholpolitisk handlingsplan.

b) Saker av stor prinsipiell betydning innfor hovedutvalgets saksområde.
c) Planer, reglementer og retningslinjer av prinsipiell betydning innenfor
hovedutvalgets saksområde.
d) Sluttbehandling av lokale forskrifter innenfor hovedutvalgets saksområde.
e) Uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende innenfor hovedutvalgets
eget saksområde når disse er av en slik betydning at de skal vedtas av
kommunestyret.

5.4 Hovedutvalgets innstillende myndighet til formannskapet.
Hovedutvalget for helse og omsorg har innstillingsmyndighet til formannskapet i
følgende saker:
a)

b)

Igangsetting av nye tiltak innenfor hovedutvalgets saksområde, når dette
binder kommunen utover det som er lagt til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak.
Inngåelse av avtaler innenfor hovedutvalgets saksområde når dette gir
økonomiske forpliktelser utover det som er lagt til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak.

Hvis saker behandles i to eller flere hovedutvalg, og det fattes ulike vedtak skal
saken behandles i formannskapet uavhengig av saksområdet. I slike tilfeller er det
rådmannen som innstiller til formannskapet. Formannskapet orienteres om
vedtakene i hovedutvalgene og i rådene. Formannskapets vedtak er innstilling til
kommunestyret.
Dersom hovedutvalgene fatter likelydende vedtak, er det dette vedtaket som er
innstilling til formannskapet.

6.0 Delegering av myndighet til hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker.
6.1 Hovedutvalgets saksområder.
a) Plan- og byggesaker.
b) Klima- og miljøspørsmål.
c) Miljøforvaltning
1
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d) Landbrukssaker.
e) Skogbrukssaker.
f) Friluftslivsaker
g) Viltforvaltning.
h) Samferdsel.
i) Kloakkanlegg.
j) Vannforsyning.
k) Renovasjon.
Hovedutvalget fatter endelig vedtak innenfor disse saksområdene så lenge ikke
myndighet er lagt til rådmannen eller andre organer.

1
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6.2 Øvrig myndighet
6.2.1 Hovedutvalget vedtar planer, reglementer og retningslinjer innenfor
hovedutvalgets saksområde når disse ikke er av prinsipiell betydning, med unntak av
fagplaner som ikke har økonomiske konsekvenser, jf. 10.5.1 a)
6.2.2 Hovedutvalget er kommunens høringsorgan på eget saksområde og gis
fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende når disse
ikke er av en slik betydning at de bør vedtas av kommunestyret.
6.2.3 Hovedutvalget har myndighet til å legge forskrifter innenfor eget saksområde på
høring.
6.2.4 Hovedutvalget har ikke anledning til å gi lederen eller et arbeidsutvalg
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, jf. Kommuneloven § 5-7 fjerde
ledd.
6.2.5 Hovedutvalget ivaretar eierskapsfunksjonen for kommunale og interkommunale
selskaper innenfor sitt saksområde, jf. Kommunestyrevedtak av 15.2.2016, sak
11/16.
6.2.6 Hovedutvalget kan, når ikke annet er bestemt i lov eller på annen måte,
delegere myndighet til rådmannen jf kommuneloven § 13-1 sjette ledd..
6.2.7 Hovedutvalget gis fullmakt som førsteinstans i saker som angår klage på
administrative vedtak fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven. Fullmakten
gjelder kun følgende saker:


Dispensasjonssaker



Saker der skjønnsutøvelse ligger til grunn for det administrative vedtaket.

6.2Hovedutvalgets innstillende myndighet til kommunestyret.
Hovedutvalget innstiller til kommunestyret i følgende saker:
a) Saker av stor prinsipiell betydning innfor hovedutvalgets saksområde.
b) Planer, reglementer og retningslinjer av prinsipiell betydning innenfor
hovedutvalgets saksområde.
c) Sluttbehandling av lokale forskrifter innenfor hovedutvalgets eget saksområde.
d) Uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende innenfor hovedutvalgets
eget saksområde når disse er av en slik betydning at de skal vedtas av
kommunestyret.

1
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6.3Hovedutvalgets innstillende myndighet til formannskapet.
6.3.1 Hovedutvalget skal som fagpolitisk utvalg innstille kommuneplanens arealdel til
formannskapet.

1
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6.3.2 Hovedutvalget har innstillingsmyndigheten til formannskapet i følgende saker:
a) Igangsetting av nye tiltak innenfor hovedutvalgets saksområde, når dette
binder kommunen utover det som er lagt til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak.
b) Inngåelse av avtaler innenfor hovedutvalgets saksområde når dette gir
økonomiske forpliktelser utover det som er lagt til grunn for kommunestyrets
budsjettvedtak.
Hvis saker behandles i to eller flere hovedutvalg, og det fattes ulike vedtak skal
saken behandles i formannskapet uavhengig av saksområdet. I slike tilfeller er
det rådmannen som innstiller til formannskapet. Formannskapet orienteres om
vedtakene i hovedutvalgene og i rådene. Formannskapets vedtak er innstilling til
kommunestyret.
Dersom hovedutvalgene fatter likelydende vedtak, er det dette vedtaket som er
innstilling til formannskapet.

6.4 Delegering av myndighet innenfor saksområdet viltforvaltning.
Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak i prinsipielle saker innenfor
saksområdet viltforvaltning til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker.
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgi uttalelser og fatte vedtak i saker som
ikke er prinsipiell betydning til viltnemdas arbeidsutvalg.
Viltnemdas arbeidsutvalg innstiller direkte til hovedutvalget for miljø-, plan og
byggesaker.

7.0 Delegering av myndighet til administrasjonsutvalget
7.1 Generelt
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av saker som
gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er
opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-11 første ledd.. Regler for
medbestemmelse i Frogn kommune fremgår av dokumentet «Samhandling mellom
ledere og tillitsvalgte i Frogn kommune», vedtatt av arbeidsmiljøutvalget den 11.
april 2012, sak 16/12.
Administrasjonsutvalget har myndighet til å avgi uttalelser og treffe vedtak i saker
som angår forholdet mellom kommunens som arbeidsgiver og de ansatte, dersom
ikke annet følger av lover, forskrifter, reglementer eller kommunestyrevedtak.

7.2 Innstillende myndighet til formannskapet
Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet på følgende saksområder:
a) Tilsetting av rådmann.
b) Hovedtrekkene i kommunens organisasjon.
c) Overordnede personalpolitiske retningslinjer.
1
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7.0 Delegering av myndighet til kontrollutvalget for omsetning av
alkohol.
Kontrollutvalget for omsetning av alkohol har myndighet til å tildele prikker og inndra
skjenkebevillinger i henhold til bestemmelsene i alkoholloven og alkoholforskriften. I
tillegg avgir kontrollutvalget uttalelser til hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur
i følgende saker:
- Alkoholpolitisk handlingsplan.
- Forskrift om åpnings- og skjenketider for skjenkesteder.
- Forskrift om salgstider for øl og rusbrus.

8.0 Delegering av myndighet til ordfører
8.1 Representant for kommunen
8.1.1 Ordfører eller varaordfører representerer kommunen i de tilfeller der andre ikke
er utpekt:
a) På generalforsamlinger i alle aksjeselskaper kommunen er medeier i og fullmakten
ikke er gitt til andre, eller selskapets vedtekter hindrer det.
b) I representantskap i interkommunale foretak der fullmakten ikke er gitt til andre,
eller selskapets vedtekter hindrer det.
c) Ordføreren kan foreslå kandidater til styreverv i interkommunale, foretak,
kommunalt eide aksjeselskap og i aksjeselskap hvor kommunen har
representanter i styret, etter innspill fra kommunestyret.
d) Som hovedregel møter ordføreren som kommunens partsrepresentant i
rettssaker og lignende, med mindre ordføreren, etter egen vurdering, velger å gi
fullmakt til en annen.
8.1.2 Ordfører er selv generalforsamling i heleide kommunale aksjeselskaper dersom
ikke annet er bestemt

8.2 Ledelse av politisk arbeid
8.2.1 Ordføreren avgjør
a) hvilke høringsuttalelser Frogn kommune skal avgi
b) om høringsuttalelsene skal behandles politiske eller administrativt.
8.2.2 Ordfører har innstillingsmyndighet i saker som omhandler rådmannens lønn og
arbeidsvilkår.
8.2.3 Ordføreren prioriterer og setter opp tidsplan for behandling av politiske saker.
Dette sees på bakgrunn av ordførers ansvar for å lede det politiske arbeidet,
herunder sette dagsorden for formannskap og kommunestyre. Ordfører er ansvarlig
10
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for å være bindeleddet mellom politikk og forvaltning og å følge med på at vedtak blir
fulgt opp. Dersom et vedtak ikke blir fulgt opp er ordfører ansvarlig for å sette dette
på den politiske dagsorden.
8.2.4 Ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til
rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er
inhabil. Den samme bestemmelsen gjelder med hensyn til å gi innstillinger til
folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele
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administrasjonen - er inhabil. Finner ordføreren at det er behov for det, kan han/hun
anmode en annen kommunes rådmann om å forberede saken.

9.0 Delegering av myndighet til interkommunale selskaper
Kommunen er medeier i flere interkommunale selskaper som produserer tjenester for
innbyggerne på kommunens vegne. Hvilke tjenester dette gjelder går frem av
selskapsavtalene for det enkelte selskap.
På disse tjeneste- og saksområdene delegeres myndigheten rett fra kommunestyret
til selskapene.

10.0 Delegering av myndighet til rådmannen.
10.1 Generelt
10.1.1 Rådmannen har fullmakt til å disponere kommunens ressurser i henhold til
planer og innenfor de rammer som kommunestyret, formannskapet eller
hovedutvalgene setter.
10.1.2 Rådmannen leder kommunens kriseledelse. I krisesituasjoner har rådmannen
følgende fullmakter:
a) Disponere inntil 2 millioner kroner til nødvendig hjelp til kriserammede:
Forpleining med videre, skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å
verne liv, verdier, miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av
materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Rammebeløpet kan overskrides
ved påtrengende behov, når bevilgende folkevalgt organ ikke kan
sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler skal så snart som mulig
forelegges formannskapet til godkjenning.
b) Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
I rådmannens fravær delegeres fullmakter videre til den som til enhver tid er utpekt
som rådmannens stedfortreder.
10.1.3 Rådmannen, eller den han utpeker, leder normalt forhandlinger med
eksterne parter om kjøp og salg av kommunal eiendom og større
utbyggingsprosjekter. Ordfører har anledning til å tiltre forhandlingene.
10.1.4 Rådmannen har myndighet til å inngå kontrakter innenfor vedtatte økonomiske
rammer. Både ordfører og rådmannen signerer kontrakter som har en verdi på mer
enn 5 000 000 kr på vegne av kommunen.
10.1.5 Rådmannen har innstillingsmyndighet i kommunens hovedutvalg og øvrige
politiske organer, samt til formannskapet og kommunestyret der
innstillingsmyndigheten ikke er gitt til andre, jf. 4.4, 4.5, 5.3 og 5.4. Rådmannens
innstillingsrett omfatter heller ikke:
- Saker fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget innstiller.
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- Godkjenning av årsregnskap/årsmelding fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF.
Styret i det kommunale foretaket innstiller.
10.1.6 Instruksjonsmyndigheten fra kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og
øvrige politiske organer går gjennom rådmannen, jf. kommuneloven § 13-1 første
ledd..
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Med hjemmel i kommuneloven § 13-1 sjette ledd gis rådmannen fullmakt til å treffe
vedtak i enkeltsaker og saker som etter en konkret vurdering anses ikke å være av
prinsipiell betydning. Saker som regnes for ikke å være av prinsipiell betydning skal
alltid avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, rundskriv, reglementer eller fastsatte
retningslinjer.
10.1.7 Rådmannen kan videredelegere avgjørelsesmyndighet som er gitt i medhold
av § 13-1 internt i administrasjonen, med mindre delegeringsvedtaket uttrykkelig
sier noe annet.
10.1.8 Rådmannen gis myndighet til løpende å foreta tekniske endringer i
delegeringsreglementet og reglement for folkevalgte organer, for eksempel endringer
i henvisning til lovparagrafer.
10.1.9 Rådmannen har myndighet til å avgjøre om kommunale oppgaver/tjenester
skal kjøpes eksternt eller gjennomføres i kommunal regi.

10.2 Delegering av myndighet til rådmannen – personalområdet
Med hjemmel i kommuneloven § 13-1 annet ledd gis rådmannen myndighet
til å treffe avgjørelser i følgende saker
a) Tilsettinger i alle stillinger, med unntak av rådmannen.
b) Overføring/omplassering av arbeidstaker til annen stilling.
c) Oppsigelse, avskjedigelse og suspendering av arbeidstakere med unntak av
rådmannsstillingen.
d) Oppretting og nedlegging av stillinger innenfor budsjettets/handlingsprogrammets
ramme.
e) Omorganisering som ikke berører hovedtrekkene i kommunens organisering.
f) Søknader om permisjon som kan gis i henhold til permisjonsreglementet.
g) Søknader om permisjon som kan gis i henhold til arbeidsmiljøloven.
h) Søknader om permisjon som kan gis i henhold til hovedavtalen.
Det vises for øvrig til reglementer for personalarbeidet i Frogn kommune og
dokumentet «Samhandling mellom ledere og tillitsvalgte i Frogn kommune», vedtatt i
Arbeidsmiljøutvalget den 11.4.2012, sak 16/12.

10.3 Delegering av myndighet til rådmannen – økonomiområdet
10.3.1 Rådmannen har myndighet til:
a) Å foreta avsetning av netto besparelser til enhetsvise disposisjonsfond på
følgende betingelser:
 Kommunens samlede regnskap må ikke gjøres opp med underskudd.
 Forutsetningene og målsetningene i årsbudsjettet/økonomisk handlingsplan er
oppnådd.
 Dersom målene ikke er oppnådd kan besparelsen likevel overføres dersom
manglende måloppnåelse skyldes endrede forutsetninger eller spesielle
forhold.
 Rådmannen kan bare disponere 2 % av merinntekter innenfor den enkelte
enhet uten at dette har medført tilsvarende økte tjenester.
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b) Til å disponere midler på enhetsvise disposisjonsfond.
c) Til å disponere bundne driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av midlene
d) Ved avslutning av driftsregnskapet å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger i
driftsregnskapet som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i
investeringsregnskapet som skal prioriteres finansiert ved overføringer fra drift
e) Til å avskrive konstaterte tap på fordringer og lån
f) Til å ettergi utestående krav på inntil 500 000, samt ettergi krav på morarenter og
innfordringsutgifter.
g) Til å inngå avtale om betalingsutsettelse/nedbetaling under forutsetning av at
kravet er rettslig sikret.
h) Til å fastsette minstebeløpet for innkreving.
i) Til å avslå krav mot kommunen som etter rådmannens vurdering er uten rettslig
grunnlag og klart ikke vil føre fram.
j) Til å inngå forlik i tvister der forliket ikke innebærer økonomiske konsekvenser
«utover advokatsalæret» og ved pengekrav inntil kr. 500 000,-.

10.4 Delegering av myndighet til rådmannen – kommunale eiendommer.
10.4.1 Rådmannen har myndighet:
a) Til å frafalle kommunal pant for lån på parseller mindre enn 100 kvadratmeter.
b) Til å avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når disse ikke
overskrider 200 000,- og det fortsatt er god dekning.
c) Til å frafalle kommunale forkjøpsretter til leiligheter/eiendommer.
d) Til å leie ut kommunale utleieboliger og inngå leiekontrakt etter retningslinjer og
rammer fastsatt av kommunestyret.
e) Til å si opp leiekontrakt og til å begjære utkasting av leieboer i kommunale boliger.
f) Til å representere Frogn kommune som eierrepresentant i borettslag
g) Til å leie ut kommunale lokaler og arealer og fastsette leiesats innenfor det
budsjett eller ramme/retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret.
h) Til å begjære tvangsauksjon som ledd i tvangsinndrivelse når det anses som
nødvendig med tvangsauksjon for å ivareta kommunens interesser.
i) Til å selge parseller på inntil 100 kvadratmeter.
j) Til å kjøpe og selge boligeiendommer i henhold til handlingsprogrammet.
Kommunestyret skal fortløpende holdes orientert om de overdragelsene som foretas.
k) Til å kjøpe og selge kommunale eiendommer/arealer innenfor
handlingsprogrammets ramme, dersom verdien ikke overstiger kr. 2.000 000,-. For
boligeiendommer, se bokstav j).
l) Til å opptre på kommunens vegne i naboforhold.
m) Til å fatte avgjørelser vedrørende kommunens myndighet som grunneier etter
friluftsloven i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning.
n) Til å avgjøre søknad om veirett over kommunal grunn.

10.5 Delegering av myndighet til rådmannen – andre saker
10.5.1 Rådmannen har myndighet til:
a) Til å fastsette fagplaner som ikke har økonomiske konsekvenser eller som av
andre grunner må avklares politisk.
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b) Til å fremforhandle og undertegne utbyggingsavtaler med utbyggere på vegne av
kommunen. Ordfører har anledning til å tiltre forhandlingene (jfr 10.1.3). Både
ordfører og rådmannen signerer kontrakter som har en verdi på mer enn 5 000 000
kr på vegne av kommunen. (jfr 10.1.4)
c) Til på kommunens vegne å vedta avtaler mellom KS og
arbeidstakerorganisasjonene.
d) Til å fastsette kommunens HMS/internkontrollsystem.
e) Til å leie lokaler til kommunal virksomhet innenfor det budsjett eller
ramme/retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret.
f) Til å slette heftelser og servitutter uten økonomiske konsekvenser for kommunen.
g) Til å inngå avtaler om at kommunen skal utføre arbeid for andre mot betaling.
h) Til å anlegge søksmål i saker som ikke gjelder pengekrav og saker av økonomisk
karakter inntil kr. 500 000,-.
i) Til å engasjere prosessfullmektig.i kommunens rettssaker og andre rettslige
spørsmål.
j) Til å gjennomføre kjøp av varer og tjenester innenfor vedtatt økonomiske
rammer. Både ordfører og rådmannen signerer kontrakter som har en verdi
på mer enn 5 000 000 kr på vegne av kommunen. (jfr 10.1.4)
k) Til å avgi høringsuttalelser når ordfører har besluttet at dette skal gjøres
administrativt.
l) Til å avgjøre søknader om tilskudd til de årlige TV-aksjonene.

10.6 Videredelegering av myndighet fra rådmannen
10.6.1 Kommunestyret forutsetter at rådmannen utarbeider og reviderer reglementet
for videredelegering til administrasjonen. Den delegerte myndighetsutøvelsen i
administrasjonen skjer på rådmannens ansvar, som selv avgjør den videre
delegering utover i administrasjonen. Rådmannens delegering går vanligvis bare til
enhetsleder, men med adgang til videredelegering der det ikke er satt en sperre for
dette.
10.6.2 Hvert ledd i delegeringslinjene har ansvar for å kontrollere at de underordnede
ledd utøver sin myndighet i henhold til gjeldende lov og forskrifter, og ellers i samsvar
med vedtatt virksomhetsplan, budsjett og retningslinjer utarbeidet av overordnet
myndighetsorgan.
10.6.3 Rådmannen avgjør selv hvorvidt det skal settes sperrer for videredelegering
eget delegeringsreglement.
10.6.4 Rådmannen kan tilbakekalle delegert myndighet generelt eller for enkelt
anledning.
10.6.5 Rådmannen fastsetter selv nærmere regler for utøvelse av den delegerte
administrative avgjørelsesmyndighet og bestemmer prosedyrer for protokollering av
vedtak, rapportering og kontroll.
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Seiersten
Seierstenveien 1, 1440 DRØBAK

�

Prisant.: kr 22 000 000
Totalpris: kr 22 551 420 inkl. omk.
Primærrom: 225 m²
Eiendomstype: Enebolig
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Gamle presteboligen i Drøbak.
Herskapelig, flott og nydelig. Fjordutsikt.
Gode solforhold. Idyllisk tomt på ca. 5,6
mål.
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Kort om eiendommen

Gamle Presteboligen i Drøbak. En flott, herskapelig og unik
eiendom, som ligger tilbaketrukket på en solrik høyde
omkranset av en stor, idyllisk og selveiet tomt på ca. 5,6 mål.
Boligen har en familievennlig romfordeling, store og luftige
rom, vakre og unike detaljer og gode lagringsmuligheter.
Adresse

Seierstenveien 1, 1440 Drøbak

Prisantydning

kr

22 000 000

Omkostninger

kr

551 420

Totalpris inkl. omk.

kr

22 551 420

Bra/P-rom
Ant. sov.
Tomteareal
Eiendomstype

5
ca. 5 551.70 m²
Enebolig

Eierform

Eiet

Byggeår

1926

Energimerking
For mer informasjon om eiendommen se side 8

4

ca. 326/225 m²
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Velkommen inn
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Informasjon om eiendommen

ADRESSE
Seierstenveien 1, 1440 Drøbak

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 70, bnr. 4 i Frogn kommune. (Ideell andel 1/1.)

PRIS
Prisantydning
Omkostninger
Totalpris inkl. omk.

boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i
BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være
beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede
terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering
tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra
2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om
eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som
primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar
utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen
selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til
dagens bruk.

kr 22 000 000
kr
551 420
kr 22 551 420

AREAL PR. ETASJE

OMKOSTNINGER

Presteboligen
Bruksareal

Dok.avg. til staten, 2.5%: kr 550 000,-

Kjelleretg.etg. BRA: ca. 98 m². Gang, wc-rom og 6 boder.
Takhøyde mellom 204 - 210 cm.

Papirbasert tinglysning:
Tinglysning av hjemmelsdok.: kr 585,-

1.etg. BRA: ca. 117 m². Yttergang, trapperom, kjøkken, wc-rom,
gang, soverom, allrom og 2 stuer, Takhøyde 257 cm.
2.etg. BRA: ca. 111 m². Trapperom, gang, 2 bad, 4 soverom og

Tinglysning av pantedok.: kr 585,Attestgebyr: kr 250,-

kott.
Primærrom

Sum omkostninger: kr 551 420,-

1.etg. P-rom: ca. 117 m². ttergang, trapperom, kjøkken, wc-rom,
gang, soverom, allrom og 2 stuer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett
pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

2.etg. P-rom: ca. 108 m². Trapperom, gang, 2 bad, og 4
soverom.

Boligkjøperforsikring kr 11 500 – 14 300 (valgfritt tillegg)

Sekundærrom
Kjelleretg. S-rom: ca. 98 m². Gang, 6 boder og wc
2.etg. S-rom: ca. 3 m². Kott.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter: kr 14 000 pr. år for 2020
Kommunale avgifter er et stipulert kostandsnivå for en familien
på 4-5 personer. Det er installert vannmåler og kommunale
avgifter er avhengig av vannforbruk.

ANTALL SOVEROM
5
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell
kommentar under «innhold» feltet.

AREAL
BRA/P-rom: ca. 326 m²/225 m²

EIERFORM
Eiet

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av
takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert
2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt

8

34/20 Frogn kommunes kjøp av presteboligen - 20/00068-1 Frogn kommunes kjøp av presteboligen : Salgsoppgave Seierstenveien 1

BOLIGTYPE

INNHOLD

Enebolig

Velkommen til Drøbaks gamle og vakre prestebolig, en flott og
herskapelig villa med store og luftige oppholdsrom, god
takhøyde, samt en familievennlig og spennende romfordeling
med mye sjarm.

PARKERING
Godt med parkeringsmuligheter på eiendommen, det er
oppført garasje på eiendommen, dog i dårlig befatning.

Fra gårdsplassen med garasje og flere biloppstillingsplasser er
det en sjarmerende trappeadkomst med smijernsrekkeverk til
et pent, skjermet og innglasset inngangsparti, som er et flott

TOMT

førsteinntrykk. Innenfor gangen er det en vakker hall med
ekstra god takhøyde og trappeadkomst til boligens andre

Tomteareal er ca. 5 551.70 m² på eiet tomt.

etasje, kjøkken, prestens kontor, samt fløydører inn til boligens
hovedstue som er stor og luftig med peisovn og utgang til

TOMTEBESKRIVELSE
Drøbaks prestebolig er omringet av en stor, flott og idyllisk
selveiet tomt på ca. 5551,7 m² som ligger øverst i
Seierstenveien. Tomten ble skilt ut fra Forsvarets eiendommer i
1926, og presteboligen er plassert på tomtens høyeste punkt
med gode solforhold og flott utsikt over gamle Drøbak og
Oslofjorden, og er opparbeidet med bl.a. gressplen, bed,
busker og trær. Resterende del av tomten skråner mot vest og
er delvis naturtomt med store eiketrær (fredet), busker, mindre
trær og fjell i dagen.
Det er registrert lokalitet med boplass fra eldre steinalder og en
kokegrop fra førromersk jernalder. Den ligger på en flate
mellom berg, rett sørvest for prestegården. Arkeologisk minne,
fredet.
Det er registrert biologisk mangfold på eiendommen, av typen
hule eiker. Må hensynstas ift. Naturmangfoldloven.
Eiendommer ligger innenfor antikvarisk spesialområde for
Drøbak sentrum i Frogn kommune. Kartgrunnlaget viser at
eiendommen er todelt innenfor nevnte plan. Nordlige del av
tomten, hvor presteboligen ligger, samt innkjørsel til tomten,
har reguleringssområde som bolig i reguleringskart.
Resterende tomt, som utgjør mesteparten av tomten, har
reguleringsområde som naturvernområde på land.

BYGGEÅR
Ca. 1926 i følge eier.

terrasse på ca. ca 8 m² med trapp ut til en idyllisk hage.
Boligen har i tillegg eget allrom/bibliotek og egen spisestue
med kleberstensovn, stort kjøkken med egen utgang. Videre er
det fem gode soverom, hvorav det ene i gamle dager var
prestens kontor. De fire andre soverommene ligger i 2.etasje
med hvert sitt innebygde garderobeskap, god takhøyde og
praktisk tilknyttet badene. Det er også en deilig balkong på ca
6,5 m² med utgang fra trappegang i 2.etasje. I tillegg er det to
wc-rom og en full kjeller med god takhøyde innredet med
vaskerom og 6 boder. Det er også gode lagringsmuligheter på
loftet med utlagt gulv.

1.etasje: Yttergang, hall/trapperom, kjøkken, allrom, 2 stuer,
wc-rom, gang og soverom.
2.etasje: Trapperom, gang, 2 bad, 4 soverom og kott.
Kjelleretasje: Gang, wc-rom og 6 boder.
Loft med luke fra gang i 2.etasje. Lagerplass med utlagt gulv.
Garasje med utebod på ca. 33 m².

STANDARD
Eiendommen ble skilt ut fra Forsvarets eiendommer i 1926, og
presteboligen ligger på Seiersten i området der prestegården lå
og er plassert på tomtens høyeste punkt med flotte
utsiktsforhold over gamle Drøbak og Oslofjorden, samt med
gode solforhold. Boligen ble oppført som prestebolig i 1926,
har opp gjennom vært bebodd av prestefamilier og fremstår
lys og velholdt med flere eldre, sjarmerende og vakre detaljer.
Bygningsmassen er av eldre dato, og som jevnlig er
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Informasjon om eiendommen

vedlikeholdt, dog må ny eier påregne kostnader knyttet til
oppgradering/modernisering/vedlikehold for å tilfredsstille
dagens krav til standard.
Innvendig overflater:
Gulv: parkett, fliser, belegg og tregulv
Vegger: malt panel, tapet, malte flater og fliser
Himling: malte flater, malt panel og takplater

Diverse
Plassbygde skapløsninger
Plassbygde hyller
Garderobeskap

Kjøkken
Lyst og stort kjøkken med egen kjøkkeninngang praktisk nær

Naturlig avtrekk/ventilering i boligen og veggvifte på wc-rom
Brannslange i trappeløp til kjeller

garasjen. Kjøkkenet er godt innredet med over- og underskap i
hvit profilert utførelse, samt gode benkeflater. Innredningen er
takhøy med benkeplate i tre, flisfelt over benk, oppvaskkum,

Utstyr
Vegghengt varmepumpe i trapperom

kjøkkenvifte og integrerte hvitevarer som platetopp og komfyr.
Uttak og avsatt plass til kjøleskap og oppvaskmaskin.
Stuer
Stuens fine vindusflater og den ekstra gode takhøyden ivaretar
en fint og naturlig dagslys, mens peisovnen fra Contura gir
rommet en varm og god stemning utover kvelden. Fra
hovedstuen er det pene fløydører i glass til en solrik, skjermet
og sydvestvendt terrasse. Innenfor hovedstuen ligger en
koselig og intim dagstue - perfekt som bibliotek og en stille
sone. En eldre og vakker fløydør skiller hovedstuen fra
spisestuen. Spisestuen er stor og romslig med god plass til å
dekke langbord, og er utstyrt med en lekker klebersteinsovn,
som luner godt og gir en ekstra hyggelig stemning til hyggelig
selskap og ulike måltider.
Bad/wc-rom/vaskerom
Presteboligen har to bad, to wc-rom og eget vaskerom.
Badene ligger i boligens 2.etasje, er flislagte med gulvvarme,
og ligger tilknyttet fire av de fem store soverommene.
Hovedbadet er kombinert vaskerom, flislagt i lyse og delikate
farger med opplegg for vaskemaskin, og for øvrig innredet
med servantskap med servant, speil, badekar og hyller. Det
andre badet er innredet med servantskap, servant, speil, vegghengt toalett og dusj med glassdører.
Gjestetoalett ligger praktisk plassert med adkomst fra hallen og
ved det femte soverommet, som fra gamle dager var prestens
kontor. Wc-rommet er innredet med servant og wc.

10

Vaskerom
I boligens kjeller er det eget vaskerom med utslagsskum og
Høiax varmtvannsbereder, samt eget wc-rom innredet med
servant og toalett.

Utekran
Sikringsskap med automatsikringer, plassert i trappegang i
2.etasje

BELIGGENHET
Gamle Presteboligen på Seiersten i Drøbak er en stor og flott,
herskapelig og unik villa med en familievennlig romfordeling,
store og luftige rom, ekstra god takhøyde, samt vakre eldre
detaljer. Det sies at eiendommen ble skilt ut fra Forsvarets
eiendommer i 1926, og at presteboligen er fra tidlig 1900
tallet. Boligen fremstår godt vedlikeholdet, og er i senere tid
stedvis oppgradert. Eiendommen har en særdeles god og
sentral beliggenhet og boligen ligger skjermet til på en høyde,
fredelig og nydelig omringet av en stor og idyllisk hage, i et av
Drøbaks flotte villaområder, et område der folk trives godt og
blir lenge. Her er det både gode solforhold, fin utsikt til
Oslofjorden og rusleavstand ned til idylliske Drøbak sentrum.
Solrike utefasiliteter og store vindusløsninger ivaretar lys- og
utsiktsforholdene på en fin måte. Eiendommen er på drøye 5,5
mål, sydvestvendt beliggende på en høyde og idyllisk
opparbeidet med skjermende beplantning, gressplenarealer,
trær, fjell i dagen, gruslagt gårdsplass, samt naturtomt hvor
man av og til får besøk av rådyr. Det er parkering i enkel
garasje, samt flere biloppstillingsplasser på tomten.
Tilgang til friområder:
Bor man på Seiersten er det nærhet til strand og sjø, samt kort
vei til Seierstenmarka som byr på flotte turstier/lysløype hele
året. Drøbak har et bredt idrettstilbud for barn, unge og
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voksne. Det er blant annet nytt idrettsanlegg på Seiersten med
kunstgressbane, friidrettsbane og treningssenter med
svømmehall, skatepark mm. Området er et fint utgangspunkt
for turer innover i Seierstenmarka, hvor lysløype prepareres for
langrenn om vinteren. Håndballhall både på Seiersten og
Måna. 18-hulls golfbane på Belsjø, tennisanlegg på Heer,
ridesenter på Elle, Treningssenter på Dyrløkke m.m.
Badeparken i Drøbak er en perle. Her er det båthavn,
sandstrand, svaberg, en flott gresslette med volleyballbane,
lekeanlegg med husker, sklier og springvann.

BARNEHAGE/SKOLE/FRITID
Skolekrets: Drøbak skole og Seiersten ungdomsskole ligger
med ca. 2 minutters gange fra eiendommen. Drøbak
Montesorri barneskole og ungdomsskole ligger med kort
gangavstand fra eiendommen..
Eiendommen ligger i populært boligstrøk med gangavstand til
skole og barnehage.

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON

Barnehager og skoler:
Nærmeste barnehage er Solgry, Ullerud og Tertitten, samt
Drøbak barneskole ligger med ca. 1 min. gange fra boligen.

Eiendommen ligger med kort gangavstand, ca. 2 minutter, til
bussforbindelse.

Ungdomsskole på Seiersten og Dyrløkkeåsen. Videregående
Skole på Måna. I tillegg tilbyr Drøbak Montessori
undervisningsalternativ for barn og ungdom i alderen 3-15 år,

BYGGEMÅTE

som ligger et steinkast unna eiendommen.

Bygget er antatt fundamentert med støpt grunnmur i
tegl/naturstein på fast grunn. Trebjelkelag i etasjeskille.

Offentlig kommunikasjon:
Det er meget god busskommunikasjon til Oslo, og nærmeste
bussholdeplass ligger ca. 2 min. gange fra eiendommen.

Yttervegger i antatt plank/treverk med utvendig panelkledning.
1 - og 2 - lags vinduer med trekarmer. Tretak tekket med
takstein.

Ekspressbussen til Oslo tar ca. 40-45 min.
Det foreligger tilstandsrapport utført av takstmann Thomas
Shopping:
Fra eiendommen er det gangavstand til trivelige Drøbak
Sentrum (ca. 5 min. gange) med et sjarmerende torg og

Haugan datert den 14. mai - 2020.
Tilstandsgrader 2 og 3 er gitt over alle vurderte elementer ved
boligen.

diverse torghandel, spennende interiør- og klesbutikker, post i
butikk, Grønthuset med friskt utvalg av frukt og grønt, bakerier,

TG3:

kafeer, restauranter, kunstgallerier, kino, båthavn med mer.
Øvrig servicetilbud på handelssenteret Amfi Drøbak City på
Dyrløkke.

BEBYGGELSE
Eiendommen består av en enebolig og en frittstående garasje
med utebod.

ADKOMST
Fra Oslo: følg Osloveien (FV 152) mot Drøbak Sentrum, forbi 7eleven og Seiersten idrettsanlegg. Sving så av til høyre inn
Grandeveien og eiendommen ligger til venstre på en høyde
etter ca. 30 meter.

Vinduer - TG er gitt med tanke på alder, observasjoner og
normalt forventet brukstid.
Bad/våtrom er av noe eldre dato. Varierende fall på
baderomsgulvene. Sprukne fliser, samt flisbom flere steder.
Påregnelig med modernisering/oppussing av badene.
Garasje - Vippeport er ødelagt, og kan ikke åpnes. TG angitt på
bakgrunn av visuelle observasjoner, registreringer, og alder.
TG2:
Grunnmur/yttervegg - Synlig saltutslag i grunnmur. Det ble
utført fuktsøk, med noe fuktindikasjon i grunnmur - TG er gitt
med tanke på alder, observasjoner og normalt forventet
brukstid.
Drenering, ytterdører, takkonstruksjon, kjøkkeninnredning,
sanitærinstallasjoner og fast inventar - TG er gitt med tanke på
alder, observasjoner og normalt forventet brukstid.
Innvendig gulv og vegger - TG er gitt med tanke på
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ovennevnte visuelle observasjoner.
Innvending himling - TG er gitt med tanke på ovennevnte
visuelle observasjoner, samt alder overflater.
VVS - TG er gitt med tanke på alder, observasjoner.

MODERNISERINGSARBEIDER

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger
og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Modernisert/påkostet år 2015
Ny inngangsdør og terrassedør ca 2015.

boliger har feil, men de færreste har mangler etter
avhendingsloven.

iflg. kommunen. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5)
utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før
1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og

Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være

omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr
imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at
eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å
sette seg grundig inn i opplysningene som gis i

Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge
og kreve omsøkt etter dagens regelverk.

salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås.
Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke
en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje,
aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer

Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser
knyttet til dette.

HVITEVARER

tilstanden gradvis.

Alle hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Disse leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell

Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har

gjenværende leverandørgaranti.

begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig
avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser
må forventes og aksepteres.

OPPVARMING

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake

Vegghengt varmepumpe i trapperom. Elektrisk oppvarming

eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på
avtalen.

med panelovner supplert med peis/vedovner, Klebersteinsovn
i stue, Contura peisovn i stue og vedovn i kjeller.

Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som
kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du
reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor
boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Informasjon strømforbruk: Antatt årlig strømkostnader er ca. kr.
40.000,- pr år. ut fra et stipulert forbruk på ca 38-45.000 kwt.

INFO ENERGIKLASSE

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2
måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget
mangelen.

Denne bolig er energimerket. På en skala fra A til G, der A er
best, har denne bolig oppnådd orange G (en normalbolig vil
gjerne ligge i området C-F). Kopi av energiattest kan fås ved
henvendelse til megler.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet der det er
tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager
forhold du mener kan være en mangel.

ADGANG TIL UTLEIE
Bolig med en boenhet som fritt kan leies ut i sin helhet. Deler
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av boligen kan også leies ut, forutsatt at det er en del av
boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for varig
opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som en
selvstendig boenhet.

KONSESJONSPLIKT

sikrer større forutsigbarhet og tydelighet når det gjelder
kulturminnenes verneverdier og kulturminnefaglige prinsipper,
og den fremtidige utviklingen av området.
I eksisterende reg.plan, samt i pågående utarbeidelse av reg.
plan, er tomten todelt, og har som formålsområde bolig
(område hvor presteboligen og innkjørsel er), og
naturvernomåde på resterende tomt.

Grunnet tomtens størrelse må ny eier søke om
konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

VEI, VANN OG AVLØP

Egenerklæring blir behandlet i kommunen og tinglyses ved
overskjøting av eiendommen.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle

BO- OG DRIVEPLIKT
Nei

REGULERING
Reguleringsplaner
Id 086-2400
Navn ANTIKVARISK SPESIALOMRåDE
Ikrafttredelse 13.11.2000

eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har
private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen
regning. For ytterligere opplysninger om de private
stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI
Primærverdi: Kr 2 073 579 for 2018.
Sekundærverdi: Kr 7 464 884 for 2018.
Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn.

Delareal 987 m²
Formål Boliger
Delareal 4 532 m²
Formål Naturvernområde på land
Delareal 5 536 m
Formål Bevaringsområde
Feltnavn Antikvarisk spesialområde
Id 086-3000
Delarealer Delareal 17 m²
Formål kjørevei
Nye planarbeider/reguleringsplaner
Planarbeider er igangsatt for fastsetting av områderegulering
av gamle Drøbak. Hovedformålet med ny områderegulering er
å styrke bevaringen av den gamle trehusbyen i indre Oslofjord
gjennom kommunens arealforvaltning. I tillegg er det viktig å
ta vare på verdifulle kulturminner fra det 20.århundre og fram
til i dag, og belyse utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak.
Hensikten med områdeplanen er å få et styringsverktøy som
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A

Andre opplysninger

VISNING
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant
annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte
kjøpere gjør en nærmere avtale med megler.

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
HANDELEN – HVITVASKINGSLOVEN
I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å
gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle
rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant
annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring
av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om
hvitvasking eller terrorfinansiering.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil.
Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse
av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må
akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av
akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp
mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan
bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller

meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper.
Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen
mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke

budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og
kan formidles av megler.

bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres
ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at

OVERTAKELSE

meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket
overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige
transaksjoner til Økokrim.

EIER

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er
forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige
transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler
om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

BUDGIVNING
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte
visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om
budgivning.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold,
opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig
til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til
selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere
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seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende
skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger
og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver
og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk
budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen
godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App’er i
forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Opplysningsvesenets Fond

HEFTELSER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter
som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny
hjemmelshaver:
14.01.1952 - Dokumentnr: 131 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3022 Gnr:70 Bnr:1
09.10.1984 - Dokumentnr: 9628 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3022 Gnr:70 Bnr:73
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN
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09.10.1984 - Dokumentnr: 9629 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3022 Gnr:70 Bnr:74
01.01.2020 - Dokumentnr: 1829008 - Omnummerering ved
kommuneendring
Tidligere: Knr:0215 Gnr:70 Bnr:4
Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved
inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper.
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av
kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Kjøper har ikke anledning til å bruke navnet «prestegård» eller
avledninger av dette som kjennetegn på den ervervede
eiendommen.

TILSTANDSRAPPORT/TAKST
Tilstandsrapport kr. 22 000 000/18 000 000.
er avholdt den 14.05.2020 av Ing./Takstmann Thomas A.
Haugan AS.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring.

Selger bærer risikoen for at kjøper kan overta boligen uten
andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med i
handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av at det

BOLIGKJØPERFORSIKRING

ikke er heftelser som ikke lar seg innfri.

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring
som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl)
er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser
knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler
(såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne
eiendommen.

oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste
fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning
som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i
vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på
at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver
forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Selger har ikke bebodd eiendommen, og er derfor ikke er kjent
med feil eller mangler utover det som fremkommer av
salgsmaterialet. Da selgers kunnskap om eiendommen på
denne måte er begrenset, oppfordres kjøper til å foreta en
særlig grundig undersøkelse av eiendommen.
Feil fall på badegulv(det største badet).
Lekkasje ned i 1 etg fra det minste badet. Antatt feil i sluk.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen/boligen ikke vil bli
ytterligere ryddet, rengjort eller tømt verken inne eller ute før
overtagelse. Eiendommen overleveres slik den fremstår på
visning, uten at selger vil utøve noe arbeid på eiendommen
etter visningen. Dette medfører at f. eks gresset vil ha grodd o.l.
Boligen har vært brukt som prestebolig samt øvrig utleie siden
erverv.

og kr 1200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
Boligselgerforsrikring kan kun tegnes av privatpersoner som
kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller
næringsbygg.

LOVANVENDELSE
Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til
takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra
kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.
Boligen selges i den stand og stilling som den er ved visning,
jfr. lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) § 3-9.
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av
bestemmelsene i lovens kap. 3 enn de som er ufravikelige ved
forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter
avhendingsloven blir med dette redusert for eventuelle mindre
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Andre opplysninger

vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle
kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kap. 3 med unntak av §§
3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen
eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra
selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen
etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe
han burde blitt kjent med ved undersøkelsen, jf. § 3-10. Dette
betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne
ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før
bindende avtale ble inngått.
En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen
tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan
offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter
og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.

AVTALEBETINGELSER
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til
takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra
kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.
Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved
besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg
noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som
er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers
ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for
eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til
profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3
med unntak av § 3-7 og 3-8.
Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen
eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra
selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen
etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe
han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at
kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha
oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før
bindende avtale ble inngått.
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En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen
tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan
offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter
og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.
I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om
oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret
av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for
mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til megler
klientkonto to virkedager før overtakelse.
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Dersom kjøper
ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må
det tas forbehold om dette i bud.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på
at interessenter som henvender seg til megler vil bli registrert
for videre oppfølging.

VEDLEGG
Ingen løse vedlegg, alle vedlegg heftet i salgsoppgaven

FINANSIERING
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en
dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om
dette.

FORSIKRING
Staten er selvassurandør, og det innebærer at staten ikke
forsikrer sin risiko gjennom avtaler med private
forsikringsselskap.
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr
Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler
setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.
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VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å
selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle
markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om
eiendomsmarkedet der du bor.

OPPDRAGSANSVARLIG
Carsten Syvertsen og Gry Grønnern Ekeberg
Eiendomsmegler MNEF - daglig leder
Telefon: 930 53 255 / 950 55 334
E-post: carsten.s@eiendomsmegler1oa.no /
gry.e@eiendomsmegler1oa.no
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Entré og stor trappehall

34/20 Frogn kommunes kjøp av presteboligen - 20/00068-1 Frogn kommunes kjøp av presteboligen : Salgsoppgave Seierstenveien 1

19

34/20 Frogn kommunes kjøp av presteboligen - 20/00068-1 Frogn kommunes kjøp av presteboligen : Salgsoppgave Seierstenveien 1

�

20

Store, lyse og åpne stuer
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Lyst og delikat kjøkken
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Fem gode soverom
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To flislagte bad
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Utendørs
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Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
42
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Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
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Opplysningsvesenets fond
En av landets største grunneiere selger bolig
Opplysningsvesenets fond (Ovf) er en av landets største grunneiere
med ca. 600 eiendommer fordelt på 357 kommuner i 19 fylker.
Ovf eier prestegarder med betydelige jord-, skog og andre arealer,
med tilhørende bygninger hvorav mange er fredet. Dertil kommer
finanskapital, og fondets forretningsområder er innenfor eiendom,
kraft og kapitalforvaltning.
Fondet ble opprettet i 1821 og er hjemlet i Grunnloven § 116.

Prestegardene har en lang historie
Prestegardenes historie går tilbake til middelalderen og er nær knyttet til
kirkehistorien. Prestegardene, både gjennom prestefamiliene som har bodd der
og gjennom eiendommenes sentrale plassering, representerer en lang tradisjon
og har satt viktige spor både i lokal og i nasjonal sammenheng. For eksempel har
Bjørnstjerne Bjørnson vokst opp på Nesset prestegard og Henrik Wergeland og
Camilla Collett på Eidsvoll prestegard.
Boplikt for prester ble innført i 1687 av kong Christian V. I 2015 opphørte denne
boplikten, noe som utløser økt salg av presteboliger. Både nyere boliger i boligfelt og
eldre boliger med store historiske bygninger og tunanlegg kan etter hvert komme for
salg.
Vil du vite mer om Opplysningsvesenets fond, se: ovf.no

To eiendommer som illustrerer prestegardshistorien, Gildeskål prestegard i Nordland og Lesja prestegard i Oppland.
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Endelig klar for budrunde?
Søk boliglån på
sparebank1oa.no
på 1-2-3
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HELP Boligkjøperforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.
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Budskjema

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

Seierstenveien 1, 1440 Drøbak
Gnr. 70, bnr. 4 i Frogn kommune (Ideell andel 1/1.)
Oppdragsnr: 5150200038 / Gry Grønnern Ekeberg
Bud stort kroner
Skriver kroner 				

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold
/

Ønsket overtagelsesdato

Akseptfrist

/

kl.

:

FINANSIERINGSPLAN
Lån i

v/ 		

tlf.

kr

Lån i

v/		

tlf.

kr

Egenkapital i

v/		

tlf.

kr

Finansiering kr

bekreftet av 		

Dato/kl.
ja

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1		

nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser
som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på EiendomsMegler 1.no og
FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig
ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn 		

Navn

Personnr.

-

Personnr.

Tlf.

Mobil

Tlf.		Mobil

E-post

E-post

Adresse 		

Adresse

Postadr. 		

Postadr.

Sted

Dato

Sted

-

Dato

Underskrift 		

Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Drøbak, Postboks 198, 1441 Drøbak, T 480 14 810, E firmapost.drobak@eiendomsmegler1oa.no
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Nå kan du gi bud med et tastetrykk

Gå inn via knappen
«gi bud» på
eiendommen du
vil gi bud på.

DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:
•
•

Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på
Legg inn bud

Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste.
Ring gjerne megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg
orientert om bud fra andre potensielle kjøpere.
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Les før du gir bud

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet,
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om
eiendomsmegling § 6–3 og § 6–4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbruker
myndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser
og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud
til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter esignatur, eksempelvis BankID eller
MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger
som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansierings
plan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold
som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig
ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før for
beholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.

Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er
for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig
måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver
å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle
forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor
budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes
gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås
av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt
til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer
samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom
budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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Ditt nye hjem?

Drøbaks gamle prestebolig, herskapelig, flott og nydelig.
Fjordutsikt. Gode solforhold. Idyllisk tomt på ca. 5,6 mål.
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Kontakt

Gry Grønnern Ekeberg
Eiendomsmegler
Telefon 95055334
Epost gry.e@eiendomsmegler1oa.no

EiendomsMegler 1 Drøbak
Org. nr. 833 384 252
Postboks 198
1441 DRØBAK
Telefon 480 14 810
www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 5150200038

Salgsoppgaven er sist oppdatert 28.05.2020
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 35/20

Oppfølging av kommunestyrevedtak - Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00045-9
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt 2.tertialrapport 2020 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF så snart denne foreligger.
Vedlegg:
Saksutskrift KST sak 64-20 Forventningsbrev fra kommunestyret til Drøbak Frogn
Idrettsarena KF, Saksutskrift KST sak 61-20 Årsregnskap og årsberetning 2017,
2018 og 2019 Drøbak Frogn Idrettsarena KF, Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak
Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019
Øvrige dokumenter som ligger på saken:
Dato
15.06.2020

Utvalg
Kommunestyret

Saks nr.
61/20

15.06.2020

Kommunestyret

62/20

15.06.2020

Kommunestyret

63/20

15.06.2020

Kommunestyret

64/20

15.06.2020
15.06.2020

Kommunestyret
Kommunestyret

71/20
72/20

Sakstittel
Årsregnskap og årsberetning 2017, 2018
og 2019 Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Tertialrapport nr. 1 2020 fra Drøbak Frogn
Idrettsarena KF
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - oppfølging
av del 3 av kommunestyrevedtak 14/20 30.3.2020.
Forventningsbrev fra kommunestyret til
Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Regnskap og årsmelding 2019, sak
1. Tertialrapport 2020, sak

Arkivsak nr.
20/00778
20/01121
19/03084
19/03084
19/00834
20/01101

SAKSUTREDNING:
Lovgrunnlag
Kommuneloven § 14-5 tredje ledd
Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b)
Fakta i saken
Kommunestyret vedtok 15.06.2020 i sak 64/20 Forventningsbrev fra
kommunestyret til Drøbak Frogn Idrettsarena KF følgende (utdrag):
2) En budsjettramme som angir forventede driftsutgifter, driftsinntekter og årsresultat, fordelt
på hhv. bad, trening og kafé. Dersom det er aktuelt med investeringer i 2021 skal det også
settes opp et investeringsbudsjett med tilhørende forslag til finansiering.
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Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget behandlet 03.06.2020 sak 26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF Årsregnskap 2019 - Ny behandling.
På bakgrunn av behandlingen utarbeidet kontrollutvalget en omforent uttalelse til
regnskapet som ble oversendt kommunestyret for den videre behandling av saken.
Kontrollutvalgets uttalelse følger vedlagt.
Kommunestyret vedtok 15.06.2020 i sak 61/20 Årsregnskap og årsberetning 2017,
2018 og 2019 Drøbak Frogn Idrettsarena KF følgende:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2017 og 2018 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF
2. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF
3. Det regnskapsmessige merforbruket i 2019 vurderes i forbindelse med Frogn kommunes
årsregnskap for 2019

VURDERING
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 15.06.2020 i sak 64/20 Forventningsbrev
fra kommunestyret til Drøbak Frogn Idrettsarena KF skal KF-et spesifisere
budsjettrammen, herunder forventede driftsutgifter, driftsinntekter og årsresultat
fordelt på henholdsvis bad, trening og kafé.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er usikker på om kommunestyrets vedtak har tilbakevirkende kraft, dvs.
om kommunens forventninger til budsjett også vil gjelde for regnskapsåret 2020.
Sekretariatet er av den formening at en i denne forbindelse bør legge frem
2.tertialrapport for KF-et for kontrollutvalget høsten 2020.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
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Frogn kommune

Saksutskrift
Forventningsbrev fra kommunestyret til Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/03084-13
Anne Lise Larsson

Saksgang
1 Kommunestyret 2019-2023

Møtedato
15.06.2020

Saknr
64/20

Kommunestyrets behandling 15.06.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 15.06.2020:
Frogn kommunestyre forventer at arbeidet med budsjett, regnskap og årsberetning for
Drøbak Frogn Idrettsarena KF i 2020-2021 skjer i tråd med kommuneloven kapittel 14
og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner m.v.
Tidsplan for arbeidet med budsjett/regnskap/årsmelding:
1. september 2020: Frist for avklaring av transaksjoner mellom foretak og
basisorganisasjon i 2021.
10. september: Styrets frist for innsending av forslag til budsjettramme for 2021
10. september: Styrets frist for rapportering 2. tertial 2020
2. november: Kommunestyret behandler rapport for 2. tertial 2020. Eiermøte for
foretaket. Styrets leder presenterer forslag til budsjettramme for foretaket.
14. desember: Kommunestyret vedtar HP 2021-2023, herunder budsjettrammer og
fullmakter for foretaket i 2021.
15. februar: Styrets frist for avleggelse av årsregnskap 2020
Ca 7. mai (endelig dato ikke fastsatt): Styrets frist for rapportering 1. tertial 2021
Juni (endelig dato ikke fastsatt): Kommunestyrets behandler
 Tertialrapport 1. tertial 2021
 Årsregnskap/årsmelding for foretaket for 2020.
 Forventningsbrev for 2021-2022.
 Valg av styre (halvparten).
Det avholds eiermøte for foretaket. Styrets leder presenterer årsregnskap og
årsberetning
Månedsrapportering skal skje i hht. rutine for enhetenes rapportering.
Oversendelsen av forslag til budsjettramme:

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Styrets oversendelse av forslag til budsjettramme skal inkludere:
1) En redegjørelse for hvordan foretaket i 2021 skal oppnå målene som er definert i
vedtektenes § 4:
a) Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud
som understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av
alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som
tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal
ha både lyst til og råd til å bruke Bølgen bad- og aktivitetssenter. Tilbudet
utvikles i takt med nye behov.
b) Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en
forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader,
minimum skal gå i null. For treningssentervirksomheten skal det stilles krav
om årlig avkastning.
2) En budsjettramme som angir forventede driftsutgifter, driftsinntekter og
årsresultat, fordelt på hhv. bad, trening og kafé. Dersom det er aktuelt med
investeringer i 2021 skal det også settes opp et investeringsbudsjett med
tilhørende forslag til finansiering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 19.juni 2020

Anne Lise Larsson

Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn kommune
Vår ref.: 19/03084
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Tidligere behandlinger

Rådmannens innstilling:
Frogn kommunestyre forventer at arbeidet med budsjett, regnskap og årsberetning for
Drøbak Frogn Idrettsarena KF i 2020-2021 skjer i tråd med kommuneloven kapittel 14
og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner m.v.
Tidsplan for arbeidet med budsjett/regnskap/årsmelding:
1. september 2020: Frist for avklaring av transaksjoner mellom foretak og
basisorganisasjon i 2021.
10. september: Styrets frist for innsending av forslag til budsjettramme for 2021
10. september: Styrets frist for rapportering 2. tertial 2020
2. november: Kommunestyret behandler rapport for 2. tertial 2020. Eiermøte for
foretaket. Styrets leder presenterer forslag til budsjettramme for foretaket.
14. desember: Kommunestyret vedtar HP 2021-2023, herunder budsjettrammer og
fullmakter for foretaket i 2021.
15. februar: Styrets frist for avleggelse av årsregnskap 2020
Ca 7. mai (endelig dato ikke fastsatt): Styrets frist for rapportering 1. tertial 2021
Juni (endelig dato ikke fastsatt): Kommunestyrets behandler
 Tertialrapport 1. tertial 2021
 Årsregnskap/årsmelding for foretaket for 2020.
 Forventningsbrev for 2021-2022.
 Valg av styre (halvparten).
Det avholds eiermøte for foretaket. Styrets leder presenterer årsregnskap og
årsberetning
Månedsrapportering skal skje i hht. rutine for enhetenes rapportering.
Oversendelsen av forslag til budsjettramme:
Styrets oversendelse av forslag til budsjettramme skal inkludere:
1) En redegjørelse for hvordan foretaket i 2021 skal oppnå målene som er definert i
vedtektenes § 4:
a) Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud
som understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av
alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som
tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal
ha både lyst til og råd til å bruke Bølgen bad- og aktivitetssenter. Tilbudet
utvikles i takt med nye behov.
b) Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en
forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader,
minimum skal gå i null. For treningssentervirksomheten skal det stilles krav
om årlig avkastning.
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2) En budsjettramme som angir forventede driftsutgifter, driftsinntekter og
årsresultat, fordelt på hhv. bad, trening og kafé. Dersom det er aktuelt med
investeringer i 2021 skal det også settes opp et investeringsbudsjett med
tilhørende forslag til finansiering.

Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2019-2023 30.03.2020 Drøbak Frogn idrettsarena KF_
Samhandling og rolleavklaring mellom kommunestyret, kommunens basisorganisasjon
og foretaket
Vedtekter revidert 30.3.2020
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Ordfører har bedt rådmannen legge frem en sak med forslag til forventningsbrev for
Drøbak Frogn Idrettsarena KF for 2020-2021. Forventningsbrevet er delvis en
oppfølging/konkretisering av deler av vedtaket i kommunestyresak 14/20 av den 30.
mars. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar det foreslåtte forventningsbrevet.
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i sak 14/20 prinsipper og rutiner for eierstyring av Drøbak Frogn
idrettsarena. Dette inkluderer blant annet rutiner for behandling av foretakets
budsjettrammer, økonomirapporter og årsregnskap/årsberetning. Saksutskriften fra
behandlingen følger vedlagt.
Ordfører har i etterkant bedt rådmannen om å legge frem en sak der kommunestyret
vedtar et forventningsbrev som skal oversendes foretaket.
Forventningsbrevet skal klargjøre hvilke forventninger kommunestyret har til foretaket
både for høstens budsjettprosess og tiden frem mot neste eiermøte i juni 2021.
Forventningsbrevet er en ytterligere konkretisering av romertall II i vedtaket, sak 14/20. I
tillegg kan eierne i forventningsbrevet, dersom ønskelig, stille andre forventninger enn
rent økonomiske.
Gjennom flere år har eierkommunene, som et ledd i eierstyringen, sendt
forventningsbrev til de interkommunale selskapene i Follo. Forslaget til forventningsbrev
til Drøbak Frogn Idrettsarena KF har hentet viktige elementer fra disse
forventningsbrevene.
§ 4 i vedtektene er foretakets «formålsparagraf» og definerer hvilke krav og
forventninger eier stiller til foretaket.
«Foretaket skal drifte Bølgen bad- og aktivitetssenter (badeanlegget og
treningssenteret) og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark.
Foretaket ivaretar ikke eier og forvalterrollen av bygg og anleggsmassen. Dette ivaretas
av kommunens basisorganisasjon.
Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som
understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og
funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler,
frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal ha både lyst til og råd til å bruke
Bølgen bad- og aktivitetssenter. Tilbudet utvikles i takt med nye behov.
Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig
måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null. For
treningssentervirksomheten skal det stilles krav om årlig avkastning.
Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret».
Alternativer:
1) Som innstillingen
2) Som innstillingen med følgende endringer
………………..
………………..
………………..
3) Kommunestyret sender ikke forventningsbrev til Drøbak Frogn Idrettsarena KF
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Økonomiske konsekvenser:
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Formålet er primært å styrke
eierstyringen og samhandling mellom kommunestyret og foretaket. Totalt sett vil dette
ha positive konsekvenser for økonomistyringen i Frogn kommune.
Uttalelse fra foretaket:
Saken er oversendt styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF for uttalelse. En eventuell
uttalelse vil foreligge før kommunestyremøtet den 15. juni.
Vurdering:
I etterkant av kommunestyremøtet den 30.3 har administrasjonen vært i dialog med
foretaket. I fellesskap er det blitt utarbeidet et årshjul for samhandling mellom
kommunestyre, foretak og basisorganisasjonen. Årshjulet tar utgangspunkt i fastlagte
frister og rutiner. De fleste tidspunktene i planen er hentet fra årshjulet. Rådmannen gjør
oppmerksom på at enkelte datoer i 2021 ennå ikke er fastsatt. For å få en samlet
oversikt har rådmannen i tidsplanen tatt med valg av styre i kommunestyrets junimøte i
2021. Bakgrunnen for det er at halvparten av styrets medlemmer som ble valgt av
kommunestyret den 18.5 ble valgt for ett år. Det vil derfor uansett være nødvendig å
gjennomføre valg i 2021. Det vil være naturlig å gjennomføre valget i forbindelse med at
sittende styre presenterer årsregnskap/årsberetning for foregående år for
kommunestyret.
I vedtektenes § 4 er det definert to mål for foretaket. Det første målet definerer hvilke
forventninger som stilles mht det kvalitative tilbudet: Foretaket skal gjennom sin drift
sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter god folkehelse for
kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene
til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen.
Folk flest skal ha både lyst til og råd til å bruke Bølgen bad- og aktivitetssenter.
Rådmannen har i sitt forslag til forventningsbrev utelukkende valgt å forholde seg til
målsetningen slik den fremgår av vedtektene og anbefaler at foretaket blir bedt om å
redegjøre for hvordan disse målsetningene kan nås i 2021. Dersom kommunestyret
som eierorgan ønsker å utdype/spesifisere forventninger og krav for 2021, er
rådmannens vurdering at det må være opp til kommunestyret selv å utforme disse.
§ 4 i vedtektene definerer også økonomiske mål for virksomheten. Det forutsettes at
badeanlegget drives på en forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive
kapitalkostnader, minimum skal gå i null. For treningssentervirksomheten skal det stilles
krav om årlig avkastning.
Også her har rådmannen valgt kun å forholde seg til målsetningene i vedtektene og
anbefaler at kommunestyret ber foretaket om å redegjøre for hvordan målene kan nås.
Kommunestyret må selv avgjøre om det skal legges ytterlige føringer for foretakets
forslag til budsjettrammer for 2021, herunder om det skal stilles krav/forventninger til
innsparinger/utgiftsreduksjoner og/eller økte inntekter. Rådmannen anbefaler at
kommunestyret, dersom kommunestyret velger å stille slik krav, ber om en redegjørelse
for hvordan foretaket skal oppfyllet kravet.
Når det gjelder det den rent tekniske utformingen av forslaget til budsjettrammer viser
rådmannen til saksfremlegget til sak 14/20 som inneholdt en tabell hentet fra et notat fra
foretaket sendt inn i forbindelse med HP-prosessen høsten 2019. Rådmannens
vurdering har vært og er fortsatt av den oppfatning at dette er et riktig detaljeringsnivå
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for foretakets forslag til budsjettrammer. Oppsettet viser hovedtall for driftsinntekter,
driftsutgifter og årsresultat, fordelt på virksomhetens hoveddeler: Bad, trening og kafé.
Forslag til budsjettrammer skal også inneholde en investeringsbudsjett med forslag til
finansiering, dersom det er aktuelt med investeringer i 2021.
Konklusjon:
Rådmannens tilrådning er at kommunestyret vedtar forslag til forventningsbrev til
foretaket.
Rådmannen i Frogn 19.05.2020
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:
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Frogn kommune

Saksutskrift
Årsregnskap og årsberetning 2017, 2018 og 2019 Drøbak Frogn
Idrettsarena KF
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00778-1
Siv Katrin Ramskjell

Saksgang
1 Kommunestyret 2019-2023

Møtedato
15.06.2020

Saknr
61/20

Kommunestyrets behandling 15.06.2020:
Kontrollutvalgets leder, Eva Anderssen, redegjorde for kontrollutvalgets behandling av
årsregnskap for Drøbak Frogn Idrettsarena KF.
Forslag:
På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag:
«Saken sendes tilbake slik at spørsmålene kontrollutvalget har til årsregnskapet 2019
kan svares ut før saken på ny legges frem for kommunestyret».
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag ble innstillingen vedtatt
med 16 mot 15 stemmer (16 = 5 AP, 3 V, 2 Frp, 2 SV, 2 SP, 1 PP, 1 Rødt, 15 = 11 H, 3
MDG, 1 Krf)
Kommunestyrets vedtak 15.06.2020:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2017 og 2018 for Drøbak
Frogn Idrettsarena KF
2. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF
3. Det regnskapsmessige merforbruket i 2019 vurderes i forbindelse med Frogn
kommunes årsregnskap for 2019

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 19.juni 2020

Anne Lise Larsson

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Dokumentet er elektronisk godkjent
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Tidligere behandlinger

Styrets innstilling
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2017 og 2018 for Drøbak
Frogn Idrettsarena KF
2. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF
3. Det regnskapsmessige merforbruket i 2019 vurderes i forbindelse med Frogn
kommunes årsregnskap for 2019

Vedlegg:
Årsregnskap 2019
Revisors beretning
Årsberetning 2019
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2018 - justert 08.04.2019
Drøbak Frogn Idrettsarena KF årsberetning 2018 revidert
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2017
Drøbak Frogn Idrettsarnea Årsberetning 2017
Kontrollutvalgets uttalelser 2017 og 2018
Revisors beretning 2017
Revisors beretning 2018
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Styret i foretaket skal hht «Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak» legge frem årsregnskap og årsberetning for
kommunestyret, og legger med dette frem dokumentene for 2019. Styrets tilrådning er
at kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF, samt at det regnskapsmessige merforbruket i 2019 vurderes i
forbindelse med Frogn kommunes årsregnskap for 2019
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok den 30.3.2020 i sak 14/20 «Drøbak Frogn Idrettsarena KF:
Samhandling og rolleavklaring mellom kommunestyret, kommunens basisorganisasjon
og foretaket» følgende:
«Årsregnskap/Årsberetning for regnskapsåret 2019: Styret skal i hht. «Forskrift om
særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak» legge frem årsregnskap og årsberetning. Saken legges frem for
kommunestyret i samme møte kommunens årsregnskap/årsberetning behandles. Styret
innstiller direkte til kommunestyret. Et eventuelt regnskapsmessig mer- eller
mindreforbruk vurderes i samme sak som Frogn kommunes årsregnskap».
Kommunestyret har ikke behandlet årsregnskap og årsberetning for hverken 2017 eller
2018. For å få dette formelt riktig velger styret derfor å legge frem årsregnskap og
årsberetning for begge disse årene til godkjenning.sammen med tilsvarende
dokumenter for 2019. Revisors beretninger og kontrollutvalgets uttalelser for 2017 og
2018 følger også vedlagt.
Styrets behandling av årsregnskap/årsberetning 2019:
Styret i foretaket behandlet saken i sitt møte den 5. mars 2020.
Vedtaket lyder slik:
«Årsregnskap godkjennes med forbehold om eventuelle tilbakemeldinger fra revisor.
Styrets beretning godkjennes av styret på e-post innen 9. mars».
Mailgodkjenning på styrets beretning ble gjort 30. mars.
I tråd med kommuneloven § 9-16 fikk rådmannen anledning til å uttale seg før styret
traff vedtak i saken. Rådmannens uttalelse lyder slik:
«Årsregnskap med beretningen for 2019 gir et oversiktlig bilde av foretakets økonomi
og driftssituasjon for året. Foretaket er i 2019 avhengig av et bidrag fra
basisorganisasjonen på nærmere 15 millioner kroner for å balansere driften (tilskudd og
eventuell dekning av merforbruket). I tillegg dekkes som kjent kapitalutgiftene av
basisorganisasjonen, p.t. utgjør dette ca. 30 millioner kroner pr år når gjenoppbygging i
egen regi inkluderes. Både økonomien i KF-et og kommunens økonomi er utfordrende
med bakgrunn i dette».
Uavhengig revisors beretning:
KMPG har revidert årsregnskapet. Revisors beretning, datert 15.4.2020, følger som
vedlegg til saken. Revisors konklusjon er som følger:
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«Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stilling til Drøbak Frogn
Idrettsarena KF pr. 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge».
Kontrollutvalgets uttalelse:
Det følger av forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollvalg og revisjon § 3 annet ledd
at kontrollutvalget skal uttale seg før kommunestyret gjør sitt vedtak. Frogn
kontrollutvalg hadde saken til behandling i møtet den 6. mai, men utsatte behandlingen
til møtet den 3. juni. Dersom kontrollutvalgets vedtak i saken ikke foreligger på
tidspunktet for utsendelse av sakspapirer til kommunestyret, vil uttalelsen bli ettersendt.
Foretakets formål:
Foretakets vedtekter sier i § 4:
Foretaket skal drifte Bølgen bad & aktivitetssenter (badeanlegget og treningssenteret)
og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Foretaket ivaretar
ikke eier og forvalterrollen av bygg og anleggsmassen. Dette ivaretas av kommunens
basisorganisasjon.
Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som
understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og
funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler,
frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal ha både lyst til og råd til å bruke
Bølgen bad- og aktivitetssenter. Tilbudet utvikles i takt med nye behov.
Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig
måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null. For
treningssentervirksomheten skal det stilles krav om årlig avkastning.
Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret.
Kort om årsregnskapet 2019
Regnskapet visert et negativt driftsresultat på kr 5 971 000,- og et regnskapsmessig
merforbruk på kr. 2,1 MNOK. Dette skylles ytterligere forsinkelse av åpningen av
anlegget fra starten av mai til åpningsdagen som ble 8. juni. Salgsog leieinntekter utgjør, sammen med andre inntekter og driftstilskuddet fra
kommunen, de totale driftsinntektene. Beregningene for driftstilskuddet la til grunn den
samme tidligere åpningsdatoen enn det som ble realiteten, og dette er hovedårsaken til
tapte inntekter.
Årsregnskapet er satt opp etter kommunale prinsipper, slik § 11 i foretakets vedtekter
forutsetter, og utarbeidet i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk.
Kort om aktiviteten i foretaket i 2019
Årsberetningen redegjør for foretakets virksomhet fra administrasjonen kunne flytte inn
et ennå uferdig bygg i januar, til helseklinikken flyttet inn den 3. juni og til den offisielle
åpningen av Bølgen bad- og aktivitetssenter den 8. juni.
Årsberetningen redegjør også for treningstilbudet og treningsrelaterte aktiviteter både
før og etter åpningen, samt andre tilbud som kafé, barnepass og helseklinikk.
Alternativer:
Alternativ 1: Som innstillingen
Alternativ 2:

Frogn kommune
Vår ref.: 20/00778

Side 5 av 7

ng av kommunestyrevedtak - Drøbak Frogn Idrettsarena KF - 20/00045-9 Oppfølging av kommunestyrevedtak - Drøbak Frogn Idrettsarena KF : Saksutskrift KST sak 61-20 Årsregnskap og årsberetning 2017, 2018 og 2019 Drøbak Frogn Idrettsarena KF

1. Kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF
2. Det regnskapsmessige merforbruket i 2019 vurderes i forbindelse med Frogn
kommunes årsregnskap for 2019
Kommunestyret har for øvrig følgende merknader til årsregnskapet og
årsberetningen:
…………………….
…………………….
…………………….
Økonomiske konsekvenser:
I henhold til vedta i sak 14/20 innarbeides og vurderes det regnskapsmessige
merforbruket i 2019 i samme sak som Frogn kommunes årsregnskap.
Vurdering:
2019:
Årsregnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av foretakets økonomiske stilling for
regnskapsåret 2019. Styret er ikke kjent med forhold som er oppstått etter
regnskapsavslutningen som endrer dette forholdet, og anser at det er grunnlag for
fortsatt drift. Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper.
Til tross for at 2019 heller ikke var et helt driftsår, hadde Bølgen en meget god utvikling i
medlemsantall og aktivitet. Inntektsprognoser på besøkstall og abonnement/salg for
resten av året etter oppstart 8. juni var bedre enn forventet.
I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 og 2018 ble ikke mindreforbruket i drift og merforbruket i investering vedtatt disponert/dekket. Ved avslutningen
av regnskapet for 2019 forutsetter styret at fremlagte regnskaper vedtas i henhold til
intensjonene i de regnskaper som er lagt frem for kommunestyret.
2017-2018:
Styret gir ingen ytterligere vurdering av årene 2017-2018, men viser til de vedlagte
dokumenter.
Selv om denne saken omhandler perioden 2017-2019 har styret også et behov for å
kommentere situasjonen for foretaket i 2020 i lys av utbruddet av pandemien og den
situasjonen som har oppstått etter helsemyndighetenes fastsatte strenge restriksjoner
den 12. mars. Styret understreker at det har oppstått en uoversiktlig situasjon som er
meget krevende for foretaket. Alle forutsetninger ble endret da Bølgen bad- og
aktivitetssenter måtte legge ned all sin virksomhet fra denne datoen, og hele
inntektsgrunnlaget bortfalt. Ledelsen har gjennomført tiltak for å redusere det
økonomiske tapet. Styret har innledet dialog med Frogn kommune og følger situasjonen
tett. Det iverksettes tiltak fortløpende.
Konklusjon:
Styrets tilrådning er at kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning 2019 for
Drøbak Frogn Idrettsarena KF, samt at det regnskapsmessige merforbruket i 2019
vurderes i forbindelse med Frogn kommunes årsregnskap for 2019.
Styret tilrår også at kommunestyret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2017 og
2018.

Frogn kommune
Vår ref.: 20/00778
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KONTROLLUTVALGET I
FROGN KOMMUNE

Frogn kommunestyre

Deres ref.

Vår ref.
20/00045-4

Saksbehandler
Kjell Tore Wirum

Dato
03.06.2020

Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt
årsregnskap for 2019
I møte i Kontrollutvalget 6.mai 2020 ble følgende vedtatt:
1. Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.
2. Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom
enhetene, ref mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.

På bakgrunn av kommunens skriftlige tilbakemelding, behandlet kontrollutvalget
saken på nytt i sitt møte 3.juni 2020.
Svaret imøtekommer ikke Kontrollutvalgets vedtak:
• De etterspurte data er ikke i henhold til den fordeling/oppsett som
Kontrollutvalget ba om. Ref. KF-ets eget budsjett fra november 2018.
• Det fremgår på saksfremlegget side 2, at den oppgitte kostnadsfordelinge
mellom Bad, Trening og Kafe ikke er gjennomgått av KF-et. Det er KF-et og
ikke Økonomiavdelingen I Frogn kommune som har det formelle ansvaret.
Det heter i KF-ets første tertialrapport for 2020:
Foretakets budsjett og resultat er splittet på tre separate avdelinger, Bølgen
trening, Bølgen kafe og Bølgen bad. Dette for å sikre at vi følger EØSreglene om ikke å kryssubsidiere treningssenteret og åpenhet om
tallene. Treningssenteret betaler en husleie på kr 1.875.000 i året i tillegg til at
de må dekke sin andel av strøm, vann og kloakk, alle felleskostnader samt
andel av lønnskostnadene til administrasjonen.
Den fremlagte oversikt imøtekommer ikke dette, og det bemerkes følgende:
•
•
•

Er husleie på kr 770.000 inkludert i noen av kostnadspostene, eventuelt hvor?
Hvordan er andelen på 16,8 % av de generelle kostnader fremkommet?
Hvor er disse ført?

Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

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

Besøksadresse:
Skoleveien 3
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

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

Har KF-et godtatt denne fordelingen?
Hva er ‘’andre inntekter’’ på ca. 4 mill. kroner som det opprinnelig ikke var
budsjettert med?

På dette grunnlaget er det ikke mulig å kontrollere om KF-et følger reglene om ikke å
subsidiere eller kryssubsidiere Treningssenteret.
Dersom ESA tar fatt på denne saken, vil Kontrollutvalget i Frogn bli satt i et underlig
lys dersom regnskapet godkjennes uten at det foreligger en nærmere begrunnelse
og dokumentasjon i pakt med den åpenhet styret i KF-et gir uttrykk for.
Vedtak 1:
Kontrollutvalget kan på denne bakgrunn ikke avgi en uttalelse om å godkjenne
det foreliggende regnskap som KF-ets regnskap for 2019
For å unngå videre misforståelser, og gi en fremtidig klarhet, anbefaler
Kontrollutvalget at dette presiseres i KF-ets vedtekter ved at det tilføyes i § 4, tredje
avsnitts siste ledd (tillegget er uthevet i fet skrift). Dette vil være i pakt med de nye
særforskrifter for 2020 for regnskap for KF, og ivareta kontrollfunksjoner mot EØS
reglene.
Vedtak 2:
Det anbefales for Kommunestyret at KF-ets vedtekter § 4 tilføyes:
………….. ‘’For treningssentervirksomheten skal det stilles krav om årlig avkastning,
og at driften rapporteres i henhold til gjeldende regnskapslov. ‘’

Drøbak, 03.06.2020

Kontrollutvalget i Frogn kommune

Eva Anderssen/s./
leder

Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Vår ref.: 20/00045-4
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 36/20

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00017-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Øst 110 sentral IKS Årsmelding og årsregnskap 2019, FolloRen IKS Årsrapport
2019, Frogn KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 180620
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
Orienteringssaker (OS):
OS 15/20
OS 16/20
OS 17/20

Øst 110 sentral IKS Årsmelding og årsregnskap 2019 (vedlagt)
FolloRen IKS Årsrapport 2019 (vedlagt)
Oversikt over saker til behandling 2020, pr 18.06.2020 (vedlagt)
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Fakta om

Antall innbyggere:

114 736
Antall abonnenter:

43 883
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RESTAVFALL

Eierkommuner:

Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski og Ås

126
Returpunkter

3

Gjenvinnings
stasjoner

Omsetning 2019:

kr 134 748 269

STYRET I FOLLO REN IKS

REPRESENTANTSKAPET

Kari Agnor................................................................. Nesodden (styrets leder)

Ordfører Truls Wickholm............................ Nesodden (rep.skapsleder)

Rannveig Kvifte Andresen...................... Ski

Ordfører Ola Nordal......................................... Ås

Nicolay Cornelius Corneliussen............ Frogn

Ordfører Thomas Sjøvold.......................... Oppegård

Pål Olav Vedeld.................................................... Ås

Ordfører Hanne Opdan................................ Ski

Bjørn Gunnar Ganger...................................... Oppegård

Ordfører Haktor Slåke.................................. Frogn

Marie Hesselberg Simonsen................. (ansattes representant)

Ordfører Hans Kristian Raanaas........ Frogn (Fra nov. 2019)

VARAMEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Dag Ekelberg.......................................................... Ski

Varaordfører Jorunn Nakken................. Ås

Tone Merete Hauk-Hansen..................... Frogn

Varaordfører Martin Løkken.................. Ås (Fra nov. 2019)

Marianne Helen Røed.................................... Ås

Varaordfører Erik Adland.......................... Nesodden

Renate Bjørvik...................................................... (ansattes representant)

Varaordfører Eivind Hoff-Elimari...... Nesodden (Fra nov. 2019)
Varaordfører Kjell G. Pettersen.......... Oppegård
Varaordfører Camilla Edi Hille.............. Ski
Varaordfører Rita Hirsum Lystad...... Frogn
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FORORD
De siste årene har vært preget av klima- og miljøsaker både
i media og i politikken. Det internasjonale trykket på disse
sakene gjør at dagsordenen for de fleste i næringslivet og i
det offentlige må legge planer og relevante tiltak for å kunne
svare ut de fremtidige utfordringene. Nye direktiver og
målsettinger fra EU og norske myndigheter gjør at selskaper
som Follo Ren IKS må endre sin historiske praksis fra å prioritere drift av avfalls- og renovasjonsordningen til å legge
til rette for at klima- og miljømål kan nås. For å få til en
sirkulær økonomi for avfall som ikke har noen kommersiell
verdi i dag, må det skapes et marked for sekundære råvarer
på en helt annen måte enn tidligere.
Follo Ren har med en ny fremtidsrettet strategi tatt mange
små og store grep for å endre selskapet i en mer bærekraftig
retning. De miljømessige resultatene er så langt gode, men
det resulterer også at renovasjonsgebyret øker mer enn
normal prisstigning. Vi erfarer at «Grønne valg» koster mer
enn gårsdagens løsninger.
Follo Ren har gjennomført et aktivt år i 2019 med mange
nye prosjekter. Ny plattform for en moderne og fremtidsrettet datainfrastruktur kom på plass på slutten av året, og
flere digitaliseringsprosjekter som datamerking av avfallsbeholdere og nye betalingssystemer på gjenvinningsstasjonene
ble også gjennomført. Den store suksessen i 2019 ble den
nye abonnementstjenesten på henting av hageavfall på
husstandsnivå. Tilbakemeldingene fra abonnentene har
vært strålende, og det planlegges derfor også for andre
hentetjenester i fremtiden.

4
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Selskapet har hatt lederansvaret for AFØ (Avfallsforum Øst)
som er et forum for avfallsselskaper og kommuner i Oslo,
gamle Akershus og deler av Buskerud. Forumet har under
ledelse av Follo Ren utviklet seg til igjen å bli et populært
forum for samarbeid og kompetanseutveksling.
De ansatte i Follo Ren har vist evnen til å tilrettelegge seg
for en moderne bedrift som hele tiden må endre seg. Mange dyktige fagfolk med interesse for avfallsfaget samt viljen
til å videreutdanne seg gjør at selskapet kan skryte av å ha
opparbeidet seg høy kompetanse innenfor mange felt.
Strategien til Follo Ren hviler på tre ben, som er; Innbygger,
Bærekraft og Økonomi. Et av hovedmålene innenfor
«Innbygger» er å være blant de tre beste avfallsselskapene
i Østlandsområdet i den årlige omdømmeundersøkelsen.
Her kom Follo Ren på topp i 2019.
Follo Ren har mange planer for 2020 og ser fram til at
selskapet videreutvikles til en moderne og relevant organisasjon som er til glede for innbyggere, eiere og ansatte.

Runar Jacobsen
Daglig leder
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Selskapsstrategi
Med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte
avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet.
Vårt slagord er: FOLLO REN – SAMMEN FOR ET GRØNNERE FOLLO
BÆREBJELKER

INNBYGGERE

BÆREKRAFT

ØKONOMI

Enkelt å gjøre riktig

Bærekraftige tjenester

Sirkulær økonomi

Avfallshåndteringen skal være
intuitiv og lett gjennomførbar

Tjenestene vi tilbyr skal forbruke
minimalt av naturressursene og
avfallstjenestene skal være krets
løpsbaserte

Vi skal jobbe for at ressursene forblir
i økonomien gjennom riktig sysselsetting og gjennomføring av prosjekter
som sikrer inntjening på avfall som har
en verdi

God kundeservice
Vi skal behandle alle våre kunder på
en profesjonell, enhetlig og rettferdig
måte. Vi skal være lette å nå på ulike
plattformer

Fra forbrukere
til gjenbrukere
Vi skal tilrettelegge for at
innbyggerne våre kan bli gjenbrukere
gjennom vårt tjenestetilbud og
våre aktiviteter

Riktig pris
Våre tjenester skal ha god pris, som
baseres på en avveining mellom miljø
og økonomi

Forbilde
Gjennom våre innkjøp skal vi vise vei
ved å ta miljøhensyn i alle valg vi tar

PÅVIRKERE

6

EIERE

ANSATTE

KUNDER OG LEVERANDØRER

Vi skal involvere våre eiere i
utviklingen av gode avfallsløsninger

Vi ønsker at ansatte skal bidra
til utviklingen av selskapet

vi skal involvere kundene og leverandørene
våre og gi dem mulighet til å påvirke hvilke
nye løsninger og tjenester som igangsettes
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Hovedmål
HOVEDMÅL

MÅLEPARAMETRE

INNBYGGER

INNBYGGER

Vi skal være det beste
avfallsselskapet i Østlandsområdet

Årlig omdømme- og
kundetilfredshetsundersøkelsen.

BÆREKRAFTIG

BÆREKRAFTIG

Vi skal tilrettelegge for ombruk for
å redusere den totale avfallsmengden
med 10 %

Basisår som det måles mot
er 2017 tall.

Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke
inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs

Ombruk måles gjennom prosjekter som
har som mål å redusere avfallsmengden
før det blir materialgjenvunnet

Ressursene skal behandles etter følgende
målsetting:

Materialgjenvinning, energiutnyttelse og
deponi måles mot fastsatte mål

• Materialgjenvinning 77 %
• Energiutnyttelse 20 %
• Deponi 3 %

Utslipp fra vår drift skal være null

Vi skal ha klimanøytral drift

1

ØKONOMI

ØKONOMI

Renovasjonsgebyret skal gå mot
null uten å gå på bekostning av
klima og miljø

Prosentvis nedgang i
renovasjonsgebyret med
basisår i 2017

Vi skal ha grønn vekst 1

Beregne GEVA ² med basisår 2017

Grønn vekst kjennetegnes ved at man har økt verdiskapning samtidig som selskapets klimautslipp (fotavtrykk) reduseres

2
GEVA er, kort fortalt, andelen klimagassutslipp dividert med bedriftens verdiskapning. For å oppnå ekte grønn vekst skal reduksjonene
av bedriftens utslipp (CO₂-ekvivalenter) være 5 % hvert år, beregnet ut fra et referanseår. Dette referanseåret beregnes fortrinnsvis ut fra
gjennomsnittet av verdiskapning og klimagassutslipp over en 5-års periode.

Årsrapport 19 | Follo Ren
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Styret i Follo Ren

8

Kari Agnor
Styrets leder

Bjørn Gunnar Ganger

Nicolay Cornelius Corneliussen

Pål Olav Vedeld

Rannveig Kvifte Andresen

Marie Hesselberg Simonsen
Ansattes representant
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Styrets
årsberetning 2019
Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet
for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Selskapet ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2004
ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS).
Selskapet har adresse Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro.

Representantskapet
Representantskapet i Follo Ren består av ordførerne i eier
kommunene med personlig vararepresentant. I 2019 er det
avholdt tre møter i representantskapet med til sammen 11
saker til behandling.

Styret
Styret i Follo Ren består av seks medlemmer med personlige
varamedlemmer. Representantskapet velger en representant
med ett varamedlem fra hver eierkommune. Styrets leder
og nestleder velges av representantskapet. Ett av styrets
medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de
ansatte. Daglig leder har møterett i styremøter og rett til å
uttale seg. I 2019 er det avholdt syv styremøter der totalt
31 saker er behandlet.

Ansvar og formål
Follo Ren har på vegne av deltakerkommunene ansvar for
innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall
som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale
ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende
bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.
Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester
i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid
med andre.

Hovedstrategi
Selskapet skal ha fokus på innbyggere, bærekraft og
økonomi i sin utførelse av oppdraget gitt i selskapsavtalen.

Økonomi
Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar med
Regnskapsloven og god regnskapsskikk for selskap som ikke
er små foretak.
Selskapet har i 2019 hatt totale driftsinntekter på
kr 134 748 269 mot kr 124 431 602 i 2018.
Selskapets totale driftskostnader var for 2019
kr 128 820 656, mot kr 121 582 947 i 2018.

Ordinært resultat for 2019 før skatt viser et overskudd på
kr 5 787 957.
Follo Ren skiller mellom selvkostområdet som gjelder
husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet,
og næringsavfallet som bokføres på avdeling bedrift
med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte
for kr 8 150 843 i 2019 med et årsresultat før skatt på
kr 2 776 265. Dette resultatet er skattepliktig.
Pr. 31.12.2018 utgjorde selskapets balanse kr 81 970 476.
Selskapets egenkapital utgjorde kr 21 156 624. Follo Ren
tilbakeførte totalt kr 8 186 483 fra tidligere overskudd til
eierkommunene etter deres eierandel i selskapsavtalen.
Ved årsskiftet var likviditeten god.
Driftsinntektene har et positivt avvik på kr 2 827 269 der
salg av papir og metall utgjør hovedtyngden, samt økte
inntekter hos Bedriftsavdelingen.
Driftskostnadene ble kr 2 046 056 lavere enn budsjettert
der mindre bruk av konsulenttjenester, lavere kostnader på
gjenvinningsstasjonene på gjenvinning og sluttbehandling,
reduserte totale innkjøp og lavere kostnader hos Bedrifts
avdelingen er noen av årsakene.
Personalkostnadene ble noe høyere enn budsjettert på
grunn av innføring av lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner og
innføring av nye tjenester som har medført flere oppgaver
og mer oppfølging.
Follo Ren innførte ny renovasjonsløsning med blant annet
utsortering av matavfall høsten 2017. Det ble foretatt en
enerettstildeling av restavfallet for sortering på anlegget til
ROAF (Romerike avfallsforedling IKS) der avtalens lengde er
syv år. Prisen på sortering, behandling og avsetning baserer
seg på selvkostreglene. Anlegget sorterer ut matavfall i
grønne poser, plast, metaller og noe papir. Avsetningsprisene i markedet har vært langt lavere enn beregnet i
hele 2019 med resultat at behandlingskostnadene har økt
betydelig.
Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer
til å være lave både når det gjelder drift og økonomi.
En vesentlig del av selskapets virksomhet baseres på
langsiktige avtaler og at det er lovpålagte tjenester som
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Styrets årsberetning 2019

sikrer inntektene. Kun en mindre del av økonomien er utsatt
for svingninger i valuta og råvarepriser. Avfallsmengdene som
genereres gjennom husholdningene endres relativt lite fra et
år til år. Follo Ren har lånefinansiert avfallsbeholdere og tomt
i Vestby gjennom lån i Kommunalbanken til markedsmessige
betingelser med flytende rente og vil således være eksponert
for den til enhver tid gjeldene markedsrente. Follo Ren er i
svært liten grad eksponert mot kredittrisiko da eierkommunene er de dominerende kundene. Bedriftskundene som kjøper
tjenester fra Follo Ren har avtaler som begrenser risikoen
for tap for Follo Ren. Det er sikret god likviditet gjennom
driftstilskudd fra eierkommunene.
Selskapet driver ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om
fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til
stede. Det har ikke oppstått saker i fra begynnelsen av 2020
som påvirker årsregnskapet 2019.

årsverk med både fast ansatte, ansatte i engasjement og
ekstrahjelp ble 44,3 i 2019 mot 41,8 i 2018.

Sykefravær
I 2019 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast
ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger
på 9,02 % mot 5,63 % i 2018. Korttidssykefravær (fravær
inntil 16 dager) er 1,01 % mot 1,77 % i 2018. Det høyere
sykefraværet skyldes flere langtidssykmeldinger i andre halvår
2019. Ingen av tilfellene er jobbrelatert, og alle blir fulgt opp
med tilrettelagt arbeid, så langt det er mulig.

Likestilling
Av alle fast ansatte er det 63 % menn og 37 % kvinner
i Follo Ren.
Follo Ren har ingen fast ansatte med funksjonshemming.
Flere ansatte har ikke-europeisk bakgrunn, og ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder.

Fremtidig utvikling

HMS

Selskapet vedtok ny strategi i 2018 der det er lagt vekt på
bærekraftige renovasjonsløsninger, økonomi og innbyggerfokus. Nye ambisiøse mål er satt som skal dekke fremtidens
nasjonale og internasjonale krav til avfallsbehandling.

I 2019 ble det registrert totalt 188 HMS-avvik, mot 217 i
2018. Follo Ren har fortløpende fokus på registreringen av
uønskede hendelser, da det viser fokus på HMS-arbeid blant
de ansatte.

Bemanning

Personskader

I 2019 har Follo Ren økt bemanningen noe ved å opprette
flere deltidsstillinger i forbindelse med lørdagsåpne gjen
vinningsstasjoner. Ved utgangen av 2019 var det dermed
33 fast ansatte i 100 % stillinger, tre ansatte i 50 % stillinger
og fem i mindre stillingsprosent (16 %–24 %) i selskapet.
For å møte økt trafikk på gjenvinningsstasjonene i perioden
april til oktober ble bemanningen på gjenvinningsstasjonene
igjen økt med to 70 % stillinger per stasjon. Totalt antall

I 2019 ble det registrert 11 personskader der skadene
betegnes som småskader.

Ytre miljø
Det ble registrert et avvik knyttet til ytre miljø i 2019. Avviket
gjelder en større mengde asbest som ble feilaktig lagt i rivemasser av en kunde. Ansatte på stasjonen oppdaget dette og
ryddet dette iht. rutiner for behandling av asbest.

Vinterbro 17. februar 2020

Kari Agnor

Rannveig Kvifte Andresen

Bjørn Gunnar Ganger

STYRELEDER

Nicolay Corneliussen

Pål Vedeld

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Resultatregnskap

REGNSKAPET FØLGER REGNSKAPSLOVEN

2019

Driftsinntekter

2019

2018

Note

Regnskap

Budsjett

Regnskap

9

24 865 269

22 088 000

23 192 602

1, 7

109 883 000

109 833 000

101 239 000

134 748 269

131 921 000

124 431 602

3, 9

31 859 972

30 473 494

28 835 436

11

3 087 917

3 787 216

3 136 431

2, 8, 9

93 872 768

96 606 002

89 611 081

128 820 656

130 866 712

121 582 947

5 927 612

1 054 288

2 848 654

Renteinntekter

593 031

560 000

626 076

Sum eksterne finansinntekter

593 031

560 000

626 076

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.

732 686

600 000

571 677

Sum eksterne finanskostnader

732 686

600 000

571 677

-139 655

-40 000

54 399

5 787 957

1 014 288

2 903 053

Salgs- og leieinntekter
Driftstilskudd fra eierkommunene
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønn, godtgj. og sosiale kostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter

Finanskostnader

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på næringsvirksomhet
Årsresultat

13

610 778

6

5 177 179

250 980
1 014 288

2 652 073

Disponering av årsresultatet
Avsatt til annen egenkapital

12
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Balanse
Note

31.12.19

31.12.18

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

11

21 795 899

21 593 479

Utstyr, maskiner og transportmidler

11

12 926 839

12 180 305

Aksjer og andeler

5

530 032

462 301

35 252 770

34 236 085

2 150 753

2 541 973

3 841 796

4 311 008

40 725 157

42 790 793

Sum omløpsmidler

46 717 706

49 643 774

Sum eiendeler

81 970 476

83 879 859

31.12.19

31.12.18

EIENDELER

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer

14

Øvrige kortsiktige fordringer
Bankinnskudd og kontanter

EGENKAPITAL OG GJELD

15

Note

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelsinnskudd

6

Sum innskutt egenkapital

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital selvkost

6

11 153 917

16 328 708

Opptjent egenkapital avdeling bedrift/næring

6

8 802 707

6 637 220

Sum opptjent egenkapital

19 956 624

22 965 928

Sum egenkapital

21 156 624

24 165 928
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EGENKAPITAL OG GJELD

Note

31.12.19

31.12.18

12

6 269 608

5 669 147

4

34 001 020

32 381 640

40 270 628

38 050 787

13 488 202

15 614 891

610 778

250 980

1 675 415

1 484 422

4 768 829

4 312 851

Sum kortsiktig gjeld

20 543 224

21 663 144

Sum gjeld

60 813 852

59 713 931

Sum egenkapital og gjeld

81 970 476

83 879 859

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for pensjonsforpliktelser
Langsiktig lån
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt på næringsvirksomhet

13

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

3, 10

17. februar 2020

Kari Agnor

Bjørn Gunnar Ganger

Pål Vedeld

STYRELEDER

Rannveig Kvifte Andresen

Nicolay Corneliussen

Marie H. Simonsen

Runar Jacobsen
DAGLIG LEDER
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Kontantstrømoppstilling
2019

2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad

5 787 957

2 903 053

-250 980

-606 024

2 997 796

2 737 365

Nedskrivninger

0

455 750

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

0

-32 571

391 220

-291 487

-2 126 689

861 311

600 461

623 637

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

1 095 486

-2 112 812

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

8 495 251

4 538 222

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

117 000

105 000

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-4 043 413

-5 063 759

-67 731

-69 443

-3 994 144

-5 028 202

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

4 757 000

740 000

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-3 137 620

-2 811 670

Tilbakebetaling av egenkapital

-8 186 483

-6 508 317

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-6 567 103

-8 579 987

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

-2 065 636

-9 069 967

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

42 790 793

51 860 759

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

40 725 157

42 790 792

Periodens betalte skatter
Ordinære avskrivninger

Endring i kortsiktige fordringer kundefordringer
Endring i  kortsiktig gjeld  inkl leverandørgjeld
Økning pensjonsforpliktelse

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
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Noter
Regnskapsprinsipper
Follo Ren IKS årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder og anbefalninger til god regnskapsskikk
for selskap som ikke er små foretak, samt gjeldene forskrifter
tilknyttet lov om interkommunale selskaper.

Presiseringer mht. regnskapsprinsipper:
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.

Follo Ren IKS betaler skatt av resultatet på avdeling bedrift/
næring. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at
skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før
skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt. Skattekostnaden
fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster
i henhold til skattegrunnlaget.

Driftstilskudd fra eierkommunene
2019

2018

Ski kommune

28 130 048

25 917 184

Oppegård kommune

25 712 622

23 689 926

Ås kommune

18 350 461

16 906 913

Frogn kommune

19 229 525

17 716 825

Nesodden kommune

18 460 344

17 008 152

109 883 000

101 239 000

Sum

Note 2

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter
fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Anleggsmidler

Note 1

etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendring.

Kjøp fra eierkommunene ifb. tjenesteproduksjon
2019

2018

Oppegård kommune
(Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon)

188 753

181 831

180 000

180 000

24 845

15 158

393 598

376 989

Nesodden kommune
(Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon)
(Renovasjon Ildjernet)
Sum

16
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Note 3

Lønnskostnader og godtgjørelser 01.01.– 31.12.
2019

2018

33,0

29,7

Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp):                                                     

8,0

7,9

Antall årsverk (engasjement):                                                

3,3

3,7

Antall årsverk (Nav tiltak)

0,0

0,5

44,3

41,8

21 558 993

19 566 333

Feriepenger

2 697 904

2 408 236

Arb.giv.avg.

3 757 378

3 382 439

Pensjonskostnader

3 508 720

3 094 241

0

-201 425

-994 222

-712 882

225 043

218 372

1 106 156

1 080 122

31 859 972

28 835 436

1 185 888

1 153 754

174 974

174 938

33 610

32 281

1 394 472

1 360 973

90 000

75 000

-

-

90 000

75 000

Antall årsverk (faste):                                                                                  

Sum årsverk

Lønnskostnader
Lønninger m.m

Lønnstilskudd fra Nav
Refusjoner sykelønn
Ytelser til styret
Øvrige personalkostnader
Sum Lønn, godtgj. og sosiale kostnader

Daglig leder
Lønn
Pensjon
Annen godtgjørelse

Det er utbetalt kr 225 043 i styrehonorar til selskapets styre.  
Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre.

Revisjonshonorar
Revisjonshonorar – Follo Distriktsrevisjon IKS
Annen rådgivning og bistand regnskap
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Note 4

Langsiktig gjeld
2019

2018

32 381 640

34 453 310

Opptak nye lån

4 757 000

740 000

Betalt avdrag

3 137 620

2 811 670

Saldo 31.12.

34 001 020

32 381 640

IB 01.01

Spesifikasjon av saldo pr. 31.12.
Kommunalbanken

Note 5

Lånenummer

2019

2018

Lån tatt opp 01.10.2013

10 år

20130538

5 780 000

Lån tatt opp 01.10.2013

30 år

20130539

21 079 960

Lån tatt opp 30.06.2016

9 år

20160314

1 650 000

Lån tatt opp 09.02.2017

7 år

20170209

443 350

Lån tatt opp 01.06.2018

6 år

20180161

554 990

Lån tatt opp 12.06.2019

6 år

20190230

4 492 720

Saldo 31.12.

34 001 020

Andel forfaller etter 5 år (2025):

16 638 673

17 350 090

Aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd KLP pr.01.01.
Årets innskudd i KLP
Egenkapitalinnskudd KLP pr. 31.12.

18
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Note 6

Egenkapital
2019

2018

IB 01.01.

1 200 000

1 200 000

UB 31.12.

1 200 000

1 200 000

IB 01.01. Opptjent egenkapital

16 328 708

21 022 279

Tilbakeført til eierkommunene, etter eierandel i note 7

-8 186 483

-6 508 317

3 011 692

1 814 746

11 153 917

16 328 708

IB 01.01. Opptjent egenkapital

6 637 220

5 799 893

Årsresultat

2 165 487

837 327

UB 31.12. inkl. årets resultat

8 802 707

6 637 220

21 156 624

24 165 928

2019

2018

Ski kommune

25,6 %

25,6 %

Oppegård kommune

23,4 %

23,4 %

Ås kommune

16,7 %

16,7 %

Frogn kommune

17,5 %

17,5 %

Nesodden kommune

16,8 %

16,8 %

100,0 %

100,0 %

Egenkapitalinnskudd eierkommuner

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital selvkost

Årsresultat
UB 31.12. inkl. årets resultat

Annen egenkapital avdeling bedrift/næring

Sum Egenkapital selvkost og avdeling bedrift/næring per 31.12.

Note 7

Eierinformasjon
Eierandeler:

Sum

Note 8

Leieavtaler 2018
Avtaler og priser pr 31.12.2018
Festeavtaler / leie av eiendom/tomter

Leieperiode frem til

2019

2018

Administrasjonskontor – Kveldroveien 4, Vinterbro

01.07.2021

514 924

768 688

Bølstad gjenvinningsstasjon, Ås

29.05.2022

94 447

91 264

Løpende

188 753

181 831

Teigen gjenvinningsstasjon, Nesodden

31.12.2022

180 000

180 000

Omlastehall og lager, Langhus

31.03.2028

2 915 456

1 934 007

Oppegård gjenvinningsstasjon, Oppegård
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Note 9

Budsjett avvik
kostnader på gjenvinningsstasjonene på gjenvinning
og sluttbehandling, reduserte totale innkjøp og lavere
kostnader hos Bedriftsavdelingen er noen av årsakene.

Årsresultatet var positivt med kr 5 787 957 for både
selvkost og bedrift, og før skatt. Driftsinntektene har
et positivt avvik på kr 2 827 269 der salg av papir og
metall utgjør hovedtyngden, samt økte inntekter hos
Bedriftsavdelingen.

Personalkostnadene ble noe høyere enn budsjettert
på grunn av innføring av lørdagsåpne gjenvinnings
stasjoner og innføring av nye tjenester som har medført flere oppgaver og mer oppfølging.

Driftskostnadene ble kr 2 046 056 lavere enn budsjettert der mindre bruk av konsulenttjenester, lavere

Note 10 Tildelt enerett på sortering og behandling hos ROAF
Prisen for behandling blir satt gjennom budsjett
behandlingen og etterkalkuleres etter endt år i
henhold til selvkostreglene.

Follo Ren IKS har tildelt enerett på sortering og behandling av ca. 20 000 tonn restavfall per år på ettersorteringsanlegget til ROAF (Romerike avfallsforedling
IKS). Betingelsene er at prisen på behandlingen skal
skje til selvkost.

Det er foretatt en avsetning på kr 486 000 for
kostnaden i regnskapet for 2019.

Denne avtalen startet 1. oktober 2017 og løper fram til
30. september 2024.

Anskaffelseskost 01.01.

Sum varige
Driftsmidler

Sum bygg/
anlegg

Tomt Kretsløp
Follo

41 500

213 015

4 746 494

Årets tilgang

0

1 295 983

397 000

637 564

1 394 929

3 725 476

317 937

0

317 937

4 043 413

Årets avgang

0

0

-1 623 560

0

-117 000

-1 740 560

0

0

0

-1 740 560

Anskaffelseskost 31.12.

41 500

1 508 998

3 519 934

5 832 585 20 648 166 31 551 183

4 989 786 26 309 251 31 299 037 62 850 220

Akk. av- / nedskrivninger
01.01.

41 500

213 015

3 642 826

2 041 109 11 447 544 17 385 994

2 387 622

7 000 000

Tilbakeførte avskrivninger

0

0

-1 623 560

0

-20 366

-1 643 926

0

0

0

-1 643 926

Årets avskrivninger

0

25 038

182 098

699 289

1 975 853

2 882 278

115 517

0

115 517

2 997 795

Årets nedskrivinger

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 500

238 053

2 201 364

2 740 398 13 403 031 18 624 346

2 503 139

7 000 000

0

1 270 945

1 318 570

3 092 188

2 486 647 19 309 251 21 795 899 34 722 735

3 år

5 år

5–10 år

10 år

Akk. av- /
nedskrivninger 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.
Levetid – antall år

5 195 021 19 370 237 29 566 267

Bygg/anlegg

Sum utstyr, maskiner
og transportmidler

Maskiner, verktøy
og beholdere

Containere og
nedgravde løsninger

og biler

Anleggsmaskiner

kontormaskiner

Inventar,
utstyr og

Lisenser
ervervet

Note 11 Varige driftsmidler

7 245 135 12 926 838
8–10 år

4 671 849 26 309 251 30 981 100 60 547 367

9 387 622 26 773 616

9 503 139 28 127 485

40 år

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store årlige
beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
20
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Note 12 Pensjonskostnader og forpliktelser
Generelt om pensjonsordningen
i Follo Ren IKS
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene
i loven. Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning
i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Regnskapsføring av pensjon
Etter gjeldende forskrifter 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.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-,
barnepensjon samt AFP/tidligpensjon.

2019

2018

Avkastning på pensjonsmidler

3,80 %

4,30 %

Diskonteringsrenter

2,30 %

2,60 %

Årlig lønnsvekst

2,25 %

2,75 %

Årlig G-regulering

2,00 %

2,50 %

3 928 548

3 361 669

954 793

820 478

4 883 341

4 182 147

-1 138 474

-975 316

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

142 387

146 128

Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost

3 887 254

3 352 959

548 103

472 767

-

-

3 800

95 136

4 439 157

3 920 862

Pensjonsforpliktelse

31.12.2019

31.12.2018

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

34 546 211

              34 677 171

Pensjonsmidler

28 755 914

              25 280 201

Netto forpliktelse før arb.avgift

5 790 297

                9 396 970

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga

6 269 608

5 669 147

Økonomiske forutsetninger

Pensjonskostnader inkl. aga
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning

Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost
Resultatført planendring
Resultatført aktuarielt tap
Resultatført pensjonskostnad

Innbetalt premie inkl. administrative kostnader til pensjonsordning i 2019 utgjør kr 3 364 326.
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Note 13 Skattekostnad
2019

2018

5 787 957

2 903 054

-

2 909

Resultat unntatt bedriftsbeskatning

3 011 692

1 814 746

Skattbart resultat

2 776 264

1 091 216

610 778

250 980

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller

Skattekostnad 22 % / 23 %

Det skilles mellom resultat fra selvkost og resultat oppnådd gjennom salg av tjenester i avdeling bedrift/næring.
Overskudd opptjent fra bedrifter skal bedriftsbeskattes.

Note 14 Kundefordringer
Kundefordringer

2019

2018

2 176 649

2 542 013

Kundefordringer er vurdert til pålydende, med en avsetning for tap i 2019 på kr 25 896.
Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 15 Bundne midler
Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.
Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12.
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2019

2018

1 085 348

981 125

-1 033 567

-930 298
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Miljørapport
Follo Ren jobber for å bli en klimanøytral virksomhet. I 2019 er arbeidet med
å finne ut hvor stort karbonavtrykk virksomheten setter ved dagens drift
videreført. Karbonavtrykk er et avtrykk som viser virksomhetens årlige utslipp
av karbondioksid. Vårt ønske er at vi skal få til økt verdiskaping samtidig som vi
minimerer vårt karbonavtrykk.
Datagrunnlaget som ble samlet inn for 2018 er nå videreutviklet. Datainnsamlingen er delt i tre områder, som er basert på
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (forkortet GHG-Protokollen). Disse tre områdene er:

DIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet. Transport med
kjøretøy som opereres av virksomheten.
Stasjonær forbrenning av fossile brensler.
Utslipp fra kjemiske og fysiske prosesser.

INDIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet.
Fjernvarme og innkjøpt
elektrisitet.

For 2019 har Follo Ren samlet inn data for det alle områdene. Dette er fortsatt en kompleks oppgave, spesielt mot våre
leverandører da noen av våre leverandører ikke fører slik
statistikk enda. I alle våre nye avtaler er innlevering av årlig
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INDIREKTE UTSLIPP
fra vår virksomhet. Forretningsreiser,
innkjøpte transporttjenester,
pendling, innkjøp av produkter og
avfall og renovasjon.

miljøregnskap et krav slik at våre fremtidige miljøregnskap
blir så komplette som mulig. Innsamlet data gir et bilde av
hvor stort karbonavtrykk driften av Follo Ren har. Målet er
å bli klimanøytrale.
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Miljøregnskap

CO₂-UTSLIPP I TONN

FORBRUK
2017

2018

2019

ENHET

2017

2018

2019

SCOPE 1 /
DIREKTE UTSLIPP
Bensin
Diesel

47 898

560

448

liter

52 060

55 930

liter

HVO Diesel

1,2

1,0

127,0

138,5

148,8

127,0

139,7

149,8

56,1

64,3

58,7

18,2

43,4

22,7

16,6

16,3

78,8

99,1

118,4

784

Totale utslipp scope 1

SCOPE 2 /
INDIREKTE UTSLIPP
Elektrisitet gjenvinningsstasjoner

117 647

Elektrisitet omlastehall
Elektrisitet administrasjon

47 580

134 732

123 057

kWh

38 161

90 889

kWh

34 843

34 190

kWh

Oppvarming, gass administrasjon
Totale utslipp scope 2

SCOPE 3 /
INDIREKTE UTSLIPP VALGFRI
Innsamling av husholdningsavfall, biogass
Innsamling av husholdningsavfall, diesel
Transport av avfall fra miljøpunkt,
gjenvinningsstasjoner og omlastehall, diesel
Forretningsreiser, ansattes biler

231 900

219 999

m3

249 760

77 464

47 225

liter

664,0

206,1

125,6

27 202

117 663

127 983

liter

220,0

313,0

340,4

767

525

liter

1,8

1,2

Forretningsreiser, diverse transport
Totale utslipp scope 3
Totale utslipp alle scope

7,5
884,0

520,9

474,7

1 089,8

759,6

742,9

Regnskapet viser at den største kilden til klimagassutslipp kommer fra drift
av våre anleggsmaskiner og innsamling av avfall på husstandsnivå. Dette
inkluderer trucker, hjullastere og renovasjonskjøretøy. I 2019 har klima
utslippene blitt redusert som følge at renovasjonskjøretøyene i større grad
benytter biogass. Det har vært en økning i utslippene relatert til miljøpunkt,
men dette skyldes at vi har opprettet flere for å få økt materialgjenvinning.
Follo Ren setter krav i alle nye innkjøp til klimanøytral drift av større
kjøretøy. Når nye avtaler igangsettes vil dette sørge for at klimautslippene
går ytterligere nedover.
Når det gjelder innkjøp av elektrisk kraft har vi lagt til grunn europeisk miks.
Dette fordi vi p.t. ikke har total oversikt på hva som er innsatsfaktorene
(kullkraft, vannkraft etc.)
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Gebyrgrunnlaget
per innbygger i 2019 var
kr 907,– mot kr 876,– i 2018.

28

Follo Ren | Årsrapport 19

36/20 Referat og orienteringer - 20/00017-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Nøkkeltall
avfallsmengder
INNSAMLET MENGDE
AVFALL
I TONN
Grunnlag
for renovasjonsgebyr

Husholdningsavfall

5 958

60 000

55 029

2019

5 336

70 000

2018

2019

5 584

per innbygger 2018

2017

2018

51 874

80 000

Næringsavfall

2017

3 387

4 497

25 840

29 306

54 555

3 048
2 285 / 3

10 000

2 878 / 30

1 431
22 845

22 466

20 000

2 707 / 39

2 158

30 000

23 327

2 285

40 000

29 362

50 000

0
Hjemme

Returpunkt

Gjenvinningsstasjoner

Totalt*

* Ekstrem tørkesommer førte til vesentlig mindre innlevert hageavfall i 2018.
Mengden normaliserte seg i 2019.

GEBYRGRUNNLAG FOR
RENOVASJONSBEGYR PER INNBYGGER
Kroner
0

200

2017

777

2018

876

2019

907

400

600

800

1000
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TOTALT ANTALL TONN AVFALL
PER AVFALLSTYPE
13 771 / 807 Totalt 14 578

Restavfall fra oppsamlingsenheter
Trevirke

6 994 / 1 422 Totalt 8 416

Hageavfall

7 286 / 634 Totalt 7 920

Papp/papir/drikkekartong fra oppsamlingsenheter

4 555 / 567 Totalt 5 122

Restavfall fra gjenvinningsstasjonene

4 560 / 418 Totalt 4 978

Grave- og rivemasser

3 988 / 534 Totalt 4 522

Matavfall

3269 / 0 Totalt 3269

Glass-/metallemballasje

2 108 / 30 Totalt 2138

Metall

1 674 / 286 Totalt 1 960

Impregnert trevirke

1 393 / 227 Totalt 1 620

EE-avfall

999 / 149 Totalt 1 148

Plastemballasje fra oppsamlingsenheter

997 / 57 Totalt 1 054

Papp/papir/drikkekartong fra gj.st.

850 / 182 Totalt 1 032

Klær og sko

1 023 / 0 Totalt 1 023

Gips

451 / 451 Totalt 902

Farlig avfall

718 / 131 Totalt 849

Plastemballasje fra gj.st.

252 / 41 Totalt 294

Bildekk

139 / 23 Totalt 162

0

Totalt antall tonn avfall med prosentvis
nyttegjørelse av avfallet etter sortering
Restavfall fra husholdningene

Total avfallsmengde

60 987 TONN
Husholdningsavfall: 55 029 tonn
Næringsavfall: 5 957 tonn

5 000

TONN
2019

HUS
HOLDNING

10 000

NÆRING

15 000

MATERIAL
OMBRUK GJENVINNING

20 000

ENERGI
GJENVINNING

14 578

13 771

807

Matavfall

3 269

3 269

-

Trevirke

8 416

6 994

1 422

Papp/papir/drikkekartong fra husholdning

5 122

4 555

567

99

1

Papp/papir/drikkekartong fra gj.st.

1 032

850

182

99

1

Hageavfall

7 920

7 286

634

100

Restavfall fra gjenvinningsstasjonene

4 978

4 560

418

7

89
1,6

100
100
100

Grave- og rivemasser

4 522

3 988

534

Glass-/metallemballasje

2 138

2 108

30

98,4
82,0

Metall

1 960

1 674

286

Impregnert trevirke

1 620

1 393

227

EE-avfall

1,6

999

149

87,0

7,3

902

451

451

90

10

Farlig avfall

849

718

131

16

74

Klær og sko

1 023

1 023

-

23,0

2

Plastemballasje fra husholdning

1 054

997

57

294

252

41

162

139

23

60 987

55 029

5 957

Total avfallsmengde
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16,4

100

1 148

Bildekk

4
100

Gips

Plastemballasje fra gj.st.

DEPONI

75,0

100
100
4,3

85,4

10,3

5,7
10
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TOTALE AVFALLSMENGDER
FORDELT PÅ GJENVINNINGSGRAD
– INKLUDERT NÆRINGSAVFALL
35 000

2016 – Totalt 58 733
2017 – Totalt 59 891

30 000

2018 – Totalt 57 427
2019 – Totalt 60 987

* Det er mye ombruk som ikke ligger i våre
statistikker. Mesteparten av ombruket
foregår via arving av klær, og Finn.no
og tilsvarende tjenester, i apper, sosiale
medier, ombruksbutikker osv.

25 000

20 000

5 193

4 853

6 123

5 366

30 305

30 423

32 785

34 064

24 715

21 386

20 240

774

765

743

526

10 000

18 777

15 000

5 000

0

Ombruk *

Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Deponi

TOTALE AVFALLSMENGDER FORDELT
PÅ GJENVINNINGSGRAD I FORHOLD
TIL SELSKAPETS MÅL OG EU-KRAV
60 %

Mål 2025
Gjenvinningsgrad 2019

50 %

40 %

30 %

39 %

49,7 %

55 %

10 %

40,5 %

20 %

EU krav:

50 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2020
55 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2025
60 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2030
65 % av husholdningsavfall til materialgjenvinning innen 2035
Ombruk måles ikke her. Follo Ren skal tilrettelegge for
ombruk for å redusere den totale avfallsmengden med 10 %

0

Materialgjenvinning

Energigjenvinning
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TOTALT ANTALL KG AVFALL PER INNBYGGER
Plast fra gjenvinningsstasjonen

2 kg

1 kg

Bildekk

Farlig avfall

6 kg

4 kg

Gips

Plastemballasje fra husholdning

9 kg

7 kg

Papp/papir/drikkekartong gjenvinningsst.

EE-avfall

9 kg

9 kg

Klær og sko

Metall 15 kg

Matavfall

12 kg Impregnert trevirke

28 kg

18 kg

Restavfall fra gjenvinningsst. 40 kg

Glass-/metallemballasjev

35 kg Grave og rivemasser
40 kg Papp/papir/drikkekartong husholdningene
60 kg Trevirke

Totalt

480

64 kg Hageavfall

kg per år
per person

120 kg Restavfall husholdningene

500
400
300

480

100

457

200

485

Avfallsmengdene er relativt jevne de
siste årene. Årsaken til noe mindre
avfallsmengde i 2018 er tørkesommeren
der hver innbygger kastet i gjennomsnitt
23 kg mindre hageavfall enn i 2019.

600

477

INNSAMLET MENGDE
AVFALL I KG PER
INNBYGGER I FOLLO

2016

2017

2018

2019

0
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AVFALLSMENGDER PER INNBYGGER
Hjemmehenting
120 kg

Restavfall
Papp/papir

40 kg

Totalt

28 kg

Matavfall
Plastemballasje

197

9 kg

PA
P

kg per år

0

30

60

90

Returpunkt

Totalt

Glass- og
metallemballasje

27

18 kg

Tekstiler,
klær og sko

120

kg per år

9 kg
0

30

Gjenvinningsstasjon
Hageavfall

64 kg

Trevirke

61 kg

Rest etter
sortering

Totalt

256
kg per år

40 kg

Grave- og
rivemasser

35 kg
15 kg

Metall
Impregnert
trevirke

12 kg

EE-avfall

9 kg

Papp/papir

7 kg

Farlig avfall

6 kg

Gips

4 kg

Plast

2 kg

Bildekk

1 kg
0

30

60
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Gjenvinningsstasjoner
Gjenvinningsstasjonene er mottak for annet avfall en det som leveres hjemme
eller på returpunkt. På gjenvinningsstasjonene kan man kaste grovavfall, EE-avfall,
farlig avfall og hageavfall, og i 2019 var det over 180 000 besøkende.
Follo Ren drifter gjenvinningsstasjonene Oppegård på
Sofiemyr, Bølstad i Ås og Teigen ved Fagerstrand. Alle anleg
gene er leid. Ingen av stasjonene har egen driftstillatelse/
konsesjon, alle drifter etter avfallsforskriftens kapitel 11.
Stasjonene driftes likt med tanke på åpningstid og tilbud.
Hovedsakelig er det private kunder som leverer sitt eget
avfall, men en mindre andel er næringskunder.
De store avfallstypene er treverk, restavfall, hageavfall og
rive/gravemasser. Volumet på disse er relativt stabilt, treverk
øker litt mens restavfall ligger flatt. Rive/gravemasser har
variert noe de siste årene. Hageavfall har økt betydelig fra
34
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2018. Dette skyldes dels at 2018 var et unntaksår med tørt
og varmt vær som gav lite vekst, og dels at alt mottakene er
tømt ned på slutten av 2019 slik at det ikke ligger igjen noe
volum etter tidligere år.
Driften på gjenvinningsstasjonene er i liten grad endret i
løpet av 2019. Tilbud, sorteringer og løsninger er i stor grad
de samme. En vesentlig endring gjelder åpningstider, hvor
lørdager i vinterhalvåret tidligere var stengt. Med virkning
fra 1. november 2019 ble gjenvinningsstasjonene åpne
lørdager også på vinterhalvåret. Tilbudet ble godt mottatt av
kundene med bra besøkstall og positive tilbakemeldinger.

36/20 Referat og orienteringer - 20/00017-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Tonnasje
Antall tonn av ulike avfallstyper levert til gjenvinningsstasjonene i 2019*

1 148

838

EE-avfall

Farlig avfall

Bildekk

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

513
381
252
2

162
394
281
159
4

294

902

Plast
83
39
40
0

Gips
109
97
88
0

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

494
277
131
0

1 620

1 960

Impregnert
trevirke

Metall

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

771
488
361
0

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

4 522

4 978

Grave- og rivemasser
(jord, stein, keramikk)

Rest etter
sortering
Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

935
604
420
1

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

2 484
1 588
904
2

2 298
1 627
596
1

7 920

8 416

1 032

Hageavfall

Trevirke

Papp/papir/drikkekartong

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

4 453
2 040
1 427
0

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

4 035
2 572
1 808
1

Bølstad
Oppegård
Teigen
Miljøbilen

482
351
198
1

* inkludert avfall fra næringsdrivende

Gjenvinningsstasjon tonn
10 000
9 000

2017

8 000

2018
2019

7 000
6 000

4 522

5 618

4 22 0

4 97 8

5 02 0

4 9 69

7 92 0

6 7 12

4 73 0

8 4 16

3 000

7 905

4 000

8 06 0

5 000

Trevirke

Hageavfall

Restavfall

Grave- og
rivemasser

Metall

Impregnert
trevirke

EEavfall

Gips

Farlig
avfall

Plastemballasje

162

14 2

14 9

211

2 94

16 1

8 22

849

68 7

9 02

7 59

8 56

1 148

1 107

1 139

1 6 20

1 3 41

1 426

1 9 60

1 7 93

953

Papp og
papir

1 8 47

0

1 01 0

1 000

1 03 2

2 000

Bildekk
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Besøkende på gjenvinningsstasjonene
200 000

2 856

1 503

+ 90 %

150 000

290

308

-6%
100 000

6 365

165 662

172 096
Endring fra 2018: +4 %

7 428
+ 17 %

50 000

0

2018

2019

Totalt per desember
173 838

Totalt per desember
182 670

Private

Næring

Besøkstallene på gjenvinningsstasjonene økte med 4 % for
privatkunder og hele 17 % for næringskunder. Økningen
blant private kan skyldes både det unormale været i 2018,
og den generelle befolkningsveksten. Økningen blant
næringsdrivende er positiv av flere grunner. Det viser at vårt
tilbud til næringsdrivende i regionen er konkurransedyktig,
og at næringssatsingen gir resultater. Det er også grunn
til å tro at det at Oslo Ren innførte adgangskontroll våren
2019, fører til at enkelte næringskunder velger Follo Rens
gjenvinningsstasjoner fremfor stasjonene i Oslo.
En annen viktig årsak til økningen i antall næringskunder
er at Follo Rens operatørene på gjenvinningsstasjonene
har blitt dyktigere til å skille ut næringskunder slik at det
reduserer antallet som urettmessig klarer å komme inn som
subsidierte privatkunder.
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Spesielle formål

Miljøbilen

Ny kassaløsningen ble satt i drift 1. oktober 2019 på alle tre
gjenvinningsstasjoner. Den nye løsningen vil gi bedre datagrunnlag og er første trinn til å også innføre adgangskontroll.  
Adgangskontrollen vil settes i drift i starten av 2020. Med
dette vil selskapet være enda bedre rustet til å skille mellom
næringskunder og privatkunder.
Veksten i besøkende og avfallsmengder er utfordrende med
tanke på gjenvinningsstasjonenes utforming og tilstand.
Stasjonene er bygget 20–30 år tilbake i tid, og ikke tilpasset
dagens behov og krav. Det må påregnes at det vil komme
nye krav til spesielt knyttet til ytre miljø som vil utløse
investeringsbehov de nærmeste årene.

0, 3

ks

er

Miljøbilen

•

Ma

VI TAR I
MOT DET
DU KAN
BÆRE*

m³ p er l ever i ng.
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Miljøbilen er en mobil gjenvinningsstasjon som har vært i drift siden 2018.
Den stopper på faste stoppesteder hver 14. dag til faste klokkeslett. I 2019
hadde Miljøbilen i underkant av 3 000 kunder.
Tjenesten er tenkt som et tilbud til dem med små avfallsmengder, og særlig til innbyggere uten bil og som har
vanskelig for å komme seg til gjenvinningsstasjonen. Tilbudet er godt likt, men har dessverre lavere besøkstall enn
ønsket. Årsakene til de relativt lave besøkstallene er flere.
Kommunikasjonsmessig er det vanskelig å nå ut til alle med
denne tjenesten. I tillegg er antall stoppesteder begrenset,
og det er mange som likegodt heller drar til gjenvinnings
stasjonen hvis de likevel må ut og kjøre.

får varsel dagen før Miljøbilen kommer. De gangene det har
vært varslet via SMS har dette hatt en relativt stor økning i
antall besøkende.
Likevel ser Follo Ren stor nytteverdi i Miljøbilen. Over halvparten av avfallet som blir levert her er enten farlig avfall
eller EE-avfall.  Det antas at store deler av dette lett kunne
ha blitt kastet i restavfallet dersom tjenesten ikke fantes.

Follo Ren ser på muligheten for å få stoppestedene til Miljøbilen lagt inn som varsel i appen, slik at beboere i nærheten
Årsrapport 19 | Follo Ren
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Husholdnings
renovasjon
Follo Ren har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall
hos 114 736 innbyggere fordelt på ca. 46 500 husstander.
Ved utgangen av 2019 sto det utplassert 31 545 beholdere
til restavfall og 29 005 beholdere til papir. Totalt er det
60 550 beholdere som står utplassert i Follo Rens område.
Det skjer en stadig økning i antall nedgravde brønner, noe
i eksisterende borettslag og sameier, men mest av alt i
nye byggeprosjekter. Det er nå 421 nedgravde brønner til
restavfall og papir i våre områder.
I tillegg er det 35 nedgravde avfallsbrønner for glass- og
metallemballasje. Total mengde samlet inn fra restavfallsbeholdere hos husstandene i 2019 var 19 721 tonn. Dette
er en liten reduksjon fra 2018 på 192 tonn, som tilsvarer
-0,19 %.
Renovasjonsbilene som henter restavfall hos hushold
ningene kjører til omlastehallen til Follo Ren på Fugleåsen
og laster over innholdet i større containere for videre transport til ettersorteringsanlegget til Romerike Avfallsforedling
(ROAF) på Skedsmo.  I 2019 fikk vi sortert ut 3269 tonn
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matavfall i grønne poser. Dette matavfallet gikk til
produksjon av biogjødsel og kompost. Anlegget sorterer ut
plasten fra Follo Rens innbyggere i fem ulike kvaliteter. Total
mengde utsortert plastemballasje til materialgjenvinning var
997 tonn i 2019.
I 2019 ble det totalt samlet inn 4555 tonn papp/papir/
drikkekartong. Dette er en nedgang på 340 tonn fra 2018,
noe som tilsvarer nesten 7 %. Vi ser at det er noe økning på
papp, stort sett grunnet økt netthandel og mer pakker som
sendes hjem til folk med pappemballasje. Samtidig er det en
større nedgang i papir. Hovedsakelig skyldes dette mindre
papir i form av aviser og tidsskrifter, da dette i stadig større
grad blir lest i digitale formater.
NordRen er ansvarlig leverandør på innsamling av avfall
fra husholdningene og tjenesten har stabilisert seg på et
godt nivå.
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Ny tjeneste – henting av hageavfall
Follo Ren lanserte våren 2019 et nytt tjenestetibud med
hjemmehenting av hageavfall i beholdere. Hageavfalls
beholderne blir tømt en gang per måned i perioden mai til
oktober. I tillegg til hageavfall i beholderen, kan abonnenten

også legge ut en kvistbunt ved tømming. Tilbudet ble
tatt svært godt imot, og i løpet av første sesong hadde
1150 husstander tegnet abonnement på denne tjenesten.
Tjenesten videreføres for kommende år.

Pilotprosjekt merking av
avfallsbeholdere i Frogn kommune
For å bedre kvaliteten på våre tjenester, ble det i 2019 gjennomført et pilotprosjekt med datamerking av avfallsbeholdere
i Frogn kommune. Bakgrunnen for prosjektet er at fag
systemet med oversikt over eiendommer og avfallsbeholdere
ikke inneholder riktig informasjon om hvor avfallsbeholdere
tilhørende den enkelte eiendom står plassert, og hvor naturlig
stoppested for renovasjonsbil er i forhold til dette. Dette
gjør systemet sårbart mht. utskifting av personell, vikarer ved
sykdom eller ferieavvikling etc. Det er viktig for Follo Ren at
kvaliteten på tjenestene er så stabil og god som mulig.
Frogn kommune ble valgt ut til å være pilot-kommune for
dette prosjektet fordi denne kommunen har de største utfordringer i forhold til standplasser. Merkingen av beholdere var
i form av et klistremerke som ble satt under lokket på avfallsbeholderne. Klistremerkene inneholder en liten databrikke og
en strekkode, i tillegg til adressen som beholderne hører til.
I prosjektet la man opp til abonnenter med egne beholdere
skulle feste på klistremerkene selv etter å ha mottatt disse i

660L
Papir
Firma A/S

EC2A0000000000052300

brev med informasjon
om prosjektet og
hensikten med dette. I
borettslag og sameier
med felles beholdere
satte Follo Ren på
merkene.
I etterkant av den fysiske merkingen foretok NordRen den
fysiske datainnhentingen av GPS punktene for avfalls
beholdere for å få plasseringen på tømmedag. Resultatene
av prosjektet var gode og det er besluttet å videreføre
prosjektet i øvrige kommunene i løpet av 2020/2021.
Årsrapport 19 | Follo Ren
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Returpunkt
Follo Ren har totalt 126 returpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiler fordelt på alle fem eierkommuner. Dette
er 18 flere returpunkter enn i 2018 og selskapet jobber aktivt
for å utvide antallet og dermed tilgjengeligheten for innbyggerne. Flere av returpunktene har nedgravde avfallsbrønner
for glass- og metallemballasje, totalt sett utgjør dette 35
brønner fordelt på 31 steder. I 2019 ble det samlet inn totalt
1 885 tonn med glass- og metallemballasje fra returpunktene.
Dette var en økning på ca. 5 % sammenlignet med 2018.

Tilsvarende ble det i 2019 samlet inn 1023 tonn klær, sko
og tekstiler fra containere fra UFF og Fretex. Dette var en
økning på 8 % fra 2018. Informasjonskampanjer har ført til
en økt bevissthet rundt ombruk og gjenvinning av tekstiler,
og dette gjenspeilet seg i økt mengde innsamlet klær, sko
og tekstiler. Av mengden innsamlet gikk 75 % til gjenbruk
direkte, mens 23 % av tekstilene gikk inn i produksjonen av
nye produkter. Andelen som ikke kunne brukes til ombruk er
kun 2 %. Dette ble sendt til forbrenning.

Innhold i restavfallsbeholderen
Hvert år gjennomfører Follo Ren en plukkanalyse av
innholdet i restavfallsbeholderen. Dette gjøres for å få en
oversikt over hva som blir kastet, og hva som blir feilsortert.
Follo Ren bruker disse tallene som grunnlag for vurdering av
avfallsløsning, og tiltak for å minimere feilsortering.

Vi ser fra plukkanalysen en positiv utvikling ved at det er
mindre tekstiler (nedgang på 1,3% fra 2018) og glass- og
metallemballasje (nedgang på 3,2% fra 2018) som blir kastet
i restavfallsbeholderen. Mengden kildesortert avfall har også
gått opp. For de resterende avfallstypene er det kun mindre
endringer.

Gjennomsnittlig innhold basert på plukkanalyse (april 2019)
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Plastavfall

Kildesortert matavfall
i grønne poser

Matavfall

36/20 Referat og orienteringer - 20/00017-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Årsrapport 19 | Follo Ren

41

36/20 Referat og orienteringer - 20/00017-5 Referat og orienteringer : FolloRen IKS Årsrapport 2019

Omlastehall og lager
Follo Ren har en egen omlastehall for innsamlet restavfall på Fugleåsen på
Langhus. Denne er på 2000 m² og ble satt i drift våren 2018. I omlastehallen
tømmer renovasjonsbilene alt restavfall de har samlet inn fra beholdere rett opp
i tette containere fra rampe.  

42

Fulle containere trekkes bort fra rampen og klargjøres før
videre transport opp til Romerike Avfallsforedling (ROAF)
sitt ettersorteringsanlegg på Berge i Skedsmo. Omlastingen
av restavfallet er viktig for å få til en miljøeffektiv transport.

transport av de fulle containerne opp til anlegget på Berger.
Hver transport består av to fulle 40 m³ containere med
avfall, totalt ca. 23 tonn per tur. I 2019 ble det lastet om
over 19 000 tonn restavfall i omlastehallen.

Follo Ren har en mann ansatt til å holde orden i omlaste
hallen. Han følger opp renovatørene og sjåførene slik at
logistikken fungerer, og holder hallen ryddig og ren til
enhver tid. Transportsentralen Lillestrøm (TSL) sørger for

Ved siden av omlastehallen er det bygget et lager for
Follo Ren. Dette bygget inneholder et stort kaldtlager
på 900 m², et mindre varmtlager, en liten vaskehall, og
personalrom med tilhørende garderobe og dusj. Her lagres

Follo Ren | Årsrapport 19
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Totalt

19 000
tonn restavfall
omlastet i 2019

de avfallsbeholdere og utstyr for reparasjoner av beholdere
som står ute på de enkelte eiendommene. I tillegg opp
bevares alt av utstyr til returpunkter her, samt noe utstyr til
gjenvinningsstasjonene. Follo Ren har egen vaskehallen med
beholdervaskemaskin for renhold av beholdere som byttes

inn. Selskapet har to ansatte som jobber med beholderbytter, reparasjoner, rydding av returpunker etc. Disse har
sin base på Fugleåsen, men er for det meste på veien for å
utføre service for innbyggerne.

Årsrapport 19 | Follo Ren
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Hva skjer med avfallet vårt?

Matavfall

44

Plastemballasje

Restavfall

Matavfallet fra husholdningene sorteres i de
grønne matavfallsposene og legges i restavfallsbeholderen. Våre renovasjonsbiler kjører
innholdet til ettersorteringsanlegget til ROAF,
der matavfallsposene blir skilt ut.

Plastemballasjen legges sammen med annet
restavfall, og blir automatisk utsortert på
ettersorteringsanlegget til ROAF på Skedsmo.
På denne måten kan vi få ut 35–50 % mer
plastemballasje enn ved kildesortering.

Etter sortering blir matavfallsposene kjørt til
Den Magiske Fabrikken til Lindum i Vestfold.
Der blir det organiske avfallet omgjort til biogass. Alle våre renovasjonsbiler går på biogass
produsert fra matavfall.

På anlegget i Skedsmo blir plastemballasjen
skilt ut i fem ulike varianter, basert på plasttype: PET, PP, PE, Folie og blandet plast.
Plastemballasjen blir solgt videre til plastindustrien til produksjon av nye plastprodukter.

Papp/papir

EE-avfall

Papp, papir og drikkekartong samles inn fra
papirbeholdere ved husstanden og fra papp
og papircontainer på gjenvinningsstasjonene.  
Dette fraktes inn til Groruddalen Miljøpark
i Oslo. Her blir det kontrollert, sortert og
presset i baller, før det blir solgt videre til
papirfabrikker. Papiret inngår som råstoff til
nye papirprodukter. Drikkekartong blir sendt
til emballasjeretur drevet av Grønt Punkt.

Rest etter sortering

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
inneholder miljøfarlige stoffer. EE-avfallet
må derfor miljøsaneres, slik at de miljøfarlige
stoffene kan bli viderebehandlet på forsvarlig
måte. EE-avfall fra våre gjenvinningsstasjoner
blir transportert og behandlet av Norsk
Gjenvinning. I behandlingsprosessen blir de
miljøfarlige stoffene fjernet, og deretter blir
metaller, glass og plast i produktene sortert
og materialgjenvunnet.

Rest etter sortering er det er det som blir igjen
etter at kunder på gjenvinningsstasjonene har
sortert ut det som kan materialgjenvinnes i
egne containere. Rest etter sortering hentes
av Norsk Gjenvinning og sendes til ytterligere
sortering, hvor rester av treverk, metal og farlig
avfall blir plukket ut. Det som gjenstår til slutt
kan ikke materialgjenvinnes, og sendes til
forbrenning med energiutnyttelse.

Hageavfall

Gips

Metaller

Hageavfall fra alle gjenvinningsstasjonene
fraktes til Bølstad gjenvinningsstasjon i Ås.
Her blir det kvernet av NMI på stedet. Etter
kverning blir det kompostert på naboeiendommen av grunneier.

Gips Recycling Norge henter inn gips fra våre
gjenvinningsstasjoner, og frakter dette til sin
mottakshall i Svelvik utenfor Drammen. Gipsen blir omdannet til ny råvare som brukes i
produksjon av nye gipsplater.

Metall fra gjenvinningsstasjonene blir kjørt til
Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Øra i Fredrikstad. Her blir metallet sortert etter type,
og solgt videre som råvare til ny produksjon.
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Restavfall fra husholdningene er det avfallet
som er igjen etter at abonnentene har kildesortert det som kan materialgjenvinnes.
Innholdet i restavfallsbeholderen sendes til
ettersorteringsanlegget til ROAF. Her blir
matavfall i grønne poser, plastemballasje,
små mengder restpapir og metall automatisk
sortert ut fra restavfallet. Dette bidrar til å øke
materialgjenvinningen.
Etter sortering blir resten av avfallet sendt til
forbrenning med energiutnyttelse. Det vil si at
varmeenergien fra forbrenningen brukes til å
produsere fjernvarme og strøm.
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Glass- og metallemballasje

Tekstiler

Farlig avfall

Glass- og metallemballasje samles i containere
på våre returpunkter og gjenvinningsstasjoner.
Enkelte større borettslag og sameier har også
egen container til glass- og metallemballasje.
Disse containerne tømmes og fraktes til
sorteringsanlegget til Syklus som ligger i
nærheten av Fredrikstad. Her blir det sortert
maskinelt og solgt videre som råstoff til nye
produkter. Metallemballasje smeltes om i
Norge og glassemballasjen sendes til glassverk
i Europa. Det mest finknuste glasset brukes til
å produsere Glasopor (isolasjonsmateriale til
veibygging) av.

Klær, sko, sengetøy og andre tekstiler blir
samlet inn på våre returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Follo Ren har avtale med
UFF og Fretex, som henter inn tekstilene og
viderebehandler det i sine systemer. I tillegg
har Follo Ren et samarbeid med Røde Kors
om tekstilcontainere i enkelte borettslag og
sameier som et prøveprosjekt, samt tekstilinnsamling fra Miljøbilen. Hos alle selskaper
blir tekstilene sortert og solgt i butikker for
brukt tøy. Overskuddet fra dette salget går
til humanitær hjelp. De tekstilene som ikke
blir solgt, eller som er slitt og ødelagte, går
til materialgjenvinning der de omdannes til
nødhjelpstepper og store tekstiltepper til
industrien.

Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer
som er farlige for mennesker, dyr og natur.
Eksempler på dette er maling, lim, lakk,
asbestmateriale m.m. Det er svært viktig for
miljøet at dette avfallet blir skilt ut.

Blandet trevirke

Dekk

Impregnert trevirke

Trevirke fra våre gjenvinningsstasjoner hentes
av Norsk Gjenvinning AS som kjører avfallet
til sitt mottak på Haraldrud i Oslo. Der blir
trevirket kvernet til flis som senere kjøres
videre til forbrenning med energiutnyttelse i
Linköping, Sverige.  

Bildekk med og uten felg hentes av Nocas AS
og kjøres til deres anlegg i Oppaker, Nes Kommune. Der sorterer de ut felger og metallene
materialgjenvinnes. Dekkene kan ombrukes
som de er, eller bli kvernet til granulat for
materialgjenvinning.  

Impregnert trevirke fra våre gjenvinningsstasjoner hentes av Rekom AS. Impregnert trevirke
kvernes til flis, og kjøres videre til forbrenning
med energiutnyttelse i Munkfors, Sverige.

Stena Recycling AS står for innsamling og
mottak av farlig avfall fra våre gjenvinningsstasjoner. Avfallet kjøres til Stenas anlegg på
Ausenfjellet i Sørum kommune. Der sorteres
avfallet og kjøres videre til riktig behandlingsanlegg.

Gravemasser og rivemasser
Avfallstyper som betong, porselen, keramikk
og lignende har en komplisert sammenblanding av ulike materialer som er vanskelig å
materialgjenvinne og har dårlig brenneevne.
Denne avfallstypen blir derfor lagt på deponi
hos Indre Østfold Renovasjon.

Årsrapport 19 | Follo Ren
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De fleste kundehenvendelser kommer
via telefon, app, nettside eller e-post.
Men det er også mulig å komme innom
administrasjonen på Vinterbro.

Administrasjonen
Administrasjonen i Follo Ren ligger på Vinterbro i Ås kommune. Her jobber
15 ansatte med kundeservice, drift, innkjøp, kommunikasjon, IT, prosjekt og
utvikling, personal, HMS og økonomi.

Kundeservice
Follo Rens kundeservice besvarer alle spørsmål innbyggerne
måtte ha om renovasjon. Henvendelsene kommer hovedsakelig per telefon eller e-post, men kundeservice har sett en
økende pågang av elektroniske henvendelser via selvbetjeningsskjemaene på nettsiden folloren.no, samt meldinger
sendt direkte fra appen «Min renovasjon».
Foruten å besvare henvendelser har kundeservice hovedansvar for å melde avvik på renovasjonstjenesten, sørge
for beholderbytter og ellers ta tak i forhold av driftsmessig
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karakter. Fagsystemet KomTek benyttes som system for
kundeoversikt og oppfølging, og kundeservice fører renovasjonsgebyr på vegne av alle eierkommunene.
Økt tjenestetilbud til våre innbyggere samt økt antall henvendelser og spørsmål knyttet til miljø og klima har medført at
avdelingen nå er oppbemannet til tre ansatte i 100 % stilling i
tillegg til leder for husholdningsrenovasjon og kundeservice.
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Kundetilfredshetsundersøkelsen 2019
Follo Ren gjennomfører hvert år en kundetilfredshetsundersøkelse blant innbyggerne i alle eierkommunene. Kundetilfredshetsundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november. Det er
Sentio Norge som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag
for Follo Ren. Undersøkelsen foregår via telefonintervjuer til et
representativt utvalg i alle fem eierkommuner. Totalindikator
(omdømme og tilfredshet slått sammen) viser et resultat som er
godt over gjennomsnittet i Norge, og fortsatt økende i forhold til
tilsvarende undersøkelse for Follo Ren i 2018.
Oppsummering av noen av hovedpunktene i undersøkelsen:

• Follo Ren oppnår flere resultater som er meget

både ureflektert tilfredshet, reflektert tilfredshet
og samlemålet total tilfredshet. I tillegg er total
indikatoren for omdømme og tilfredshet den beste
man har målt.

• Kundene har ikke spesielt god kjennskap til sel-

skapet, men man kan se en fremgang fra 2018 på
dette området. På omdømmeområdene som handler om innovasjon og evne til å være nyskapende
og selskapets styring og ledelse, har kundene i
gjennomsnitt kun et middels godt inntrykk.

• Det er god tilfredshet med oppsamlingssystemet

gode i på omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelsen i 2019. Jevnt over er resultatene like gode
eller bedre enn de var i 2018, og Follo Ren gjør det
bedre enn Benchmark Norge på de fleste områder.

for daglig avfall, og kundene er godt fornøyde
med både hentingen av avfallet og gjenvinningsstasjonene. Videre er det god tilfredshet med
informasjonen vedrørende avfallsordningen og
kundebehandling.

• Kundene til Follo Ren har generelt et godt inntrykk

• De fleste kundene oppgir at det er enkelt å få tak i

av selskapet. Omdømmet er det beste man har
målt for Follo Ren. Videre er det meget god tilfredshet blant kundene med jobben som selskapet
gjør, og også på dette området er resultatene det
beste man har målt for Follo Ren. Dette gjelder

grønne poser til matavfall, og et flertall av kundene
oppgir å huske informasjon/annonser fra Follo Ren
i det siste. Videre oppgir et flertall at de kjenner til
tjenesten Miljøbilen.
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tjenester
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Ureflektert tilfredshet
I selskapets mål for 2019 er det uttalt
at selskapet skal være blant de ti beste
avfallsselskapene nasjonalt og best i
Østlandsområdet på årlig nasjonal kunde
tilfredshetsundersøkelse. I april 2019
ble det gjennomført en større nasjonal
undersøkelse hvor 11 000 personer har
vurdert renovasjonsselskapet sitt på
et generelt grunnlag. Resultatene viser
at Follo Ren har nådd sitt mål, og har
best skåre av renovasjonsselskapene på
Østlandsområdet.
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Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for kommunikasjon
ut til innbyggere, informasjon til eierkommuner og kommuneadministrasjon, mediakontakt, drift av nettside og sosiale
mediekanaler, og andre informasjonsaktiviteter. I tillegg
ligger IT-drift, telefoni og teknisk kommunikasjon som viktige
arbeidsoppgaver i denne avdelingen. Kommunikasjonsavdelingen har også det overordnede ansvaret for selskapets
digitaliseringsprosjekter.

I tillegg til disse kampanjene har det vært normal kommunikasjon rundt åpningstider i forbindelse med påske og
jul, endringer i tømmedager på helligdager, driftsrelaterte
meldinger, informasjon om kildesortering, standaktivitet,
temadag mm, utarbeidelse av materiell, årsrapport,
undervisningsmateriell, nettsider og sosiale medier, i tillegg
til kontinuerlig fokus på skilting, og produksjon av informasjonsmateriell som klistremerker, plakater osv.

2019 har vært et normal-år når det gjelder kommunikasjon.
Det har ikke vært noen spesielle kriser eller hendelser som
har vært krevende kommunikasjonsmessig, men mer jevnt
trykk med en stor hovedkampanje på våren (hageavfall) og
en stor hovedkampanje på høsten (matavfall – 7 sekunder).

Det har i løpet av 2019 blitt utarbeidet og distribuert tre
utgaver av InfoMagasinet.  Infomagasinet fungerer godt som
informasjonskanal som når ut til alle, også de som ikke er
på digitale flater. Det inneholder driftsrelatert informasjon
som tømmedager og åpningstider, og er også en viktig
støttekanal til de større kampanjene med mer utfyllende
informasjon enn det vi klarer å formidle på digitale flater
og i aviser.

Det største kommunikasjonskampanjene i 2019:

• Miljøbilen
• Appen «Min Renovasjon»
• Abonnementstjeneste på hjemmehenting av
hageavfall

• Kildesortering av matavfall i grønne poser –
7 sekunder

• Lørdagsåpent hele året
• Julesekk
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Digitalisering
Follo Ren har en vedtatt digitaliseringsplan. Digitalisering vil
for selskapet innebære å ta i bruk teknologi for å kunne tilby
bedre tjenester ut til innbyggerne, samt å effektivisere og
optimalisere drift på bakgrunn av et bedre datagrunnlag.
I 2019 er følgende digitaliseringsprosjekter gjennomført:

• Løft av hele selskapets IT-løsning til Microsoft

Azure. Dette prosjektet har sikret at selskapet jobber på en moderne IT-plattform med funksjonalitet
som ikke er til hinder for å knytte fagsystemer bedre
sammen og sikre så effektiv IT-drift som mulig. I og
med at det skal skje store digitaliseringsprosjekter
de neste årene var det viktig å få en plattform som
kan håndtere økt digitalisering på en god og sikker
måte.

• Innføring av nytt kassasystem på gjenvinnings

stasjonene. Det nye systemet har integrasjon mot
eksisterende fagsystemer, og vil legge til rette for
enklere håndtering av betaling ute på stasjonene,

bedre datagrunnlag for drift av gjenvinningsstasjonene, og et bedre tilbud til kunder. Nytt
kassasystem er det første trinnet av en prosess der
adgangskontroll skal innføres i 2020.

• Utvikling av nettsideløsninger internt for å bedre

internkommunikasjon, og for bedre oppfølging av
leverandører og eksisterende avtaler.

• Pilotprosjekt for datamerking av beholdere i Frogn

kommune. Alle beholdere i Frogn kommune er
merket med en databrikke som sikrer gps-punkt for
standplass og som knytter de ulike beholderne til
riktig eiendom og renovasjonsgebyr. De resterende
kommunene vil få samme datamerking i løpet av
2020/2021.

• Anskaffelse av nytt timeregistreringssystem.

Systemet vil sikre at tidligere manuelt arbeid rundt
lønn og timelister i papir nå vil håndteres digitalt i
selskapets eksisterende lønnssystem.

Prosjekt og Utvikling
Prosjekt og utvikling jobber med utredninger av nye bære
kraftige tjenester som sørger for at avfallet som mottas
blir en ressurs i ny produksjon. Avdelingen har ansvar for
implementering av strategien i alle ledd, ansvarlig for at årlige
målsettinger utarbeides og følges opp, og opplæringen som
skal gjennomføres i regi av Follo Ren. Opplæring gis i spennet barnehagebarn til professornivå. Prosjekt og utvikling har
i dag to ansatte.
I 2019 ble følgende oppgaver gjennomført:  

• Opplæring og besøk av 4. klassinger på gjenvin-

ningsstasjonen. Alle skolene i våre eierkommuner
blir invitert. I 2019 var det totalt 21 skoler som
svarte på invitasjonen, og 970 elever som fikk
opplæring

• Forelesninger ved NMBU
• Presentasjoner på kveldstid hos organisasjoner,
Rotary og Lions

• Kontinuerlig arbeid med CSR i Follo Ren
• Uttalelser, befaringer og deltakelse i plan og byggesaker i våre eierkommuner

• Prosjekt «Fremtidens løsninger og arealer for gjenb-

• Miljøhus i Ski, Frogn og Nesodden kommuner –
samarbeid med eierkommunene om å få egnet
tomt

• Oppegård gjenvinningsstasjon – deltaker i
prosjektgruppen til Oppegård kommune med
utarbeidelse av nye gjenvinningsstasjon for
Nordre Follos innbyggere

• Anbud for nytt modulbygg for mottak og
mellomlagring av Farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon

• 15 nye miljøpunkt, tidligere returpunkt, basert på
gjennomført tilgjengelighetsanalyse

• Miljøbil – prosjekt på hvordan utnytte miljøbilens
kapasitet enda bedre. Tiltak igangsettes i 2020

• Avfallssug- utredning om hvordan eierskap,
investeringer og drift bør gjennomføres. Arbeidet
fortsetter i 2020

• Prosjekt «Nedstrømsløsninger»
• For å få økt materialgjenvinning jobbes det med
alternativer for avfallstyper som i dag går til
forbrenning eller deponi

ruk og gjenvinning»
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• Hageavfall i Kretsløp – samarbeid med ny
leverandør som skal kompostere hageavfallet
for å tilrettelegge for salg av jord på våre
gjenvinningsstasjoner

• Oppfølging av «Strategi Follo Ren 2019–2035»
• Utarbeidelse av avfallsstatistikk
• Oppfølging og igangsetting av tiltak i gjen
bruksplan for Follo Ren IKS

– Pusset opp Gjenbrukscontainerne på
Teigen og Bølstad gjenvinningsstasjoner

– Åpnet Gjenbrukscontainer for byggematerialer på Teigen gjenvinningsstasjon

• Deltaker i utvikling av nye klima- og energiplaner i våre eierkommuner

– Jobbet mye med å få gode mål på avfallsområdet som er målbare

• Sekretariat for Avfallsforum Øst – AFØ
• Avfallsforum Øst er et forum for åtte interkommunale selskaper/kommunale etater som
har renovasjons som sitt ansvarsområdet

• Det arrangeres heldags medlemsmøter med
ulike temaer som skal sikre at Akershus, deler
av Buskerud og Oslo gjennom samarbeid blir
ledende i landet på bærekraftig ressursutnyttelse av avfall.

• Styringsgruppen jobber for at innbyggerne i
Avfallsforum Øst sitt område skal oppleve å
ha de beste og mest harmoniserte løsningene
for håndtering og optimal ressursutnyttelse av
avfall i landet innen 2030

Innkjøp
Follo Ren følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Anskaffelser skal gjennomføres på bakgrunn av en
behovsanalyse basert på anskaffelsens omfang og verdi,
der aktuelle interne og eksterne interessenter involveres.
Bærekraft har høyt fokus. Avdelingen jobber med å utvikle
metoder for å stille gode miljøkrav i våre anskaffelser.
Follo Ren jobber mye med kontraktsoppfølging av
eksisterende avtaler. Selskapet er opptatt av å ha et godt
samarbeid med leverandører, samtidig som kontraktsfestede vilkår følges opp og etterleves. Oppfølging av lønns- og
arbeidsforhold, miljøkrav og nedstrømsløsninger har hatt
prioritet i dette arbeidet.

Totalt har Follo Ren ca. 70 avtaler på nedstrømsløsninger,
drift og varekjøp.
I 2019 gjennomførte selskapet 24 anskaffelser av ulik
størrelse. Noen av de viktigste avtalene var kjøp av system
for adgangskontroll og kassaløsning til våre gjenvinningsstasjoner, samt transport og behandling av gips fra våre
gjenvinningsstasjoner.
Follo Ren ansatte i 2019 en ekstra medarbeider på
innkjøpsavdelingen. Dette vil medføre at avdelingen får
kapasitet til bedre og mer innovative innkjøp fremover.

Økonomi og personal
Avdelingen består av tre ansatte med ulike ansvarsområder.
Controller har overordnet ansvar for regnskapet. Regnskapsfunksjonene ellers er lagt eksternt til et regnskapskontor. Personal-/HMS-sjef har overordnet ansvar for alle
personalrelaterte oppgaver, samt HMS og kvalitetsarbeid
i Follo Ren. Admin. assistent jobber i 50 % stilling, og har
i tillegg til en rekke HMS-relaterte oppgaver, rollen som
sikkerhetsrådgiver i bedriften.  

De ansatte i Follo Ren
Ved utgangen av 2019 var det 33 fast ansatte i 100 % stillinger, tre ansatte i 50 % stillinger, og fem i mindre stillingsprosent i selskapet. Det er 16 ansatte som jobber i administrasjonen. De andre er fordelt på tre gjenvinningsstasjoner
og drift av omlastehall, samt returpunkter og beholderbytte.
Gjennomsnittsalderen på de ansatte i administrasjonen er
43 år, og ansatte i drift er i gjennomsnitt 52 år gamle.
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I mars 2019 startet vår nye innkjøpskonsulent, i nyopprettet stilling. I forbindelse med flere digitaliseringsprosjekter
ble det opprettet en engasjementsstilling i desember.
I sommermånedene økes bemanningen på gjenvinningsstasjonene for å møte større kundemengde og utvidete
åpningstider.
I november 2019 begynte Follo Ren med helårlig
lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. I den forbindelse ble
det opprettet flere deltidsstillinger for å dekke bemanningsbehovet.
Follo Ren har et samarbeid med NAV som omfatter
arbeidstrening, avklaring og rekruttering. Gjennom dette
samarbeidet har Follo Ren IKS hatt tre kandidater i arbeidstrening i 2019. I tillegg har en elev fra arbeidslivslinja
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ved Nordbytun ungdomsskole gjennomført to praksistimer
/ uke ved Bølstad gjenvinningsstasjon i perioden februar til
juni 2019.

Kompetanse
Follo Ren fortsetter sitt fokus på kompetanseheving og
utvikling av sine ansatte også i 2019. Det er totalt 13
ansatte på gjenvinningsstasjonene med fagbrev innen
gjenvinningsfag.

I tillegg til dette ble det i 2019 fullført et årsstudie i Digital
kommunikasjonsledelse (BI), et i Samspill og ledelse (BI) og
et i Samplan.  Videre ble det fullført et Diplom-studie innen
offentlig anskaffelser og et masterstudie i Innovasjon og
ledelse er pågående.

Medarbeidertilfredshet
Siden 2012 har det hvert år blitt gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen har tilnærmet samme
innhold og utføres på samme måte hvert år.

I 2019 deltok ansatte på gjenvinningsstasjonene kurs innen
håndtering av batterier, samt oppfriskningskurs innen ADR.
I tillegg ble det gjennomført brannvernkurs med øvelser for
alle ansatte, samt førstehjelpskurs for alle ansatte.

Undersøkelsen ble gjennomført i begynnelsen av 2020, og
svarene er et resultat av arbeidet med medarbeidertilfredshet gjennom hele 2019.

Ansatte i administrasjonen deltar regelmessig i kurs,
konferanser og andre fora innen sine fagfelt, for å holde seg
oppdatert og gjerne i forkant av utviklingen ellers i bransjen.

Undersøkelsen inneholdt 40 utsagn fordelt på områdene:
din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og
generell tilfredshet. Respondentene skulle svare på de
Årsrapport 19 | Follo Ren
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gitte utsagn ved å gi poeng mellom 1 (helt uenig) og 5 (helt
enig). Samtlige utsagn var formulert på en måte at svaret
1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd
med situasjonen, mens 5 (helt enig) betyr at respondenten
er veldig fornøyd med situasjonen. 80 % av de inviterte
ansatte deltok på undersøkelsen.

Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) er svært lav med
1,01 % mot 1,77 % i 2018.

HMS
I 2019 ble det dannet et HMS-utvalg som skal fungere
som kontrollorgan for HMS-arbeid og som støtteapparat til
verneombud. Utvalget skal videre drive med holdningsskapende arbeid, og fremme HMS blant alle ansatte. Utvalget
møtes kvartalsvis og tar opp aktuelle temaer for bedriften.

Resultatet gjennom de siste årene har holdt seg på et
stabilt, godt nivå. Også i 2019 ble resultatet veldig likt
resultatet fra 2018. Sammenlagt resultat fra alle avdelinger
og spørsmål er 4,1 for 2019, noe som er likt som i fjor og
året før det. Det var kun små forskjeller i årets undersøkelse
sammenlignet med fjorårets. To av områdene («Din jobb»
og «Kultur, Arbeidsmiljø») ble likt som i fjor med et resultat
på henholdsvis 4,1 og 4,2. Det er kun området «Kommunikasjon/Identitet» som gikk ned fra 4,0 i 2018 til 3,9 i 2019.
Områdene «Lederstøtte» og «Generell tilfredshet» økte fra
henholdsvis 3,9 til 4,1 og 4,2 til 4,3.  

I 2019 hadde Follo Ren kun et eksternt tilsyn. Elsikkerhet
Norge AS gjennomførte EL tilsyn etter føringer fra DSB på
Teigen gjenvinningsstasjon. Det ble ikke funnet avvik og
tilsynet ble avsluttet uten anmerkninger e.l.

Sertifisering innen CSR
I mars 2018 ble Follo Ren sertifisert innen CSR Performance
Ladder, en standard innenfor samfunnsansvar. I 2019
ble bedriften resertifisert i en to dager lang revisjon av
systemet, gjennomført av DNV GL.

Generelt får alle områder og spørsmål gode resultater på
rundt 4 poeng.

Follo Ren vurderer å bygge videre på sertifiseringen i 2020
og utvide til ISO sertifisering innen miljø og kvalitet.

Sykefravær
I 2019 var den totale sykefraværsprosenten for alle fast
ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger,
på 9,02 % mot 5,63 % i 2018.
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Årsrapport bedrift 2019
Follo Ren tilbyr renovasjonsløsning til bedrifter i eierkommunen Frogn, Nesodden,
Ås, Ski og Oppegård, innenfor renovasjon og gjenvinningsstasjoner. I tillegg er
Follo Ren en bidragsyter til ideelle organisasjoner og event/arrangementer.
Fra og være et tilbud som er særlig egnet for små- og
mellom store bedrifter med avfall som tilsvarer vanlig
husholdningsavfall, utvikler Follo Ren stadig tjenestetilbudet,
slik at det nå fremstår som en totalløsning for de fleste
typer bedrifter. Grunnet stordriftsfordeler og god utnyttelse
av kapasiteten på renovasjonsbilene som kjører husholdningsrenovasjon, kan Follo Ren tilby renovasjonsløsninger til
meget konkurransedyktige priser til bedriftsmarkedet.

Renovasjonsløsning for bedriftskunder
Follo Ren tilbyr alle typer avfallsbeholdere fra 140 L avfallsbeholdere og opp til stålcontainer og komprimatorløsninger.
Det tilbys løsninger for alle typer avfall for bedrifter, som
for eksempel restavfall og papp/papir, og grovavfall som
trevirke, metall, EE-avfall, farlig avfall osv. Follo Ren er en
totalleverandør for avfallshåndtering.
Follo Ren hadde ved utgangen av 2019 avtale med 296
bedriftskunder for henting av avfall. 15 av avtalene er
sesongkunder som har variasjon i forhold til kapasitet i løpet
av året. Totalt står det utplassert 623 beholdere til bedriftskunder fordelt på de fem kommunene.
Follo Ren jobber kontinuerlig med å bedre tjenestetilbud
og leveranse. I den forbindelse har man gjennomført et

pilotprosjekt i Frogn kommune der alle avfallsbeholdere ble
merket med en databrikke. Databrikken sørger for at nøyaktig
plassering blir registrert på digitale kart, for å sørge for minimalt med avvik og høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten.

Bedriftskunder på våre gjenvinningsstasjoner
Bedrifter har også mulighet til å levere avfall til gjenvinningsstasjonene, uavhengig om har avtale om renovasjonstjeneste hos Follo Ren eller ikke. Antall bedriftskunder som
benytter seg av dette tilbudet øker hvert år, og i 2019 var
totalt 7428 bedriftskunder innom gjenvinningsstasjonene.
Dette er en øking på 17 % fra 2018.
Farlig avfall som må deklareres er også noe det jobbes mye
med ut mot Follo Rens kunder. Det er viktig å bevisstgjøre
kundenes ansvar rundt levering av farlig avfall og bedriftenes plikt til å deklarere dette. Follo Ren ønsker å gjøre det
enklest mulig for bedriftskundene. Derfor har man tilbud om
å deklarere på vegne av bedriftskunder ved hjelp av fullmakt.
Follo Ren kan tilby bedrifter kundekonto på gjenvinningsstasjonen der de kan få tilsendt faktura i etterkant av levering
istedenfor å måtte betale ved hvert besøk.

Ideelle organisasjoner
Follo Ren støtter foreninger og ideelle organisasjoner med
økonomisk kompensasjon for behandling av restlopper,
restlager og andre godkjente ryddeaksjoner.
I 2019 var Follo Ren bidragsyter på en rekke loppemarkeder
og ryddeaksjoner.

Event/arrangementer
Gjennom året har Follo Ren tilbudt løsninger for eventer/
arrangementer. Det kan tilbys flere typer avfallsbeholdere
og containere, og Follo Ren kan også være rådgivende innen
dimensjonering og plassering av avfallsløsninger til et arrangement. Follo Ren ønsker å være synlig i lokalsamfunnet og
støtte opp om det som skjer i Follo.
I 2019 var Follo Ren med som avfallshåndterer på flere arrangementer som Smak Ås, Monument festival og flere andre.
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Kontrollutvalget i
Frogn kommune
A jour pr 18.06.2020

Oversikt over saker til behandling 2020
Følgende rapportering
legges frem fortløpende
Møte nr./ dato, sted
1/20
(22.01.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus

(25.03.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
2/20
(01.04.2020 kl. 14:00)
Fjernmøte via Teams/
Frogn rådhus

3/20
(06.05.2020 kl. 14:00)
Fjernmøte via Teams/
Frogn rådhus

Saker
 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen,
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging.
 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
Saker
 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019
 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging oppvekst
i Frogn kommune
 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune
 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon
 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll
 Oppsummering Interimsrevisjon 2019
 Orientering fra revisor
 Referat og orienteringer
 AVLYST / UTSATT














4/20
(03.06.2020 kl. 14:00)
Møterom Filisterkroken,
Frogn rådhus











5/20
(25.06.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
6/20
(26.08.2020 kl. 14:00)
Møterom Filisterkroken,











Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020
Orientering om status for Badeparken
Orientering om status for Bølgenprosjektet
Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Helse- og
omsorgstjenesten i Frogn kommune
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Møteplan 2.halvår 2020
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020
Orientering om status for kommunens smittevernberedskap
Frogn kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning
(kontrollutvalgets uttalelse)
Drøbak Frogn idrettsarena KF – Årsregnskap 2019
m
/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse)
Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020
Drøbak Frogn Idrettsarena KF – Årsregnskap 2019 – Ny behandling
Økonomirapport 1.tertial 2020
Oppsummering revisjon 2019
Henvendelse til kontrollutvalget – Kommunens håndtering av mottatt
henvendelse
Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon – Ny
behandling
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020
Frogn kommunes kjøp av presteboligen
Oppfølging av kommunestyrevedtak – Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring)
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
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Frogn rådhus
7/20
(30.09.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
8/20
(04.11.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
9/20
(02.12.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
2020
(ikke fordelt)











Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Økonomirapport 2.tertial 2020
Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 15.09.2020)
Budsjett for kontroll og revisjon 2021
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Referat og orienteringer





Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Referat og orienteringer



Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist 11.02.2020)
Vurdere dialogmøte med



o
o

o

Ordfører
Rådmann
Kommunalsjefene (Plan, eiendom og teknisk drift, Helse,
omsorg og velferd, Oppvekst)

