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Arkivsak-dok. 20/00200-23 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 11.05.2021 

PS 23/21 ORIENTERING OM OPPLÆRING AV LÆRLINGER, 
  PRAKSISBREVKANDIDATER OG LÆREKANDIDATER 
  MED SÆRSKILTE BEHOV 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Retningslinjer for tilskudd for lærlinger praksisbrevkandidater og lærekandidater med 
særskilte behov 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 tredje ledd
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1

Bakgrunn for saken 
Sekretariatet sendte på vegne av kontrollutvalget e-post til kommunedirektør, datert
28.april 2021, med forespørsel om en orientering om følgende:

• Opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte
behov

Fakta i saken 
Ås kommune er godkjent lærebedrift: 
https://utdanning.no/bedrift/964948798 

Ifølge årsmelding for 2020 hadde Ås kommune pr 31.12.2020 lærlinger innen 
følgende fag:  
• 7 helsearbeiderfaget,
• 13 barne- og ungdomsarbeiderfaget,
• 1 tømrerfaget.
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Ås kommunes nettsider: 
https://www.as.kommune.no/laerlingplasser.448945.no.html 
 
Mer info: 
https://www.vilbli.no/nn/nb/viken/as-kommune/adr/959451 
 
https://finnlarebedrift.no/#&fag=&sted=3021 
 
Avslutning 
Kommunedirektør har i e-post, datert 29.april 2021, bekreftet at kontrollutvalgets 
forespørsel om en orientering vil bli imøtekommet i møtet. 
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Kap. 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger, 

praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov  
 

Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, 

praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov under statsbudsjettets 

kap. 225 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2005, 

senest revidert av Kunnskapsdepartementet 19.12.2018, i henhold til § 8 i Reglement for 

økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. 

Retningslinjene trer i kraft 1. januar 2019 

 

 

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 
 
Tilskuddet som beskrives i disse retningslinjene kan kun gis til opplæringskontor 

eller bedrifter med ansvar for:  

 

• Lærlinger med i) særskilte behov og/eller ii) svake norskferdigheter og kort 

botid i Norge. Lærling er den som har tegnet lærekontrakt med sikte på 

fagprøve eller svenneprøve, jf. opplæringsloven §§ 4-1 og 4-5. 

• Praksisbrevkandidater med i) særskilte behov og/eller svake norskferdigheter og 

kort botid i Norge. Praksisbrevkandidat er den som har tegnet en 

opplæringskontrakt med sikte på en praksisbrevprøve, jf. opplæringsloven §§ 4-

1 og 4-5.  

• Lærekandidater med i) særskilte behov og/eller ii) svake norskferdigheter og 

kort botid i Norge. Lærekandidat er den som har tegnet opplæringskontrakt med 

sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, jf. 

opplæringsloven §§ 4-1 og 4-5. 

 

 

Opplæringen i bedrift skal tilpasses (tilpasset opplæring) evnene og forutsetningen til den 

enkelte lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat. Dette følger av opplæringsloven § 

1-3. 

 

Lærekandidatene har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 4-2, 5 ledd. 

Fylkeskommunen har plikt til å oppfylle retten til spesialundervisning for lærekandidaten i 

bedrift og skal dekke kostnadene ved dette. Tilskudd til opplæring av lærlinger, 

praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov skal ikke benyttes til 

spesialundervisningsmidler.  

 

Dersom lærekandidaten har behov for ekstra personellressurs utover det som 

spesialundervisningsmidlene er ment å dekke, kan det gis tilskudd til ekstra 

personellressurs over kap. 225 post 70.   

 

I disse retningslinjene benevnes bedrifter og opplæringskontor med samlebegrepet 

lærebedrift.  

 

 
1. MÅL FOR ORDNINGEN 
 

1.1 Målformulering  

Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger, praksisbrevkandidater 

og lærekandidater med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller 

deler av en fagutdanning. For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere 

lærekontrakter/opplæringskontrakter med minoritetsspråklige er lærlinger, 

praksisbrevkandidater og lærekandidater med svake ferdigheter i norsk og kort botid i 

Norge også omfattet av tilskuddsordningen.  
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Intensjonen med tilskuddsordningen er å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det 

ordinære arbeidslivet. 

 

Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til opplæring av ungdom i 

målgruppa, dvs. kostnader som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet som er gitt i 

fylkeskommunens rammeoverføringer. 

 

1.2 Tilskuddsmottaker  

Tilskuddet blir utbetalt til fylkeskommunen, som videreformidler tilskuddet til 

lærebedriften. 

 

1.3 Målgruppe  

Målgruppen er lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater med særskilte behov 

og/eller med svake norskferdigheter og kort botid i landet.  

Ordningen er for ungdom under 25 år, jf. opplæringsloven § 3-1 tredje ledd.  

 

Med særskilte behov menes her lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater som 

ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.  

 

Med kort botid i landet menes her inntil 6 års botid i Norge i perioden det blir gitt tilskudd 

for.   

 

 

2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE  
 

Opplysninger som skal belyse måloppnåelse er: 

 antall ungdommer i målgruppen som får lære-/opplæringskontrakt 

 antall ungdommer i målgruppen hvor lære-/opplæringskontrakten er hevet 

 

 

3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER  
 
3.1 Tildelingskriterier  

Lærebedrifter kan søke fylkeskommunen om tilskudd til ekstra personellressurs når de 

har inngått: 

 lærekontrakt med lærlinger som har særskilte behov og/eller med kort botid i 

landet og svake ferdigheter i norsk 

 opplæringskontrakt med praksisbrevkandidater-/lærekandidater med særskilte 

behov og/eller med kort botid i landet og svake ferdigheter i norsk 

    

Vilkårene for tilskudd må være oppfylt i hele perioden det utbetales tilskudd for. Det kan 

gis tilskudd for maksimalt ett år av gangen. Dersom det er behov for tilskudd utover ett 

år for samme lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat, kan lærebedriften sende ny 

søknad påfølgende budsjettår. Rapport fra foregående tilskuddsperiode, som viser 

hvordan midlene er benyttet, skal legges ved den nye søknaden. 

 

Det kan søkes om tilskudd utover gjeldende budsjettår. Dette begrenses til inntil 12 

måneder tilbake i tid eller 12 måneder frem i tid sett i forhold til gjeldende budsjettår.  

 

 

3.2 Beregningsregel  

Ekstra personellressurs 

Lærebedriften som har ansvaret for opplæringen av lærlingen/ 

praksisbrevkandidaten/lærekandidaten, kan få tilskudd til ekstra personellressurs inntil 6 

klokketimer pr. uke i 47 uker pr. år (52 uker – 5 uker ferie). Tilskuddet skal benyttes til 

ekstra personellressurs til tilrettelagt opplæring i bedrift. Veiledende tilskuddssats pr. 
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klokketime fastsettes i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet og kunngjøres på 

Utdanningsdirektoratets nettside. Satsen følger budsjettåret. 

 

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for 

størrelsen på tilskuddet som kan innvilges i budsjettåret. Dersom samlet timetall for alle 

søknadene utløser tilskudd som overstiger bevilgningen avsatt på posten, vil timesatsen 

bli redusert og tilskuddet blir avkortet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker.  

 

 

4. OPPFØLGING OG KONTROLL  
 

Utdanningsdirektoratet skal: 

 foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av opplysningene som 

fylkeskommunene registrerer i Tavla 

 ved behov foreta stikkprøvekontroller av opplysninger som tilskuddsmottaker gir 

ved søknad om tilskudd. Denne kontrollen foretas etter en vurdering ut fra 

vesentlighet og risiko. 

 

 

5. EVALUERING  
 

Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i 

«Retningslinjer for evalueringer», fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 

19. november 1999 og revidert av Kunnskapsdepartementet 28. mai 2008.  

 

Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. 

Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til 

ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta 

utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. 

 

 

 

DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 
 
 

6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN  
 
Ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen er delegert til 

Utdanningsdirektoratet. 

 

6.1 Utdanningsdirektoratet skal: 

 kunngjøre ordningen 

 behandle søknader 

 gjennomføre en generell formalia- og rimelighetskontroll av grunnlagsdata som 

fylkeskommunen har registrert i Tavla 

 utarbeide tilskuddsbrev til fylkeskommunen 

 beregne og utbetale tilskuddet til den enkelte fylkeskommune 

 innhente sluttresultat etter endt læretid pr. lærling/praksisbrevkandidat/ 

lærekandidat  

 

6.2 Fylkeskommunen skal: 

 informere lærebedriftene om ordningen 

 foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknaden 

 registrere søknader i Tavla 

 videreformidle tilskudd til lærebedriftene 

 innhente periode- og sluttrapporter 
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 registrere sluttresultat etter endt læretid i Tavla pr. lærling/ 

praksisbrevkandidat/lærekandidat 

 innhente nødvendig dokumentasjon, følge opp og kontrollere 

 rapportere om heving av kontrakter til Utdanningsdirektoratet 

 

 

7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN 
 

7.1 Kunngjøringsform  

Tilskuddsordningen kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside. Fylkeskommunene 

skal informere lærebedriftene om muligheten for å søke om dette tilskuddet. 

 

7.2 Innholdet i kunngjøringen  

Følgende kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside:  

 

 formålet med ordningen 

 tildelingskriterier, herunder beregningsregler 

 krav til søknaden 

 henvisning til elektronisk søkesystem i Tavla 

 veiledende tilskuddssats pr. klokketime til ekstra personellressurs 

 informasjon om muligheten for avkortet tilskuddssats dersom samlet 

søknadsmasse utløser tilskudd utover budsjettrammen 

 søknadsfrist 

 krav til rapportering 

 

 

8. SAKSGANG FRAM TIL TILSKUDD/AVSLAG 
 
8.1 Søknad om tilskudd  

Lærebedriften sender søknad om tilskudd til fylkeskommunen. Dersom lærebedriften har 

mottatt tilskudd for samme person tidligere, skal lærebedriften legge ved en rapport fra 

forrige tilskuddsperiode som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Søknads- og 

rapporteringsskjema for lærebedriften finnes på www.Udir.no. 

 

Søknaden skal vurderes og kvalitetssikres av fylkeskommunen, som har det faglige og 

administrative ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i fylket, jf. opplæringsloven 

§ 4-8. Fylkeskommunen skal påse at nødvendig dokumentasjon foreligger før godkjente 

søknader ferdigstilles i Tavla.  

 

En søknad om tilskudd til lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat med særskilte 

behov skal inneholde opplysninger om:  

 

 inngått lærekontrakt/opplæringskontrakt 

 hvilke særlige behov lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten har, og 

hvilke behov for tilrettelegging dette medfører ute i bedrift. Dette må 

dokumenteres ved en sakkyndig vurdering av nyere dato fra 

pedagogiskpsykologisk tjeneste og ved en eventuell uttalelse fra andre 

faginstanser. Den sakkyndige vurderingen bør være utarbeidet i samarbeid med 

ungdommen og lærebedriften 

 hvilken tidsperiode det søkes tilskudd for 

 planlagt bruk av den ekstra personellressursen i lærebedriften 

 tidligere utbetalt tilskudd 

    

 

En søknad om tilskudd til lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat med kort botid i 

landet og svake ferdigheter i norsk skal inneholde opplysninger om: 
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 inngått lærekontrakt/opplæringskontrakt 

 hvilke språklige utfordringer lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten har, 

og hvilke særskilte behov for tilrettelegging dette medfører ute i bedrift.  Det må 

enten bekreftes at ungdommen har karakteren 2 eller dårligere i norsk fra 

skoledelen av opplæringen, eller det må foreligge et vedtak om særskilt 

språkopplæring fra skoledelen av opplæringen. Det skal ha blitt gitt særskilt 

språkopplæring etter dette vedtaket til skoleopplæringens avslutning i Vg2, 

eventuelt fremdeles dersom ungdommen fortsatt mottar opplæring som elev. 

 botid i Norge. Dette skal dokumenteres med bostedsattest fra folkeregisteret 

 hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for 

 planlagt bruk av den ekstra personellressursen i lærebedriften   

 tidligere utbetalt tilskudd 

 

 

8.2 Søknadsfrist  

Søknad om tilskudd skal være registrert som «innsendt» i Tavla innen angitt 

søknadsfrist, for å bli behandlet. Etter søknadsfristens utløp blir søknadsperioden i Tavla 

lukket for registrering og innsending.  

 

Søknadsfristen blir publisert hvert år på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.  

 

Søknader som er kommet inn etter fristens utløp, blir ikke behandlet. 

 

8.3 Tilskuddsbrev  

Tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet til fylkeskommunen skal inneholde: 

 tilskuddsmottakers navn, adresse og bankkontonummer 

 målet med tilskuddsordningen 

 tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet 

 utbetalingstidspunkt 

 vilkår for bruken av midlene 

 behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd, dersom for eksempel 

kontrakten blir hevet i tilskuddsperioden 

 mulige reaksjonsformer dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med 

forutsetningene for tilskuddet 

 krav til rapportering 

 varsel om tilskuddsforvalters og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere 

grunnlaget for tilskudd og at midlene benyttes etter forutsetningene 

 forbehold om bevilgningsendring: «Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om 

at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet»  

 

Utdanningsdirektoratet meddeler vedtak om tilskudd til fylkeskommunen, som skal 

videreformidle informasjon om tilskudd og utbetale det til den enkelte lærebedrift.  

 

8.4 Utsettelse av utbetaling, bortfall av tilskudd 

 

Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan 

Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd, eventuelt kreve at for mye utbetalt 

tilskudd tilbakebetales. Ved feil i utregning eller utbetaling av tilskudd kan hele eller deler 

av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 

 

Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for 

tilbakebetaling er gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrenten og 

innkrevingskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf. brev datert 14.april 2004 fra 

Finansdepartementet. 

 

 

 



23/21 Orientering om opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov - 20/00200-23 Orientering om opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov : Retningslinjer for tilskudd for lærlinger praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov

9. REGISTRERING AV TILSKUDD, RESKONTROFØRING, ATTESTASJON OG 

ANVISNING 
 

Registrering av tilskudd, reskontroføring, attestasjon og anvisning skal foretas i henhold 

til Utdanningsdirektoratets hovedinstruks for økonomiforvaltning. 

 

10. UTBETALING 
 

Tilskuddet utbetales til fylkeskommunen etter at søknadsfristen er utgått og alle 

søknadene om tilskudd er ferdig behandlet. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet 

til lærebedriften. 

 

 

11. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER / - FORVALTER  
 

Skjema for rapportering finnes på www.utdanningsdirektoratet.no 

 

Lærebedriften skal rapportere til fylkeskommunen innen tre måneder  

 etter at tilskuddsperioden er utløpt 

 etter at fag- eller svenneprøven/praksisbrevprøven/kompetanseprøven er avholdt 

 

Fylkeskommunen skal registrere sluttresultat etter endt læretid i Tavla, pr. 

lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat.  

 

Utdanningsdirektoratet skal rapportere til departementet om: 

 antall lærebedrifter som tar inn ungdommer i målgruppen 

 antall innvilgede søknader om tilskudd til ungdommer i målgruppen 

 antall kontrakter som er hevet i løpet av kontraktsperioden 

 

Informasjon om gjennomført kontroll og resultat av denne rapporteres til departementet 

i forbindelse med Utdanningsdirektoratets rapport for tilskuddskontroll.   

 

 

12. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR   
 

Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 

 

 

13. KONTROLLRUTINER  
 
Utdanningsdirektoratet skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av 

grunnlagsdata som fylkeskommunen registrerer i Tavla. 

 

I tillegg kan direktoratet, ut fra risiko og vesentlighet, foreta stikkprøver av 

opplysningene fylkeskommunene gir ved søknad om tilskudd. 

 

Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte.  
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Arkivsak-dok. 20/00362-12 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 11.05.2021 

PS 24/21 ÅS KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2020 - NY BEHANDLING 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding på de
påpekninger som fremkommer i revisjonsbrev pr 31.12.2020.

Vedlegg:  
Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020,
Uavhengig revisors beretning 2020 Ås kommune, Revisjonsbrev pr 31.12.2020 Ås 
kommune, Saksframlegg Årsregnskap 2020 Ås kommune, Årsregnskap Ås
kommune 2020, Saksframlegg Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune,
Årsberetning 2020 versjon 4.0 

Saksframstilling: 
I denne saken skal kontrollutvalget behandle samt vedta uttalelse til kommunens
årsregnskap og årsberetning for 2020. 

Lovgrunnlag 

• Kommuneloven § 14-3 tredje ledd annet punktum

• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd (kontrollutvalgets oppgaver ved
regnskapsrevisjon)

Tidligere behandling 
Kontrollutvalget vedtok 20.04.2021 i sak 19/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 
følgende: 

Saken utsettes med følgende merknader: 

1. Kontrollutvalget tar foreløpig revisjonsberetning datert 15.04.2021 til etterretning.
2. Kontrollutvalget bemerker at Kommunedirektøren oversendte endelig korrigert

årsregnskap og årsberetning for Ås kommune for regnskapsåret 2020 til revisor så sent
som 20.04.2021. Dette er svært uheldig for den politiske saksbehandlingen, og vitner om at
det er behov for endrete rutiner for behandling av årsregnskap og årsberetning.
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3. Saken behandles på nytt i ekstraordinært møte i kontrollutvalget 11.05.2021, og det 
forutsettes at revisor oversender endelig revisjonsberetning innen 30.04.2021. 

 
 
Fakta i saken 
Årsregnskap 
Frist for avleggelse av kommunens årsregnskap var 22.februar 2021. 
Vedlagt følger årsregnskap for 2020, versjon 19.4.2021. 
 
 
Årsmelding med årsberetning  
Frist for avleggelse av årsberetning var 31.mars 2021. 
Vedlagt følger årsmelding med årsberetning 2020, versjon 4.0, oversendt fra 
kommunen 20.april 2020.  
 
Link til digital versjon: 
https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-%C3%A5rsmelding_202/#/  
 
Uavhengig revisors beretning 
Frist for avleggelse av revisjonsberetning var 15.april 2021. 
Revisjonsberetningen er datert 20.04.2021. Denne beretningen erstatter tidligere 
avgitt beretning, datert 15.04.2021. 
  
Revisjonsbrev pr 31.12.2020 
Vedlagt følger revisjonsbrev til årsoppgjørsrevisjonen 2020, datert 21.04.2021. 
 
I revisjonsbrevet påpekes følgende forhold: 
 
▪ Kjente ikke-korrigerte feil i 2020-regnskapet 
▪ Innholdet i konsolidert årsregnskap 
▪ Bruk av skattetrekkskonto 
▪ Strukturen på årsberetningen 
▪ Krav til samsvar mellom årsregnskap og årsberetning 
▪ Rapportering av finansinntekter i årsberetningen 
▪ Rapportering av vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, 

og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene 
▪ Rapportering av tilskuddsordninger 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Vedlagt følger utkast til uttalelse til årsregnskap og årsberetning. Det tas forbehold 
om at det vil bli gjort endringer i uttalelsen under kontrollutvalgets behandling av 
saken. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at med de vedlagte dokumenter, kan 
kontrollutvalget vedta sin uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen for 2020. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør be om en skriftlig 
tilbakemelding fra kommunedirektøren i forhold til revisjonens påpekninger i 
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revisjonsbrev pr 31.12.2020. En slik skriftlig tilbakemelding bør kunne foreligge til 
kontrollutvalgets neste møte. 
 
 
Avslutning  
Kommunedirektør eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes 
komme i kontrollutvalgets møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle 
andre dokumenter utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet.   
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04.05.2021 20/00362-6 
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Kjell Tore Wirum, tlf. 92 88 33 92          

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS Hasselveien 6 +47 92 88 33 92 kjewir@lorenskog.kommune.no   898 704 262 
Postboks 304 1470 LØRENSKOG    
1471 LØRENSKOG     
 

Ås kommunestyre 
 
   
   
 
 

 

  
    

Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2020 

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter fremleggelse 
av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet og 
årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 20.april 2021 behandlet Ås kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2020.  
Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 
 

• Årsmelding 2020 med årsberetning for Ås kommune 

• Årsregnskap 2020 for Ås kommune 

• Uavhengig revisors beretning for 2020 
 
Kommunedirektør har redegjort for årsregnskapet og årsberetningen. Revisor har redegjort 
for utført regnskapsrevisjon. I tillegg har kommunedirektør og revisor supplert kontrollutvalget 
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
 
Driftsresultat 
Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg er et netto driftsresultat på 1,75%. Ås kommunes 
vedtatte handlingsregel på 1 % er lavere og satt med utgangspunkt i inntektsnivå, 
kostnadsstruktur og gjeldsnivå på vedtakstidspunktet.  
Utvikling i netto driftsresultat fra 2019 til 2020 er positiv, fra -2,1 % til 0,3%. Handlingsregelen 
på 1 % er likevel ikke innfridd i 2020. 
 
Disposisjonsfond  
Ås kommune har fastsatt en handlingsregel om at disposisjonsfond skal være minimum 10 % 
av brutto driftsinntekter. 
Høsten 2020 ble det i HP2021-24 varslet at disposisjonsfondet forventes redusert til i 
overkant av 6 % ved utgangen av 2020, dette da både underskuddet i 2019 og 2020 først er 
ført i 2020. Kommunes omstilling og innsparingstiltak har medført at samlet disposisjonsfond 
ved utgangen av 2020 er på 8,3 % av brutto driftsinntekter. 
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Lånegjeld 
Ås kommune har fastsatt en handlingsregel om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 
ikke skal overstige 106 %. 
Ved årsslutt 2019 var netto lånegjeld på 109 %, og ved årsslutt 2020 er den på 117 %. Nivået 
er forøvrig i tråd med vedtatte økonomiplan for kommunen, som angir at lånegjelden vil 
fortsette å øke betydelig utover i planperioden. 
 
Uavhengig revisors beretning 
Revisors beretning er avlagt uten forbehold eller presiseringer.  
 
Andre forhold 
Revisor har utarbeidet et revisjonsbrev pr 31.12.2020. Kontrollutvalget vil følge opp revisors 
påpekninger.  
 
Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget har ingen merknader til at årsregnskapet og årsberetningen blir godkjent. 
 
 
Ås, 11.mai 2021 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./ 
Leder 

 
 
 

Kopi: 
Formannskapet 
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Årsregnskap 2020 for Ås kommune 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 21/01107-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret             

 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering. 

 

Ås, 29.04.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap  

Kommunestyret 

 

Vedlegg:  
 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2020 datert 19.4.2021 
Revisjonsberetning Ås kommune 2020  datert 20.4.2021 

 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 

 

Fakta i saken:  
Ås kommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 5,087 mill. kr. 

Opprinnelig budsjett for 2020 viste et underskudd på 18,4 mill. kr. Resultatet ble 

bedre enn budsjettert. I årsberetningen gis det nærmere forklaringer til 
kommunens utgifter og inntekter i 2020.  

 

Videre behandling av saken  
Årsregnskapet ble avlagt 19.2.2021 og oversendt revisor.  

 

Etter tilbakemelding fra revisjonen ble ny versjon utarbeidet 19.4.2021 og 

oversendt revisjonen. Denne versjonen har følgende endringer:  
• Side 9 – vedlegg 3 Budsjettavvik. – ny utgave. 
• Note 11 – endret kolonne overskrifter. 

• Note 15 – endret navn til netto driftsresultat. 
• Note 16 – korrigert lønn for kommunedirektøren og ordfører. 

 

Revisors beretning for 2020 datert 20.4.2021 følger vedlagt saken.  
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes regnskap for 2020 er ikke klar ved 

utsendelse av denne saken. Dette dokumentet ettersendes.  

 
Konklusjon med begrunnelse:  

Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering. 
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Innledning 
 
2020 ble et helt spesielt år.  Store økonomiske utfordringer, en organisasjon midt i en større 
omstillingsprosess og en pandemi som preget store deler av året. Årsmeldingen viser de økonomiske 
resultatene for kommunen, men kanskje aller viktigst hvordan kommunen har utviklet og forvaltet 
tjenestene til innbyggerne i en krevende tid. 

Ås kommune er i sterk utvikling og har høye ambisjoner. Dette gjenspeiles i arbeidene med ulike planer 
og strategier, i investeringsnivået og i tjenesteproduksjonen. Det tilrettelegges for sterk 
befolkningsvekst og sentrumsutvikling. 

Kommunestyret vedtok et driftsunderskudd på -1,2 % ved inngang til 2020. Underveis i året viste 
prognoser et ytterligere forverret resultat. Det er da gledelig at innsparingstiltak og omstilling har gitt 
gode økonomiske resultater gjennom høsten, kombinert med lavt lønnsoppgjør og at finansmarkedet 
bedret seg. Dette har bidratt til at netto driftsresultat ved årsslutt viser et positivt resultat med 0,3 %. 

Tjenesteområdene har håndtert to ekstra store utfordringer i 2020; vedtatte omstillingskrav og 
koronapandemi. Alle tjenesteområdene har pågående omstillingsarbeid. Enkelte i noe lavere tempo enn 
planlagt på grunn av pandemien, men er i framdrift. De to områdene med størst økonomisk effekt i 
2020 har vært barnevernet og institusjonstjenesten, som til sammen har redusert kostnadsnivået fra 
2019 med om lag 35 mill. kr. 
 
Koronapandemien stilte krav til tjenesteområder om nye måter å løse oppgavene på. Det er lagt ned 
stor innsats i å sikre god opprettholdelse av tjenestetilbudene. De ansatte har vist stor endringsvilje. 
Flere områder gir tjenester på nye måter og enkelte ansatte gjør midlertidig andre jobber. De fleste har 
gjennomgått en stor digital utvikling. Enkelte tjenester er midlertidig stengt ned. Det har vært et meget 
godt samarbeid om felles mål, både politisk, administrativt og med innbyggere.  

Lav befolkningsvekst er en generell trend i Norge. Ås kommune har i 2020 nøyaktig samme innbyggertall 
ved starten og slutten av året, 20 439 innbyggere. Kommunen hadde planlagt for en moderat vekst, men 
denne vil eskalere sterkere i de neste årene da flere utbyggingsprosjekter står på trappene. 

Det har også i 2020 vært et høyt investeringsnivå. Kommunens største investeringsutgifter knytter seg til 
utvidelsen av Moer sykehjem og investeringer i VAR-sektoren. Samlet har kommunen investert for 311 
mill. kr i 2020. 

En stor takk til alle ansatte og ledere i Ås kommune for innsatsen som er lagt ned for fellesskapet. 
  

Trine Christensen 
Kommunedirektør  



24/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling - 20/00362-12 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling : Årsmelding 2020 Ås kommune versjon 4

Årsmelding 2020 
 

Side 4 av 67 

1 Økonomisk sammendrag 
 
Økonomistatus for året 
Kommunestyret vedtok et budsjett for 2020 som tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 % i underskudd. 
Ved årets slutt ble resultatet 0,3 % i overskudd. Resultatet er bedre enn budsjettert, og vesentlig bedre 
enn prognosene i 1. og 2. tertial 2020. 

Det økonomiske bildet har gjennom høsten dreiet i positiv retning. Ved 1. tertial ble det 
iverksatt innsparinger på alle tjenesteområder for å begrense kommunens underskudd. Det 
samlede mindreforbruket i tjenestene var på 12,5 mill. kr. Effekten av omstilling og reduksjonstiltak 
vises tydeligst når regnskapstall for 2019 sammenlignes med regnskapstall for 2020. Samlet for 
tjenesteområdene er kostnadsnivået redusert med ca. 34 mill. kr. fra 2019 til 2020. (Sett vekk 
fra tjenesteområde 15 Felles inntekter og utgifter.) 

I tillegg til omstillingskrav og kutt, har kommunen fått innsparinger som følge av lavere lønnsvekst enn 
budsjettert samt positiv utvikling på kommunens kapitalforvaltning og plassering av likviditet. På 
inntektssiden har det imidlertid vært fallende skatteinntekter utover høsten - en direkte konsekvens av 
endringer i arbeidsmarkedet grunnet koronapandemien.  

Det har gjennom hele 2020 vært, og blitt meldt om, usikkerhet om endelig driftsresultat, da aktivitets- 
og ressursbehovet har vært uforutsigbart og blitt påvirket av pandemisituasjonen og endringer 
smitteverntiltak.  

Investeringer 
Ås kommune har hatt et høyt investeringsnivå også i 2020. Regnskapet viser at det er investert for 311 
mill. kr. Investeringsgraden utgjør om lag 70 % av det reviderte budsjettet, som var på 460 mill. kr. Av 
rapporteringen ved årsslutt framgår det at ca. 4 av 10 investeringer varsler forsinkelser. Flere av 
prosjektene har blitt direkte eller indirekte forsinket som følge av koronapandemien. Både egne 
ressurser og tilbyderes kapasitet har blitt påvirket av pandemien. Status for investeringsprosjektene er 
kort presentert i kapittel 3 Investeringer. 

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien 
2020 ble et annerledes år enn planlagt. Korona har medført ekstraordinære kostnader. Kostnader som 
er ført på prosjekt 1605 Koronavirus utgjør 21,8 mill. kr, hvorav 8 mill. kr ikke er brukt, men er avsatt til 
nytt år (vedlikeholdsmidler). Det er rimelig å anta at faktiske kostnadene er høyere da ikke all 
ressursbruk blir ført på aktuelt prosjektnummer. Dersom vi antar at 1/3 ikke er ført på prosjektet blir 
årskostnaden ca 32 mill. kr. Nettoeffekten på økonomien er derimot lavere, da staten delvis har 
kompensert for koronakostnader i ekstraordinære rammetilskudd og krisepakker. Samlet sett mottok Ås 
kommune  28,9 mill. i 2020. Tapte inntekter i tjenesteområdene og svikt i skatteinntektene kommer i 
tillegg. 

Deler av den ekstraordinære ressursbruken er en direkte følge av smitte og sykdom, men er i 
hovedsak en følge av smitteverntiltak for å begrense/slå ned smitten. Det har vært nødvendig å omstille 
deler av daglig drift til håndtering av pandemisituasjonen, som har ført til dreiing av ressurser det ikke 
var planlagt for. I tillegg har lederressurser i økt grad arbeidet med kriseledelse og kommunikasjon, SLT-
koordinator har fungert som beredskapskoordinator på fulltid og flere ansatte har måttet jobbe med 
smittesporing i istedenfor å utføre ordinære arbeidsoppgaver. 

Det har gjennom året vært usikkerhet rundt inntekter og utgifter. Under en pandemisituasjon påvirkes 
inntekter og utgifter direkte av åpenbare grunner og indirekte av mer usikre sammenhenger og 
samfunnstrender. 
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For noen tjenesteområder har koronapandemien vært særlig inngripende med tanke på innbyggernes 
tjenestetilbud og daglige drift. Eksempelvis har skoler og barnehager måtte stenge ned i mars og ble 
gjenåpnet i april og smitteutbrudd har satt mange barn og unge i karantene i 2020. Dette førte til direkte 
økonomiske konsekvenser i form av inntektstap og økt behov for vikar. I tillegg har store deler av  
kultur-, fritids-, og dagtilbud blitt satt på vent som følge av pandemien. Tjenestene har likevel funnet 
nye digitale måter å opprettholde aktiviteten på. 

Det ble opprettet to teststasjoner i august for henholdsvis innbyggerne og studentene. Disse ble slått 
sammen i september for å drifte mer kostnadseffektivt. 

Økonomiske konsekvenser som følge av Korna er nærmere beskrevet under de enkelte 
tjenesteområdene.  

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000        
 Regnskap i 

fjor 
Oppr. bud. Rev. bud. Regnskap Avvik i kr Avvik i %  

Sentrale inntekter -1 149 261 -1 169 244 -1 183 071 -1 179 508 -3 563 -0,3 % 
 

Sentrale utgifter -17 459 -13 592 6 822 3 626 3 196 46,9 % 
 

Netto finansutgifter og inntekter 85 824 99 484 113 194 110 538 2 656 2,3 % 
 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 14 990 -7 929 -49 384 -28 810 -20 574 -41,7 % 
 

Til disposisjon -1 065 906 -1 091 281 -1 112 439 -1 094 154 -18 284 -1,6 % 
 

Barnehage 164 228 171 066 174 568 164 911 9 657 5,5 % 
 

Grunnskoleopplæring 243 331 242 414 235 628 236 818 -1 190 -0,5 % 
 

Kultur-,idrett- og fritidstjenester 35 227 33 543 33 378 32 284 1 093 3,3 % 
 

Kommunehelse 59 445 62 808 63 882 68 587 -4 705 -7,4 % 
 

Barnevern 43 561 35 286 34 099 34 484 -385 -1,1 % 
 

Sosiale og arbeidsrettede tjenester 50 342 47 723 47 492 47 879 -388 -0,8 % 
 

Tjenester til hjemmeboende 151 127 153 108 150 733 148 387 2 346 1,6 % 
 

Pleie og omsorgstjenester i institusjon 185 497 167 356 164 762 158 757 6 005 3,6 % 
 

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 14 764 13 155 10 785 13 299 -2 514 -23,3 % 
 

Administrasjon og styring 78 804 83 357 86 683 84 321 2 363 2,7 % 
 

Eiendomsforvaltning og utleie 145 511 127 405 152 219 148 326 3 893 2,6 % 
 

Samferdsel 21 297 19 833 20 767 20 102 665 3,2 % 
 

Brann og ulykkesvern 13 291 13 049 14 049 14 425 -375 -2,7 % 
 

Vann, avløp og renovasjonstjenester 984 560 369 489 -120 -32,6 % 
 

Felles inntekter og utgifter -141 502 -79 382 -76 975 -78 915 1 940 2,5 % 
 

Sum disponering 1 065 906 1 091 281 1 112 439 1 094 154 18 284 1,1 % 
 

        

Merforbruk -/mindreforbruk + 0 0 0 0 0 0,0 % 
 

 
Det er et netto mindreforbruk i tjenesteområdene på 18 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
innsparingstiltak som ble gjennomført høsten 2020. Mindreforbruk i tjenesteområdene er nærmere 
beskrevet i egne tjenestekapitler i årsmeldingen.  
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Hovedoversikt driftsregnskap 
 

Tall i 1000 kroner Noter * 
Regnskap 

2020 

Revidert 
budsjett 

2020 

Oppr. 
budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

  

Driftsinntekter:  

  

        

Rammetilskudd   -511 731 -497 823 -473 273 -462 035 

Inntekts- og formuesskatt   -595 414 -614 000 -625 200 -611 725 

Eiendomsskatt 17, 19 -35 956 -35 500 -35 500 -34 671 

Andre skatteinntekter   0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd fra staten   -40 289 -39 333 -38 471 -42 026 

Overføringer og tilskudd fra andre 7 -205 074 -190 424 -132 696 -195 297 

Brukerbetalinger   -64 546 -65 375 -75 581 -72 895 

Salgs- og leieinntekter   -111 448 -115 320 -114 459 -123 441 

Sum driftsinntekter 2, 8, 9 -1 564 457 -1 557 775 -1 495 180 -1 542 089 

  

Driftsutgifter:  

  

        

Lønnsutgifter 16 769 919 787 151 757 872 785 406 

Sosiale utgifter 3, 16 191 955 190 020 195 612 206 099 

Kjøp av varer og tjenester   416 023 414 083 382 495 429 664 

Overføringer og tilskudd til andre 16,17 76 602 75 299 78 036 68 980 

Avskrivninger 1, 2, 7, 10,13 96 841 96 837 81 883 87 212 

Sum driftsutgifter 2 ,8, 9 1 551 341 1 563 390 1 495 898 1 577 360 

            

Brutto driftsresultat   -13 117 5 615 718 35 271 

  

Finansinntekter/ -utgifter 

          

Renteinntekter 12 -12 911 -13 018 -16 018 -21 632 

Utbytter 12 -9 354 -3 500 -7 210 -19 742 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0 0 

Renteutgifter   44 452 48 286 58 286 46 805 

Avdrag på lån 7, 13 82 684 81 576 64 576 80 600 

Netto finansutgifter 2 104 871 113 344 99 634 86 031 

Motpost avskrivninger 1, 2, 7, 10, 13 -96 841 -96 837 -81 883 -87 212 

Netto driftsresultat   -5 087 22 122 18 469 34 090 

  

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:        

Overføring til investering   0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 6, 20 8 876 2 837 -10 390 6 922 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 6, 15 -28 810 -49 980 -8 079 -4 602 

Dekning av tidligere års merforbruk   25 021 25 021 0 -11 390 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat   5 087 -22 122 -18 469 -9 070 

            

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)   0 0 0 25 021 

            

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk   0 0 0 -25 021 
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Driftsinntekter 
Kommunens driftsinntekter ble 7 mill. kr høyere enn budsjettert. Inntektene fra skatt og 
rammetilskudd er næremere forklart i kapittel Sentrale inntekter og utgifter. Det er 14,65 mill. kr i 
merinntekter på overføringer og tilskudd fra andre. Merinntektene skyldes økte refusjoner fra andre 
kommuner, refusjoner fra IKS, momskompensasjon, refusjon feriepenger, og refusjoner fra andre. 
Merinntektene fordeler seg på mange av tjenesteområdene. 
 
Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter gjelder i stor grad inntekter i tjenesteområdene. Inntektene 
ble lavere enn budsjettert, noe som har en direkte sammenheng med koronapandemien. Reduserte 
inntekter er nærmere kommentert i Årsmeldingen inn under det enkelte tjenesteområde. 
 
Driftsutgifter 
Lønnsutgiftene er lavere enn budsjettert. Dette skyldes innsparingstiltak i tjenesteområdene som ble 
gjennomført 2.halvår i 2020, og lavere lønnoppgjør enn budsjettert. I opprinnelig budsjett var det 
forutsatt en lønnsvekst på 3,6 % i tråd med prognosen fra statsbudsjettet. KS har beregnet den endelige 
årslønnsveksten på 1,7 % for kommunesektoren.  
 
Øvrige poster er omtrent som budsjettert. 
 
Netto finanskostnader 
Netto finanskostnader ble 8,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Avvikene er næremere forklart i kapittel 
Sentrale inntekter og utgifter.  
 
Avsetninger 
Netto avsetninger til bundne dispfond er på 8,9 mill. kr. Dette er 6 mill. kr mer enn budsjettert og 
skyldes avsetning av øremerkede vedlikeholdsmidler som staten bevilget i forbindelse med korona. 
Ubrukte midler i 2020 er satt på fond og skal disponeres i 2021. 
 
Netto bruk av disposisjonsfond er på 28,8 mill. kr, dette er 21 mill. kr lavere enn budsjettert. 
Reduksjonen skyldes at kommunen gikk med et netto mindreforbruk sammenlignet mot budsjett. 
 
Det er avsatt 25 mill. kr til dekning av tidligere års merforbruk. Dette er i samsvar med budsjett.  
 
Samlet netto driftsresultat for kommunen på 5 mill kr er inngår i avsetningene som er beskrevet 
ovenfor. 
 

Finansielle handlingsregler 
 
Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom 
på lang sikt. Kommunestyrene får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle 
måltall/handlingsregler skal være ett av verktøyene. jf.§14.2. 

Ås kommune vedtok finansielle handlingsregler i desember 2019, gjeldende for budsjettet 2020 og 
framover. De finansielle handlingsregler skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. 
Dette skal sikre gode tjenester også for kommende generasjoner 

Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden 

 
Kommunen må ha økonomi til å møte svingninger i utgifter og inntekter og kunne dekke uforutsette 
hendelser. Kommunen må også kunne sette av midler til noe egenfinansiering av investeringer. 
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Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg er et netto driftsresultat på 1,75%. Ås kommunes vedtatte 
handlingsregel på 1 % er lavere og satt med utgangspunkt inntektsnivå, kostnadsstruktur og gjeldsnivå 
på vedtakstidspunktet. Utvikling i netto driftsresultat fra 2019 til 2020 er positiv, fra -2,1 % til 0,3%. (Ås 
kommunes driftsresultat i Kostrasammenheng innbefatter også kommunens andel fra alle IKS'er, noe 
som oppjusterer netto driftsresultat til 0,5 % i kostra. Handlingsregelen på 1 % er likevel ikke innfridd i 
2020. Nedenfor presenteres en kort tidslinje gjennom 2020, denne illustrerer den store usikkerheten og 
variasjonen som har vært i budsjett og prognoser for netto driftsresultat. 

• Vedtatt HP 2020-23: budsjett for 2020 tilsvarer netto driftsresultat på -0,8 %. 

• Opprinnelig budsjett, inkludert prosjekter i drift som er finansiert med bruk av avsetning til 
fond, tilsvarer netto driftsresultat på -1,2 % 

• Prognose 1. tertial: rådmannen varslet før sommeren et netto driftsresultat på -2,3 %. Ved 
2. gangsbehandling av 1. tertial varslet rådmannen nye prognoser med forverret netto 
driftsresultat på -3,2 %.  

• Prognose 2. tertial: rådmannen varslet ny prognose for netto driftsresultat på -2,8 %. 

• Prognose månedsrapport per oktober 2020: rådmannen varslet ny prognose for netto 
driftsresultat på -2,0 %. Det ble da gjort oppmerksom på at ubrukte vedlikeholdsmidler fra 
tiltakspakken knyttet til korona vil bedre driftsresultatet ytterligere med om lag 5 mill. kr.  

Nedenfor illustreres utviklingen i netto driftsresultat siste 4 år, for Ås kommune og snittet av 
Kostragruppe 9, Viken og landet uten Oslo. Resultatet viser at Ås kommune følger den økonomiske 
trenden som gjelder for de øvrige gruppene, men Ås kommune har generelt en markant svakere 
økonomi. 
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Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto driftsinntekter 

 
Kommunens disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Kommunen trenger en buffer for å 
dekke eventuelle underskudd,  uforutsette hendelser og nedgangskonjukturer i økonomien. 

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og investeringsformål og er et 
uttrykk for den økonomiske handlefriheten.  

Ås kommune har både høy gjeldsgrad og et lavt netto driftsresultat. Kombinasjonen av disse to 
faktorene medfører at kommunen bør ha høye buffere til å møte uforutsette hendelser. Det anbefales 
derfor at kommunens disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 %. Midler utover dette kan brukes til 
egenfinansiering av investeringer. Ved utgangen av 2019 var disposisjonsfondet på 9,8 %. Høsten 2020 
ble det i HP2021-24 varslet at disposisjonsfondet forventes redusert til i overkant av 6 % ved utgangen 
av 2020, dette da både underskuddet i 2019 og 2020 først er ført i 2020. Kommunes omstilling og 
innsparingstiltak har medført at samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2020 er på 7,7 % av brutto 
driftsinntekter.  

 

(2020 tallet viser Ås kommunes regnskap, ikke konsern) 
 

Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 106 % 

 
Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning. 
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Ås kommune har siden 2017 hatt et investeringsnivå som ligger over gjennomsnittet av alle andre 
grupper kommunen sammenligner seg med. Trenden for Ås kommune, og øvrige grupper, er at netto 
lånegjeld har økt siden 2017. Men spesielt for Ås kommune er den betydelige økningen i netto lånegjeld 
fra 2019 til 2020. Ved årsslutt 2019 var netto lånegjeld på 109 %, og ved årsslutt 2020 er den på 117 
%. Nivået er forøvrig i tråd med vedtatte økonomiplan for kommunen, som angir at lånegjelden vil 
fortsette å øke betydelig utover i planperioden.  

På sikt bør Ås kommune ikke ligge over handlingsregelen for kommunen på 106 %. 

 

KOSTRA hovedtall 

 
 Ås 2019 Ås 2020 Kostragruppe 

09 
Viken Landet 

uten Oslo 
Prioritet      
Brutto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter (B) 

-2,2 % 0,9 % 1,6 % 2,2 % 1,5 % 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

9,8 %         

Økonomi      
Arbeidskapital ex. premieavvik i 
prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 

43,0 % 40,7 % 22,0 % 22,8 % 22,7 % 

Frie inntekter i kroner per innbygger 
**) 

55 797 57 523 57 145 59 052 58 448 

Langsiktig gjeld ex 
pensjonsforpliktelser i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 

135,8 % 139,4 % 132,7 % 121,0 % 117,2 % 

Netto driftresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 

-2,1 % 0,5 % 1,8 % 3,0 % 2,4 % 
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 Ås 2019 Ås 2020 Kostragruppe 
09 

Viken Landet 
uten Oslo 

Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger **) 

61 516 60 507 60 110 60 364 62 403 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter 

109,7 % 117,7 % 104,8 % 98,1 % 94,5 % 

 
Samlet gjeldsutvikling og likviditet (Arbeidskapital) 
Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for 
kommunens likviditet. Tallene for Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter viser 
at Ås kommune har en god likviditet. Ved sammenligning av den samlede gjelden med andre 
kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, Langsiktig gjeld ex 
pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent), da kommunen har plassert e-
verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital. 

Utgifts- og inntektsnivå  
Ås kommunes Frie inntekter i korner per innbygger(**) omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og 
er i utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål. De frie inntektene har økt fra 2019 til 2020, og 
ligger over kostragruppe 09, men lavere enn Viken og landet uten Oslo. Dette tilsier at Ås kommune kan 
ha et høyere utgiftsnivå enn kostragruppe 09, men må være lavere enn Viken og landet uten Oslo.  

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (**) viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket 
direkte inntekter. Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som må finansieres 
av skatt og rammetilskudd (frie inntekter). Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør 
de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende 
for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger har gått ned fra 2019 til 
2020, men ligger noe høyere i forhold til kostragruppe 09. Kostnadene er har gått noe ned, men bør 
fortsatt tas ned sett i forhold til kommunens inntektsnivå. 

 

Kommunekonsern: Alle KOSTRA diagrammer/tabeller som presenteres i dette dokumentet tar 
utgangspunkt i kommunekonsernet. Det vil si at også de økonomiske resultatene fra IKS og kommunale 
foretak er med i datagrunnlaget. Det vil derfor kunne være noen avvik mellom nøkkeltall som kun tar 
utgangspunkt i Ås kommunes administrasjon og tjenester, og nøkkeltall som tar utgangspunkt i 
kommunekonsernet.  

Kommunegruppe 9: SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper. Grupperingen er basert på 
folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Det er gjort en revisjon av kommunegrupperingen som 
brukes i KOSTRA. Grupperingen er oppdatert på bakgrunn av innrapporterte data for 2018, men er 
tilpasset kommunestrukturen som gjelder fra 2020.Fra 2020 gikk Ås kommune fra å være plassert i 
kommunegruppe 07 til å bli plassert i kommunegruppe 09. Alle indikatorer merket (B) er beregnet av 
Framsikt. Eksempelvis korrigerer de for vertskommunetilskudd, private skoler og tilskudd enslige 
mindreårige. Dette er omtalt i indikatorbeskrivelsen i Framsikt. Framsikt har også laget nye nøkkeltall 
som ikke finnes i SSB. 

Merknad: Alle KOSTRA-tallene som presenteres i dette dokumentet er ikke justert for prisvekst 
(inflasjon med defaltor). Indikatorer justert for utgiftsbehov er merket med (**) 
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2 Sentrale inntekter og utgifter 
 
Sentrale inntekter og utgifter viser poster som ikke hører innunder tjenesteområdene. I hovedsak 
gjelder dette frie inntekter som skatt og rammetilskudd, generelle statstilskudd samt det vesentligste av 
finanspostene. Sentrale lønns- og pensjonsposter som ikke er fordelt på tjenester ligger også som en 
sentral utgiftspost. 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
      
 Regnskap 

2019 
Rev. bud 
hiå. 2020 

Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue  -611 725 -614 000 -595 414 -18 586 -625 200 
Ordinært rammetilskudd  -462 035 -497 823 -511 733 13 910 -473 273 
Eiendomsskatt verker og bruk -34 673 -35 500 -35 958 458 -35 500 
Integreringstilskudd -19 828 -17 248 -17 976 728 -16 771 
Vertskommunetilskudd -16 324 -12 500 -14 075 1 575 -12 500 
Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -4 676 -6 000 -4 353 -1 647 -6 000 

Sum Frie disponible inntekter -1 149 261 -1 183 071 -1 179 508 -3 563 -1 169 244 
 

Skatt på inntekt og formue  
Kommunen fikk en skatteinngang på 595,4 mill. Kr noe som var 18,6 mill. kr lavere 
enn revidert budsjett.  Nedgangen i skatteinngang antas å ha i sammenheng med økte permitteringer 
og arbeidsledighet som følge av Covid-19 pandemien. Resultatet samsvarer godt med 
kommunedirektørens prognose i økonomirapporten fra november som viste 599 mill. kr. Som varslet 
var det i de siste månedene av 2020 at nedgangen i skatteinngang var størst.  Kommunen fikk 
kompensert inntektstapet delvis gjennom økt rammetilskudd.  

Ordinært rammetilskudd  
Rammetilskuddet ble 13,9 mill. høyere enn det revidert budsjett viser. Resultatet er 9 mill. kr bedre 
enn prognosen kommunedirektøren i november.  Dette skyldes høyere utbetaling av Covid-
19 kompensasjon de siste månedene i 2020 enn budsjettert og høyere inntektsutjevning som følge av 
redusert skatteinngang.  Generelt førte koronapandemien til at rammetilskuddet til kommunene ble 
økt for å kompensere for betydelig inntektssvikt fra skatt på inntekt og formue.  

Eiendomsskatt verker og bruk  
Inntekter fra eiendomsskatt ble som budsjettert.  

Integreringstilskudd  
Integreringstilskuddet er lavere som følge av lavere antall flyktninger enn antatt.  

Vertskommunestilskudd  
Vertskommunetilskuddet er høyere enn budsjettert, noe som gir merinntekter på 1,6 mill. kr. 
Merinntektene henger sammen med antallet brukere kommunen får tilskudd for.  

Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd  
Denne posten gjelder rentekompensasjonsordningen som gradvis trappes ned. Inntekter fra 
rentekompensasjon ble i 2020 redusert som følge av lavere rente enn budsjettert. 
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Sentrale utgifter 

 
Beløp i 1000 
      
 Regnskap 

2019 
Rev. bud 
hiå. 2020 

Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Sentrale utgifter      
Pensjon og premieavvik -17 459 -1 300 3 626 -4 926 -31 744 
Lønnsreserve og andre kostnader 0 8 122 0 8 122 18 152 
Område 4 0 0 0 0 0 

Sum Sentrale utgifter -17 459 6 822 3 626 3 196 -13 592 
 

Pensjon, Lønnsreserve 
Det er samlet sett et mindreforbruk på 3,2 mill. kr på pensjon og lønnsreserve. Pensjonskostnadene ble 
noe høyere enn budsjettert, mens kostnadene til lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjett.  

Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 
      
 Regnskap 

2019 
Rev. bud 
hiå. 2020 

Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter og utbytte -18 689 -7 418 -10 264 2 846 -10 418 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 43 571 42 686 40 896 1 790 52 686 
Avdrag på lån 80 600 81 576 82 684 -1 108 64 576 
Utbytte -19 742 -3 500 -9 354 5 854 -7 210 
Renteutgifter lån til videre utlån 3 131 5 600 3 216 2 384 5 600 
Renter på lån til videre utlån -3 047 -5 750 -2 443 -3 307 -5 750 

Sum Finansinntekter/-utgifter 85 824 113 194 104 734 8 460 99 484 
 

Samlede finansutgifter og -inntekter utgjør 8,5 mill. kr i mindreforbruk. Dette kan forklares med lavere 
rentekostnader og  renteinntekter enn budsjettert, samt økt utbytte fra kapitalforvaltningen.  

Renteinntekter 
Renteinntekter på kommunens likvide midler plassert i bankinnskudd og rentefond ble på 10.3 mill. 
kr. Dette er ca. 2,8 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes meravkastning på plasseringer i 
rentefond.   

Utbytte 
Kommunens e-verksmidler plassert i kapitalmarkedet ga en avkastning i 2020 på 9,35 mill. kr. Dette 
er en meravkastning på 5,9 mill. kr forhold til budsjett. Avkastningen utgjør verdireguleringen av 
beholdningen. 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  
Koronapandemien medførte en kraftig nedgang i rentenivået. Opprinnelig budsjett for renteutgifter for 
2020 var på 52,6 mill. kr. I 1. tertialrapport ble prognosen nedjustert til ca. 42,5 mill. kr. Det ble dermed 
budsjettregulert en reduksjon i renteutgiftene på 10 mill. kr. Renteutgifter på kommunens lån ble 40,8 
mill. kr, ca.1,8 mill. kr lavere enn budsjettert.   

Avdrag på lån 
Det ble innbetalt 1,1 mill. kr i høyere avdrag enn det budsjetterte minimumsavdraget.   
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Renteutgifter og -inntekter på lån til videre utlån 
Både renteutgifter og -inntekter på utlån ble lavere enn budsjettert. Netto er det et merforbruk på 1,1 
mill. kr. Dette skyldes at kommunen har noe fastrente på innlån, men hoveddelen av utlån er flytende 
rente. Den flytende renten var lav i 2020. 

Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for hvordan kommunens 
finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er akseptabelt. Nærmere om finansforvaltningen av 
kapital og likviditet er beskrevet i egne kapitler nedenfor.  
  

Gjeldsforvaltning 

 
Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede målene for 
finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.  

Vedtatt låneopptak for 2020 var på 153,5 mill. kr.  Dette er tatt opp som et langsiktig lån i 
Kommunalbanken. Ås kommune hadde per 31.12.2020 følgende gjeldsportefølje:  

Oversikt over låneportefølje per 31.12.2020  

Långiver  /  Motpartsnavn   Utestående  restgjeld  før  betaling   
Gjeldende 

rente   
Sluttdato   Produkt   

KommunalBanken   10  303  040  0,8607%   10.01.2033   Grønn  p.t.   

KommunalBanken   150  000  000  0,6550%   14.01.2022   3 mnd Nibor  

KommunalBanken   300  000  000  0,5650%   16.10.2023   3 mnd Nibor   

DNB   300  000  000  0,6450%   06.05.2022   3 mnd Nibor   

KommunalBanken   20  308  250  0,9500%   18.12.2051   3 mnd Nibor   

KommunalBanken   246  566  550  1,0300%   15.05.2035   3 mnd Nibor   

KommunalBanken   98  532  010  1,0500%   11.11.2047   3 mnd Nibor   

KommunalBanken   96  239  590  1,2000%   26.03.2040   3 mnd Nibor   

KommunalBanken   108  546  060  0,9587%   15.05.2035   P.t.  rente   

Handelsbanken   300  000  000  0,4383%   10.09.2021   Sertifikat   

DNB   350  000  000  0,5564%   25.05.2021   Sertifikat   

Sum  1  980  495  500             

Refinansieringsrisiko  
Ås kommune har per 31.12.2020 en utestående langsiktig gjeld, utenom lån fra Husbanken, på 1 
980 mill.kr. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen var på 1,41 % 
per 31.12.2020.  Andelen sertifikatlån og lån med forfall innen et år er nå på 32,8% som er innenfor 
finansreglementets grense på 60%.  Langsiktig gjeld inkludert lån fra Husbanken er på 2 196 mill. kr. 

Renterisiko  
Kommunens rentesikringer utløper våren 2021. Ås kommune har dermed ingen lån eller rentesikringer 
med rentesikring over 1 år per 31.12.2020.  Det vil si at hele låneporteføljen nå følger den flytende 
renten.   
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Kapitalforvaltning 

I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer 
og aksjer etter rammene gjengitt nedenfor. Langsiktig finansiell aktiva er klassifisert som omløpsmidler i 
regnskapet. 

Rammer og faktiske plasseringer:   

Langsiktig finansiell aktiva; type plasseringer 

Plassering pr. gruppe  
Strategiske investerings-rammer 

(maks)  
Plassering % 

2020  
Plassering % 

2019  

Renteplasseringer (sertifikater og 
obligasjoner)  

100 %  76,64 %  75,65 %  

Aksjefond  25 %  23,36 %  24,35 %  

Fordeling plassering av midler, tall i 1 000 kr 
Forvalter  Avkastning  Kjøp salg perioden  31.12.2020  31.12.2019  

C Worldwide Asset Management AS  -560  -3,01 %  -18 020  0  18 580  

DNB Asset Management AS  7 622  6,03 %  -20 000  113 977  126 355  

Arctic Fund Management  2 278  2,83 %  20 000  82 682  60 404  

Sum rentepapirer og aksjefond  9 340  4,5 %     196 659   205 339   

Det har vært en positiv avkastning på kommunens plasseringer i kapitalmarkedet i 2020. Samlet sett ble 
avkastningen på 9,34 mill. eller 4,5 %. Midlene har vært plassert hos tre forvaltere.  

 Beholdning pr. aktivaklasse:  

Beholdning per aktivaklasse, tall i 1 000 kr 
Andel rentepapirer  31.12.2020    31.12.2019    

Carnegie  0     18 580     

DNB  75 024    81 528    

Arctic  75 701     55 237     

Sum rentepapirer  150 725  76,64 %  155 345  75,65 %  

 
Andel aksjefond   

        

Arctic  6 981    5 167    

DNB  38 953     44 827     

Sum aksjefond  45 934  23,36 %  49 994  24,35 %  

Sum rentepapirer og aksjefond  196 659     205 339     

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er en kombinasjon av 
aksjefond og rentefond. DNB har den største andelen aksjefond. Hovedandelen av aksjefond er 
indeksfond.  I de årene hvor det er god avkastning i aksjemarkedet vil midlene plassert i DNB ha høyere 
avkastning enn de andre forvalterne. Beholdningen i Carnegie ble innløst høsten 2020. Samme dato ble 
beholdningen i Arctic økt.   

Avkastning på e-verksmidler på lang sikt 
Avkastningen på e-verksmidlene har i snitt vært på 5,70 % i de 20 årene midlene har vært plassert i 
kapitalmarkedet. I samme periode har kommunens gjennomsnittlige lånerente ligget på 3,44 %. Midlene 
har dermed gitt 2,26 % i gjennomsnittlig meravkastning i perioden i forhold til å nedbetale lån.   



24/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling - 20/00362-12 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling : Årsmelding 2020 Ås kommune versjon 4

Årsmelding 2020 
 

Side 16 av 67 

  

Årlig avkastning i prosent 

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås kommune plassert 
overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor 
konsernkonto. Alle plasseringer er foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement.  

Plassering av overskuddslikviditet, tall i 1 000 
kr 

Forvalter:  31.12.2020  31.12.2019  

        

Odin Forvaltning AS  84 282  82 636  

Fondsforvaltning AS   54 288  83 240  

KLP Kapitalforvaltning - 
FRN  

95 910  93 773  

DNB FRN 20  163 827  160 747  

Sum overskuddslikviditet   398 307  420 396  

Kommunens overskuddslikviditet var fordelt på fire forvaltere.  30 mill. kr av midler plassert i 
Fondsforvaltning AS ble løst inn i 2020.   

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. 
Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som igjen avhenger av fremdriften i 
investeringsprosjekter Samlet avkastning fra kommunens likviditet ble på 10 mill. kr i 2020.   
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3 Investeringer  
 

Status investering og finansiering (2A) 

 

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2020 

Regulert 
budsjett 

2020 
Opprinnelig 

budsjett 2020 Regnskap 2019 

  

Investeringsutgifter: 

  

        

Investeringer i varige driftsmidler 3, 19 308 969 449 940 317 595 359 731 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 5, 7 2 858 3 200 3 200 2 944 

Utlån av egne midler 7 0 0 40 000 15 942 

Avdrag på lån 7 5 951 0 0 5 520 

Sum investeringsutgifter 2 317 778 453 140 360 795 384 136 

  

Investeringsinntekter: 

  

        

Kompensasjon for merverdiavgift   -39 652 -72 755 -51 478 -71 486 

Tilskudd fra andre   -30 481 -35 215 -11 800 -4 959 

Salg av varige driftsmidler 7, 10 -13 321 -15 100 0 -159 480 

Salg av finansielle anleggsmidler 7 -99 0 0 -461 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 7 0 0 0 -17 025 

Bruk av lån 7 -246 546 -379 442 -297 517 -152 466 

Sum investeringsinntekter 2 -330 099 -502 511 -360 795 -405 876 

  

Videreutlån: 

  

        

Videreutlån   22 166 40 000 0 0 

Mottatte avdrag på videreutlån   -19 222 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån  2, 7 2 944 40 000 0 0 

            

  

Overføringer fra drift og netto avsetninger: 

    

Overføring fra drift   0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

6 
5 0 0 -2 895 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

6 
9 372 9 372 0 24 635 

Dekning av tidligere års udekket beløp   0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger   9 377 9 372 0 21 740 

            

Fremført til inndekning i senere år (udekket 
beløp) 

  
0 0 0 0 

            

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 

  0 0 0 0 
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Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd): 

Inntekter til fordeling   0 0 0 0 

Utgifter til fordeling   311 827 453 140 360 795 378 617 

Sum til fordeling (netto)   311 827 453 140 360 795 378 617 

  

Forklaringer til investeringsregnskapet 
Investeringsutgiftene viser de samlede investeringer som er gjort i 2020. 309 mill. gjelder investering i 
varige driftsmidler, mens 2,9 mill gjelder investeringer i aksjer og andeler i selskaper. Disse er ført på 
prosjekt 0114 E.kap. tilskudd KLP. Videre er det ført 6 mill. i avdrag som gjelder startlån. 

Til sammen er 247 mill. kr lånefinansierte investeringer. For øvrig er 40 mill. kr finansiert med 
momskompensasjon, 30 mill. kr er tilskuddsfinansiert og 13 mill. kr  i salg av driftsmidler, som i all 
hovedsak gjelder salg av eiendommer. 

Oversikt over tilskuddsfinansiering i 2020: 

Nr Prosjektbeskrivelse Regnskap 

0624 Solfall borettslag -10 164 

0518 Solberg Bru -6 500 

0673 Solberg skole, utvidelse -4 450 

0618 Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger -4 245 

0600 Rustad skole, utvidelse -2 904 

0500 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv -915 

0777 Åshallen - nytt tak og gulv -800 

0502 Tiltaksplan trafikksikkerhet -502 

  Sum tilskudd -30 481 

 

Videreutlån gjelder kommunens startlånordning. Regnskapet viser at det ble lånt ut 22 mill. kr og 
mottatt avdrag for 19 mill. kr i 2020. 

Netto avsetninger viser at det i løpet av året ble avsluttet prosjekter som samlet hadde et 
mindreforbruk på 9 mill. kr i 2020. Mindreforbruket ble avsatt til ubundet investeringsfond. 

Status investeringer og statusbeskrivelse (2B) 

  § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering, regnskap til fordeling     

                  

  
Fra 
bevilgningsover
sikt: 

              

  
Tall i 1000 
kroner 

Regnskap 
2020 

Revidert 
budsjett 
2020 

Opprinneli
g budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

      

  
Netto 
investeringer til 
fordeling: 

311 827 453 140 360 795 378 617       
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Prosj.n
r. 

Prosjekt-
beskrivelse 

Regnskap 
2020 

Rev. 
budsjett 
2020 

Oppr. 
budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Status 
framdrift 

Status 
økonomi 

Kommentar 

0100 Info teknologi  -  6 610 6 825 4 340 Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Prosjektet har ikke hattkostnader i 
2020Som følge av etablering av Stor Follo 
IKT foretas kommunens investeringer 
innen IKT i hovedsak av Stor Follo IKT. 
Kommunen faktureres deretter for 
finanskostandene for disse 
investeringene. Disse kostnadene føres i 
driftsbudsjettet.  

0102 
Kirkelig 
Fellesråd 

 -   200  100  -  Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Det har de senere årene vært avsatt 100 
000 kr årlig til mindre investeringer for 
Kirkelig Fellesråd på dette prosjektet.Det 
er ikke brukt midler på prosjektet i 
2020.Midlene er i Handlingsprogram 2021 
-2024 overført til driftsbudsjettet 
ogprosjektet avsluttes. Kirkelig fellesråd 
vil da kunne dekke utgifter til mindre 
investeringer og vedlikehold over 
driftsbudsjettet.  

0103 
Mindre 
invest.prosjekt 

 700 1 082  938 1 442 Iht. plan Ihht plan 
Kjelleretasjen i rådhuset er oppgradert for 
å legge til rette for etablering av 
innbyggertorget. 

0114 
E.kap tilskudd 
KLP 

2 858 3 200 3 200 2 904 Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Egenkapitaltilskuddet til KLP ble lavere 
enn budsjettert.  

0115 
Digitalisering av 
byggesaksarkiv 

17 4 643  -   855 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Testav overføring av data til earkiv har tatt 
lengre tid enn forventet. Testoverføringen 
har ikke fungert optimalt. Det er 
holdt jevnlige møter mellom leverandører 
og kommunene for å få overføringen til å 
fungere godt. Prosjektet bruker juridisk 
bistand i forbindelse med forsinkelsen. 

0117 
Teknologi og IT 
Helse 

 266 5 611  400 1 592 Iht. plan Ihht plan 

Et kontinuerlig arbeid i forbindelse med 
digitalisering og innføring av 
velferdsteknologi i kommunalområdet 
helse og mestring. 

0118 
Ny brukerflate 
for sikker sone 

 -  2 613 1 550  -  Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Dette prosjektet vil bli utført av Stor Follo 
IKT.Ås kommune vil bli fakturert for årlige 
finansutgifter over driftsbudsjettet.Dette 
prosjektet vil bli avsluttet.  

0119 
Digitaliseringspr
osjektet 

1 109 2 260  -  1 556   
Ikke 
vurdert 

  

01200 
Samlokalisering 
av tjenester 

20 1 285  -  93 Iht. plan Ihht plan 

Arbeid i prosjektavdelingen for å legge til 
rette for redusert omfang av leide lokaler 
og tilrettelegging for optimal bruk av egne 
eide arealer 

0123 
Robotisering og 
utvikling av arkiv 

 -   794  500 11 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Prosjektmandat utarbeidet høst 2020. 
Forsinket. Avventer videre behandling i 
Sfikt /porteføljestyret 1.halvår 2021. 
Prosjektet 0121 er tilføyd prosjekt 
0123. Forsinket som følge av redusert 
bemanning og 
koronakonsekvenser.Forventet oppstart i 
2021. Prosjektet er viktig for å starte 
automatisering og håndtering av den 
økende mengde av arkivfaglige 
dokumenter og data.  
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0124 Innbyggertorg  727  750  750  -  Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Innbyggertorget er ferdigstilt og åpnet. 

0125 Arkivrom  -   375  375  -  Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Pågått i 2020. Noe mindre investeringer 
gjenstår i 2021. 

0201 It-utstyr skoler 1 562 5 863 4 600 5 416 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Skisseprosjekt for oppgradering av 
uteområder er mottatt. Er i gang med 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag for 
utførelse. Prosjektet planlegges med 
oppstart våren 2021 

0240 
Åsgård skole, 
utvidelse 

7 545 8 185 6 250 1 800 Iht. plan Ihht plan 
Konkurransegrunnlag for totalentreprise 
pågår, kunngjøres januar 2021. 

0246 
Åsgård skole 
Inventar og IKT 

 -   313  313  -  Iht. plan Ihht plan Skal anskaffes i 2023. 

0247 
Rustad skole, 
inventar og IKT-
utstyr 

 285 7 166 6 250 12 712 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Avsluttet med mindreforbruk. 

0249 
Trådløst nett og 
kabling på skole 
og barnehage 

 -  1 321  -   341   
Ikke 
vurdert 

  

0251 
Ventilering og 
klimakontroll, 
kjeller kulturhus 

 490  549  -  15 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Prosjektet er ferdig. Feil i anlegget følges 
opp mot entreprenøren i garantiperioden. 

0252 

Oppgradering 
utearealer 
skoler og 
barnehager 

 801 5 319  -   772 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Innkjøp av nye læringbrett og PC har ikke 
skjedd etter oppsatt plan. Bakgrunnen er 
merarbeid i forbindelse med Covid-19. 

0254 
Ombygging 
kantine 
kulturhus 

81  375  375  -  Forsinket Ihht plan 
Er i gangsatt og planlagt ferdigstilt i løpet 
av starten på 2021 

0255 
Digitalisering 
barn og unge 

 499  750  750  -  Forsinket 
Ikke 
vurdert 

  

0304 
Kjøp av 
transportmiddel 
HS 

 -   856  -   -  Forsinket Ihht plan 
Arbeidet ble forsinket i 2020 grunnet 
pandemien og er skjøvet til 2021. 

0307 
Moer sykehjem 
1 byggetrinn 
2016-2021 

127 304 126 392  110 000 58 548 Forsinket Ihht plan 
Ny omforent dato for overtagelse av 
bygget på grunn av korona er 05.07.2021. 

0324 
Utskiftning av 
senger på Moer 

 -   625  313  -  Forsinket Ihht plan 
Dette avventes og samkjøres med innkjøp 
knyttet til det nye bygget som skal stå 
klart septemeber 2021. 

0327 
Moer sykehjem, 
inventar og IKT 

80 6 250 6 250  -  Forsinket Ihht plan 
Anbud antas gjennomført i april for 
levering i august 2021. 

0328 
Nye maskiner, 
vaskeri Moer 
sykehjem 

1 500 1 500 1 875 1 000 Iht. plan Ihht plan Ferdigstilt 

0329 
Utstyr kjøkken 
ved utvidelse 
sykehjem 

 -   625  625  -  Forsinket Ihht plan 

Nylig rammeavtale på Storkjøkkenutstyr 
inngått og gjelder fra april 2021 og 
anskaffelser blir gjort fra april/mai. 
 
  

0330 
Oppgradering 
Moer sykehjem 

70 2 938  -   -  Forsinket Ihht plan 
Oppstart av oppgraderingen av 
eksisterende sykehusanlegget, tentativ 
plan for gjennomføring i mai/juni 2021 
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0500 
Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø 
og friluftsliv 

3 450 13 733 2 500 2 390 Forsinket Ihht plan 

På Breivoll er det i 2020 bygget ny 
badebinge, toaletthus samt at 
stupebrett er oppgradert. 
Oppgradering av lysløypene i 
Bollerudåsen og Achjemskogen utredes og 
det arbeides med grunneieravtaler. 
 
  
 
  

0502 
Tiltaksplan 
trafikksikker-het 

1 218 2 784 1 250 2 059 Forsinket Ihht plan 

Pga ressurssituasjon er flere prosjekter 
forsinket. i 2020 ble snuplass ved Kjærnes 
og veilys ved flere kryss og strekninger 
oppgradert. 

0503 

Etablering 
sykkel-parkering 
idrettshaller/ 
svømmehaller 

 870  693  -   557 Ferdig Ihht plan Gjennomført. Venter på tilskuddsmidler. 

0504 
Oppgradering av 
offentlige 
arealer 

 614 1 029  -   -  Iht. plan Ihht plan 

Oppgradering og oppstramming av 
gangvei rundt rådhuset langs Moerveien 
og Skoleveien. Arbeider utført i 
sammenheng med oppgradering av 
gatelysene på samme strekning. 

0508 
Oppgradering 
veilysanlegg 

5 954 5 755 2 500 3 166 Iht. plan Ihht plan 
Oppgradering av veilyset i Skoleveien og 
Moerveien utført, samt mindre 
oppgraderinger på kommunale veier. 

0509 

Standard-heving 
parkeringsplasse
r og etablering 
av parkerings-
automater 

 104 3 135  -   146 Forsinket Ihht plan 
Forsinket pga manglende ressurser til 
gjennomføring. Arbeidet startes opp 
våren 2021 

0514 
Tiltaksplan 
sykkel og gange 

1 720 9 843 7 188  156 Forsinket Ihht plan 

Veilyset i Togrenda er oppgradert i 2020. 
Etablering av nytt fortau langs 
Grimsrudveien er igang, med planlagt 
ferdigstillelse høst/vinter 2021/22. 
Sykkelparkering ved svømmehaller og 
idrettsanlegg er etablert. Etablering 
av sykkelparkering ved kommunens 
funksjonsbygg iht. prioritert liste er 
forsinket og utføres ila 2021. 

0517 
Breivoll - 
Tilrettelegging 
av ny leieavtale 

75  618  -   113 Iht. plan Ihht plan 

Ås kommune dekker byggesaksgebyrer i 
tråd med avtalen med DNT. 
Forvaltningsplan for Breivoll er godkjent 
av fylkeskommunen og ytterligere tiltak vil 
bli omsøkt etter hvert som DNT får 
tilstrekkelig finansiering. 

0518 Solberg Bru  138  625  625  -  Iht. plan Ihht plan 

Grunneieravtaler er inngått. 
Grunneierbidrag betales inn ved IG på 
begge byggeområdene. 
Konkurransegrunnlag er utarbeidet og 
legges ut 1. kvartal 2021. 

0600 
Rustad skole, 
utvidelse 

22 682 37 100  18 750 89 410 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Utbedring vannlekkasje kjeller pågår.  

0612 
Brannsensorer 
kino 

 335  412  412  -  Forsinket Ihht plan Pågående. Ferdigstilles i 2021. 

0618 
Ljungbyveien, 
nye institusjons- 
omsorgs-boliger 

1  114  -  5 Ferdig Ihht plan Byggeprosjektet er avsluttet iht plan. 
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0623 FDV system  -   231  -   -  Forsinket Ihht plan 
Viderutvikling av Plania vil fortsette i 
2021. 

0624 Solfall borettslag 1 238 6 533  -  29 566 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Byggeprosjektet er avsluttet. Sluttrapport 
under utarbeidelse. Venter på 
eierinnskudd 

0629 
Ljungbyveien 
omsorgs-boliger 
- tilbygg 

 527  418  -  5 630 Ferdig Ihht plan Prosjektet er ferdigstilt. 

0630 
Flerbrukshall Ås 
VGS 

 834 5 485 3 250  757 Iht. plan Ihht plan 
Samarbeidsprosjekt med Viken 
fylkeskommune. Anbudskonkurransen for 
totalentreprisen er avholdt. 

0631 
Brannsikkerhet 
formålsbygg 

 -  1 250 1 250  -  Forsinket Ihht plan 

Koordineres med vedlikeholdsplan og 
fremdrift for øvrige brannprosjekter. 
Forsinket som følge av vakant stilling deler 
av året. Arbeidet fortsetter i 2021. 

0662 
Biler/MaskinerV
ei, idrett og 
natur 

4 228 7 177 2 813 3 906 Forsinket Ihht plan 
Arbeidet er forsinket grunnet manglende 
ressurser til å gjennomføre anskaffelser. 
Videreføres i 2021. 

0673 
Solberg skole, 
utvidelse 

 422 2 015  -  3 473 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Byggeprosjektet er avsluttet. Spillemidler 
tildelt. 

0683 
Infrastruktur-
tiltak 

1 203 13 808  13 750 3 686 Forsinket Ihht plan 

Arbeidet med forhandling av 
utbyggingsavtaler er igang. 
Finansieringsmodell for sentrum er i 
sluttfasen. Planlegging av 
infrastrukturtiltak i sentrum pågår. 

0691 
Nordby 
barnehage, 
nybygg 

25 507 27 478  28 750 70 296 Ferdig Ihht plan 
Prosjektet er overtatt av Ås kommune og 
er i prøvedriftsfase. Barnehagen åpnet 
høsten 2020. 

0700 
Standardheving/
Påkostning 

5 937 11 684 7 750 3 535 Forsinket Ihht plan 
Forsinket pga ressursituasjon og 
pandemien. Planlagte prosjekter 
videreføres i 2021. 

0750 
Universell 
utforming 

 -  3 068  -   -  Forsinket Ihht plan 

Forsinket pga ressurssituasjonen. Behov 
for tiltak er innhentet fra skoler og 
barnehager i 2020. Prioriterte 
tiltak gjennomføres i 2021.  

0773 
Videreutvikling 
av SD-anlegg 

 275 1 436  -   499 Forsinket Ihht plan 

Koordineres med vedlikeholdsplan og 
fremdrift for øvrige prosjekter. Det pågår 
en kartlegging av tekniske anlegg. 
Prosjektet er forsinket somfølge av vakant 
stilling deler av året. Arbeidet fortsetter i 
2021. 

0780 EPC 7 425 12 601  10 000 16 611 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Energisparingstiltakene i prosjektet er 
gjennomført. Evaluering og 
sluttrapportering på energimåling 
kommer i slutten av 2021. 
 
Prosjektet har et mindreforbruk på kr 4,4 
mill kr. 

0781 
Utvidelse 
Nordby 
kirkegård 

71  349  -   141 Iht. plan Ihht plan   

0806 
Hovedplan Vann 
og avløp 

34 288 29 135  26 000 2 648 Iht. plan Ihht plan 

Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA 
sanering Togrende er ferdigstilt, Søndre 
Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen 
blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i 
sammenheng med prosjekt 0826. 
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0809 
Mindre 
investeringspros
jekter VA 

 446 4 960 1 500  240 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Pga. redusert kapasitet har det ikke blitt 
satt igang nye prosjekter. 

0816 
Nytt 
høydebasseng 

23 597 21 817 7 000 4 311 Forsinket 
Merforbru
k 

Prosjektet ferdigstilt november 20. 
Sluttoppgjør pågår. 

0817 
Biler, maskiner 
VAR 

 580 5 507 2 600  105 Forsinket Ihht plan 
Pågående i henhold til plan. På etterskudd 
grunnet manglende ressurser til å 
gjennomføre anskaffelser 

0823 
Nytt 
driftsstyringsanl
egg 

1 104 1 272 1 500 1 521 Forsinket Ihht plan 
Eksisterende pumpestasjoner er lagt inn 
på kommunens driftsstyringsanlegg. 
Ferdig i 2020. 

0826 
Oppgradering 
Vann og avløp 

13 569 18 014  19 000 21 063 Iht. plan Ihht plan 

Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA 
sanering Togrenda er ferdigstilt, Søndre 
Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen 
blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i 
sammenheng med prosjekt 0806. 

0835 
Pumpestasjon 
NMBU 

 365 2 685  500  314 Forsinket Ihht plan 

Prosjektering ferdig. Anbud gjennomført 
og avlyst som følge av for høyt 
kostnadsnivå. Nytt revidert budsjett i 
2021. 

0836 Båtseptik nesset  927 1 500 1 250  -  Iht. plan Ihht plan 
Anlegget er ferdig montert. Blir satt i drift 
mai 2021. 

0901 
Kroer Kirke 
renovering 

 206  432  -  4 345 Forsinket Ihht plan   

0994 
Startlån/formidli
ngslån 

 -   -   40 000 15 942       

0996 
Salg 
eiendommer 

 156  -   -   -  Iht. plan Ihht plan 
Salg av eiendom, inkl oppgjør for 
Tandbergløkka 

0658 Tomtekjøp 5 536  -   -   -  Iht. plan Ihht plan Kjøp av bolig i Måltrosveien 

0690 
Modulskole Ås 
stadion 

 -   -  6 856 - 7 615 Ferdig Ihht plan 
Leiekostnader er overført til 
driftsregnskapet. 

0512 
Oppgradering 
friidrettsbane 

 -   -   -   398 Ferdig Ihht plan 
Prosjektet er ferdigstilt. Venter på 
tildeling av spillemidler i 2021. 

  

Sum andre 
mindre 
prosjekter som 
er avsluttet eller 
mindre 
feilføringer som 
ikke er 
kommentert 

 312  -  1 563 5 845       

  Totalsum 311 827 453 140  360 795 378 617       

 
 
 
 



24/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling - 20/00362-12 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling : Årsmelding 2020 Ås kommune versjon 4

Årsmelding 2020 
 

Side 24 av 67 

4 Organisasjon - nøkkelinformasjon 
 

Årsverk 
Årsverk 

  2017 2018 2019 2020 

Andre[1] 8 8 7 7 

Lærlinger[2] 31 31 34  21 

Antall årsverk totalt inkl. 
lærlinger og andre 

1173 1184 1205 1184 [3] 

[1] Kategorien Andre består av Landbruk og PURA. 
[2] Lærlinger per 31.12.2020: 7 helsearbeiderfaget, 13 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 tømrerfaget. 
[3] Agresso-rapport 501.2 

Årsverk fordelt på kvinner og menn 
Årsverk - kjønnsfordelt 2017 2018 2019 2020 

Andel kvinner totalt - % 77 77 75 77 

Andel menn totalt - % 23 23 25 23 

Ledere – kvinner - % [4] 68 68 76 75 

Ledere – menn - % [4] 32 32 24 25 

[4] Kommunedirektørens utvidede ledergruppe og enhetsledere fra 2020 

Oversikt over antall ansatte som har gått av med pensjon 
Avgang pensjon 2017 2018 2019 2020 

Antall gått av med hel 
uførepensjon (folketrygd) 

1 1 5 13 

Antall gått av med AFP og 
ordinær pensjon 

32 22 27 15 

Diagrammet under viser en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på stillingsstørrelser. Den viser 
hvor stor andel av kvinner og menn som er ansatt i ulike stillingsstørrelser. 54,5 % av ansatte har 100 % 
stilling. Fordelingen mellom kjønnene viser at en noe større andel menn enn kvinner har 100 % stilling. 
Av ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling er det flest kvinner. Det er 318 ansatte som har lavere 
stilling enn 50 %, 1119 ansatte har høyere stilling enn 75 % hvorav 883 har 100 %.   
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 Kilde: KS 

Likestilling 

 
Kommunen er pålagt å redegjøre for likestilling og mangfold, og for tiltak som er iverksatt og/eller 
planlagt iverksatt. Kommunen skal også arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot 
diskriminering innen egen virksomhet. 

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner. Dette praktiseres ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen som 
stillingsutlysninger, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og 
sykefraværsoppfølging. Ås kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i 
flere tjenesteenheter (omsorgssektoren, skole, administrasjonen, teknisk etc.). 

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik 
gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i 
gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral 
tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold 
og/eller stillingens innhold. 

Tabellene under viser i hovedsak kun stillinger med 5 eller flere ansatte. 
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Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og 

assistentnivå. Kilde: KS 

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

master- og universitetsnivå. Kilde: KS 

Sykefravær 

Tallene for 2020 er veiledende i forhold til tidligere år. Tallene for 2021 vil være presise og vil bli 
rapportert i forbindelse med tertialer. Bakgrunnen er at utarbeidelse av sykefraværsstatistikk har vært 
krevende i 2020 på grunn av pandemi og på grunn av omorganisering i kommunalområder, samt 
omlegging i Agresso. 

Sykefraværet som presenteres for 2020 er for perioden oktober – desember, 9,06 %, hvorav egenmeldt 
fravær utgjør 1,72 %. I denne perioden var det større grupper av ansatte som ble tatt ut i karantene og 
tallene viser derfor ikke et reelt sykefravær. 

Ås kommunes mål er et totalt sykefravær på 7 %. Kommunen dekker økonomisk de første 16 dagene av 
et sykefravær, uavhengig om det er egenmeldt eller legemeldt. For Korona-relatert fravær dekker staten 
fravær fra 4. dag. 

Sykefraværstall fra KS (4. kvartal 2019-3. kvartal 2020) er forsinket. Det samme gjelder tall fra NAV. 
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Det ble inngått en ny nasjonal IA-avtale fra 2019 – 2022. Den overordnede målsettingen i IA-avtalen er 
at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, samt at 
frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.  

Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging er iverksatt for deler av kommunen i 2020. Det jobbes 
målrettet med å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Personal og bedriftshelsetjenesten 
bistår ledere ved behov. Ledere har tett oppfølging av sykefravær, og det rapporteres på dette i 
lederdialog med kommunalsjefene. 

Ås kommune tilbyr bedriftsinterne praksisplasser og omplasserer ansatte, der det er hensiktsmessig, 
eller ved behov for «annet passende arbeid. 

Internkontroll 

Ås kommune sin visjon; Miljø. Mangfold og Muligheter ligger til grunn for Ås kommune sin utforming av 
kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Etisk standard er lagt til grunn i planlegging og utførelse 
av all tjenesteyting i kommunen. 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet.  Kommunedirektøren har 
ansvaret for internkontrollen i kommunen. 

Kvalitetssystemet i kommunen skal sikre måloppnåelse, operasjonalisering av politiske vedtak samt 
etterlevelse av lovverk gjennom interne prosesser, rutiner, melding og behandling av uønskede 
hendelser for å forebygge at det skjer igjen. Det er jobbet med å tydeliggjøre dette ansvaret ut i 
organisasjonen, i tillegg til de tiltak som er beskrevet i kommunens kvalitetssystem. 

Dagens organisering med et virksomhetslederledd gjør at man tydelig kan gi oppdrag og føringer som 
tettere følges opp i lederlinjen og på tvers av tjenestene. 

For året 2020 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak for å styrke internkontrollen:   

• Kommunedirektørens oppdragsbrev til virksomhetsledere er etablert  

• Arkivet har fortsatt arbeidet med dokumentfangst og kvalitetssikring av 
dokumentbehandlingen i fagsystemene og ellers i kommunen. Rådgivning og 
kompetanseutvikling tilbys kontinuerlig.  

• Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging er iverksatt i samarbeid med NAV Ås og NAV 
Arbeidslivssenter.  

• Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune. Som en oppfølging av dette er 
interne prosesser og rutiner oppdatert i tillegg til at interne kurs for innkjøpsansvarlige i 
kommunen er gjennomført.   

• Ansettelsesrestriksjoner ble gjennomført i 2020 for å forbedre kommunens 
økonomi. Dette arbeidet har vært gjort med involvering av ledere og tillitsvalgte. Strenge 
ansettelsesrestriksjoner har berørt arbeidsmiljøene og tjenesteleveranser.   

• Nedbemanning er gjennomført i tråd med vedtak i Formannskapet.  

• Arbeidet med å jobbe frem en heltidskultur er iverksatt. Prosjektgruppe er etablert.  

• Fra 2020 er den økonomiske rapporteringsstrukturen strammet inn med månedlige 
rapportering med oppfølging av tiltak for å holde budsjettrammene.   

• Det har i 2020 vært arbeidet med revidering av politikernes reglementer. Dette 
arbeidet fortsetter inn i 2021.   

• Det er gjennomført 2 forvaltningsrevisjoner innenfor kommunalområdet oppvekst og 
opplæring i 2020; “Arbeidsmiljø for ansatte i 
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grunnskolen” og “Psykososialt skolemiljø”. Begge rapportene er behandlet i 
kommunestyret. 

• I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 143/20 Psykisk helse for barn og 
unge skal kommunedirektøren rapportere på revisjonens anbefalinger i forbindelse med 
kommunens årsmelding for 2020. 
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold til 
utvikling av psykiske vansker.  
Ble rapportert på i K-sak 39/19. Koronasituasjonen gjør at det er stort fokus på disse 
gruppene av barn og unge. Alle enheter innen kommunalområdet jobber spesifikt med 
tiltak til disse gruppene. 
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  
Ble rapportert på i K-sak 39/19. Se punktet over. 
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse. 
Ble rapportert på i K-sak 143/20. Tiltakene er samordnet på alle nivåer i kommunens 
ledelse. 
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres. 
Ble rapportert på i K-sak 143/20. BTI er en samhandlingsmodell på 4 nivåer med 
medvirkning. Handlingsveiledere er under utarbeidelse. 
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan være 
nyttig for brukeren. 
Ble rapportert på i K-sak 143/20. Omorganiseringen som medførte en samling av 
tjenestene som gir bistand utover generell forebyggende tiltak er under oppbygging. 
Enheten tar imot henvendelser fra innbyggerne og målet er at ved samtykke så skal sakene 
kunne diskuteres tverrfaglig og herunder ha en fleksibel bruk av individuell plan. 

• Det har vært gjennomført 2 skriftlige risikovurderte tilsyn i private og kommunale 
barnehager. I tillegg brukes mye tid på veiledning.   

• Sikkerhetsutvalget ble opprettet som del av kommunens informasjonssikkerhetsarbeid. I 
utvalget sitter representanter fra alle kommunalområdene. Utvalget bidrar til å utvikle en 
intern sikkerhetskultur, og er et rådgivende og koordinerende organ for 
informasjonssikkerhet og personvern.  

• Det er oppdatert rutiner og foretatt opplæring i informasjonssikkerhet og personvern.   

• Det er arbeidet videre med å løfte frem positiv forbedringskultur og opplæring av ansatte i 
ikt-modulen. Arbeidet forsetter og følges opp videre i driften.  

• Opplæring i sentrale lovverk er tilbudt og gjennomført, eksempel offentlighetsloven, 
forvaltningsloven og kommuneloven  

• Særskilte forebyggende smitteverntiltak knyttet til pandemien følges opp i 
arbeidsmiljøene, tjenestene og ved politiske møter. Informasjon om de til enhver tid 
sentrale og lokale tiltak er publisert på regjeringens nettsider, kommunens internett- og 
intranettsider. Møter og samlinger både internt og eksternt er i perioder kun gjennomført 
via Teams.  
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5 Befolkningsutvikling 
 
Økonomiplanlegging og ventet endring i befolkningstall henger sammen. Som grunnlag for økonomiske 
beregninger, både på inntektssiden og utgiftssiden, ble det i HP2020-2023 lagt til grunn en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 300 innbyggere, tilsvarende 1,4 % årlig endring. Dette er 1,5 prosentpoeng 
lavere enn SSBs gjennomsnittlige vekstanslag for planperioden.  

Ved inngangen av 1. kvartal 2020 var det 20 439 innbyggere i Ås kommune, en økning på 104 innbyggere 
sammenlignet med innbyggertall ved inngangen av 1. kvartal 2019. Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var 
det 20 439 innbyggere, en nedgang på 213 innbyggere sammenlignet med innbyggertall utgangen av 4. 
kvartal 2019. Det gjøres oppmerksom på at grensejustering av Tandbergløkka trådte i kraft 1.1.2020 og 
Ås kommune mistet da 213 innbyggere formelt i overgangen mellom utgangen av 4. kvartal 2019 og 
inngangen av 1. kvartal 2020. Sett bort fra Tandbergløkka er det ingen endring i folketall fra utgangen av 
2019 sammenlignet med utgangen av 2020.   

Tabellen under viser at folketallet varierer gjennom året. Typisk faller folketallet ved utgangen av 2. 
kvartal og øker i 3. og 4. kvartal. Dette er svingninger som må sees i sammenheng med at studenter 
melder flytting ut av kommunen ved semesterslutt vårhalvåret, og melder flytting til Ås ved 
semesterstart høsthalvåret. Fødselstallene i 2020 er omtrent som på nivå med 2019. Det er rimelig å 
anta at covid-19 har påvirket nettoinnflytting (inkl. inn og utvandring) i 2020.  

Befolkningsutvikling 4. kvartal 2020  

 
 
  1.Kvartal 

2019 
2.Kvartal 

2019 
3.Kvartal 

2019 
4.Kvartal 

2019 
1.Kvartal 

2020 
2.Kvartal 

2020 
3.Kvartal 

2020 
4.Kvartal 

2020 

Folketall ved inngangen 
av kvartalet 

20 335 20 360 20 296 20 471 20 439 20 342 20 151 20 372 

Født 52 56 46 41 54 55 46 46 
Døde 32 34 38 40 28 29 21 27 
Fødselsoverskudd 20 22 8 1 26 26 25 19 
Innvandring 97 72 94 140 56 30 66 82 
Utvandring 52 23 53 33 62 100 27 29 
Innflytting, innenlands 320 378 745 417 254 322 765 439 
Utflytting, innenlands 360 513 619 345 371 469 608 443 
Nettoinnflytting, inkl. 
inn og utvandring 

5 -86 167 179 -123 -217 196 49 

Folkevekst 25 -64 175 181 -97 -191 221 67 
Folketallet ved 
utgangen av kvartalet 

20 360 20 296 20 471 20 652 20 342 20 151 20 372 20 439 
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Vedlegg 1 - Årsregnskap  
Årsregnskapet for 2020 med noter er gjengitt nedenfor. Kommunens samlede drifts- og 
investeringstabeller er gjengitt i de 5 første delkapitlene. Disse er satt opp i tråd med kravene i 
kommunelovens forskrifter og gir en økonomisk oversikt for hele kommunen. Forøvrig er alle noter 
innarbeidet slik de framgår av kommunens avlagte regnskap. 

Hovedoversikt driftsregnskap (3) 

 

Tall i 1000 kroner Noter * 
Regnskap 

2020 

Revidert 
budsjett 

2020 

Oppr. 
budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

  

Driftsinntekter:  

  

        

Rammetilskudd   -511 731 -497 823 -473 273 -462 035 

Inntekts- og formuesskatt   -595 414 -614 000 -625 200 -611 725 

Eiendomsskatt 17, 19 -35 956 -35 500 -35 500 -34 671 

Andre skatteinntekter   0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd fra staten   -40 289 -39 333 -38 471 -42 026 

Overføringer og tilskudd fra andre 7 -205 074 -190 424 -132 696 -195 297 

Brukerbetalinger   -64 546 -65 375 -75 581 -72 895 

Salgs- og leieinntekter   -111 448 -115 320 -114 459 -123 441 

Sum driftsinntekter 2, 8, 9 -1 564 457 -1 557 775 -1 495 180 -1 542 089 

  

Driftsutgifter:  

  

        

Lønnsutgifter 16 769 919 787 151 757 872 785 406 

Sosiale utgifter 3, 16 191 955 190 020 195 612 206 099 

Kjøp av varer og tjenester   416 023 414 083 382 495 429 664 

Overføringer og tilskudd til andre 16,17 76 602 75 299 78 036 68 980 

Avskrivninger 1, 2, 7, 10,13 96 841 96 837 81 883 87 212 

Sum driftsutgifter 2 ,8, 9 1 551 341 1 563 390 1 495 898 1 577 360 

            

Brutto driftsresultat   -13 117 5 615 718 35 271 

  

Finansinntekter/ -utgifter 

          

Renteinntekter 12 -12 911 -13 018 -16 018 -21 632 

Utbytter 12 -9 354 -3 500 -7 210 -19 742 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0 0 

Renteutgifter   44 452 48 286 58 286 46 805 

Avdrag på lån 7, 13 82 684 81 576 64 576 80 600 

Netto finansutgifter 2 104 871 113 344 99 634 86 031 

Motpost avskrivninger 1, 2, 7, 10, 13 -96 841 -96 837 -81 883 -87 212 

Netto driftsresultat   -5 087 22 122 18 469 34 090 

  

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:        

Overføring til investering   0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 6, 20 8 876 2 837 -10 390 6 922 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 6, 15 -28 810 -49 980 -8 079 -4 602 

Dekning av tidligere års merforbruk   25 021 25 021 0 -11 390 
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Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat   5 087 -22 122 -18 469 -9 070 

            

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)   0 0 0 25 021 

            

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk   0 0 0 -25 021 

Bevilgningsoversikt drift (1A) 

 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 
Opprinnelig 

budsjett 2020 Regnskap 2019 

  
Generelle driftsinntekter:  

  
        

Rammetilskudd   -511 731 -497 823 -473 273 -462 035 

Inntekts- og formuesskatt   -595 414 -614 000 -625 200 -611 725 

Eiendomsskatt 17, 19 -35 956 -35 500 -35 500 -34 671 

Andre generelle driftsinntekter 7 -32 449 -29 748 -29 271 -39 683 

Sum generelle driftsinntekter   -1 175 550 -1 177 071 -1 163 244 -1 148 114 

  
Netto driftsutgifter:  

  
        

Sum bevilgninger drift, netto 3, 16, 17 1 065 592 1 085 849 1 082 079 1 096 173 

Avskrivninger 
1, 2, 7, 
10, 13 96 841 96 837 81 883 87 212 

Sum netto driftsutgifter   1 162 433 1 182 686 1 163 962 1 183 385 

            

Brutto driftsresultat   -13 117 5 615 718 35 271 

  
Finansinntekter/Finansutgifter: 

  
        

Renteinntekter 12 -12 911 -13 018 -16 018 -21 632 

Utbytter 12 -9 354 -3 500 -7 210 -19 742 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0 0 

Renteutgifter   44 452 48 286 58 286 46 805 

Avdrag på lån 7, 13 82 684 81 576 64 576 80 600 

Netto finansutgifter 2 104 871 113 344 99 634 86 031 

Motpost avskrivninger 
1, 2, 7, 
10, 13 -96 841 -96 837 -81 883 -87 212 

Netto driftsresultat   -5 087 22 122 18 469 34 090 

  
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       

Overføring til investering   0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

6, 20 
8 876 2 837 -10 390 6 922 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 6, 15 -28 810 -49 980 -8 079 -4 602 

Dekning av tidligere års merforbruk   25 021 25 021 0 -11 390 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

  
5 087 -22 122 -18 469 -9 070 

            

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).   0 0 0 25 021 

            

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk   0 0 0 -25 021 
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Drift per tjenesteområde (1B) 

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020 

Regulert 
budsjett 

2020 
Opprinnelig 

budsjett 2020 Regnskap 2019 

Fra bevilgningsoversikt:         

Til fordeling drift 1 065 592 1 085 849 1 082 079 1 096 173 

  

Netto driftsutgifter pr. tjenesteområde:         

Barnehage 164 328 173 960 170 412 163 479 

Grunnskoleopplæring 229 415 227 871 240 217 239 136 

Kultur-, idrett- og fritidstjenester 27 702 28 815 33 920 32 282 

Kommunehelse 66 781 64 760 64 471 60 408 

Barnevern 34 738 34 411 35 230 42 457 

Sosiale og arbeidsrettede tjenester 49 847 48 761 47 423 51 536 

Tjenester til hjemmeboende 147 856 150 166 152 863 149 056 

Pleie og omsorgstjenester i institusjon 157 513 163 518 165 768 183 858 

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 8 118 9 101 13 383 12 204 

Administrasjon og styring 77 266 79 605 76 291 71 513 

Eiendomsforvaltning og utleie 80 274 84 613 77 582 94 055 

Samferdsel 14 606 15 263 15 119 17 016 

Brann og ulykkesvern 14 425 14 049 12 738 13 291 

Vann, avløp og renovasjonstjenester -2 748 -2 794 -4 860 -10 214 

Felles inntekter og utgifter -4 529 -6 252 -18 478 -23 904 

Netto for alle enheter 1 065 592 1 085 849 1 082 079 1 096 173 

  

Detaljert driftsregnskap per tjenesteområde 

Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 2020 Regnskap 
2019 

0 Lønn og sosiale utgifter 107 545 110 388 106 855 109 380 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 4 774 5 402 5 201 5 023 

3 Kjøp fra andre 89 442 91 669 86 307 87 588 

4 Overføringer til andre 14 172 240 30 

5 Finansutgifter 688 688 654 825 

6 Salgsinntekter -16 330 -15 594 -19 094 -18 244 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -10 889 -9 278 -8 087 -11 380 

71 Sykepengerefusjon -9 601 -8 092 -305 -8 315 

72 Moms.komp.inntekter -626 -705 -705 -597 

8 Overføringer fra andre -2 -2 0 -6 

9 Finansinntekter -105 -80 0 -76 

01 Barnehage 164 911 174 568 171 066 164 228 

0 Lønn og sosiale utgifter 254 189 251 549 252 924 255 605 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 20 516 21 092 20 762 23 820 
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Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 2020 Regnskap 
2019 

3 Kjøp fra andre 11 779 10 110 6 610 14 859 

4 Overføringer til andre 180 1 430 9 438 99 

5 Finansutgifter 8 904 8 901 2 797 4 817 

6 Salgsinntekter -18 837 -19 680 -23 180 -23 291 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -19 690 -18 738 -16 702 -17 021 

71 Sykepengerefusjon -13 828 -11 504 -3 633 -10 038 

72 Moms.komp.inntekter -2 457 -1 802 -1 802 -2 524 

8 Overføringer fra andre -2 437 -4 586 -4 200 -2 374 

9 Finansinntekter -1 501 -1 144 -600 -622 

02 Grunnskoleopplæring 236 818 235 628 242 414 243 331 

0 Lønn og sosiale utgifter 26 300 26 444 27 789 27 585 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 7 136 7 026 7 134 8 960 

3 Kjøp fra andre 844 2 631 4 031 1 924 

4 Overføringer til andre 10 007 10 796 10 041 10 215 

5 Finansutgifter 5 389 5 348 1 362 3 091 

6 Salgsinntekter -6 399 -7 730 -8 288 -9 278 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -6 912 -9 262 -6 082 -4 004 

71 Sykepengerefusjon -475 -406 -181 -955 

72 Moms.komp.inntekter -820 -524 -524 -1 101 

8 Overføringer fra andre -1 980 -161 0 -1 063 

9 Finansinntekter -806 -786 -1 739 -146 

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester 32 284 33 378 33 543 35 227 

0 Lønn og sosiale utgifter 37 870 40 095 39 322 40 020 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 15 509 17 877 17 104 18 224 

3 Kjøp fra andre 27 773 22 752 19 202 17 548 

4 Overføringer til andre 163 -621 555 329 

5 Finansutgifter 5 355 3 030 337 3 605 

6 Salgsinntekter -1 633 -1 547 -697 -2 182 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -9 151 -11 246 -10 353 -10 776 

71 Sykepengerefusjon -2 993 -2 389 -500 -1 956 

72 Moms.komp.inntekter -758 -162 -162 -785 

8 Overføringer fra andre 0 0 0 -13 

9 Finansinntekter -3 548 -3 908 -2 000 -4 568 

04 Kommunehelse 68 587 63 882 62 808 59 445 

0 Lønn og sosiale utgifter 25 950 26 431 26 984 23 137 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 5 511 5 846 6 717 9 617 

3 Kjøp fra andre 7 971 6 879 5 775 16 363 

4 Overføringer til andre 957 210 350 1 455 

5 Finansutgifter 792 688 56 1 104 

6 Salgsinntekter 0 0 0 0 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -4 358 -4 100 -4 300 -5 892 

71 Sykepengerefusjon -874 -730 0 -1 046 

72 Moms.komp.inntekter -419 -125 -296 -1 179 

9 Finansinntekter -1 046 -1 000 0 0 

05 Barnevern 34 484 34 099 35 286 43 561 

0 Lønn og sosiale utgifter 25 881 26 703 26 101 27 213 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 2 525 2 390 2 316 2 894 

3 Kjøp fra andre 2 569 2 470 2 580 3 138 

4 Overføringer til andre 25 796 24 036 21 600 25 184 

5 Finansutgifter 4 728 7 228 5 850 6 028 
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Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 2020 Regnskap 
2019 

6 Salgsinntekter -729 -673 -405 -893 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -5 058 -5 209 -4 120 -5 356 

71 Sykepengerefusjon -1 013 -864 -569 -593 

72 Moms.komp.inntekter -164 -100 -100 -219 

8 Overføringer fra andre -411 -12 0 -3 534 

9 Finansinntekter -5 473 -8 627 -5 680 -3 585 

06 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 48 652 47 342 47 573 50 276 

0 Lønn og sosiale utgifter 166 694 166 834 169 399 171 327 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 9 654 9 941 9 816 13 156 

3 Kjøp fra andre 19 184 18 264 12 265 11 383 

4 Overføringer til andre 23 1 141 485 49 

5 Finansutgifter 1 131 1 264 342 2 185 

6 Salgsinntekter -3 812 -4 192 -4 192 -4 239 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -35 001 -34 195 -31 445 -34 183 

71 Sykepengerefusjon -7 694 -6 926 -2 769 -7 255 

72 Moms.komp.inntekter -1 170 -701 -696 -1 149 

8 Overføringer fra andre -22 0 0 -33 

9 Finansinntekter -600 -697 -97 -114 

07 Tjenester til hjemmeboende 148 387 150 733 153 108 151 127 

0 Lønn og sosiale utgifter 170 408 177 230 173 467 193 019 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 20 141 16 381 15 770 18 129 

3 Kjøp fra andre 330 614 7 613 8 806 

4 Overføringer til andre 6 554 -375 8 

5 Finansutgifter 1 244 1 244 1 588 1 648 

6 Salgsinntekter -22 993 -23 088 -26 088 -25 482 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -108 -85 -85 -3 

71 Sykepengerefusjon -6 796 -6 068 -2 515 -7 801 

72 Moms.komp.inntekter -3 418 -2 019 -2 019 -2 786 

8 Overføringer fra andre -57 0 0 -33 

9 Finansinntekter 0 0 0 -9 

08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 158 757 164 762 167 356 185 497 

0 Lønn og sosiale utgifter 20 438 21 304 22 600 22 631 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 8 213 6 820 7 556 10 034 

3 Kjøp fra andre 1 920 1 944 1 834 2 000 

4 Overføringer til andre 228 -44 -44 603 

5 Finansutgifter 5 840 3 590 1 268 2 457 

6 Salgsinntekter -12 025 -10 970 -10 903 -12 441 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -8 717 -8 848 -7 346 -8 888 

71 Sykepengerefusjon -885 -840 -50 -601 

72 Moms.komp.inntekter -1 050 -265 -265 -1 133 

8 Overføringer fra andre -4 0 0 0 

9 Finansinntekter -660 -1 906 -1 496 -347 

09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 13 299 10 785 13 155 14 314 

0 Lønn og sosiale utgifter 48 273 50 899 52 661 52 606 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 21 762 12 871 19 474 17 571 

3 Kjøp fra andre 18 684 22 307 9 964 9 915 

4 Overføringer til andre 939 797 443 406 

5 Finansutgifter 7 088 7 079 7 066 7 335 

6 Salgsinntekter -2 068 -1 287 -1 287 -1 948 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -6 201 -3 246 -2 286 -2 927 
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Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 2020 Regnskap 
2019 

71 Sykepengerefusjon -1 184 -2 198 -1 173 -1 202 

72 Moms.komp.inntekter -2 939 -539 -1 505 -2 905 

8 Overføringer fra andre 2 0 0 2 

9 Finansinntekter -36 0 0 -46 

10 Administrasjon og styring 84 321 86 683 83 357 78 804 

Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 2020 Regnskap 
2019 

0 Lønn og sosiale utgifter 48 125 49 816 49 387 48 821 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 75 940 80 670 60 260 85 327 

3 Kjøp fra andre 0 0 0 78 

4 Overføringer til andre 600 0 -1 110 230 

5 Finansutgifter 68 752 68 752 49 823 53 939 

6 Salgsinntekter -20 151 -21 496 -21 325 -20 258 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -8 575 -7 500 -165 -3 941 

71 Sykepengerefusjon -2 417 -2 034 -1 173 -2 341 

72 Moms.komp.inntekter -13 247 -14 842 -8 292 -13 861 

9 Finansinntekter -700 -1 146 0 -2 483 

11 Eiendomsforvaltning og utleie 148 326 152 219 127 405 145 511 

0 Lønn og sosiale utgifter 4 376 3 991 4 073 4 727 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 14 445 13 552 13 534 16 706 

3 Kjøp fra andre 0 0 0 1 

4 Overføringer til andre 7 0 0 0 

5 Finansutgifter 5 504 5 503 4 714 4 893 

6 Salgsinntekter -773 -400 -400 -731 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -635 -500 -750 -274 

71 Sykepengerefusjon -46 -41 0 -4 

72 Moms.komp.inntekter -2 768 -1 338 -1 338 -3 409 

8 Overføringer fra andre 2 0 0 0 

9 Finansinntekter -9 0 0 -613 

12 Samferdsel 20 102 20 767 19 833 21 297 

3 Kjøp fra andre 16 769 16 771 15 771 15 708 

5 Finansutgifter 0 0 311 0 

6 Salgsinntekter -2 345 -2 722 -3 033 -2 417 

9 Finansinntekter 0 0 0 0 

13 Brann og ulykkesvern 14 425 14 049 13 049 13 291 

0 Lønn og sosiale utgifter 12 096 12 697 13 174 12 374 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 8 426 11 599 11 949 12 026 

3 Kjøp fra andre 48 525 49 111 43 809 44 530 

4 Overføringer til andre 861 0 0 893 

5 Finansutgifter 11 610 11 536 11 243 14 364 

6 Salgsinntekter -67 454 -71 899 -71 731 -73 291 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -3 656 -2 802 -1 551 -4 760 

71 Sykepengerefusjon -391 -343 -410 -363 

72 Moms.komp.inntekter -98 -100 -100 -273 

8 Overføringer fra andre -1 057 -1 057 0 -1 351 

9 Finansinntekter -8 373 -8 373 -5 823 -3 165 

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester 489 369 560 984 

0 Lønn og sosiale utgifter -1 706 -6 374 -28 787 -15 158 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 1 045 319 319 5 269 

3 Kjøp fra andre 55 0 5 000 127 

4 Overføringer til andre 6 703 13 249 18 252 -2 617 
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Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 2020 Regnskap 
2019 

5 Finansutgifter 151 270 152 527 119 979 126 362 

6 Salgsinntekter -445 0 0 -2 672 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -7 630 -8 420 -8 237 -8 778 

71 Sykepengerefusjon 2 900 0 0 -188 

72 Moms.komp.inntekter -52 -26 -26 113 

8 Overføringer fra andre -1 180 554 -1 182 071 -1 168 244 -1 144 585 

9 Finansinntekter -145 428 -158 469 -108 770 -164 766 

15 Felles inntekter og utgifter -1 173 842 -1 189 264 -1 170 514 -1 206 893 

          

Totalsum 0 0 0 0 

Investering (2A) 

 

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2020 

Regulert 
budsjett 

2020 
Opprinnelig 

budsjett 2020 Regnskap 2019 

  

Investeringsutgifter: 

  

        

Investeringer i varige driftsmidler 3, 19 308 969 449 940 317 595 359 731 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 5, 7 2 858 3 200 3 200 2 944 

Utlån av egne midler 7 0 0 40 000 15 942 

Avdrag på lån 7 5 951 0 0 5 520 

Sum investeringsutgifter 2 317 778 453 140 360 795 384 136 

  

Investeringsinntekter: 

  

        

Kompensasjon for merverdiavgift   -39 652 -72 755 -51 478 -71 486 

Tilskudd fra andre   -30 481 -35 215 -11 800 -4 959 

Salg av varige driftsmidler 7, 10 -13 321 -15 100 0 -159 480 

Salg av finansielle anleggsmidler 7 -99 0 0 -461 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 7 0 0 0 -17 025 

Bruk av lån 7 -246 546 -379 442 -297 517 -152 466 

Sum investeringsinntekter 2 -330 099 -502 511 -360 795 -405 876 

  

Videreutlån: 

  

        

Videreutlån   22 166 40 000 0 0 

Mottatte avdrag på videreutlån   -19 222 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån  2, 7 2 944 40 000 0 0 

            

  

Overføringer fra drift og netto avsetninger: 

    

Overføring fra drift   0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

6 
5 0 0 -2 895 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

6 
9 372 9 372 0 24 635 

Dekning av tidligere års udekket beløp   0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger   9 377 9 372 0 21 740 
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Fremført til inndekning i senere år (udekket 
beløp) 

  
0 0 0 0 

            

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 

  0 0 0 0 

  

Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd): 

    

Inntekter til fordeling   0 0 0 0 

Utgifter til fordeling   311 827 453 140 360 795 378 617 

Sum til fordeling (netto)   311 827 453 140 360 795 378 617 

Investering per prosjekt (2B) 

 

  § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering, regnskap til fordeling     

                  

  
Fra 
bevilgningsover
sikt: 

              

  
Tall i 1000 
kroner 

Regnskap 
2020 

Revidert 
budsjett 
2020 

Opprinneli
g budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

      

  
Netto 
investeringer til 
fordeling: 

311 827 453 140 360 795 378 617       

                  

Prosj.n
r. 

Prosjekt-
beskrivelse 

Regnskap 
2020 

Rev. 
budsjett 
2020 

Oppr. 
budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Status 
framdrift 

Status 
økonomi 

Kommentar 

0100 Info teknologi  -  6 610 6 825 4 340 Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Prosjektet har ikke hattkostnader i 
2020Som følge av etablering av Stor Follo 
IKT foretas kommunens investeringer 
innen IKT i hovedsak av Stor Follo IKT. 
Kommunen faktureres deretter for 
finanskostandene for disse 
investeringene. Disse kostnadene føres i 
driftsbudsjettet.  

0102 
Kirkelig 
Fellesråd 

 -   200  100  -  Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Det har de senere årene vært avsatt 100 
000 kr årlig til mindre investeringer for 
Kirkelig Fellesråd på dette prosjektet.Det 
er ikke brukt midler på prosjektet i 
2020.Midlene er i Handlingsprogram 2021 
-2024 overført til driftsbudsjettet 
ogprosjektet avsluttes. Kirkelig fellesråd 
vil da kunne dekke utgifter til mindre 
investeringer og vedlikehold over 
driftsbudsjettet.  

0103 
Mindre 
invest.prosjekt 

 700 1 082  938 1 442 Iht. plan Ihht plan 
Kjelleretasjen i rådhuset er oppgradert for 
å legge til rette for etablering av 
innbyggertorget. 

0114 
E.kap tilskudd 
KLP 

2 858 3 200 3 200 2 904 Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Egenkapitaltilskuddet til KLP ble lavere 
enn budsjettert.  
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0115 
Digitalisering av 
byggesaksarkiv 

17 4 643  -   855 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Testav overføring av data til earkiv har tatt 
lengre tid enn forventet. Testoverføringen 
har ikke fungert optimalt. Det er 
holdt jevnlige møter mellom leverandører 
og kommunene for å få overføringen til å 
fungere godt. Prosjektet bruker juridisk 
bistand i forbindelse med forsinkelsen. 

0117 
Teknologi og IT 
Helse 

 266 5 611  400 1 592 Iht. plan Ihht plan 

Et kontinuerlig arbeid i forbindelse med 
digitalisering og innføring av 
velferdsteknologi i kommunalområdet 
helse og mestring. 

0118 
Ny brukerflate 
for sikker sone 

 -  2 613 1 550  -  Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Dette prosjektet vil bli utført av Stor Follo 
IKT.Ås kommune vil bli fakturert for årlige 
finansutgifter over driftsbudsjettet.Dette 
prosjektet vil bli avsluttet.  

0119 
Digitaliseringspr
osjektet 

1 109 2 260  -  1 556   
Ikke 
vurdert 

  

01200 
Samlokalisering 
av tjenester 

20 1 285  -  93 Iht. plan Ihht plan 

Arbeid i prosjektavdelingen for å legge til 
rette for redusert omfang av leide lokaler 
og tilrettelegging for optimal bruk av egne 
eide arealer 

0123 
Robotisering og 
utvikling av arkiv 

 -   794  500 11 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Prosjektmandat utarbeidet høst 2020. 
Forsinket. Avventer videre behandling i 
Sfikt /porteføljestyret 1.halvår 2021. 
Prosjektet 0121 er tilføyd prosjekt 
0123. Forsinket som følge av redusert 
bemanning og 
koronakonsekvenser.Forventet oppstart i 
2021. Prosjektet er viktig for å starte 
automatisering og håndtering av den 
økende mengde av arkivfaglige 
dokumenter og data.  

0124 Innbyggertorg  727  750  750  -  Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Innbyggertorget er ferdigstilt og åpnet. 

0125 Arkivrom  -   375  375  -  Iht. plan 
Mindre-
forbruk 

Pågått i 2020. Noe mindre investeringer 
gjenstår i 2021. 

0201 It-utstyr skoler 1 562 5 863 4 600 5 416 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Skisseprosjekt for oppgradering av 
uteområder er mottatt. Er i gang med 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag for 
utførelse. Prosjektet planlegges med 
oppstart våren 2021 

0240 
Åsgård skole, 
utvidelse 

7 545 8 185 6 250 1 800 Iht. plan Ihht plan 
Konkurransegrunnlag for totalentreprise 
pågår, kunngjøres januar 2021. 

0246 
Åsgård skole 
Inventar og IKT 

 -   313  313  -  Iht. plan Ihht plan Skal anskaffes i 2023. 

0247 
Rustad skole, 
inventar og IKT-
utstyr 

 285 7 166 6 250 12 712 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Avsluttet med mindreforbruk. 

0249 
Trådløst nett og 
kabling på skole 
og barnehage 

 -  1 321  -   341   
Ikke 
vurdert 

  

0251 
Ventilering og 
klimakontroll, 
kjeller kulturhus 

 490  549  -  15 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Prosjektet er ferdig. Feil i anlegget følges 
opp mot entreprenøren i garantiperioden. 

0252 

Oppgradering 
utearealer 
skoler og 
barnehager 

 801 5 319  -   772 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Innkjøp av nye læringbrett og PC har ikke 
skjedd etter oppsatt plan. Bakgrunnen er 
merarbeid i forbindelse med Covid-19. 
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0254 
Ombygging 
kantine 
kulturhus 

81  375  375  -  Forsinket Ihht plan 
Er i gangsatt og planlagt ferdigstilt i løpet 
av starten på 2021 

0255 
Digitalisering 
barn og unge 

 499  750  750  -  Forsinket 
Ikke 
vurdert 

  

0304 
Kjøp av 
transportmiddel 
HS 

 -   856  -   -  Forsinket Ihht plan 
Arbeidet ble forsinket i 2020 grunnet 
pandemien og er skjøvet til 2021. 

0307 
Moer sykehjem 
1 byggetrinn 
2016-2021 

127 304 126 392  110 000 58 548 Forsinket Ihht plan 
Ny omforent dato for overtagelse av 
bygget på grunn av korona er 05.07.2021. 

0324 
Utskiftning av 
senger på Moer 

 -   625  313  -  Forsinket Ihht plan 
Dette avventes og samkjøres med innkjøp 
knyttet til det nye bygget som skal stå 
klart septemeber 2021. 

0327 
Moer sykehjem, 
inventar og IKT 

80 6 250 6 250  -  Forsinket Ihht plan 
Anbud antas gjennomført i april for 
levering i august 2021. 

0328 
Nye maskiner, 
vaskeri Moer 
sykehjem 

1 500 1 500 1 875 1 000 Iht. plan Ihht plan Ferdigstilt 

0329 
Utstyr kjøkken 
ved utvidelse 
sykehjem 

 -   625  625  -  Forsinket Ihht plan 

Nylig rammeavtale på Storkjøkkenutstyr 
inngått og gjelder fra april 2021 og 
anskaffelser blir gjort fra april/mai. 
 
  

0330 
Oppgradering 
Moer sykehjem 

70 2 938  -   -  Forsinket Ihht plan 
Oppstart av oppgraderingen av 
eksisterende sykehusanlegget, tentativ 
plan for gjennomføring i mai/juni 2021 

0500 
Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø 
og friluftsliv 

3 450 13 733 2 500 2 390 Forsinket Ihht plan 

På Breivoll er det i 2020 bygget ny 
badebinge, toaletthus samt at 
stupebrett er oppgradert. 
Oppgradering av lysløypene i 
Bollerudåsen og Achjemskogen utredes og 
det arbeides med grunneieravtaler. 
 
  
 
  

0502 
Tiltaksplan 
trafikksikker-het 

1 218 2 784 1 250 2 059 Forsinket Ihht plan 

Pga ressurssituasjon er flere prosjekter 
forsinket. i 2020 ble snuplass ved Kjærnes 
og veilys ved flere kryss og strekninger 
oppgradert. 

0503 

Etablering 
sykkel-parkering 
idrettshaller/ 
svømmehaller 

 870  693  -   557 Ferdig Ihht plan Gjennomført. Venter på tilskuddsmidler. 

0504 
Oppgradering av 
offentlige 
arealer 

 614 1 029  -   -  Iht. plan Ihht plan 

Oppgradering og oppstramming av 
gangvei rundt rådhuset langs Moerveien 
og Skoleveien. Arbeider utført i 
sammenheng med oppgradering av 
gatelysene på samme strekning. 

0508 
Oppgradering 
veilysanlegg 

5 954 5 755 2 500 3 166 Iht. plan Ihht plan 
Oppgradering av veilyset i Skoleveien og 
Moerveien utført, samt mindre 
oppgraderinger på kommunale veier. 

0509 
Standard-heving 
parkeringsplasse
r og etablering 

 104 3 135  -   146 Forsinket Ihht plan 
Forsinket pga manglende ressurser til 
gjennomføring. Arbeidet startes opp 
våren 2021 
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av parkerings-
automater 

0514 
Tiltaksplan 
sykkel og gange 

1 720 9 843 7 188  156 Forsinket Ihht plan 

Veilyset i Togrenda er oppgradert i 2020. 
Etablering av nytt fortau langs 
Grimsrudveien er igang, med planlagt 
ferdigstillelse høst/vinter 2021/22. 
Sykkelparkering ved svømmehaller og 
idrettsanlegg er etablert. Etablering 
av sykkelparkering ved kommunens 
funksjonsbygg iht. prioritert liste er 
forsinket og utføres ila 2021. 

0517 
Breivoll - 
Tilrettelegging 
av ny leieavtale 

75  618  -   113 Iht. plan Ihht plan 

Ås kommune dekker byggesaksgebyrer i 
tråd med avtalen med DNT. 
Forvaltningsplan for Breivoll er godkjent 
av fylkeskommunen og ytterligere tiltak vil 
bli omsøkt etter hvert som DNT får 
tilstrekkelig finansiering. 

0518 Solberg Bru  138  625  625  -  Iht. plan Ihht plan 

Grunneieravtaler er inngått. 
Grunneierbidrag betales inn ved IG på 
begge byggeområdene. 
Konkurransegrunnlag er utarbeidet og 
legges ut 1. kvartal 2021. 

0600 
Rustad skole, 
utvidelse 

22 682 37 100  18 750 89 410 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Utbedring vannlekkasje kjeller pågår.  

0612 
Brannsensorer 
kino 

 335  412  412  -  Forsinket Ihht plan Pågående. Ferdigstilles i 2021. 

0618 
Ljungbyveien, 
nye institusjons- 
omsorgs-boliger 

1  114  -  5 Ferdig Ihht plan Byggeprosjektet er avsluttet iht plan. 

0623 FDV system  -   231  -   -  Forsinket Ihht plan 
Viderutvikling av Plania vil fortsette i 
2021. 

0624 Solfall borettslag 1 238 6 533  -  29 566 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Byggeprosjektet er avsluttet. Sluttrapport 
under utarbeidelse. Venter på 
eierinnskudd 

0629 
Ljungbyveien 
omsorgs-boliger 
- tilbygg 

 527  418  -  5 630 Ferdig Ihht plan Prosjektet er ferdigstilt. 

0630 
Flerbrukshall Ås 
VGS 

 834 5 485 3 250  757 Iht. plan Ihht plan 
Samarbeidsprosjekt med Viken 
fylkeskommune. Anbudskonkurransen for 
totalentreprisen er avholdt. 

0631 
Brannsikkerhet 
formålsbygg 

 -  1 250 1 250  -  Forsinket Ihht plan 

Koordineres med vedlikeholdsplan og 
fremdrift for øvrige brannprosjekter. 
Forsinket som følge av vakant stilling deler 
av året. Arbeidet fortsetter i 2021. 

0662 
Biler/MaskinerV
ei, idrett og 
natur 

4 228 7 177 2 813 3 906 Forsinket Ihht plan 
Arbeidet er forsinket grunnet manglende 
ressurser til å gjennomføre anskaffelser. 
Videreføres i 2021. 

0673 
Solberg skole, 
utvidelse 

 422 2 015  -  3 473 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Byggeprosjektet er avsluttet. Spillemidler 
tildelt. 

0683 
Infrastruktur-
tiltak 

1 203 13 808  13 750 3 686 Forsinket Ihht plan 

Arbeidet med forhandling av 
utbyggingsavtaler er igang. 
Finansieringsmodell for sentrum er i 
sluttfasen. Planlegging av 
infrastrukturtiltak i sentrum pågår. 
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0691 
Nordby 
barnehage, 
nybygg 

25 507 27 478  28 750 70 296 Ferdig Ihht plan 
Prosjektet er overtatt av Ås kommune og 
er i prøvedriftsfase. Barnehagen åpnet 
høsten 2020. 

0700 
Standardheving/
Påkostning 

5 937 11 684 7 750 3 535 Forsinket Ihht plan 
Forsinket pga ressursituasjon og 
pandemien. Planlagte prosjekter 
videreføres i 2021. 

0750 
Universell 
utforming 

 -  3 068  -   -  Forsinket Ihht plan 

Forsinket pga ressurssituasjonen. Behov 
for tiltak er innhentet fra skoler og 
barnehager i 2020. Prioriterte 
tiltak gjennomføres i 2021.  

0773 
Videreutvikling 
av SD-anlegg 

 275 1 436  -   499 Forsinket Ihht plan 

Koordineres med vedlikeholdsplan og 
fremdrift for øvrige prosjekter. Det pågår 
en kartlegging av tekniske anlegg. 
Prosjektet er forsinket somfølge av vakant 
stilling deler av året. Arbeidet fortsetter i 
2021. 

0780 EPC 7 425 12 601  10 000 16 611 Ferdig 
Mindre-
forbruk 

Energisparingstiltakene i prosjektet er 
gjennomført. Evaluering og 
sluttrapportering på energimåling 
kommer i slutten av 2021. 
 
Prosjektet har et mindreforbruk på kr 4,4 
mill kr. 

0781 
Utvidelse 
Nordby 
kirkegård 

71  349  -   141 Iht. plan Ihht plan   

0806 
Hovedplan Vann 
og avløp 

34 288 29 135  26 000 2 648 Iht. plan Ihht plan 

Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA 
sanering Togrende er ferdigstilt, Søndre 
Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen 
blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i 
sammenheng med prosjekt 0826. 

0809 
Mindre 
investeringspros
jekter VA 

 446 4 960 1 500  240 Forsinket 
Mindre-
forbruk 

Pga. redusert kapasitet har det ikke blitt 
satt igang nye prosjekter. 

0816 
Nytt 
høydebasseng 

23 597 21 817 7 000 4 311 Forsinket 
Merforbru
k 

Prosjektet ferdigstilt november 20. 
Sluttoppgjør pågår. 

0817 
Biler, maskiner 
VAR 

 580 5 507 2 600  105 Forsinket Ihht plan 
Pågående i henhold til plan. På etterskudd 
grunnet manglende ressurser til å 
gjennomføre anskaffelser 

0823 
Nytt 
driftsstyringsanl
egg 

1 104 1 272 1 500 1 521 Forsinket Ihht plan 
Eksisterende pumpestasjoner er lagt inn 
på kommunens driftsstyringsanlegg. 
Ferdig i 2020. 

0826 
Oppgradering 
Vann og avløp 

13 569 18 014  19 000 21 063 Iht. plan Ihht plan 

Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA 
sanering Togrenda er ferdigstilt, Søndre 
Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen 
blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i 
sammenheng med prosjekt 0806. 

0835 
Pumpestasjon 
NMBU 

 365 2 685  500  314 Forsinket Ihht plan 

Prosjektering ferdig. Anbud gjennomført 
og avlyst som følge av for høyt 
kostnadsnivå. Nytt revidert budsjett i 
2021. 

0836 Båtseptik nesset  927 1 500 1 250  -  Iht. plan Ihht plan 
Anlegget er ferdig montert. Blir satt i drift 
mai 2021. 

0901 
Kroer Kirke 
renovering 

 206  432  -  4 345 Forsinket Ihht plan   

0994 
Startlån/formidli
ngslån 

 -   -   40 000 15 942       
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0996 
Salg 
eiendommer 

 156  -   -   -  Iht. plan Ihht plan 
Salg av eiendom, inkl oppgjør for 
Tandbergløkka 

0658 Tomtekjøp 5 536  -   -   -  Iht. plan Ihht plan Kjøp av bolig i Måltrosveien 

0690 
Modulskole Ås 
stadion 

 -   -  6 856 - 7 615 Ferdig Ihht plan 
Leiekostnader er overført til 
driftsregnskapet. 

0512 
Oppgradering 
friidrettsbane 

 -   -   -   398 Ferdig Ihht plan 
Prosjektet er ferdigstilt. Venter på 
tildeling av spillemidler i 2021. 

  

Sum andre 
mindre 
prosjekter som 
er avsluttet eller 
mindre 
feilføringer som 
ikke er 
kommentert 

 312  -  1 563 5 845       

  Totalsum 311 827 453 140  360 795 378 617       

Balanse  

EIENDELER 
(tall i 1000 kroner) Noter  Regnskap 2020 Regnskap 2019 

        

A. Anleggsmidler   4 155 468 3 835 383 

        

I. Varige driftsmidler  7, 10, 13 2 461 951 2 256 492 

1. Faste eiendommer og anlegg   2 322 714 2 122 134 

2. Utstyr, maskiner og transportmidler   139 237 134 358 

        

II. Finansielle anleggsmidler   209 437 206 708 

1. Aksjer og andeler 5, 7 54 919 52 097 

2. Obligasjoner   0 0 

3. Utlån 7, 17 154 517 154 611 

        

III. Immaterielle eiendeler   0 0 

        

IV. Pensjonsmidler 3, 7 1 484 080 1 372 182 

        

        

B. Omløpsmidler  2 838 179 904 318 

        

I. Bankinnskudd og kontanter 16 142 905 140 002 

        

II. Finansielle omløpsmidler   594 966 625 738 

1. Aksjer og andeler   0 0 

2. Obligasjoner 12 594 966 625 738 

3. Sertifikater   0 0 

4. Derivater   0 0 

        

III. Kortsiktige fordringer   100 308 138 577 

1. Kundefordringer 17 12 967 16 924 

2. Andre kortsiktige fordringer 9, 19 83 991 99 848 

3. Premieavvik 3 3 349 21 806 
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Sum eiendeler   4 993 647 4 739 700 

Detaljert balanse per 31.12.2020 

Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

21000000 Kasse - Turkasse akt. 1 Moer -1503.78.70169 3  3  3  

21000100 Kasse -  Familie/nettverksteam 1506.06.19910 8  1  6  

21000120 Kasse - Amb Ungdoms Team - 1506.21.86590 1  0  0  

21000160 Kontantkasse Økonomi -1503.88.04577 3  0  2  

21000300 Kasse - 37 - Moer Sykehjem 2  2  2  

21000301 Kasse - 45 - Moer egenandel Taxi - 1503.77.00719 5  7  9  

21000302 Kasse - Demensomsorgen adm -1506.22.65407 9  14  10  

21000303 Kasse - Tunvn. 9, avd. 1C - 1503.82.67881 4  0  -3  

21000304 Kasse - Tunvn. 9, dagavd. - 1503.97.94923 5  5  -0  

21000305 Kasse - Tunvn. 9, avd. 1AB - 1503.97.94729 5  5  1  

21000306 Kasse - Tunvn. 9, avd. 2AB - 1503.97.94761 5  5  4  

21000307 Kasse - Tunvn. 5 - 1503.97.94966 10  10  3  

21000308 Kasse - Tunvn. 9 - Aktivitør - 1506.17.11640 5  5  0  

21000310 Kasse - 50 - Kajaveien - 1503.77.29601 7  7  7  

21000319 Kasse - Enslige mindreårige 3  3  3  

21000320 Kasse - 42 - Solfallsvn. Liavn.- 1506.19.93506 8  8  0  

21000321 Kasse - Solfallsvn. SFO 1  1  1  

21000322 Kasse - 47 - Fjellveien - 1503.77.60746 10  5  4  

21000325 Kasse - 41 - Tunveien 1 - 1503.77.60657 7  7  7  

21000330 Kasse - 46 - Ljungbyveien 1503.89.99785 4  4  4  

21000335 Kasse - 34 - Dr.Sødringsvei - 1503.77.15228 4  4  4  

21000340 Kasse - 40 - Voksenopplæring - 1503.77.15163 7  7  7  

21000345 Kasse - 51 - Dagtilb. for funk.hem. -1503.81.24924 5  5  3  

21000350 Kasse - 43 - Sosioalkontoret 1  1  1  

21000360 Kasse - Barnevernet 1  1  1  

21000370 Kasse - 48 - Psykiatrisk dagsenter - 1503.77.60630 6  6  6  

21000380 Kasse - Kantine Moer 7  17  34  

21000410 Kasse - Nordby Bad 1  1  1  

21000420 Kasse - Midtgard (kiosk) 1  1  1  

21000430 Kasse - Rudolf (kiosk) 1  1  1  

21000450 Kasse - Kulturhuset 1  1  1  

21000460 Kasse - Oppvekst og kultur - 1503.98.28011 3  3  3  

21000470 Kasse - SLT koordinator - 1506.12.39151 5  5  5  

21020000 DnB Drift - 1654.07.99605 183 286  29 747  121 883  

21020010 DnB Drift - 1654.07.99605 - AL -139 614  0  0  

21020110 DnB NOR, OCR Agresso - 5082.08.53846 9 820  25 049  23 927  

21020300 DnB NOR, Bjørnebekk - 1644.34.54466 -0  148  146  

21020310 DnB NOR, Sosio - 1503.03.07248 1 585  1 565  2 064  

21020320 DnB NOR, Biblioteket - 1503.03.07256 1 129  1 016  856  

21020330 DnB, Barnevernet - 1503.29.85650 373  342  761  

21020400 DnB NOR, Høyrente - 1503.19.37717 759  750  737  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

21020430 Spydeberg Spb. Særvilk.- 1135.05.65614 -0  20 299  19 888  

21020450 DnB NOR, Startlån - 1644.15.40276 48 714  30 153  11 741  

21020510 DnB, Kultur prosjekt 1503.80.48365 12  12  12  

21020520 DnB, Studentoverflytting - 1503.90.38150 62  163  39  

21020600 DnB, Parkering - 1503.55.06052 863  733  657  

21020991 DnB Nor Gavekonto dementomsorgen 1503.27.46788 64  93  62  

21020992 DnB Nor Gavekonto hjemmetjenesten 1503.27.46796 142  125  115  

21020993 DnB Nor Gavekonto aktivitetssenter 1503.27.46826 14  14  16  

21020994 Sparebank 1 (Rygge-Våler) 0  687  56 467  

21020997 DNB NOR, Gavekonto utstyr elever Nordby og Solberg skole 1654.60.30818 38  38  37  

21020998 DnB NOR Gavekonto pleie og omsorg - 1654.63.17122 163  158  145  

21020999 DnB NOR Gavekonto høstfest pleie og omsorg - 1654.51.03463 109  107  106  

21098000 DnB NOR, Skattetrekk - 1654.09.50664 35 240  28 660  26 963  

210 Bankinnskudd og kontanter 142 905  140 002  266 747  

          

21105000 DNB Likviditet 163 827  160 748  106 457  

21105010 Fondsforvaltning AS - Plus likviditet 54 288  83 241  133 282  

21105020 KLP Kapitalforvaltning - FRN 95 910  93 774  91 153  

21105030 ODIN Forvaltning AS 84 283  82 637  0  

21110100 Aktiv kapitalforv. - Carnegie 0  18 580  17 531  

21110200 Aktiv kapitalforv. - DNB 113 977  126 355  131 216  

21110500 Aktiv kapitalforv. - Arctic 82 682  60 404  37 356  

211 Obligasjoner (omløpsmidler) 594 966  625 738  516 995  

          

21375000 Kundefordring/Agresso 18 137  22 094  24 670  

21375010 Avsetning tap på fordringer -5 170  -5 170  -5 170  

213 Kundefordringer 12 967  16 924  19 500  

          

21310015 Refusjon feriepenger av sykepenger 1 865  2 196  2 807  

21310016 Refusjon sykepenger - AL 4 364  0  0  

21310017 Refusjon feriepenger av sykepenger - AL 976  0  0  

21314200 Oppgjørskonto mva VAR-sektor 955  0  0  

21314400 Oppgjørskonto mva momskomp. 14 361  22 785  12 527  

21366320 Strøm 179  55  39  

21375002 Forskudd lønn - AL 158  0  0  

21375101 Uidentifiserte innbet. fakt. 0  -2  85  

21375410 Sikringsbeløp - Bergen Energi 14 008  14 008  14 008  

21375732 Ressurskrevende brukere 29 145  30 240  32 642  

21375801 Julebord 0  10  -8  

21375850 Fordring mellom år 14 826  22 122  29 165  

21399002 Forskudd lønn -68  0  188  

21399011 Interimskonto mottatte sykepener - AL 6 035  0  0  

21399430 Refusjonskrav sykepenger 5 182  8 434  11 472  

21399435 Interimskonto mottatte sykepenger -7 993  0  -5 128  
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216 Andre kortsiktige fordringer 83 991  99 848  97 796  

          

21914110 Arb.g.avgift av premieavvik KLP 414  2 369  2 490  

21914120 Arb.g.avgift av premieavvik SPK -0  326  0  

21941100 Premieavvik KLP fellesordningen 1 740  14 346  14 066  

21941110 Premieavvik KLP sykepleierordningen 1 104  2 277  3 399  

21941115 Premieavvik KLP folkevalgte 119  179  196  

21941116 Premieavvik KLP ordførerordning -27  -4  1  

21941120 Premieavvik SPK 0  2 313  0  

219 Premieavvik 3 349  21 806  20 152  

          

21 Sum omløpsmidler 838 178  904 318  921 190  

          

22041100 Pensjonsmidler KLP fellesordning 1 127 984  1 030 003  984 891  

22041110 Pensjonsmidler KLP sykepleiere 165 151  147 458  139 610  

22041115 Pensjonsmidler KLP folkevalgte 5 016  4 867  4 938  

22041116 Pensjonsmidler KLP ordførerordning 1 043  805  983  

22041120 Pensjonsmidler SPK 184 885  189 050  161 930  

220 Pensjonsmidler 1 484 080  1 372 182  1 292 352  

          

22141000 Egenkapitalinnskudd Klp 34 400  31 544  28 642  

22141100 Egenkapitaltilskudd KLP Folkevalgte 8  6  4  

22170000 Andeler i A/L Ås Boligbyggelag 1  2  2  

22170010 Andeler i Studentsamskipnaden 1  1  1  

22170020 Andeler i A/L Foreningen Norden Hus 1  1  1  

22170030 Andeler i A/L Liahøy 40  40  40  

22170040 Andeler i A/L Biblioteksentralen 3  3  3  

22170050 Aksjer i Follo Futura AS 1 084  1 084  1 084  

22170060 Aksjer i Åspro arbeid og kompetanse AS 54  54  54  

22170090 Andeler i Sollia Borettslag 2 016  2 016  2 016  

22170110 Aksjer i Alarmsentral Brann Øst 0  0  85  

22170120 Andler i Solfall Borettslag 5  40  0  

22170200 Aksjer i Myrveien 16 17 307  17 307  17 307  

221 Aksjer og andeler (anleggsmidler) 54 919  52 097  49 239  

          

22275700 Sosiallån 0  288  117  

22275800 Etableringslån 0  48  56  

22275850 Startlån 0  154 274  155 350  

22275880 Lindorff utlån 22 298  0  0  

22275881 Lindorff IB 2020 153 861  0  0  

22275890 Lindorff innbetaling lån -21 642  0  0  

222 Utlån (anleggsmidler) 154 517  154 611  155 522  

          

22450010 EDB-utstyr, kont.mask o.l. avskrives over 5 år 59 056  60 426  49 595  
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22450011 Akk. Avskrivn EDB, kont.mask 5 år -28 447  -23 770  -22 676  

22450020 Maskiner, inventar, utstyr avskrives over 10 år 169 277  160 039  197 990  

22450021 Akk. Avskrivn inventar utstyr 10 år -60 648  -62 337  -49 725  

22450030 Brannbiler, avskrives over 20 år. 0  0  50  

224 Utstyr, maskiner og transportmidler 139 237  134 358  175 234  

          

22750010 Faste eiendommer og anlegg 20 år 35 768  23 797  14 511  

22750011 Akk. Avskrivn. Faste eiendommer og anlegg 20 år -7 183  -7 869  -7 354  

22750020 Boliger, skoler, barnehager o.l. avskrives over 40 år 2 897 270  2 641 229  2 274 514  

22750021 Akk. Avskrivn. Boliger, skoler, Bhg o.l. 40 år -656 619  -588 554  -522 071  

22750030 Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. avskrives over 50 år 2 688  2 688  2 688  

22750031 Akk. Avskrivn. Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. 50 år -975  -922  -868  

22750040 Tomter/ikke avskr.bar 51 766  51 766  56 034  

227 Faste eiendommer og anlegg 2 322 714  2 122 134  1 817 454  

          

22 Sum anleggsmidler 4 155 468  3 835 383  3 489 802  

          

23214020 Skylding påleggstrekk -135  0  0  

23214025 Arb.g.avg. av feriepenger dette år -8 381  -11 449  -10 724  

23214100 Utgående mva 0  0  0  

23214220 AGA feriepenger inneværende år - AL -3 049  0  0  

23214500 Oppgjørskonto mva VAR-sektor 0  -506  -3 413  

23214600 Skyldig forskuddstrekk -28 213  -28 442  -26 100  

23214700 Påleggstrekk - skatt -35  -96  -68  

23214800 Skyldig arbeidsgiveravgift -13 364  -15 934  -14 740  

23250010 Netto lønn ansatt 0  -26  0  

23250020 Fagforeningstrekk -68  -9  -12  

23250060 Inkassotrekk -13  0  0  

23275020 Feriepengeavsetning dette år -59 438  -81 199  -76 058  

23275822 Utbetaling av feriepenger i ferieåret - AL -21 625  0  0  

23299310 Negativ lønn -2  0  25  

23299500 Interimskonto mellom år -16 560  -27 879  -55 168  

23299540 Depositum nøkler skoler Åsgård skole -2  -2  -2  

23299541 Depositum nøkler - Brønnerud skole -1  -1  -1  

23299550 Depositum nøkler Ås u-skole -7  -7  -7  

23299551 Depositum nøkler bolig og eiendom -18  -18  -18  

23299560 Påløpte renter -3 385  -9 465  -6 984  

23299565 Påløpte avdrag 0  -3 968  -4 320  

23299570 Øresavrunding 0  -0  0  

23299590 Kaffepenger ansatte økonomi -13  -13  -9  

232 Annen kortsiktig gjeld -154 307  -179 013  -197 599  

          

23299000 Leverandørreskontro -47 351  -50 373  -63 037  

235 Leverandørgjeld -47 351  -50 373  -63 037  
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23914120 Arb.g.avgift av premieavvik (negativt) -21  0  -100  

23941120 Premieavvik Statens pensjonskasse (neg) -148  0  -706  

239 Premieavvik -169  0  -805  

          

23 Sum kortsiktig gjeld -201 827  -229 386  -261 442  

    0  0  0  

24014100 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP fellesordn 0  -11 795  -8 293  

24014110 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP sykepleiere 0  908  1 391  

24014115 Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl KLP folkevalgte 0  164  171  

24014116 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP ordfører 0  -15  -20  

24014120 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. SPK -4 122  -6 477  -9 687  

24041100 Pensjonsforpliktelse KLP fellesordning -1 117 918  -1 113 653  -1 043 704  

24041110 Pensjonsforpliktelse KLP sykepleiere -142 639  -141 021  -129 744  

24041115 Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte -3 556  -3 702  -3 727  

24041116 Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte ordførerordning -1 255  -912  -1 122  

24041120 Pensjonsforpliktelse SPK -214 122  -234 985  -230 635  

240 Pensjonsforpliktelse -1 483 613  -1 511 487  -1 425 370  

          

24100100 Obligasjonslån -300 000  0  0  

241 Obligasjonslån -300 000  0  0  

          

24320100 Sertifikatlån -950 000  -950 000  -1 250 000  

24320200 Obligasjonslån 0  -300 000  0  

243 Sertifikatlån -950 000  -1 250 000  -1 250 000  

          

24519110 Egne lån Husbanken -1 346  -1 935  -2 522  

24519160 Startlån -214 241  -180 192  -155 712  

24531000 Kreditforetak og finansieringsselskap -730 496  -663 059  -593 424  

24531195 Minimumsavdrag 0  3 968  4 320  

245 Gjeld til kredittinstitusjoner -946 083  -841 218  -747 338  

          

24 Sum langsiktig gjeld -3 679 695  -3 602 705  -3 422 708  

    0  0  0  

25150105 Bjørnebekk -3 746  -4 446  -4 446  

25150109 Dirftsfond Eiendom (tidl. Bjørneb.-bebo) -1 262  0  0  

25150120 Kompetansehjulet Follo 0  0  0  

25150121 Kompetanseløftet - HS -2 484  -2 351  -521  

25150130 Personal og organisasjon -455  -455  -455  

25150131 Organisasjon og personal 0  0  -41  

25150140 Plan og utvikling -1 151  -2 128  -2 098  

25150202 PPS - 2511 -18  -18  -18  

25150203 PVT - PPS - 2512 -2 348  -1 529  -729  

25150205 PPS-2514. 10% midler barnehage -17  -17  -17  
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25150212 Barn, unge og familier -197  0  0  

25150213 2425 Psykiatrimidler -70  -70  -70  

25150214 VO fremmedspråk -401  -401  -401  

25150216 Morsmålsundervisning / N2 -56  -56  -56  

25150222 Skjønnsmidler b.hage - 2070 -557  -557  -557  

25150231 Solbergtunet barnehage -268  -193  -193  

25150235 Sagalund barnehage -25  -25  -25  

25150236 Søråsteigen barnehage -18  -98  -18  

25150239 Tunveien barnehage -94  -92  -25  

25150240 Brønnerud skole -247  -479  -98  

25150241 Rustad skole -163  -163  -140  

25150242 Kroer skole -59  -59  -40  

25150243 Nordby skole -409  -373  -461  

25150245 Solberg skole -157  -155  -133  

25150246 Åsgård skole -175  -175  -161  

25150247 Ås uskole -972  -644  -321  

25150248 Nordbytun u-skole -127  -127  -102  

25150249 Åsgård skole - NAFO-midler prosjekt 20613 -30  -30  -30  

25150256 SFO - Rustad -19  -19  -19  

25150271 Sjøskogen skole -441  -441  -420  

25150302 Voksenopplæring -602  -216  -216  

25150303 Folkehelse og frivillighet -3 638  -1 017  -239  

25150304 Frivillighetssentral 1430 -124  -124  -150  

25150305 Sorggruppe - frivillighetssentralen -5  -5  -5  

25150306 Moer Bundet deiftsfond -319  -319  -319  

25150307 Psykiatri -122  0  -269  

25150310 Helsestasjonen -3 942  -3 094  -4 433  

25150311 NAV (gml rusmiddelplan og -arbeid) -1 261  -577  -342  

25150316 Ungdomspatrulje -20  -20  -20  

25150318 Rekrutteringsplan -403  -403  -403  

25150319 Miljøarbeidertjenesten -140  -140  -140  

25150320 Barnevern -769  -1 081  -35  

25150321 Hjemmetjenester -90  -90  -201  

25150400 Utbedringstilskudd -514  -2 414  -382  

25150405 Landbrukskontoret -1 234  -659  -449  

25150406 Miljøfond landbrukskontoret -21  -21  -99  

25150410 FIKS -535  -352  -635  

25150505 Flyktningebarn -667  -667  -667  

25150508 SLT-midler - 2080 -392  -392  -309  

25150509 Kulturskolen -5 227  -2 086  -1 214  

25150511 Fritidsklubb Rudolf/Midtgard -190  -170  -150  

25150512 Kulturhuset -711  -786  -146  

25150513 Fritidsklubb Midtgard -100  -100  -100  

25150515 Den kulturelle skolesekken -316  0  -274  

25150525 Kommunalteknikk - VIN -6 440  0  -1 119  
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25150601 Vannfond - merinntekter 0  0  -346  

25150602 Kloakkfond -27 116  -31 852  -28 490  

25150603 Renovasjonsfond 0  -3 637  -6 271  

25150607 Byggegebyr - selvkost -7 208  -4 958  -4 538  

25150609 Pura -1 681  -1 014  -1 199  

25150610 Slam - selvkost -3 526  -3 103  -2 718  

25150613 Statens kartverk partskonto -250  -250  -250  

25150700 Gavefond pleie og omsorg -96  -96  -101  

25150701 Gavefond høstfest pleie og omsorg (Depuies) -88  -88  -88  

25150702 Gave gitt til utstyr til elever ved Solberg og Nordby skole -31  -31  -31  

25150703 Gavefond dementomsorgen -44  -44  -44  

25150704 Gavefond hjemmetjenesten -78  -78  -78  

25150705 Gavefond aktivitetssenter -18  -18  -18  

251 Bundne driftsfond -83 882  -75 006  -68 084  

          

25350130 Aktiv kapitalforvaltning -158 345  -158 345  -158 345  

25350140 Ubundet investeringsfond -42 202  -32 830  -8 196  

25350141 Fullfinansering investeringsprosjekter -18 500  -18 500  -18 500  

25350142 Kjøp av eiendom -21 879  -21 879  -21 879  

253 Ubundne investeringsfond -240 927  -231 555  -206 920  

          

25550101 Tilfluktsrom -270  -264  -259  

25550601 Grunneierbidrag infrastruktur -600  -600  0  

25550621 Tilskudd Brekkeveien Husbanken 0  0  -3 500  

25550710 Parkeringsfond -40  -40  -40  

25550910 Oppgjørskonto startlån -6 679  -6 679  -6 679  

255 Bundne investeringsfond -7 589  -7 584  -10 479  

          

25650000 Disposisjonsfond generelt -81 233  -110 043  -111 619  

25650008 Konsulenttjenester - 1300. K-sak 59/07 -150  -150  -150  

25650009 Rentebufferfond -5 000  -5 000  -5 000  

25650014 Viltfond -77  -77  -77  

25650015 Ungdommens K-styre -15  -15  -15  

25650017 Inntak lærlinger -1 000  -1 000  -1 000  

25650018 Etter/videreutdanning Lærere -1 000  -1 000  -1 000  

25650020 Integreringstilskudd flyktninger -127  -127  -127  

25650021 Finansierig investering 2011 jf HP -1 810  -1 810  -1 810  

25650130 Meravkastning kapitalforvaltning -19 425  -19 425  -19 425  

25650430 Overformynderiet -23  -23  -23  

25650600 Friluftsfond -232  -232  -232  

25650621 Vedlikeholdsfond -300  -300  -300  

25650622 Vedlikehold/rehabilitering ref k-sak 27.05.14 -7 500  -7 500  -9 900  

25650700 Tapsfond startlån -2 624  -2 624  -3 250  

256 Disposisjonsfond -120 516  -149 326  -153 928  
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25800100 Endring regnskapsprinsipp 2 132  2 132  2 132  

2580 Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 2 132  2 132  2 132  

          

25950000 Årets mindreforbruk 0  25 021  -11 390  

25950 Regnskapsmessig mindreforbruk 0  25 021  -11 390  

          

25990000 Kapitalkonto -471 293  -278 174  -188 689  

25990150 Minimumsavdrag 0  352  -4 320  

25990175 Avdrag startlån 22 414  17 025  19 015  

25990180 Avdrag sosial lån post 92 91  114  158  

25990200 Bruk midler eksterne lån post 91 22 166  15 942  36 641  

25990250 Bruk av lån - innlån 224 236  136 524  235 167  

25990350 Kjøp aksjer andeler / EK-innsk.KLP -2 858  -2 944  -3 154  

25990360 Oppskr./nedskriving aksjer og andeler 36  85  37  

25990375 Utlån startlån post 52 -22 166  -15 942  -36 641  

25990380 Utlån sosiale lån post 52 -102  -286  -141  

25990390 Avdrag eksterne lån innlån -88 635  -86 472  -80 031  

25990500 Sum pensjonsforpliktelser -105 512  28 339  -61 450  

25990510 Pensjonsforpliktelse KLP -15 209  3 928  -7 459  

25990520 Pensjonsforpliktelse STP -19 052  -25 980  2 825  

25990600 Aktivering anlegg 224 -308 601  -355 284  -316 064  

25990601 Avskrivinger 227 23 408  20 160  13 186  

25990602 Avskrivinger 224 73 433  67 052  51 642  

25990621 Salg av anl.midler 227 6 301  4 269  62 713  

25990627 Aktivering anlegg 227 0  0  -1 611  

25990 Kapitalkonto -661 343  -471 293  -278 174  

          

25 Sum bokført egenkapital -1 112 124  -907 610  -726 842  

    0  0  0  

29100310 Husbanken til boligutber. 228  228  228  

29100325 Husbanken, startlån -75 699  -93 533  -107 591  

29100340 Husbanken, andre lån 5 465  5 465  5 465  

29100350 Lån - memoria 1 044 773  891 273  741 273  

29100395 Låneopptak -789 201  -564 821  -428 297  

29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler 185 566  238 612  211 078  

          

29200200 KLP sykepleiere 9 411  11 610  11 633  

29200300 SPK 13 749  17 547  15 422  

29200350 KLP Folkevalgte 171  266  287  

29200400 KLP fellesordning 57 665  76 487  70 856  

29200603 Memoria VAR - Vann -12 045  -6 522  0  

29200604 Memoria VAR - Renovasjon -559  0  0  

29200606 Memoria VAR - Regulering -3 290  -2 659  -2 895  
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29200611 Memoria VAR - Oppmåling 0  -6 358  -5 938  

29200612 Memoria VAR - Feiing -405  -440  -529  

29200 Andre memoriakonti 64 698  89 932  88 836  

          

29999100 Motkonto memoria - lån og Husbanken -493 067  -475 233  -461 175  

29999350 Motkonto memoria -Innlån 307 501  236 621  250 097  

29999603 Motkonto memoria - Vann 12 045  6 522  0  

29999604 Motkonto memoria - Renovasjon 559  0  0  

29999606 Motkonto memoria - Regulering 3 290  2 659  2 895  

29999611 Motkonto memoria - Oppmåling 0  6 358  5 938  

29999612 Motkonto memoria - Feiing 405  440  529  

29999800 Fordelte pensjoner -80 997  -105 910  -98 198  

29999 Motkonto for memoriakontiene -250 264  -328 544  -299 914  

          

29 Sum memoriakonto 0  0  0  

          

TOTALSUM 0  0  0  

  

  

Note 1 - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 

 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Regnskapet 
omfatter Ås kommune og konsolidert regnskap i samsvar med kravene i ny kommunelov. 

Ås kommunes regnskap er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av 
året, skal framgå av drifts- og investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. 

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet.  

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til 
anleggsmiddelet. 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven §50 ved å benytte forenklet modell.  

Pensjonskostnaden bokføres etter beregnet pensjonskostnad, etter aktuarberegning fra KLP og SPK. 
Premieavviket inntektsføres/utgiftsføres og tilbakeføres året etter.  
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Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, 
med unntak av: 

Alle tall i notetabeller er i hele tusen med mindre annet er angitt. 

Deltakelse i interkommunale selskaper (IKS)  

• Nordre Follo Renseanlegg IKS 

• Søndre Follo Renseanlegg IKS 

• Follo Ren IKS 

• Follo Brannvesen IKS 

• Viken kommunerevisjon IKS 

• Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

• Krise- og Incestsenteret i Follo IKS 

• Follo Lokalmedisinske senter IKS* 

Deltakelse i interkommunale samarbeid iht. til kommuneloven § 27 (i gammel kommunelov)* 

• Follo barnevernvakt – § 27 (vertskommune Nordre Follo) 

• Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) – § 27 (vertskommune Ås) 

• Kemneren i Follo - § 27 (vertskommune Nordre Follo) 

* Med ny kommunelov utgår såkalt «§27-samarbeid». Interkommunalt samarbeid organisert etter 
kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet til en lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 
18 og 19 i ny kommunelov trådte i kraft. 

Deltakelse i administrative vertskommunesamarbeid 

• Follo barne- og ungdomsskole 

• Stor-Follo IKT 

• Follo landbrukskontor 

• Ås læringssenter 

• Felles innkjøpskontor for Follo 

• Storfollo tilsynskontor (byggetilsyn) 

• Follo medisinske senter (opprettet 22.10.2020). 

Endringer i kommunale samarbeid 2020 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble avviklet 31.6.2020 og de ansatte ble overført 
med virksomhetsoverdragelse til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. FIKS blir med dette en del av et 
interkommunalt selskap med 6 ansatte og 30 deltakerkommuner i Follo, Romerike og Buskerud.  

Follo Lokalmedisinske senter IKS  
Follo Lokalmedisinske senter IKS er under avvikling. Det ble undertegnet en samarbeidsavtale om 
vertskommune samarbeid 22.10.2020 for Follo medisinske senter. Nordre Follo kommune er 
vertskommune for samarbeidet. 1.11.2020 ble de ansatte overført til Nordre Follo kommune. 
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Kemneren i Follo 
Kemneren i Follo ble avviklet 1.11.2020 og skatteetaten tok over skatteinnkrevingen. De ansatte ble 
overført til skatteetaten gjennom virksomhetsoverdragelse.  

Note 2 - Endring i arbeidskapital 

 
Tall i 1000 kr       

Balanseregnskapet : 31.12.2019 31.12.2020 Endring 

2.1 Omløpsmidler 904 318  838 179    

2.3 Kortsiktig gjeld 229 385  201 827    

Arbeidskapital 674 933  636 351  -38 582  

        

Drifts- og investeringsregnskapet :   Beløp Sum 

Anskaffelse av midler :       

 Inntekter driftsregnskap   1 564 457    

 Inntekter investeringsregnskap   83 554    

 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner   288 033    

Sum anskaffelse av midler   1 936 044  1 936 044  

        

Anvendelse av midler :   Beløp Sum 

 Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger)   1 454 500    

 Utgifter investeringsregnskap   308 969    

 Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner   158 111    

Sum anvendelse av midler   1 921 580  1 921 580  

        

Anskaffelse - anvendelse av midler     14 464  

        

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)     -53 046  

Endring arbeidskapital i drifts - og investeringsregnskap     -38 582  

        

Endring arbeidskapital i balansen      -38 582  

Differanse (Avvik forklares nedenfor)     0  

Note 3 - Pensjon 

 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Pr. 31.12.20 har Ås kommune pensjonsforsikringene for lærere i Statens pensjonskasse (SPK), og øvrige 
ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer 
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene 
samordnes med utbetaling fra NAV. 

Regnskapsføring av pensjon 
Driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om 
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn 
pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom 
disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I Ås kommune blir premieavviket 
tilbakeført året etter det har oppstått.  
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De regnskapsmessige effekter av ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 er innarbeidet 
beregningsgrunnlaget. 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad og premieavvik (Samlet for KLP og SPK):      

Pensjonskostnad 2020 2019 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 80 837 82 930 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 50 217 57 638 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -55 443 -56 796 

Administrasjonskostnader 4 486 4 591 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 80 097 88 362 

Premieutgift  82 884 107 473 

Årets premieavvik eksklusive aga -2 787 -19 111 

Arbeidsgiveravgift  -393   -2 695  

Årets premieavvik inklusive aga *) -3 180 -21 806 

Amortisert premieavvik fra forrige år  21 806   19 346  

Netto premieavvik 18 626 -2 459 

*) Premieavviket inklusive arbeidsgiveravgift: SPK har et negativt premieavvik på 
kr 169 288 og KLP har et positivt premieavvik på kr 3 349 225.           

Økonomiske forutsetninger: KLP 2020 KLP 2019 SPK 2020 SPK 2019 

Forventet avkastning pensjonsmidler  4,00 % 4,50 % 3,50 % 4,00 % 

Diskonteringsrente  3,50 % 4,00 % 3,50 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst  2,48 % 2,97 % 2,48 % 2,97 % 

Forventet årlig G- og pensjonsreg. 2,48 % 2,97 % 2,48 % 2,97 % 

  

Samlet pensjonskostnad: 2020 2019 

Pensjonskostnad 83 984 108 818 

Administrasjonsutgifter 430 417 

Bruk av premiefond -15 000 -15 000 

Bokført pensjonskostnad 69 414 94 235 

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

 Tall i 1000 kr 2020 2019 

    Aga. *)   Aga. 

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser 1 479 490 -647 1 494 272 17 215 

Pensjonsmidler 1 484 080 0 1 372 182 0 

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12 -4 590 -647 122 090 17 215 

*) Netto pensjonsforpliktelser er positive for pensjonsordningen i SPK. Arbeidsgiveravgift for pensjons- 
forpliktelsen utgjør kr. 4 122 431,- og er bokført som langsiktig gjeld.  

Dette er presentert som anleggsmidler og langsiktig gjeld i balansen. 

Saldo på premiefond 

  Fellesordn. Sykepleiere Folkevalgte Sum 

UB PR. 31.12.19  47 243   12 209   773   60 225  

Bruk av premiefond  -12 900  -2 100  0   -15 000  

Endring   11 916   1 487   50   13 453  
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UB pr. 31.12.20  46 258   11 596   824   58 678  

Note 4 - Kommunens garantiansvar 

 
Garantimottaker Låneinstitusjon 31.12.2020 31.12.2019 Utløpsår 

Tamburbakken Barnehage Husbanken 103 162 2021 

Rustadporten Barnehage Husbanken 1 717 1 903 2029 

Knerten Barnehage Husbanken 103 186 2022 

Sjøskogen foreldrebh. Husbanken 782 912 2025 

Viken Boligutvikling AS Husbanken 8 423 8 613 2024 

Løvstad Naturbarnehage  Husbanken 2 470 2 621 2036 

Kaja Barnehage Husbanken 8 245 8 397 2038 

          

Åspro AS (lånet er innfridd 20.01.2020) Kommunalbanken 0 5 429 2040 

Myrveien 16 AS  Kommunalbanken 4 852 5 095 2040 

          

Stiftelsen LIV-Follo Krise- og Incestsenter 
IKS andel 12,6% KLP 624 662 2026 

Søndre Follo Renseanlegg IKS andel 62% KLP 1 099 1 161 2038 

Søndre Follo Renseanlegg IKS andel 62% KLP 472 708 2022 

Nordre Follo Renseanlegg IKS andel 9% KLP 4 935 2 385 2030/2049/2050 

Steinerskolen i Ås  KLP 4 657 4 905 2039 

Steinerbarnehagene i Ås, Haugtussa KLP 9 967 10 492 2039 

          

Johnson Controls Norway AS - EPC - 
prosjektet Danske Bank 40 135 2022 

Guard Automation AS Danske Bank 344 273 2022 

Norsk Enøk og Energi AS KBO Danske Bank 2 659 0 2021 

          

Sum garantiansvar   51 492 54 039   

Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie 

 
Selskapets navn Eierandel i selskapet Balanseført verdi 31.12.2020 Balanseført verdi 31.12.2019 

A/L Ås Boligbyggerlag *) 9 andeler 1  2  

Studentsamskipnaden 14 andeler 1  1  

A/L Foreningen Nordens hus 1 andel 1  1  

A/L Liahøy 400 andeler 40  40  

A/S Biblioteksentralen 9 andeler 3  3  

Follo Futura Holding AS 538 aksjer 1 084  1 084  

Åspro AS  45 aksjer 54  54  

Sollia Borettslag 6 leiligheter 2 016  2 016  

Myrveien 16AS 1000 aksjer 17 307  17 307  

Solfall Borettslag *) 1 andeler 5  40  

Egenkapitaltilskudd KLP   34 407  31 549  

Sum   54 919  52 097  

Note 6 - Avsetning og bruk av fond 

 
Samlede avsetninger og bruk av fond/avsetninger i året 2020 2019 

Avsetninger 38 541  47 840  
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Bruk av fond/avsetninger -49 098  -23 780  

Netto bruk av fond/avsetninger -10 557  24 060  

      

Disposisjonsfond     

Beholdning 01.01 149 326  153 928  

Bruk av fondet i driftsregnskapet -28 810  -4 602  

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0  0  

Avsetninger til fondet 0  0  

Beholdning 31.12 120 516  149 326  

      

Bundne driftsfond     

Beholdning 01.01 75 006  68 084  

Bruk av fondene i driftsregnskapet -20 288  -10 828  

Avsetninger til fondene 29 164  17 750  

Beholdning 31.12 83 882  75 006  

      

Ubundne investeringsfond     

Beholdning 01.01 231 555  206 920  

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0  -4 850  

Avsetninger til fondet 9 372  29 485  

Beholdning 31.12 240 927  231 555  

      

Bundne investeringsfond     

Beholdning 01.01 7 584  10 479  

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0  -3 500  

Avsetninger til fondene 5  605  

Beholdning 31.12 7 589  7 584  

Note 7 - Kapitalkonto 

 
Alle tall i 1000 kr   Saldo 01.01 (kapital) 471 293 

Debetposter i året: Debet Kreditposter i året: Kredit 

Årets avskrivinger *) 96 841 
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler *) 308 601 

Salg av fast eiendom og anlegg 6 301     

    KLP egenkapitaltilskudd *) 2 858 

Nedskrivning av aksjer og andeler *) 36 Kjøp av andel   

Minimumsavdrag *)       

Mottatte avdrag på lån 22 506 Utlån - investering og drift 22 268 

Bruk av lånemidler 246 401 Avdrag på eksterne lån 88 635 

    Endring pensjonsforpliktelse *) 139 773 

Balanse 31.12 (kapital) 661 343 (netto inklusive aga)   

  1 033 428   1 033 428 

*) Se notene 3, 5, 10 og 13 

Note 8 - Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 

 
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml.) § 27 (gammel kommunelov, 
overgangsordning) og § 20-2 (ny kommunelov) skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor 
samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. 
regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp:                             
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Interkommunalt tiltak jf. koml. § 27 

Follo interkommunale 
kontrollutvalgs-sekretariat (§ 

27) 
Follo landbruks- 

kontor (§22) 

Overføring fra Ås kommune (kontorkommunen) -157 -1 311 

Overføring fra Nordre Follo kommune 0 -1 560 

Overføring fra Vestby kommune  -146 -1 248 

Overføring fra Nesodden kommune -153 -416 

Overføring fra Frogn kommune -137 -780 

Overføring fra Enebakk kommune -117 0 

Overføring fra Viken fylkeskommune -50 0 

Resultat av overføringer -760 -5 315 

Samarbeidets egne inntekter inkl. finans 0 -1 215 

Samarbeidets driftsutgifter inkl. finans 760 6 530 

Resultat av virksomheten 0 0 

Avsetning til (+) / bruk av fond (-) 0 0 

Sum 0 0 

Note 9 - Vesentlige transaksjoner 

 
Ressurskrevende brukere: 
Det er pr. 31.12.2020 avsatt et tilskudd på kr 29 145 000 for ressurskrevende brukere. Tilskuddet er en 
foreløpig beregning gjort 28.01.2021. 
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Note 10 - Varige driftsmidler 

 
tall i hele 1000 EDB-utstyr, 

kontor-
maskiner 

Anleggs- 
maskiner mv. 

Sum utstyr og 
maskiner 

Fast eiendom og 
anlegg 

Boliger, 
skoler, veier 

Adm.bygg, 
sykehjem mv. Tomter 

Sumfaste 
eiendommer og 

anlegg Total Sum 

Anskaffelseskost 01.01 60 426   160 039   220 465   23 796   2 641 229  2 688  51 765   2 719 478   2 939 943  

Årets tilgang 3 152   25 135   28 287   13 571   266 743  -   -   280 314   308 601  

Omgruppering i året  -  -  -  -  -  -   -  -  -  

Årets avgang*)  -4 522  -15 897  -20 419  -1 600  -10 701  -   -1  -12 302  -32 721  

Anskaffelseskost 31.12 59 056   169 277   228 333   35 767   2 897 271  2 688  51 764   2 987 490   3 215 823  

Akk avskrivninger 01.01 23 770   62 337   86 107   7 869   588 554   922   -   597 345   683 452  

Årets avskrivninger 9 200   14 208   23 408  914   72 465   54   -   73 433   96 841  

Omgruppering/overført i året  -  -  -  -  -  -   -  -  -  

Reverserte avskrivninger på 
utrangerte driftsmidler  -4 522  -15 897  -20 419  -1 600  -4 400  -   -1  -6 001  -26 420  

Akk avskrivninger 31.12 28 448   60 648   89 096   7 183   656 619   976   -1   664 777   753 873  

Bokført verdi pr. 31.12 30 608   108 629   139 237   28 584   2 240 652  1 712  51 765   2 322 713   2 461 950  

Gevinst ved salg av 
anleggsmidler  -  -  -  -  -  -  13 321   13 321  13 321  

Økonomisk levetid 5 år 10 år    20 år  40 år 50 år       

Avskrivningsplan Lineær Lineær    Lineær  Lineær Lineær       

* I 2020 ble det solgt tomter, blant annet Ødegården, rett øst for Dyster Eldor II feltet, samt tilleggsareal til næringsbygg på Nordby, og en vei som ble overdratt 
til eier av et nytt Rema 1000 lager, for omtrent kr 7 541 686. 

Ås kommune mottok i 2020 kr. 5 500 000 oppgjør fra Nordre Follo Kommune, som gjelder grensejustering av Tandbergløkka. 
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Note 11 - Investeringsprosjekter 

 

Prosjekt 

Historisk vedtatt 
kostnads-ramme 

tom 2020 

Bokført 
tidligere år eks 
mva (Relevant 

for VAR) 

Bokført 
tidligere år ink 

mva 

Bokført 2020 
eks mva 

(Relevant for 
VAR) 

Bokført 2020 
ink mva 

Revidert 
budsjett 2020 

Sum bokført 
ink mva 

Gjenstår av 
kostnads-

ramme 

0100 / Info teknologi * * *  -   -  6 610  * * 

0102 / Kirkelig Fellesråd * * *  -   -   200  * * 

0103 / Mindre invest.prosjekt * * *  700   560  1 082  * * 

0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv 5 625   961   786   17   -  4 643   978  4 647  

0117 / Teknologi og IT Helse * * *  266   218  5 611  * * 

0118 / Ny brukerflate for sikker sone 3 438   -   -   -   -  2 613   -  3 438  

0119 / Digitaliseringsprosjektet  -  3 156  2 905  1 109   888  2 260  4 265  - 4 265  

01200 / Samlokalisering av tjenester 1 563   277   259   20   18  1 285   297  1 266  

0123 / Robotisering og utvikling av arkiv  500   -   -   -   -   794   -  500  

0124 / Innbyggertorg  750   -   -   727   593   750   727  23  

0125 / Arkivrom  375   -   -   -   -   375   -  375  

0201 / It-utstyr skoler * * * 1 562  1 250  5 863  * * 

0240 / Åsgård skole, utvidelse  465 000  6 776  6 122  7 545  6 106  8 185  14 321  450 679  

0246 / Åsgård skole Inventar og IKT 18 750   -   -   -   -   313   -  18 750  

0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr 20 000  12 778  10 267   285   266  7 166  13 063  6 937  

0249 / Trådløst nett og kabling på skole og barnehage * * *  -   -  1 321  * * 

0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus  750   192   171   490   392   549   682  68  

0252 / Oppgradering utearealer skoler og barnehager 7 500  2 180  1 942   801   662  5 319  2 981  4 519  

0254 / Ombygging kantine kulturhus  375   -   -   81   66   375   81  294  

0255 / Digitalisering barn og unge  750   -   -   499   456   750   499  251  

0304 / Kjøp av transportmiddel HS * * *  -   -   856  * * 

0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021  266 875  69 239  57 141   127 304   102 074   126 392  196 543  70 332  

0324 / Utskiftning av senger på Moer 1 250   625   500   -   -   625   625  625  

0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg *** 98 750   446   372   93   74   -   539  0  

0327 / Moer sykehjem, inventar og IKT 22 000   -   -   80   79  6 250   80  21 920  

0328 / Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem 2 500  1 000   800  1 500  1 200  1 500  2 500   -  

0329 / Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem 2 625   -   -   -   -   625   -  2 625  
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Prosjekt 

Historisk vedtatt 
kostnads-ramme 

tom 2020 

Bokført 
tidligere år eks 
mva (Relevant 

for VAR) 

Bokført 
tidligere år ink 

mva 

Bokført 2020 
eks mva 

(Relevant for 
VAR) 

Bokført 2020 
ink mva 

Revidert 
budsjett 2020 

Sum bokført 
ink mva 

Gjenstår av 
kostnads-

ramme 

0330 / Oppgradering Moer sykehjem 2 938   -   -   70   69  2 938   70  2 868  

0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv * * * 3 450  2 795  13 733  * * 

0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet * * * 1 218   991  2 784  * * 

0503 / Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller 1 250   557   446   870   696   693  1 427  - 177  

0504 / Oppgradering av offentlige arealer 3 750  2 691  2 666   614   491  1 029  3 305  445  

0508 / Oppgradering veilysanlegg 17 500  9 197  8 539  5 954  4 886  5 755  15 151  2 349  

0509 / Standardheving parkeringsplasser og etablering av 
parkeringsautomater 

3 500   364   335   104   83  3 135   468  3 032  

0513 / Oppgradering rådhusparken  -  3   -  - 3   -   -   -   -  

0514 / Tiltaksplan sykkel og gange * * * 1 720  1 400  9 843  * * 

0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale 3 125  2 046  2 018   75   75   618  2 121  1 004  

0518 / Solberg Bru 8 125   -   -   138   138   625   138  7 987  

0600 / Rustad skole, utvidelse  345 000   311 174   259 032  22 682  22 906  37 100  333 856  11 144  

0612 / Brannsensorer kino  412   -   -   335   271   412   335  77  

0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger 20 000  19 837  17 604  1  1   114  19 838  162  

0623 / FDV system 1 250  1 017  1 007   -   -   231  1 017  233  

0624 / Solfall borettslag 38 550  32 667  26 442  1 238  1 035  6 533  33 905  4 645  

0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg 6 125  3 372  2 166   527   421   418  3 898  2 227  

0630 / Flerbrukshall Ås VGS  143 750   757   612   834   700  5 485  1 591  142 159  

0631 / Brannsikkerhet formålsbygg * * *  -   -  1 250  * * 

0658 / Tomtekjøp * * * 5 536  5 536   -  * * 

0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur * * * 4 228  3 382  7 177  * * 

0673 / Solberg skole, utvidelse  228 250   221 896   215 242   422   357  2 015  222 319  5 931  

0683 / Infrastrukturtiltak  350 000  5 050  4 317  1 203  1 093  13 808  6 253  343 747  

0691 / Nordby barnehage, nybygg  102 400  74 103  60 042  25 507  20 500  27 478  99 610  2 790  

0699 / Internkostnader prosjekt til fordeling * * * 2  -13   -  * * 

0700 / Standardheving/Påkostning * * * 5 937  4 970  11 684  * * 

07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak  -  2 448  1 984   175   -   -  2 623  - 2 623  

0750 / Universell utforming * * *  -   -  3 068  * * 
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Prosjekt 

Historisk vedtatt 
kostnads-ramme 

tom 2020 

Bokført 
tidligere år eks 
mva (Relevant 

for VAR) 

Bokført 
tidligere år ink 

mva 

Bokført 2020 
eks mva 

(Relevant for 
VAR) 

Bokført 2020 
ink mva 

Revidert 
budsjett 2020 

Sum bokført 
ink mva 

Gjenstår av 
kostnads-

ramme 

0773 / Videreutvikling av SD-anlegg 4 913  3 473  3 315   275   220  1 436  3 748  1 165  

0780 / EPC 40 000  27 358  22 382  7 425  6 055  12 601  34 782  5 218  

0806 / Hovedplan Vann og avløp * * * 34 288  34 286  29 135  * * 

0809 / Mindre investeringsprosjekter VA * * *  446   446  4 960  * * 

0816 / Nytt høydebasseng 27 000  5 335  5 335  23 597  23 596  21 817  28 931  - 1 931  

0817 / Biler, maskiner VAR * * *  580   580  5 507  * * 

0823 / Nytt driftsstyringsanlegg 3 500  1 727  1 727  1 104  1 104  1 272  2 831  669  

0824 / Utskiftning vannmålere ***  4 000  3 525  3 525  -28   -  0  3 497  0  

0826 / Oppgradering Vann og avløp * * * 13 569  13 568  18 014  * * 

0835 / Pumpestasjon NMBU 3 000   364   364   365   365  2 685   729  2 271  

0836 / Båtseptik nesset * * *  927   927  1 500  * * 

0837 / Utbedring eksisterende høydebasseng Aschjemskogen * * *  125   125   -  * * 

Annet**)       12 12       

Sum aktiverte prosjekter       308 601   268 972   449 158      

                  

Ikke-aktiverte prosjekter                 

0114 / E.kap tilskudd KLP  -  6 058  6 058  2 858  2 858  3 200  8 915  - 8 915  

0901 / Kroer Kirke renovering 5 000  2 959  2 067   206   199   432  3 164  1 836  

0781 / Utvidelse Nordby kirkegård  -  4 210  3 375   71   56   349  4 281  - 4 281  

0996 / Salg eiendommer  -  -156  -154   156   154   -   -   -  

Annet***)  -   -   -  -58  -58   -   -   -  

Sum ikke-aktiverte prosjekter       3 232  3 210  3 981      

                  

Totalsum investeringsutgifter        311 821   272 169   453 139      

*Prosjekter som løper og ikke har en konkret slutt. Flere av disse prosjekter er summen av flere delprosjekter med planer for hvilke investeringer som skal 
prioriteres innenfor årlige budsjetter. 
**) Det er en differanse mellom samlede aktiveringer i Note 10 og sum investeringsregnskap. Differansen er på 12 000 kr og anses ikke vesentlig. 
***) Avsluttede prosjekter i 2020. Kostnadsrammene som legges til grunn for disse er tidligere prinsipp med netto rammer eks.mva. 
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Note 12 - Finansielle omløpsmidler 

 
I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer 
og aksjer etter følgende rammer: 

Rammer og faktiske plasseringer:  

Plassering pr. gruppe 
Strategiske investerings-

rammer (maks) 
Plassering % 

2020 
Plassering % 

2019 

Renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner) 100 % 76,64 % 75,65 % 

Aksjefond 25 % 23,36 % 24,35 % 

  

Forvalter:     Beholdning  Beholdning  

1000 kr Avkastning 
Kjøp salg 
perioden 31.12.2020 31.12.2019 

C Worldwide Asset Management AS -3,01 % -18 020 0 18 580 

DNB Asset Management AS 6,03 % -20 000 113 977 126 355 

Arctic Fund Management 2,83 % 20 000 82 682 60 404 

Sum rentepapirer og aksjefond -8 680    196 659  205 339  

          

Overskuddslikviditet*         

Odin Forvaltning AS     84 282 82 636 

Fondsforvaltning AS      54 288 83 240 

KLP Kapitalforvaltning - FRN     95 910 93 773 

DNB FRN 20     163 827  160 747  

Sum overskuddslikviditet      398 307 420 396 

Sum finansielle omløpsmidler     594 966  625 738  

*I henhold til Ås kommunes finansreglement kan overskuddslikviditet plasseres i rentefond. Resterende 
overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. 

  

Beholdning pr. aktivaklasse: 

Andel rentepapirer 31.12.2020   31.12.2019   

Carnegie 0   18 580   

Rentepapirer DNB 75 024   81 528   

Arctic 75 701   55 237   

Sum rentepapirer 150 725 76,64 % 155 345 75,65 % 

Andel aksjefond          

Arctic 6 981   5 167   

DNB 38 953   44 827   

Sum aksjefond 45 934 23,36 % 49 994 24,35 % 

Sum rentepapirer og aksjefond 196 659   205 339   
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Note 13 - Langsiktig gjeld og avdrag 

 
Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 14-18. 

  2019 2020 

Betalte avdrag 76 632 82 684 

Avsatt minimumsavdrag 31.12 3 968 0 

Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler 80 600 82 684 

      

Balanseført avsatt minimumsavdrag  3 968 0 

      

Beregnet minimumsavdrag jfr forenklet modell: Konto   

Bokført Langsiktig Gjeld UB 2019 2.4x 3 602 705 

- Pensjon på konto 24x- UB 2019 240x 1 511 487 

- Startlån - UB 2019 24519160 180 192 

= Beregningsgrunnlag langsiktig gjeld 31.12.2019 (LG)   1 911 026 

Beregningsgrunnlag Anleggsmidler (AM) 31.12.2019 (224* + 227*)   2 256 492 

Bokførte avskrivninger 2020 (Avskr.)   96 841 

      

Beregnet minimumsavdrag forenklet modell 2020 ((LG/AM)*Avskr.)    82 015  

Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler i 2020    82 684  

      

Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder  31.12.2019 31.12.2020 

Startlån og formidlingslån  180 192   214 241  

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder  1 911 026   1 981 842  

Kommunens totale langsiktige gjeld eks. pensjonsforpliktelser  2 091 218   2 196 083  

Pensjonsforpliktelser inkl AGA  1 511 487   1 483 613  

Sum langsiktig gjeld  3 602 705   3 679 695  

Herav ubrukte lånemidler 238 612   185 566  

 
Note 14 - Endringer i regnskapsprinsipp 

 
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i 
regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne 
egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot 
kontoer for endring av regnskapsprinsipp.                        

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2020 av følgende poster: 

Beskrivelse (alle tall i 1000) År 31.12.2020 

Utbetalte feriepenger 1992 12 711 

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 129 

Påløpte renter 2002 699 

Varebeholdning 2001 661 

Kompensasjon for mva 2001 -3 480 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -8 588 

Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp  pr. 31.12.2019   2 132 

      

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:     

Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.19 2 132 
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Det er i for 2014 ikke bokført poster i regnskapet, som endrer saldoen på kontoen: 
25800100 - Endring regnskapsprinsipp, fra 2011 til 2012   - 

Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.20 2 132 

 
Note 15 - Regnskapsmessig merforbruk 

 
Posten regnskapsmessig merforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:          

Regnskapsår Merforbruk 

2020  3 790  

 
Note 16 - Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 
Årsverk 
Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret 2020 var 1200 årsverk, mot 1218 i 2019. 

Lønnsutgiftene må sees i sammenheng med mottatt refusjon av sykepenger. Refusjon av sykepenger 
bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og vil ikke redusere lønnsutgiftene 
direkte.                                    

Ytelser til ledende personer 2020 2019 

Rådmann  kr 1 273 425   kr 1 206 006  

Ordfører  kr 992 392   kr 1 117 551  

Godtgjørelse til revisor 
Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor i 2020 utgjør kr 1 
480 000. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. 

Forskuddstrekk: 
Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.20 var kr 35 240 178 og skyldig forskuddstrekk for 
termin 6 pr. 31.12.20 var kr 28 212 938 

 
Note 17 - Utgiftsført estimert tap på krav 

 

Beskrivelse 2020 2019 

Samlet utlån 31.12.2020 154 517 154 611 

      

Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12 *) 5 170 5 170 

      

Usikre krav:     

Fordringer som er vurdert usikre 538 3 417 

Fordringer som lagtidsovervåkes 4 544 3 538 

Sum usikre krav 5 082 6 955 

      

Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:     



24/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling - 20/00362-12 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling : Årsmelding 2020 Ås kommune versjon 4

Årsmelding 2020 
 

Side 65 av 67 

 + Avsetninger / -  tilbakeføing av avsetninger tidligere år 0 -10 100 

Faktisk tapsføringer 1 138 793 

Totale utgifter belastet drift - og investeringsregnskapet  1 138 -9 307 

*) Avsetningen fra 2019 videreføres og det blir ikke gjort ytterlige avsetninger i 2020. 

Kommunen har vurdert å ikke justere avsatt til tap på fordringer for 2020, selv om endringen viser en 
nedgang i usikre fordringer.  

Fra 01.01.2020 har Lindorff Låneadministrasjon overtatt forvaltningen av kommunens startlån og sosiale 
lån. Med det har man oppnådd en tettere oppfølging av lånemassen i sin helhet. 

Pr. 31.12.20 har kommunen udekkede fordringer av nyere dato på kr 540 000. Det vurderes som lite 
sannsynlig at disse ikke vil bli dekket. Av disse er to saker direkte knyttet til lav likviditet pga. Covid-19, 
totalt kr 270 000. 

Kommunen har en konkurssak, kr 40 700, som ved salg av eiendom sannsynlig vil bli dekket. En byggesak 
på kr 40 000 er påklaget, og står foreløpig uavklart.  

Resten av beløpet skriver seg fra flere dødsbo uten foreløpig skifte og kunder med tidligere dårlig 
betalingsevne. 

Note 18 - Leasing 

 
Ås kommune har ingen finansielle leasingavtaler. 

Note 19 - Betingede forhold og hendelser etter balansekonto 

 
Stevning fra Statnett AS 
Ås kommune er stevnet av Statnett AS som gjelder klage på eiendomsskatt. Kommunen vant saken i 
tingretten. Statnett har anket saken til lagmannsretten. 

Tune Graveservice AS 
Ås kommune har mottatt en kreditnota fra Tune Graveservice i 2018 på kr 5 334 000. Kreditnotaen er 
gjort til kortsiktig lån i 2019. Restlån pr. 31.12.2020 er på 
kr 2 470 000. Tune har fått 6 mnd. avdragsfrihet fra 24.3.2020. 

Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) 
Ås kommune er en av eierne i Follo lokalmedisinske senter som er under avvikling. Det er inngått en 
avtale mellom Follo LMS og Nordre Follo kommune om fordeling av kostnadene i 2020. Det er ennå ikke 
avklart hvordan denne fordelingen blir. 
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Note 20 - Gebyrer selvkosttjenester, etterkalkyle 2020 

 

 

 

Samlet etterkalkyle 2020 

Tall i hele kroner 
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1. Driftsregnskap 

Økonomisk oversikt drift etter art 

Tall i 1000 kroner Noter * 
Regnskap 
2020 

Revidert 
budsjett 
2020 

Oppr. 
budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Driftsinntekter      
Rammetilskudd 

 
-511 731 -497 823 -473 273 -462 035 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-595 414 -614 000 -625 200 -611 725 
Eiendomsskatt 17, 19 -35 956 -35 500 -35 500 -34 671 
Andre skatteinntekter 

 
0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

 

-40 289 -39 333 -38 471 -42 026 
Overføringer og tilskudd fra andre 7 -205 074 -190 424 -132 696 -195 297 
Brukerbetalinger 

 
-64 546 -65 375 -75 581 -72 895 

Salgs- og leieinntekter 
 

-111 448 -115 320 -114 459 -123 441 

Sum driftsinntekter 2, 8, 9 -1 564 457 -1 557 775 -1 495 180 -1 542 089 

Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 16 769 919 787 151 757 872 785 406 
Sosiale utgifter 3, 16 191 955 190 020 195 612 206 099 
Kjøp av varer og tjenester 

 
416 023 414 083 382 495 429 664 

Overføringer og tilskudd til andre 16,17 76 602 75 299 78 036 68 980 

Avskrivninger 
1, 2, 7, 
10,13 96 841 96 837 81 883 87 212 

Sum driftsutgifter 2 ,8, 9 1 551 341 1 563 390 1 495 898 1 577 360 

         

Brutto driftsresultat   -13 117 5 615 718 35 271 

Finansinntekter/ -utgifter 
     

Renteinntekter 12 -12 911 -13 018 -16 018 -21 632 
Utbytter 12 -9 354 -3 500 -7 210 -19 742 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

 0 0 0 0 

Renteutgifter  44 452 48 286 58 286 46 805 
Avdrag på lån 7, 13 82 684 81 576 64 576 80 600 

Netto finansutgifter 2 104 871 113 344 99 634 86 031 

Motpost avskrivninger 
1, 2, 7, 
10, 13 -96 841 -96 837 -81 883 -87 212 

Netto driftsresultat   -5 087 22 122 18 469 34 090 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat      
Overføring til investering  0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

6, 20 
8 876 2 837 -10 390 6 922 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

6, 15 
-28 810 -49 980 -8 079 -4 602 

Dekning av tidligere års merforbruk  25 021 25 021 0 -11 390 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

  
5 087 -22 122 -18 469 -9 070 

      

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

  
0 0 0 25 021 

      

Kontrollsum art 980 
Regnskapsmessig merforbruk 

  
0 0 0 -25 021 

 

*Kommentarer til postene gis i notene det er henvist til for den enkelte post.  
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Bevilgningsoversikt drift 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 

Opprinnelig 
budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 
Generelle driftsinntekter      
Rammetilskudd 

 
-511 731 -497 823 -473 273 -462 035 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-595 414 -614 000 -625 200 -611 725 
Eiendomsskatt 17, 19 -35 956 -35 500 -35 500 -34 671 
Andre generelle driftsinntekter 7 -32 449 -29 748 -29 271 -39 683 

Sum generelle driftsinntekter   -1 175 550 -1 177 071 -1 163 244 -1 148 114 

Netto driftsutgifter      

Sum bevilgninger drift, netto 
3, 16, 

17 1 065 592 1 085 849 1 082 079 1 096 173 

Avskrivninger 
1, 2, 7, 
10, 13 96 841 96 837 81 883 87 212 

Sum netto driftsutgifter   1 162 433 1 182 686 1 163 962 1 183 385   
    

Brutto driftsresultat   -13 117 5 615 718 35 271 

Finansinntekter/Finansutgifter      
Renteinntekter 12 -12 911 -13 018 -16 018 -21 632 
Utbytter 12 -9 354 -3 500 -7 210 -19 742 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

 

0 0 0 0 
Renteutgifter 

 
44 452 48 286 58 286 46 805 

Avdrag på lån 7, 13 82 684 81 576 64 576 80 600 

Netto finansutgifter 2 104 871 113 344 99 634 86 031 

Motpost avskrivninger 
1, 2, 7, 
10, 13 -96 841 -96 837 -81 883 -87 212 

Netto driftsresultat   -5 087 22 122 18 469 34 090 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat      
Overføring til investering 

 
0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

6, 20 
8 876 2 837 -10 390 6 922 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

6, 15 
-28 810 -49 980 -8 079 -4 602 

Dekning av tidligere års merforbruk 
 

25 021 25 021 0 -11 390 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

  
5 087 -22 122 -18 469 -9 070 

      
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk). 

  
0 0 0 25 021 

      
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig 
merforbruk 

  0 0 0 -25 021 
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Bevilgningsoversikt drift til fordeling – fordelt på tjenesteområder 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 

Opprinnelig 
budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

Fra bevilgningsoversikt:         

Til fordeling drift 1 065 592 1 085 849 1 082 079 1 096 173 

Netto driftsutgifter pr. tjenesteområde     

Barnehage 164 328 173 960 170 412 163 479 

Grunnskoleopplæring 229 415 227 871 240 217 239 136 

Kultur-, idrett- og fritidstjenester 27 702 28 815 33 920 32 282 

Kommunehelse 66 781 64 760 64 471 60 408 

Barnevern 34 738 34 411 35 230 42 457 

Sosiale og arbeidsrettede tjenester 49 847 48 761 47 423 51 536 

Tjenester til hjemmeboende 147 856 150 166 152 863 149 056 

Pleie og omsorgstjenester i institusjon 157 513 163 518 165 768 183 858 

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 8 118 9 101 13 383 12 204 

Administrasjon og styring 77 266 79 605 76 291 71 513 

Eiendomsforvaltning og utleie 80 274 84 613 77 582 94 055 

Samferdsel 14 606 15 263 15 119 17 016 

Brann og ulykkesvern 14 425 14 049 12 738 13 291 

Vann, avløp og renovasjonstjenester -2 748 -2 794 -4 860 -10 214 

Felles inntekter og utgifter -4 529 -6 252 -18 478 -23 904 

Netto for alle enheter 1 065 592 1 085 849 1 082 079 1 096 173 
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2. Investeringsregnskap 

Bevilgningsoversikt investering – investeringsregnskap 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 

Opprinnelig 
budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

Investeringsutgifter  
    

Investeringer i varige driftsmidler 3, 19 308 969 449 940 317 595 359 731 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

5, 7 
2 858 3 200 3 200 2 944 

Utlån av egne midler 7 0 0 40 000 15 942 
Avdrag på lån 7 5 951 0 0 5 520 

Sum investeringsutgifter 2 317 778 453 140 360 795 384 136 

Investeringsinntekter  
    

Kompensasjon for merverdiavgift 
 

-39 652 -72 755 -51 478 -71 486 
Tilskudd fra andre 

 
-30 481 -35 215 -11 800 -4 959 

Salg av varige driftsmidler 7, 10 -13 321 -15 100 0 -159 480 
Salg av finansielle anleggsmidler 7 -99 0 0 -461 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 7 0 0 0 -17 025 
Bruk av lån 7 -246 546 -379 442 -297 517 -152 466 

Sum investeringsinntekter 2 -330 099 -502 511 -360 795 -405 876 

Videreutlån  
    

Videreutlån 
 

22 166 40 000 0 0 
Mottatte avdrag på videreutlån 

 
-19 222 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån  2, 7 2 944 40 000 0 0 
      

Overføringer fra drift og netto 
avsetninger  

    

Overføring fra drift 
 

0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

6 
5 0 0 -2 895 

Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond 

6 
9 372 9 372 0 24 635 

Dekning av tidligere års udekket beløp 
 

0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

  
9 377 9 372 0 21 740 

  
    

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket beløp) 

  
0 0 0 0 

  
    

Kontrollsum art 980 
Regnskapsmessig merforbruk 

  0 0 0 0 

Overføring til fordeling (§5-5, andre  
ledd)  

    

Inntekter til fordeling  0 0 0 0 
Utgifter til fordeling  311 827 453 140 360 795 378 617 

Sum til fordeling (netto)   311 827 453 140 360 795 378 617 

*Investeringer budsjetteres på prosjektnivå. Det kan derfor fremkomme avvik mellom 
regnskap og budsjett på enkeltposter. Avviket på lønn og sosiale utgifter er et slikt 
eksempel. Forbruket overstiger ikke antall vedtatte hjemler i Handlingsprogrammet og 

kostnadene er utelukkende knyttet til investeringsprosjekter.  

Oversikten viser at det på enkelte poster er store avvik mellom regnskap og budsjett. 
Dette kan indikere at prosjektet har lavere framdrift enn forventet, men kan også 

skyldes tekniske forskyvninger av kostnader innenfor prosjektperioden.  
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Bevilgningsoversikt investering til fordeling på prosjekter 
 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 

Opprinn.  
budsjett 

2020 

Regnskap 
2019  

Fra bevilgningsoversikt:   
   

 
Netto investeringer til fordeling: 311 827 453 140 360 795 378 617       

Hovedprosjekt beskrivelse  
   

 0100   Info teknologi  -  6 610   6 825   4 340  
 0102   Kirkelig Fellesråd  -   200  100  -  
 0103   Mindre invest.prosjekt  700  1 082  938   1 442  
 0114   E.kap tilskudd KLP   2 858  3 200   3 200   2 904  
 0115   Digitalisering av byggesaksarkiv   17  4 643  -  855  
 0117   Teknologi og IT Helse  266  5 611  400   1 592  
 0118   Ny brukerflate for sikker sone  -  2 613   1 550  -  
 0119   Digitaliseringsprosjektet   1 109  2 260  -   1 556  
 01200   Samlokalisering av tjenester   20  1 285  -   93  
 0121   eArkiv  -  0  -   11  
 0123   Robotisering og utvikling av arkiv  -   794  500  -  
 0124   Innbyggertorg  727   750  750  -  
 0125   Arkivrom  -   375  375  -  
 0201   It-utstyr skoler   1 562  5 863   4 600   5 416  
 0239   Sjøskogen skole, utvidelse  -   -  -   4  
 0240   Åsgård skole, utvidelse   7 545  8 185   6 250   1 800  
 0246   Åsgård skole Inventar og IKT  -   313  313  -  
 0247   Rustad skole, inventar og IKT-utstyr  285  7 166   6 250   12 712  
 0248   Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal  -   -  -  681  

 0249  
 Trådløst nett og kabling på skole og 
barnehage  -  1 321  -  341  

 0251  
 Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus  490   549  -   15  

 0252  
 Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager  801  5 319  -  772  

 0254   Ombygging kantine kulturhus   81   375  375  -  
 0255   Digitalisering barn og unge  499   750  750  -  
 0304   Kjøp av transportmiddel HS  -   856  -  -  
 0307   Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021  127 304   126 392  110 000   58 548  
 0324   Utskiftning av senger på Moer  -   625  313  -  
 0325   Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg   93   -  313  408  
 0327   Moer sykehjem, inventar og IKT   80  6 250   6 250  -  
 0328   Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem   1 500  1 500   1 875   1 000  
 0329   Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem  -   625  625  -  
 0330   Oppgradering Moer sykehjem   70  2 938  -  -  
 0331   Ombygging Dr. Sødringsvei  -   -   1 250  -  
 0500   Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv   3 450  13 733   2 500   2 390  
 0502   Tiltaksplan trafikksikkerhet   1 218  2 784   1 250   2 059  

 0503  
 Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller  870   693  -  557  

 0504   Oppgradering av offentlige arealer  614  1 029  -  -  
 0508   Oppgradering veilysanlegg   5 954  5 755   2 500   3 166  

 0509  
 Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater  104  3 135  -  146  
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Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2020 

Regulert 
budsjett 

2020 

Opprinn.  
budsjett 

2020 

Regnskap 
2019 

 0512   Oppgradering friidrettsbane  -   -  -  398  
 0513   Oppgradering rådhusparken  - 3   -  -  -  
 0514   Tiltaksplan sykkel og gange   1 720  9 843   7 188  156  
 0515   Trafikksikkerhetstiltak Åsgård skole  -   -  -  456  
 0516   Kjærnesveien  -   -  -  510  
 0517   Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale   75   618  -  113  
 0518   Solberg Bru  138   625  625  -  
 0600   Rustad skole, utvidelse   22 682  37 100   18 750   89 410  
 0612   Brannsensorer kino  335   412  412  -  

 0618  
 Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger   1   114  -   5  

 0623   FDV system  -   231  -  -  
 0624   Solfall borettslag   1 238  6 533  -   29 566  
 0629   Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg  527   418  -   5 630  
 0630   Flerbrukshall Ås VGS  834  5 485   3 250  757  
 0631   Brannsikkerhet formålsbygg  -  1 250   1 250  -  
 0658   Tomtekjøp   5 536   -  -  -  
 0662   Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur   4 228  7 177   2 813   3 906  
 0673   Solberg skole, utvidelse  422  2 015  -   3 473  
 0675   Demenssenteret, nybygg  -   -  -  519  
 0683   Infrastrukturtiltak   1 203  13 808   13 750   3 686  
 0690   Modulskole Ås stadion  -   -   6 856  - 7 615  
 0691   Nordby barnehage, nybygg   25 507  27 478   28 750   70 296  
 0692   Ny barnehage Dyster/Eldor  -   -  -  108  
 0699   Internkostnader prosjekt til fordeling   2   -  -   35  
 0700   Standardheving/Påkostning   5 937  11 684   7 750   3 535  
 07011   Bjørnebekk - sikringstiltak  175   -  -   65  
 0750   Universell utforming  -  3 068  -  -  
 0773   Videreutvikling av SD-anlegg  275  1 436  -  499  
 0780   EPC   7 425  12 601   10 000   16 611  
 0781   Utvidelse Nordby kirkegård   71   349  -  141  
 0806   Hovedplan Vann og avløp   34 288  29 135   26 000   2 648  
 0809   Mindre investeringsprosjekter VA  446  4 960   1 500  240  
 0816   Nytt høydebasseng   23 597  21 817   7 000   4 311  
 0817   Biler, maskiner VAR  580  5 507   2 600  105  
 0823   Nytt driftsstyringsanlegg   1 104  1 272   1 500   1 521  
 0824   Utskiftning vannmålere  - 28   -  -   1 540  
 0826   Oppgradering Vann og avløp   13 569  18 014   19 000   21 063  
 0835   Pumpestasjon NMBU  365  2 685  500  314  
 0836   Båtseptik nesset  927  1 500   1 250  -  

 0837  
 Utbedring eksisterende høydebasseng 
Aschjemskogen  125   -  -  -  

 0901   Kroer Kirke renovering  206   432  -   4 345  
 0994   Startlån/formidlingslån  -   -   40 000   15 942  
 0996   Salg eiendommer  156   -  -  -  
 1130   FIKT  -   -  -   1 519  
 1605   Koronavirus  - 53   -  -  -   

Sum fordelt 311 827 453 140 360 795 378 617 
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3. Oversikt over samlet budsjettavvik 

og årsavslutningsdisposisjoner 
Økonomisk oversikt etter art - drift  2020 

    
1. Netto driftsresultat  -5 087 
  
Budsjettdisposisjoner  
Bruk av disposisjonsfond -49 980 
Netto avsetninger til bundet driftsfond 8 876 

2. Budsjettdisposisjoner -41 104 

  

3. Årets budsjettavvik -46 191 

   
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond 21 170 

8. Mindreforbruk etter strykninger -25 021 

   
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk 25 021 

12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger 0 

    
  

Bevilgningsoversikter - investering 2020 

    
Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videre utlån 317 778 
Sum investeringsinntekter -330 099 
Netto utgifter videre utlån 2 944 

1. Sum inv. utgifter, inv. inntekter og netto utgifter videre utlån -9 377 

  
Budsjettdisposisjoner  
Avsetning til ubundet investerings fond 9 372 

2. Budsjettdisposisjoner 9 372 

  

3. Årets budsjett avvik -5 

  

9. Avsetning av udisponert beløp til ubundet investerings fond 5 

 

Oppstillingen er utarbeidet i henhold til kravene i koml. §5-9. 
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4. Balanseregnskap 
EIENDELER  
(tall i 1000 kroner) Noter  Regnskap 2020 Regnskap 2019 
    
A. Anleggsmidler   4 155 468 3 835 383 

    
I. Varige driftsmidler  7, 10, 13 2 461 951 2 256 492 
1. Faste eiendommer og anlegg  2 322 714 2 122 134 
2. Utstyr, maskiner og transportmidler  139 237 134 358  

   
II. Finansielle anleggsmidler   209 437 206 708 
1. Aksjer og andeler 5, 7 54 919 52 097 
2. Obligasjoner  0 0 
3. Utlån 7, 17 154 517 154 611  

   
III. Immaterielle eiendeler   0 0  

   
IV. Pensjonsmidler 3, 7 1 484 080 1 372 182 

    
    

B. Omløpsmidler  2 838 179 904 318  
   

I. Bankinnskudd og kontanter 16 142 905 140 002  
   

II. Finansielle omløpsmidler   594 966 625 738 
1. Aksjer og andeler  0 0 
2. Obligasjoner 12 594 966 625 738 
3. Sertifikater  0 0 
4. Derivater  0 0 

    
III. Kortsiktige fordringer   100 308 138 577 
1. Kundefordringer 17 12 967 16 924 
2. Andre kortsiktige fordringer 9, 19 83 991 99 848 
3. Premieavvik 3 3 349 21 806 

    
Sum eiendeler   4 993 647 4 739 700 
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EGENKAPITAL OG GJELD 
(tall i 1000 kroner) Noter   Regnskap 2020 Regnskap 2019     

C. Egenkapital   -1 112 125 -907 610 
    

I. Egenkapital drift   -204 398 -199 312 
1. Disposisjonsfond 6, 15 -120 516 -149 326 
2. Bundne driftsfond 6 -83 882 -75 006 
3. Merforbruk i driftsregnskapet  0 25 021     

II. Egenkapital investering   -248 516 -239 138 
1. Ubundet investeringsfond 6 -240 927 -231 555 
2. Bundne investeringsfond 6 -7 589 -7 584 
3. Udekket beløp i 
investeringsregnskapet  

0 0 
    

III. Annen egenkapital   -659 211 -469 160 
1. Kapitalkonto 5, 7 -661 343 -471 293 
2. Prinsippendringer som påvirker 
arbeidskapitalen drift  

0 0 

3. Prinsippendringer som påvirker 
arbeidskapitalen investering 14 

2 132 2 132 
    
    

D. Langsiktig gjeld  13 -3 679 695 -3 602 705 
    

I. Lån   -2 196 083 -2 091 218 
1. Gjeld til kredittinstitusjoner  -946 083 -841 218 
2. Obligasjonslån  -300 000 0 
3. Sertifikatlån  -950 000 -1 250 000     

II. Pensjonsforpliktelse 3, 7 -1 483 613 -1 511 487     
    

E. Kortsiktig gjeld  2 -201 827 -229 386 
    

I. Kortsiktig gjeld   -201 827 -229 386 
1. Leverandørgjeld 7 -47 351 -50 373 
2. Likviditetslån  0 0 
3. Derivater  0 0 
4. Annen kortsiktig gjeld 7, 16 -154 307 -179 013 
5. Premieavvik 3 -169 0     

Sum egenkapital og gjeld   -4 993 647 -4 739 700 
    

F. Memoriakonti   0 0     

I. Ubrukte lånemidler 2, 13 185 566 238 612     

II. Andre memoriakonti 3, 20 64 698 89 932     
III. Motkonto for memoriakontiene   -250 264 -328 544 
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5. Noter 

1. Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder 

kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal 

regnskapsskikk (GKRS). Regnskapet omfatter Ås kommune og konsolidert regnskap i 

samsvar med kravene i ny kommunelov. 

Ås kommunes regnskap er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er 

tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig 

plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i løpet av året, skal framgå av drifts- og investeringsregnskapet i året, 

enten de er betalt eller ikke. 

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter 

bruttoprinsippet.  

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp 

over levetiden til anleggsmiddelet. 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven §50 ved å benytte 

forenklet modell.  

Pensjonskostnaden bokføres etter beregnet pensjonskostnad, etter aktuarberegning fra 

KLP og SPK. Premieavviket inntektsføres/utgiftsføres og tilbakeføres året etter.  

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære 

organisasjon, med unntak av: 

Alle tall i notetabeller er i hele tusen med mindre annet er angitt. 

 

Deltakelse i interkommunale selskaper (IKS)  

✓ Nordre Follo Renseanlegg IKS 

✓ Søndre Follo Renseanlegg IKS 

✓ Follo Ren IKS 

✓ Follo Brannvesen IKS 

✓ Viken kommunerevisjon IKS 

✓ Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

✓ Krise- og Incestsenteret i Follo IKS 

✓ Follo Lokalmedisinske senter IKS*  
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Deltakelse i interkommunale samarbeid iht. til kommuneloven § 27 (i gammel 

kommunelov)* 

✓ Follo barnevernvakt – § 27 (vertskommune Nordre Follo) 

✓ Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) – § 27 (vertskommune 

Ås) 

✓ Kemneren i Follo - § 27 (vertskommune Nordre Follo) 

* Med ny kommunelov utgår såkalt «§27-samarbeid». Interkommunalt samarbeid 

organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet til en lovlig 

samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 i ny kommunelov trådte i kraft. 

 

Deltakelse i administrative vertskommunesamarbeid 

✓ Follo barne- og ungdomsskole 

✓ Stor-Follo IKT 

✓ Follo landbrukskontor 

✓ Ås læringssenter 

✓ Felles innkjøpskontor for Follo 

✓ Storfollo tilsynskontor (byggetilsyn) 

✓ Follo medisinske senter (opprettet 22.10.2020). 

 

Endringer i kommunale samarbeid 2020 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble avviklet 31.6.2020 og de 

ansatte ble overført med virksomhetsoverdragelse til Viken kontrollutvalgssekretariat 

IKS. FIKS blir med dette en del av et interkommunalt selskap med 6 ansatte og 30 

deltakerkommuner i Follo, Romerike og Buskerud.  

Follo Lokalmedisinske senter IKS  

Follo Lokalmedisinske senter IKS er under avvikling. Det ble undertegnet en 

samarbeidsavtale om vertskommune samarbeid 22.10.2020 for Follo medisinske 

senter. Nordre Follo kommune er vertskommune for samarbeidet. 1.11.2020 ble de 

ansatte overført til Nordre Follo kommune. 

Kemneren i Follo 

Kemneren i Follo ble avviklet 1.11.2020 og skatteetaten tok over skatteinnkrevingen. 

De ansatte ble overført til skatteetaten gjennom virksomhetsoverdragelse.  
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2. Endring i arbeidskapital 
Tall i 1000 kr    
Balanseregnskapet : 31.12.2019 31.12.2020 Endring 

2.1 Omløpsmidler 904 318  838 179  
 

2.3 Kortsiktig gjeld 229 385  201 827  
 

Arbeidskapital 674 933  636 351  -38 582  

  
   

Drifts- og investeringsregnskapet : 
 

Beløp Sum 

Anskaffelse av midler : 
   

 Inntekter driftsregnskap 
 

1 564 457  
 

 Inntekter investeringsregnskap 
 

83 554  
 

 Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner  288 033  
 

Sum anskaffelse av midler 
 

1 936 044  1 936 044  

  
   

Anvendelse av midler : 
 

Beløp Sum 

 Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger) 
 

1 454 500  
 

 Utgifter investeringsregnskap 
 

308 969  
 

 Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner  158 111  
 

Sum anvendelse av midler 
 

1 921 580  1 921 580  

  
   

Anskaffelse - anvendelse av midler 
  

14 464  

  
   

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 
  

-53 046  

Endring arbeidskapital i drifts - og 
investeringsregnskap 

  
-38 582  

  
   

Endring arbeidskapital i balansen  
  

-38 582  

Differanse (Avvik forklares nedenfor) 
  

0  
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3. Pensjon 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Pr. 31.12.20 har Ås kommune pensjonsforsikringene for lærere i Statens 

pensjonskasse (SPK), og øvrige ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt 

AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% 

sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

Regnskapsføring av pensjon 

Driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 

forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene 

beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, 

og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom 

betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal 

inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I Ås kommune blir premieavviket 

tilbakeført året etter det har oppstått.  

De regnskapsmessige effekter av ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 er innarbeidet 

beregningsgrunnlaget. 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad og premieavvik (Samlet for KLP og 

SPK):  

Pensjonskostnad 2020 2019 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 80 837 82 930 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 50 217 57 638 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -55 443 -56 796 
Administrasjonskostnader 4 486 4 591 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 80 097 88 362 
Premieutgift  82 884 107 473 
Årets premieavvik eksklusive aga -2 787 -19 111 

Arbeidsgiveravgift  -393   -2 695  

Årets premieavvik inklusive aga *) -3 180 -21 806 

Amortisert premieavvik fra forrige år  21 806   19 346  

Netto premieavvik 18 626 -2 459 

*) Premieavviket inklusive arbeidsgiveravgift: SPK har et negativt premieavvik på  

kr 169 288 og KLP har et positivt premieavvik på kr 3 349 225.   

Økonomiske forutsetninger: KLP 2020 KLP 2019 SPK 2020 SPK 2019 
Forventet avkastning pensjonsmidler  4,00 % 4,50 % 3,50 % 4,00 % 
Diskonteringsrente  3,50 % 4,00 % 3,50 % 4,00 % 
Forventet årlig lønnsvekst  2,48 % 2,97 % 2,48 % 2,97 % 
Forventet årlig G- og pensjonsreg. 2,48 % 2,97 % 2,48 % 2,97 % 
 

Samlet pensjonskostnad: 2020 2019 

Pensjonskostnad 83 984 108 818 

Administrasjonsutgifter 430 417 

Bruk av premiefond -15 000 -15 000 

Bokført pensjonskostnad 69 414 94 235 
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

 Tall i 1000 kr 2020 2019  
    Aga. *)   Aga. 

Brutto påløpte 
pensjonsforpliktelser 1 479 490 -647 1 494 272 17 215 
Pensjonsmidler 1 484 080 0 1 372 182 0 

Netto pensjonsforpliktelser 
pr. 31.12 -4 590 -647 122 090 17 215 

*) Netto pensjonsforpliktelser er positive for pensjonsordningen i SPK. Arbeidsgiveravgift for pensjons- 

forpliktelsen utgjør kr. 4 122 431,- og er bokført som langsiktig gjeld.  

Dette er presentert som anleggsmidler og langsiktig gjeld i balansen. 

Saldo på premiefond 

  Fellesordn. Sykepleiere Folkevalgte Sum 

UB PR. 31.12.19  47 243   12 209   773   60 225  
Bruk av premiefond  -12 900  -2 100  0   -15 000  
Endring   11 916   1 487   50   13 453  

UB pr. 31.12.20  46 258   11 596   824   58 678  

4. Kommunens garantiansvar 

Garantimottaker Låneinstitusjon 31.12.2020 31.12.2019 Utløpsår 
Tamburbakken Barnehage Husbanken 103 162 2021 
Rustadporten Barnehage Husbanken 1 717 1 903 2029 
Knerten Barnehage Husbanken 103 186 2022 
Sjøskogen foreldrebh. Husbanken 782 912 2025 
Viken Boligutvikling AS Husbanken 8 423 8 613 2024 
Løvstad Naturbarnehage  Husbanken 2 470 2 621 2036 
Kaja Barnehage Husbanken 8 245 8 397 2038 
       
Åspro AS (lånet er innfridd 20.01.2020) Kommunalbanken 0 5 429 2040 
Myrveien 16 AS  Kommunalbanken 4 852 5 095 2040 
       
Stiftelsen LIV-Follo Krise- og 
Incestsenter IKS andel 12,6% KLP 624 662 2026 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
andel 62% KLP 1 099 1 161 2038 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
andel 62% KLP 472 708 2022 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 
andel 9% KLP 4 935 2 385 2030/2049/2050 
Steinerskolen i Ås  KLP 4 657 4 905 2039 
Steinerbarnehagene i Ås, 
Haugtussa KLP 9 967 10 492 2039 
       
Johnson Controls Norway AS - 
EPC - prosjektet Danske Bank 40 135 2022 
Guard Automation AS Danske Bank 344 273 2022 
Norsk Enøk og Energi AS KBO Danske Bank 2 659 0 2021 
       
Sum garantiansvar   51 492 54 039   
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5. Aksjer og andeler i varig eie 

Selskapets navn 
Eierandel i 
selskapet 

Balanseført verdi 
31.12.2020 

Balanseført verdi 
31.12.2019 

A/L Ås Boligbyggerlag *) 9 andeler 1  2  
Studentsamskipnaden 14 andeler 1  1  
A/L Foreningen Nordens hus 1 andel 1  1  
A/L Liahøy 400 andeler 40  40  
A/S Biblioteksentralen 9 andeler 3  3  
Follo Futura Holding AS 538 aksjer 1 084  1 084  
Åspro AS  45 aksjer 54  54  
Sollia Borettslag 6 leiligheter 2 016  2 016  
Myrveien 16AS 1000 aksjer 17 307  17 307  
Solfall Borettslag *) 1 andeler 5  40  
Egenkapitaltilskudd KLP   34 407  31 549  
Sum   54 919  52 097  
*) Solgt 7 andeler i 2020 i A/L Ås Boligbyggelag og Solfall Borettslag.  
 

6. Avsetning og bruk av fond 

Samlede avsetninger og bruk av fond/avsetninger i året 2020 2019 

Avsetninger 38 541  47 840  
Bruk av fond/avsetninger -49 098  -23 780  

Netto bruk av fond/avsetninger -10 557  24 060  

      
Disposisjonsfond     
Beholdning 01.01 149 326  153 928  
Bruk av fondet i driftsregnskapet -28 810  -4 602  
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0  0  
Avsetninger til fondet 0  0  

Beholdning 31.12 120 516  149 326  

     
Bundne driftsfond     
Beholdning 01.01 75 006  68 084  
Bruk av fondene i driftsregnskapet -20 288  -10 828  
Avsetninger til fondene 29 164  17 750  

Beholdning 31.12 83 882  75 006  

     
Ubundne investeringsfond     
Beholdning 01.01 231 555  206 920  
Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0  -4 850  
Avsetninger til fondet 9 372  29 485  

Beholdning 31.12 240 927  231 555  

     
Bundne investeringsfond     
Beholdning 01.01 7 584  10 479  
Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0  -3 500  
Avsetninger til fondene 5  605  

Beholdning 31.12 7 589  7 584  
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7. Kapitalkonto 

Alle tall i 1000 kr  Saldo 01.01 (kapital) 471 293 
Debetposter i året: Debet Kreditposter i året: Kredit 

Årets avskrivinger *) 96 841 

Aktivering fast eiendom, anlegg, 
utstyr, maskiner og 
transportmidler *) 308 601 

Salg av fast eiendom og anlegg 6 301    
    KLP egenkapitaltilskudd *) 2 858 
Nedskrivning av aksjer og andeler *) 36 Kjøp av andel   
Minimumsavdrag *)      
Mottatte avdrag på lån 22 506 Utlån - investering og drift 22 268 
Bruk av lånemidler 246 401 Avdrag på eksterne lån 88 635 

   Endring pensjonsforpliktelse *) 139 773 
Balanse 31.12 (kapital) 661 343 (netto inklusive aga)   
  1 033 428   1 033 428 
*) Se notene 3, 5, 10 og 13 

 

8. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml.) § 27 (gammel 

kommunelov, overgangsordning) og § 20-2 (ny kommunelov) skal inngå i 

årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. 

Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 

3, og utgjør følgende beløp:    

Interkommunalt tiltak jf. koml. § 27 

Follo interkommunale 
kontrollutvalgs-
sekretariat (§ 27) 

Follo 
landbruks- 

kontor (§22) 

Overføring fra Ås kommune (kontorkommunen) -157 -1 311 
Overføring fra Nordre Follo kommune 0 -1 560 
Overføring fra Vestby kommune  -146 -1 248 
Overføring fra Nesodden kommune -153 -416 
Overføring fra Frogn kommune -137 -780 
Overføring fra Enebakk kommune -117 0 
Overføring fra Viken fylkeskommune -50 0 

Resultat av overføringer -760 -5 315 

Samarbeidets egne inntekter inkl. finans 0 -1 215 
Samarbeidets driftsutgifter inkl. finans 760 6 530 

Resultat av virksomheten 0 0 

Avsetning til (+) / bruk av fond (-) 0 0 

Sum 0 0 

 

9. Vesentlige transaksjoner  

Ressurskrevende brukere: 

Det er pr. 31.12.2020 avsatt et tilskudd på kr 29 145 000 for ressurskrevende brukere. 

Tilskuddet er en foreløpig beregning gjort 28.01.2021.  
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10. Varige driftsmidler  

tall i hele 1000 EDB-utstyr, 
kontor-

maskiner 

Anleggs-  
maskiner 

mv. 

Sum utstyr 
og 

maskiner 

Fast 
eiendom og 

anlegg 

Boliger, 
skoler, 

veier 

Adm.bygg, 
sykehjem 

mv. Tomter 

Sumfaste 
eiendommer 

og anlegg Total Sum 

Anskaffelseskost 01.01 60 426   160 039   220 465   23 796   2 641 229  2 688  51 765   2 719 478   2 939 943  

Årets tilgang 3 152   25 135   28 287   13 571   266 743  -   -   280 314   308 601  

Omgruppering i året  -  -  -  -  -  -   -  -  -  

Årets avgang*)  -4 522  -15 897  -20 419  -1 600  -10 701  -   -1  -12 302  -32 721  

Anskaffelseskost 
31.12 59 056   169 277   228 333   35 767   2 897 271  2 688  51 764   2 987 490   3 215 823  

Akk avskrivninger 01.01 23 770   62 337   86 107   7 869   588 554   922   -   597 345   683 452  

Årets avskrivninger 9 200   14 208   23 408  914   72 465   54   -   73 433   96 841  

Omgruppering/overført i 
året  -  -  -  -  -  -   -  -  

-  

Reverserte 
avskrivninger på 
utrangerte driftsmidler  -4 522  -15 897  -20 419  -1 600  -4 400  -   -1  -6 001  -26 420  

Akk avskrivninger 31.12 28 448   60 648   89 096   7 183   656 619   976   -1   664 777   753 873  

Bokført verdi pr. 31.12 30 608   108 629   139 237   28 584   2 240 652  1 712  51 765   2 322 713   2 461 950  

Gevinst ved salg av 
anleggsmidler  -  -  -  -  -  -  13 321   13 321  13 321  

Økonomisk levetid 5 år 10 år   20 år  40 år 50 år 
 

  
Avskrivningsplan Lineær Lineær   Lineær  Lineær Lineær 

 
  

* I 2020 ble det solgt tomter, blant annet Ødegården, rett øst for Dyster Eldor II feltet, samt tilleggsareal til næringsbygg på 

Nordby, og en vei som ble overdratt til eier av et nytt Rema 1000 lager, for omtrent kr 7 541 686. 

Ås kommune mottok i 2020 kr. 5 500 000 oppgjør fra Nordre Follo Kommune, som gjelder grensejustering av Tandbergløkka.   
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11. Investeringsprosjekter 

Prosjekt 

Historisk 
vedtatt 

kostnads-
ramme tom 

2020 

Bokført 
tidligere år 

brutto 

Bokført 
tidligere år 

netto 
Bokført 

2020 brutto 

Bokført 
2020 
netto 

Revidert 
budsjett 

2020 

Sum 
brutto 
alle år 

Gjenstår 
av 

kostnads-
ramme 

0100 / Info teknologi * * *  -   -  6 610  * * 
0102 / Kirkelig Fellesråd * * *  -   -   200  * * 
0103 / Mindre invest.prosjekt * * *  700   560  1 082  * * 
0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv 5 625   961   786   17   -  4 643   978  4 647  
0117 / Teknologi og IT Helse * * *  266   218  5 611  * * 
0118 / Ny brukerflate for sikker sone 3 438   -   -   -   -  2 613   -  3 438  
0119 / Digitaliseringsprosjektet  -  3 156  2 905  1 109   888  2 260  4 265  - 4 265  
01200 / Samlokalisering av tjenester 1 563   277   259   20   18  1 285   297  1 266  
0123 / Robotisering og utvikling av arkiv  500   -   -   -   -   794   -  500  
0124 / Innbyggertorg  750   -   -   727   593   750   727  23  
0125 / Arkivrom  375   -   -   -   -   375   -  375  
0201 / It-utstyr skoler * * * 1 562  1 250  5 863  * * 
0240 / Åsgård skole, utvidelse  465 000  6 776  6 122  7 545  6 106  8 185  14 321  450 679  
0246 / Åsgård skole Inventar og IKT 18 750   -   -   -   -   313   -  18 750  
0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr 20 000  12 778  10 267   285   266  7 166  13 063  6 937  
0249 / Trådløst nett og kabling på skole og barnehage * * *  -   -  1 321  * * 
0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus  750   192   171   490   392   549   682  68  
0252 / Oppgradering utearealer skoler og barnehager 7 500  2 180  1 942   801   662  5 319  2 981  4 519  
0254 / Ombygging kantine kulturhus  375   -   -   81   66   375   81  294  
0255 / Digitalisering barn og unge  750   -   -   499   456   750   499  251  
0304 / Kjøp av transportmiddel HS * * *  -   -   856  * * 
0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021  266 875  69 239  57 141   127 304   102 074   126 392  196 543  70 332  
0324 / Utskiftning av senger på Moer 1 250   625   500   -   -   625   625  625  
0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg *** 98 750   446   372   93   74   -   539  0  
0327 / Moer sykehjem, inventar og IKT 22 000   -   -   80   79  6 250   80  21 920  
0328 / Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem 2 500  1 000   800  1 500  1 200  1 500  2 500   -  
0329 / Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem 2 625   -   -   -   -   625   -  2 625  
0330 / Oppgradering Moer sykehjem 2 938   -   -   70   69  2 938   70  2 868  
0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv * * * 3 450  2 795  13 733  * * 
0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet * * * 1 218   991  2 784  * * 
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Prosjekt 

Historisk 
vedtatt 

kostnads-
ramme tom 

2020 

Bokført 
tidligere år 

brutto 

Bokført 
tidligere år 

netto 
Bokført 

2020 brutto 

Bokført 
2020 
netto 

Revidert 
budsjett 

2020 

Sum 
brutto 
alle år 

Gjenstår 
av 

kostnads-
ramme 

0503 / Etablering sykkelparkering 
idrettshaller/svømmehaller 

1 250   557   446   870   696   693  1 427  - 177  

0504 / Oppgradering av offentlige arealer 3 750  2 691  2 666   614   491  1 029  3 305  445  
0508 / Oppgradering veilysanlegg 17 500  9 197  8 539  5 954  4 886  5 755  15 151  2 349  
0509 / Standardheving parkeringsplasser og etablering 
av parkeringsautomater 

3 500   364   335   104   83  3 135   468  3 032  

0513 / Oppgradering rådhusparken  -  3   -  - 3   -   -   -   -  
0514 / Tiltaksplan sykkel og gange * * * 1 720  1 400  9 843  * * 
0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale 3 125  2 046  2 018   75   75   618  2 121  1 004  
0518 / Solberg Bru 8 125   -   -   138   138   625   138  7 987  
0600 / Rustad skole, utvidelse  345 000   311 174   259 032  22 682  22 906  37 100  333 856  11 144  
0612 / Brannsensorer kino  412   -   -   335   271   412   335  77  
0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger 20 000  19 837  17 604  1  1   114  19 838  162  
0623 / FDV system 1 250  1 017  1 007   -   -   231  1 017  233  
0624 / Solfall borettslag 38 550  32 667  26 442  1 238  1 035  6 533  33 905  4 645  
0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg 6 125  3 372  2 166   527   421   418  3 898  2 227  
0630 / Flerbrukshall Ås VGS  143 750   757   612   834   700  5 485  1 591  142 159  
0631 / Brannsikkerhet formålsbygg * * *  -   -  1 250  * * 
0658 / Tomtekjøp * * * 5 536  5 536   -  * * 
0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur * * * 4 228  3 382  7 177  * * 
0673 / Solberg skole, utvidelse  228 250   221 896   215 242   422   357  2 015  222 319  5 931  
0683 / Infrastrukturtiltak  350 000  5 050  4 317  1 203  1 093  13 808  6 253  343 747  
0691 / Nordby barnehage, nybygg  102 400  74 103  60 042  25 507  20 500  27 478  99 610  2 790  
0699 / Internkostnader prosjekt til fordeling * * * 2  -13   -  * * 
0700 / Standardheving/Påkostning * * * 5 937  4 970  11 684  * * 
07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak  -  2 448  1 984   175   -   -  2 623  - 2 623  
0750 / Universell utforming * * *  -   -  3 068  * * 
0773 / Videreutvikling av SD-anlegg 4 913  3 473  3 315   275   220  1 436  3 748  1 165  
0780 / EPC 40 000  27 358  22 382  7 425  6 055  12 601  34 782  5 218  
0806 / Hovedplan Vann og avløp * * * 34 288  34 286  29 135  * * 
0809 / Mindre investeringsprosjekter VA * * *  446   446  4 960  * * 
0816 / Nytt høydebasseng 27 000  5 335  5 335  23 597  23 596  21 817  28 931  - 1 931  
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Prosjekt 

Historisk 
vedtatt 

kostnads-
ramme tom 

2020 

Bokført 
tidligere år 

brutto 

Bokført 
tidligere år 

netto 
Bokført 

2020 brutto 

Bokført 
2020 
netto 

Revidert 
budsjett 

2020 

Sum 
brutto 
alle år 

Gjenstår 
av 

kostnads-
ramme 

0817 / Biler, maskiner VAR * * *  580   580  5 507  * * 

0823 / Nytt driftsstyringsanlegg 3 500  1 727  1 727  1 104  1 104  1 272  2 831  669  
0824 / Utskiftning vannmålere ***  4 000  3 525  3 525  -28   -  0  3 497  0  
0826 / Oppgradering Vann og avløp * * * 13 569  13 568  18 014  * * 
0835 / Pumpestasjon NMBU 3 000   364   364   365   365  2 685   729  2 271  
0836 / Båtseptik nesset * * *  927   927  1 500  * * 
0837 / Utbedring eksisterende høydebasseng 
Aschjemskogen 

* * *  125   125   -  * * 

Annet**)    12 12    

Sum aktiverte prosjekter       308 601   268 972   449 158               

Ikke-aktiverte prosjekter 
        

0114 / E.kap tilskudd KLP  -  6 058  6 058  2 858  2 858  3 200  8 915  - 8 915  
0901 / Kroer Kirke renovering 5 000  2 959  2 067   206   199   432  3 164  1 836  
0781 / Utvidelse Nordby kirkegård  -  4 210  3 375   71   56   349  4 281  - 4 281  
0996 / Salg eiendommer  -  -156  -154   156   154   -   -   -  
Annet***)  -   -   -  -58  -58   -   -   -  

Sum ikke-aktiverte prosjekter       3 232  3 210  3 981               

Totalsum investeringsutgifter        311 821   272 169   453 139      

 

*Prosjekter som løper og ikke har en konkret slutt. Flere av disse prosjekter er summen av flere delprosjekter med planer for hvilke 

investeringer som skal prioriteres innenfor årlige budsjetter.  

**) Det er en differanse mellom samlede aktiveringer i Note 10 og sum investeringsregnskap. Differansen er på 12 000 kr og anses 

ikke vesentlig. 

***) Avsluttede prosjekter i 2020. Kostnadsrammene som legges til grunn for disse er tidligere prinsipp med netto rammer 

eks.mva.
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12. Finansielle omløpsmidler 

I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i 

bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter følgende rammer: 

Rammer og faktiske plasseringer:  

Plassering pr. gruppe 

Strategiske 
investerings-

rammer (maks) 
Plassering 

% 2020 
Plassering 

% 2019 

Renteplasseringer (sertifikater og 
obligasjoner) 100 % 76,64 % 75,65 % 

Aksjefond 25 % 23,36 % 24,35 % 

 

Forvalter:     Beholdning  Beholdning  

1000 kr Avkastning 
Kjøp salg 
perioden 31.12.2020 31.12.2019 

C Worldwide Asset Management AS -3,01 % -18 020 0 18 580 
DNB Asset Management AS 6,03 % -20 000 113 977 126 355 
Arctic Fund Management 2,83 % 20 000 82 682 60 404 

Sum rentepapirer og aksjefond -8 680    196 659  205 339  

        
Overskuddslikviditet*       
Odin Forvaltning AS   84 282 82 636 
Fondsforvaltning AS    54 288 83 240 
KLP Kapitalforvaltning - FRN   95 910 93 773 
DNB FRN 20   163 827  160 747  
Sum overskuddslikviditet    398 307 420 396 

Sum finansielle omløpsmidler     594 966  625 738  

*I henhold til Ås kommunes finansreglement kan overskuddslikviditet plasseres i 

rentefond. Resterende overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. 
 
Beholdning pr. aktivaklasse: 

Andel rentepapirer 31.12.2020  31.12.2019  
Carnegie 0   18 580   
Rentepapirer DNB 75 024  81 528  
Arctic 75 701   55 237   

Sum rentepapirer 150 725 76,64 % 155 345 75,65 % 

Andel aksjefond      
Arctic 6 981  5 167  
DNB 38 953   44 827   

Sum aksjefond 45 934 23,36 % 49 994 24,35 % 

Sum rentepapirer og aksjefond 196 659   205 339   

 

 

  



24/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling - 20/00362-12 Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Ny behandling : Årsregnskap 2020 datert 19.4.2021

 Årsregnskap 2020 Ås kommune og konsolidert regnskap, 

versjon 19.4.2021 

24 

13. Langsiktig gjeld og avdrag 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 14-18. 

  2019 2020 

Betalte avdrag 76 632 82 684 

Avsatt minimumsavdrag 31.12 3 968 0 

Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler 80 600 82 684 

   

Balanseført avsatt minimumsavdrag  3 968 0 

   

Beregnet minimumsavdrag jfr forenklet modell: Konto  
Bokført Langsiktig Gjeld UB 2019 2.4x 3 602 705 

- Pensjon på konto 24x- UB 2019 240x 1 511 487 

- Startlån - UB 2019 24519160 180 192 

= Beregningsgrunnlag langsiktig gjeld 31.12.2019 (LG)  1 911 026 

Beregningsgrunnlag Anleggsmidler (AM) 31.12.2019 (224* + 227*)  2 256 492 

Bokførte avskrivninger 2020 (Avskr.)  96 841 

   
Beregnet minimumsavdrag forenklet modell 2020 
((LG/AM)*Avskr.)   82 015  
Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler i 2020   82 684  
   
Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder  31.12.2019 31.12.2020 

Startlån og formidlingslån  180 192   214 241  
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder  1 911 026   1 981 842  

Kommunens totale langsiktige gjeld eks. 
pensjonsforpliktelser  2 091 218   2 196 083  

Pensjonsforpliktelser inkl AGA  1 511 487   1 483 613  

Sum langsiktig gjeld  3 602 705   3 679 695  
Herav ubrukte lånemidler 238 612   185 566  

14. Endringer i regnskapsprinsipp 

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av 

endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot 

likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring 

av regnskapsprinsipp.    

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2020 av følgende poster: 

Beskrivelse (alle tall i 1000) År 31.12.2020 
Utbetalte feriepenger 1992 12 711 
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 129 
Påløpte renter 2002 699 
Varebeholdning 2001 661 
Kompensasjon for mva 2001 -3 480 
Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -8 588 
Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp  pr. 31.12.2019   2 132    
Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:   
Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.19 2 132 
Det er i for 2014 ikke bokført poster i regnskapet, som endrer saldoen 
på kontoen: 25800100 - Endring regnskapsprinsipp, fra 2011 til 2012   - 
Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.20 2 132 
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15. Regnskapsmessig mindreforbruk 

  

Regnskapsår Netto driftsresultat 

2020 - 5 087  
 

 

16. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 

Årsverk 

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret 2020 var 1200 årsverk, mot 1218 i 2019. 

Lønnsutgiftene må sees i sammenheng med mottatt refusjon av sykepenger. Refusjon 

av sykepenger bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og vil ikke redusere 

lønnsutgiftene direkte.     

Ytelser til ledende personer 2020 2019 
Kommunedirektøren  kr 1 274 425   kr 1 206 006  
Ordfører  kr 993 574   kr 1 117 551  
 

Godtgjørelse til revisor 

Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor i 

2020 utgjør kr 1 480 000. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon 

og diverse attestasjonsoppdrag. 

Forskuddstrekk: 

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.20 var kr 35 240 178 og skyldig 

forskuddstrekk for termin 6 pr. 31.12.20 var kr 28 212 938. 

 

17. Utgiftsført estimert tap på krav 

Beskrivelse 2020 2019 

Samlet utlån 31.12.2020 154 517 154 611 
      

Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12 *) 5 170 5 170 
      

Usikre krav:     

Fordringer som er vurdert usikre 538 3 417 

Fordringer som lagtidsovervåkes 4 544 3 538 

Sum usikre krav 5 082 6 955 

      

Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:     

 + Avsetninger / -  tilbakeføing av avsetninger tidligere år 0 -10 100 

Faktisk tapsføringer 1 138 793 

Totale utgifter belastet drift - og investeringsregnskapet  1 138 -9 307 

*) Avsetningen fra 2019 videreføres og det blir ikke gjort ytterlige avsetninger i 2020. 
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Kommunen har vurdert å ikke justere avsatt til tap på fordringer for 2020, selv om 
endringen viser en nedgang i usikre fordringer.  

 
Fra 01.01.2020 har Lindorff Låneadministrasjon overtatt forvaltningen av kommunens 
startlån og sosiale lån. Med det har man oppnådd en tettere oppfølging av lånemassen 

i sin helhet. 
 

Pr. 31.12.20 har kommunen udekkede fordringer av nyere dato på kr 540 000. Det 
vurderes som lite sannsynlig at disse ikke vil bli dekket. Av disse er to saker direkte 
knyttet til lav likviditet pga. Covid-19, totalt kr 270 000. 

 
Kommunen har en konkurssak, kr 40 700, som ved salg av eiendom sannsynlig vil bli 

dekket. En byggesak på kr 40 000 er påklaget, og står foreløpig uavklart.  
Resten av beløpet skriver seg fra flere dødsbo uten foreløpig skifte og kunder med 

tidligere dårlig betalingsevne. 
 

18. Leasing 

Ås kommune har ingen finansielle leasingavtaler. 

 

19. Betingede forhold og hendelser etter balansedato 

Stevning fra Statnett AS. 

Ås kommune er stevnet av Statnett AS som gjelder klage på eiendomsskatt. 

Kommunen vant saken i tingretten. Statnett har anket saken til lagmannsretten. 

Tune Graveservice AS 

Ås kommune har mottatt en kreditnota fra Tune Graveservice i 2018 på kr 5 334 000. 

Kreditnotaen er gjort til kortsiktig lån i 2019. Restlån pr. 31.12.2020 er på  

kr 2 470 000. Tune har fått 6 mnd. avdragsfrihet fra 24.3.2020. 

 

Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) 

Ås kommune er en av eierne i Follo lokalmedisinske senter som er under avvikling. Det 

er inngått en avtale mellom Follo LMS og Nordre Follo kommune om fordeling av 

kostnadene i 2020. Det er ennå ikke avklart hvordan denne fordelingen blir.  
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20. Gebyrer selvkosttjenester, etterkalkyle 2020 
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Samlet etterkalkyle 2020 

Tall i hele kroner 
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6. Vedlegg 
1. Detaljert driftsregnskap per tjenesteområde 
Beskrivelse Regnskap 

2020 
Rev.budsjett 

2020 
Budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 
0 Lønn og sosiale utgifter 107 545 110 388 106 855 109 380 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 4 774 5 402 5 201 5 023 
3 Kjøp fra andre 89 442 91 669 86 307 87 588 
4 Overføringer til andre 14 172 240 30 
5 Finansutgifter 688 688 654 825 
6 Salgsinntekter -16 330 -15 594 -19 094 -18 244 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -10 889 -9 278 -8 087 -11 380 
71 Sykepengerefusjon -9 601 -8 092 -305 -8 315 
72 Moms.komp.inntekter -626 -705 -705 -597 
8 Overføringer fra andre -2 -2 0 -6 
9 Finansinntekter -105 -80 0 -76 

01 Barnehage 164 911 174 568 171 066 164 228 

0 Lønn og sosiale utgifter 254 189 251 549 252 924 255 605 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 20 516 21 092 20 762 23 820 
3 Kjøp fra andre 11 779 10 110 6 610 14 859 
4 Overføringer til andre 180 1 430 9 438 99 
5 Finansutgifter 8 904 8 901 2 797 4 817 
6 Salgsinntekter -18 837 -19 680 -23 180 -23 291 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -19 690 -18 738 -16 702 -17 021 
71 Sykepengerefusjon -13 828 -11 504 -3 633 -10 038 
72 Moms.komp.inntekter -2 457 -1 802 -1 802 -2 524 
8 Overføringer fra andre -2 437 -4 586 -4 200 -2 374 
9 Finansinntekter -1 501 -1 144 -600 -622 

02 Grunnskoleopplæring 236 818 235 628 242 414 243 331 

0 Lønn og sosiale utgifter 26 300 26 444 27 789 27 585 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 7 136 7 026 7 134 8 960 
3 Kjøp fra andre 844 2 631 4 031 1 924 
4 Overføringer til andre 10 007 10 796 10 041 10 215 
5 Finansutgifter 5 389 5 348 1 362 3 091 
6 Salgsinntekter -6 399 -7 730 -8 288 -9 278 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -6 912 -9 262 -6 082 -4 004 
71 Sykepengerefusjon -475 -406 -181 -955 
72 Moms.komp.inntekter -820 -524 -524 -1 101 
8 Overføringer fra andre -1 980 -161 0 -1 063 
9 Finansinntekter -806 -786 -1 739 -146 

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester 32 284 33 378 33 543 35 227 

0 Lønn og sosiale utgifter 37 870 40 095 39 322 40 020 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 15 509 17 877 17 104 18 224 
3 Kjøp fra andre 27 773 22 752 19 202 17 548 
4 Overføringer til andre 163 -621 555 329 
5 Finansutgifter 5 355 3 030 337 3 605 
6 Salgsinntekter -1 633 -1 547 -697 -2 182 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -9 151 -11 246 -10 353 -10 776 
71 Sykepengerefusjon -2 993 -2 389 -500 -1 956 
72 Moms.komp.inntekter -758 -162 -162 -785 
8 Overføringer fra andre 0 0 0 -13 
9 Finansinntekter -3 548 -3 908 -2 000 -4 568 

04 Kommunehelse 68 587 63 882 62 808 59 445 

0 Lønn og sosiale utgifter 25 950 26 431 26 984 23 137 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 5 511 5 846 6 717 9 617 
3 Kjøp fra andre 7 971 6 879 5 775 16 363 
4 Overføringer til andre 957 210 350 1 455 
5 Finansutgifter 792 688 56 1 104 
6 Salgsinntekter 0 0 0 0 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -4 358 -4 100 -4 300 -5 892 
71 Sykepengerefusjon -874 -730 0 -1 046 
72 Moms.komp.inntekter -419 -125 -296 -1 179 
9 Finansinntekter -1 046 -1 000 0 0 

05 Barnevern 34 484 34 099 35 286 43 561 
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Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

0 Lønn og sosiale utgifter 25 881 26 703 26 101 27 213 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 2 525 2 390 2 316 2 894 
3 Kjøp fra andre 2 569 2 470 2 580 3 138 
4 Overføringer til andre 25 796 24 036 21 600 25 184 
5 Finansutgifter 4 728 7 228 5 850 6 028 
6 Salgsinntekter -729 -673 -405 -893 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -5 058 -5 209 -4 120 -5 356 
71 Sykepengerefusjon -1 013 -864 -569 -593 
72 Moms.komp.inntekter -164 -100 -100 -219 
8 Overføringer fra andre -411 -12 0 -3 534 
9 Finansinntekter -5 473 -8 627 -5 680 -3 585 

06 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 48 652 47 342 47 573 50 276 

0 Lønn og sosiale utgifter 166 694 166 834 169 399 171 327 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 9 654 9 941 9 816 13 156 
3 Kjøp fra andre 19 184 18 264 12 265 11 383 
4 Overføringer til andre 23 1 141 485 49 
5 Finansutgifter 1 131 1 264 342 2 185 
6 Salgsinntekter -3 812 -4 192 -4 192 -4 239 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -35 001 -34 195 -31 445 -34 183 
71 Sykepengerefusjon -7 694 -6 926 -2 769 -7 255 
72 Moms.komp.inntekter -1 170 -701 -696 -1 149 
8 Overføringer fra andre -22 0 0 -33 
9 Finansinntekter -600 -697 -97 -114 

07 Tjenester til hjemmeboende 148 387 150 733 153 108 151 127 

0 Lønn og sosiale utgifter 170 408 177 230 173 467 193 019 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 20 141 16 381 15 770 18 129 
3 Kjøp fra andre 330 614 7 613 8 806 
4 Overføringer til andre 6 554 -375 8 
5 Finansutgifter 1 244 1 244 1 588 1 648 
6 Salgsinntekter -22 993 -23 088 -26 088 -25 482 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -108 -85 -85 -3 
71 Sykepengerefusjon -6 796 -6 068 -2 515 -7 801 
72 Moms.komp.inntekter -3 418 -2 019 -2 019 -2 786 
8 Overføringer fra andre -57 0 0 -33 
9 Finansinntekter 0 0 0 -9 

08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 158 757 164 762 167 356 185 497 

0 Lønn og sosiale utgifter 20 438 21 304 22 600 22 631 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 8 213 6 820 7 556 10 034 
3 Kjøp fra andre 1 920 1 944 1 834 2 000 
4 Overføringer til andre 228 -44 -44 603 
5 Finansutgifter 5 840 3 590 1 268 2 457 
6 Salgsinntekter -12 025 -10 970 -10 903 -12 441 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -8 717 -8 848 -7 346 -8 888 
71 Sykepengerefusjon -885 -840 -50 -601 
72 Moms.komp.inntekter -1 050 -265 -265 -1 133 
8 Overføringer fra andre -4 0 0 0 
9 Finansinntekter -660 -1 906 -1 496 -347 

09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 13 299 10 785 13 155 14 314 

0 Lønn og sosiale utgifter 48 273 50 899 52 661 52 606 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 21 762 12 871 19 474 17 571 
3 Kjøp fra andre 18 684 22 307 9 964 9 915 
4 Overføringer til andre 939 797 443 406 
5 Finansutgifter 7 088 7 079 7 066 7 335 
6 Salgsinntekter -2 068 -1 287 -1 287 -1 948 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -6 201 -3 246 -2 286 -2 927 
71 Sykepengerefusjon -1 184 -2 198 -1 173 -1 202 
72 Moms.komp.inntekter -2 939 -539 -1 505 -2 905 
8 Overføringer fra andre 2 0 0 2 
9 Finansinntekter -36 0 0 -46 

10 Administrasjon og styring 84 321 86 683 83 357 78 804 
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Beskrivelse Regnskap 
2020 

Rev.budsjett 
2020 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

0 Lønn og sosiale utgifter 48 125 49 816 49 387 48 821 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 75 940 80 670 60 260 85 327 
3 Kjøp fra andre 0 0 0 78 
4 Overføringer til andre 600 0 -1 110 230 
5 Finansutgifter 68 752 68 752 49 823 53 939 
6 Salgsinntekter -20 151 -21 496 -21 325 -20 258 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -8 575 -7 500 -165 -3 941 
71 Sykepengerefusjon -2 417 -2 034 -1 173 -2 341 
72 Moms.komp.inntekter -13 247 -14 842 -8 292 -13 861 
9 Finansinntekter -700 -1 146 0 -2 483 

11 Eiendomsforvaltning og utleie 148 326 152 219 127 405 145 511 

0 Lønn og sosiale utgifter 4 376 3 991 4 073 4 727 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 14 445 13 552 13 534 16 706 
3 Kjøp fra andre 0 0 0 1 
4 Overføringer til andre 7 0 0 0 
5 Finansutgifter 5 504 5 503 4 714 4 893 
6 Salgsinntekter -773 -400 -400 -731 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -635 -500 -750 -274 
71 Sykepengerefusjon -46 -41 0 -4 
72 Moms.komp.inntekter -2 768 -1 338 -1 338 -3 409 
8 Overføringer fra andre 2 0 0 0 
9 Finansinntekter -9 0 0 -613 

12 Samferdsel 20 102 20 767 19 833 21 297 

3 Kjøp fra andre 16 769 16 771 15 771 15 708 
5 Finansutgifter 0 0 311 0 
6 Salgsinntekter -2 345 -2 722 -3 033 -2 417 
9 Finansinntekter 0 0 0 0 

13 Brann og ulykkesvern 14 425 14 049 13 049 13 291 

0 Lønn og sosiale utgifter 12 096 12 697 13 174 12 374 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 8 426 11 599 11 949 12 026 
3 Kjøp fra andre 48 525 49 111 43 809 44 530 
4 Overføringer til andre 861 0 0 893 
5 Finansutgifter 11 610 11 536 11 243 14 364 
6 Salgsinntekter -67 454 -71 899 -71 731 -73 291 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -3 656 -2 802 -1 551 -4 760 
71 Sykepengerefusjon -391 -343 -410 -363 
72 Moms.komp.inntekter -98 -100 -100 -273 
8 Overføringer fra andre -1 057 -1 057 0 -1 351 
9 Finansinntekter -8 373 -8 373 -5 823 -3 165 

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester 489 369 560 984 

0 Lønn og sosiale utgifter -1 706 -6 374 -28 787 -15 158 
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 1 045 319 319 5 269 
3 Kjøp fra andre 55 0 5 000 127 
4 Overføringer til andre 6 703 13 249 18 252 -2 617 
5 Finansutgifter 151 270 152 527 119 979 126 362 
6 Salgsinntekter -445 0 0 -2 672 
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -7 630 -8 420 -8 237 -8 778 
71 Sykepengerefusjon 2 900 0 0 -188 
72 Moms.komp.inntekter -52 -26 -26 113 
8 Overføringer fra andre -1 180 554 -1 182 071 -1 168 244 -1 144 585 
9 Finansinntekter -145 428 -158 469 -108 770 -164 766 

15 Felles inntekter og utgifter -1 173 842 -1 189 264 -1 170 514 -1 206 893 

     

Totalsum 0 0 0 0 
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2. Detaljert balanse per 31.12.2020 

Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

21000000 Kasse - Turkasse akt. 1 Moer -1503.78.70169 3  3  3  

21000100 Kasse -  Familie/nettverksteam 1506.06.19910 8  1  6  

21000120 Kasse - Amb Ungdoms Team - 1506.21.86590 1  0  0  

21000160 Kontantkasse Økonomi -1503.88.04577 3  0  2  

21000300 Kasse - 37 - Moer Sykehjem 2  2  2  

21000301 Kasse - 45 - Moer egenandel Taxi - 1503.77.00719 5  7  9  

21000302 Kasse - Demensomsorgen adm -1506.22.65407 9  14  10  

21000303 Kasse - Tunvn. 9, avd. 1C - 1503.82.67881 4  0  -3  

21000304 Kasse - Tunvn. 9, dagavd. - 1503.97.94923 5  5  -0  

21000305 Kasse - Tunvn. 9, avd. 1AB - 1503.97.94729 5  5  1  

21000306 Kasse - Tunvn. 9, avd. 2AB - 1503.97.94761 5  5  4  

21000307 Kasse - Tunvn. 5 - 1503.97.94966 10  10  3  

21000308 Kasse - Tunvn. 9 - Aktivitør - 1506.17.11640 5  5  0  

21000310 Kasse - 50 - Kajaveien - 1503.77.29601 7  7  7  

21000319 Kasse - Enslige mindreårige 3  3  3  

21000320 Kasse - 42 - Solfallsvn. Liavn.- 1506.19.93506 8  8  0  

21000321 Kasse - Solfallsvn. SFO 1  1  1  

21000322 Kasse - 47 - Fjellveien - 1503.77.60746 10  5  4  

21000325 Kasse - 41 - Tunveien 1 - 1503.77.60657 7  7  7  

21000330 Kasse - 46 - Ljungbyveien 1503.89.99785 4  4  4  

21000335 Kasse - 34 - Dr.Sødringsvei - 1503.77.15228 4  4  4  

21000340 Kasse - 40 - Voksenopplæring - 1503.77.15163 7  7  7  

21000345 Kasse - 51 - Dagtilb. for funk.hem. -1503.81.24924 5  5  3  

21000350 Kasse - 43 - Sosioalkontoret 1  1  1  

21000360 Kasse - Barnevernet 1  1  1  

21000370 Kasse - 48 - Psykiatrisk dagsenter - 1503.77.60630 6  6  6  

21000380 Kasse - Kantine Moer 7  17  34  

21000410 Kasse - Nordby Bad 1  1  1  

21000420 Kasse - Midtgard (kiosk) 1  1  1  

21000430 Kasse - Rudolf (kiosk) 1  1  1  

21000450 Kasse - Kulturhuset 1  1  1  

21000460 Kasse - Oppvekst og kultur - 1503.98.28011 3  3  3  

21000470 Kasse - SLT koordinator - 1506.12.39151 5  5  5  

21020000 DnB Drift - 1654.07.99605 183 286  29 747  121 883  

21020010 DnB Drift - 1654.07.99605 - AL -139 614  0  0  

21020110 DnB NOR, OCR Agresso - 5082.08.53846 9 820  25 049  23 927  

21020300 DnB NOR, Bjørnebekk - 1644.34.54466 -0  148  146  

21020310 DnB NOR, Sosio - 1503.03.07248 1 585  1 565  2 064  

21020320 DnB NOR, Biblioteket - 1503.03.07256 1 129  1 016  856  

21020330 DnB, Barnevernet - 1503.29.85650 373  342  761  

21020400 DnB NOR, Høyrente - 1503.19.37717 759  750  737  

21020430 Spydeberg Spb. Særvilk.- 1135.05.65614 -0  20 299  19 888  

21020450 DnB NOR, Startlån - 1644.15.40276 48 714  30 153  11 741  

21020510 DnB, Kultur prosjekt 1503.80.48365 12  12  12  

21020520 DnB, Studentoverflytting - 1503.90.38150 62  163  39  

21020600 DnB, Parkering - 1503.55.06052 863  733  657  

21020991 DnB Nor Gavekonto dementomsorgen 1503.27.46788 64  93  62  

21020992 DnB Nor Gavekonto hjemmetjenesten 1503.27.46796 142  125  115  

21020993 DnB Nor Gavekonto aktivitetssenter 1503.27.46826 14  14  16  

21020994 Sparebank 1 (Rygge-Våler) 0  687  56 467  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

21020997 
DNB NOR, Gavekonto utstyr elever Nordby og Solberg 
skole 1654.60.30818 38  38  37  

21020998 DnB NOR Gavekonto pleie og omsorg - 1654.63.17122 163  158  145  

21020999 
DnB NOR Gavekonto høstfest pleie og omsorg - 
1654.51.03463 109  107  106  

21098000 DnB NOR, Skattetrekk - 1654.09.50664 35 240  28 660  26 963  

210 Bankinnskudd og kontanter 142 905  140 002  266 747  

     
21105000 DNB Likviditet 163 827  160 748  106 457  

21105010 Fondsforvaltning AS - Plus likviditet 54 288  83 241  133 282  

21105020 KLP Kapitalforvaltning - FRN 95 910  93 774  91 153  

21105030 ODIN Forvaltning AS 84 283  82 637  0  

21110100 Aktiv kapitalforv. - Carnegie 0  18 580  17 531  

21110200 Aktiv kapitalforv. - DNB 113 977  126 355  131 216  

21110500 Aktiv kapitalforv. - Arctic 82 682  60 404  37 356  

211 Obligasjoner (omløpsmidler) 594 966  625 738  516 995  

     
21375000 Kundefordring/Agresso 18 137  22 094  24 670  

21375010 Avsetning tap på fordringer -5 170  -5 170  -5 170  

213 Kundefordringer 12 967  16 924  19 500  

     
21310015 Refusjon feriepenger av sykepenger 1 865  2 196  2 807  

21310016 Refusjon sykepenger - AL 4 364  0  0  

21310017 Refusjon feriepenger av sykepenger - AL 976  0  0  

21314200 Oppgjørskonto mva VAR-sektor 955  0  0  

21314400 Oppgjørskonto mva momskomp. 14 361  22 785  12 527  

21366320 Strøm 179  55  39  

21375002 Forskudd lønn - AL 158  0  0  

21375101 Uidentifiserte innbet. fakt. 0  -2  85  

21375410 Sikringsbeløp - Bergen Energi 14 008  14 008  14 008  

21375732 Ressurskrevende brukere 29 145  30 240  32 642  

21375801 Julebord 0  10  -8  

21375850 Fordring mellom år 14 826  22 122  29 165  

21399002 Forskudd lønn -68  0  188  

21399011 Interimskonto mottatte sykepener - AL 6 035  0  0  

21399430 Refusjonskrav sykepenger 5 182  8 434  11 472  

21399435 Interimskonto mottatte sykepenger -7 993  0  -5 128  

216 Andre kortsiktige fordringer 83 991  99 848  97 796  

     
21914110 Arb.g.avgift av premieavvik KLP 414  2 369  2 490  

21914120 Arb.g.avgift av premieavvik SPK -0  326  0  

21941100 Premieavvik KLP fellesordningen 1 740  14 346  14 066  

21941110 Premieavvik KLP sykepleierordningen 1 104  2 277  3 399  

21941115 Premieavvik KLP folkevalgte 119  179  196  

21941116 Premieavvik KLP ordførerordning -27  -4  1  

21941120 Premieavvik SPK 0  2 313  0  

219 Premieavvik 3 349  21 806  20 152  

     

21 Sum omløpsmidler 838 178  904 318  921 190  

     
22041100 Pensjonsmidler KLP fellesordning 1 127 984  1 030 003  984 891  

22041110 Pensjonsmidler KLP sykepleiere 165 151  147 458  139 610  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

22041115 Pensjonsmidler KLP folkevalgte 5 016  4 867  4 938  

22041116 Pensjonsmidler KLP ordførerordning 1 043  805  983  

22041120 Pensjonsmidler SPK 184 885  189 050  161 930  

220 Pensjonsmidler 1 484 080  1 372 182  1 292 352  

     
22141000 Egenkapitalinnskudd Klp 34 400  31 544  28 642  

22141100 Egenkapitaltilskudd KLP Folkevalgte 8  6  4  

22170000 Andeler i A/L Ås Boligbyggelag 1  2  2  

22170010 Andeler i Studentsamskipnaden 1  1  1  

22170020 Andeler i A/L Foreningen Norden Hus 1  1  1  

22170030 Andeler i A/L Liahøy 40  40  40  

22170040 Andeler i A/L Biblioteksentralen 3  3  3  

22170050 Aksjer i Follo Futura AS 1 084  1 084  1 084  

22170060 Aksjer i Åspro arbeid og kompetanse AS 54  54  54  

22170090 Andeler i Sollia Borettslag 2 016  2 016  2 016  

22170110 Aksjer i Alarmsentral Brann Øst 0  0  85  

22170120 Andler i Solfall Borettslag 5  40  0  

22170200 Aksjer i Myrveien 16 17 307  17 307  17 307  

221 Aksjer og andeler (anleggsmidler) 54 919  52 097  49 239  

     
22275700 Sosiallån 0  288  117  

22275800 Etableringslån 0  48  56  

22275850 Startlån 0  154 274  155 350  

22275880 Lindorff utlån 22 298  0  0  

22275881 Lindorff IB 2020 153 861  0  0  

22275890 Lindorff innbetaling lån -21 642  0  0  

222 Utlån (anleggsmidler) 154 517  154 611  155 522  

     
22450010 EDB-utstyr, kont.mask o.l. avskrives over 5 år 59 056  60 426  49 595  

22450011 Akk. Avskrivn EDB, kont.mask 5 år -28 447  -23 770  -22 676  

22450020 Maskiner, inventar, utstyr avskrives over 10 år 169 277  160 039  197 990  

22450021 Akk. Avskrivn inventar utstyr 10 år -60 648  -62 337  -49 725  

22450030 Brannbiler, avskrives over 20 år. 0  0  50  

224 Utstyr, maskiner og transportmidler 139 237  134 358  175 234  

     
22750010 Faste eiendommer og anlegg 20 år 35 768  23 797  14 511  

22750011 Akk. Avskrivn. Faste eiendommer og anlegg 20 år -7 183  -7 869  -7 354  

22750020 Boliger, skoler, barnehager o.l. avskrives over 40 år 2 897 270  2 641 229  2 274 514  

22750021 Akk. Avskrivn. Boliger, skoler, Bhg o.l. 40 år -656 619  -588 554  -522 071  

22750030 Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. avskrives over 50 år 2 688  2 688  2 688  

22750031 Akk. Avskrivn. Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. 50 år -975  -922  -868  

22750040 Tomter/ikke avskr.bar 51 766  51 766  56 034  

227 Faste eiendommer og anlegg 2 322 714  2 122 134  1 817 454  

     

22 Sum anleggsmidler 4 155 468  3 835 383  3 489 802  

     

23214020 Skylding påleggstrekk -135  0  0  

23214025 Arb.g.avg. av feriepenger dette år -8 381  -11 449  -10 724  

23214100 Utgående mva 0  0  0  

23214220 AGA feriepenger inneværende år - AL -3 049  0  0  

23214500 Oppgjørskonto mva VAR-sektor 0  -506  -3 413  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

23214600 Skyldig forskuddstrekk -28 213  -28 442  -26 100  

23214700 Påleggstrekk - skatt -35  -96  -68  

23214800 Skyldig arbeidsgiveravgift -13 364  -15 934  -14 740  

23250010 Netto lønn ansatt 0  -26  0  

23250020 Fagforeningstrekk -68  -9  -12  

23250060 Inkassotrekk -13  0  0  

23275020 Feriepengeavsetning dette år -59 438  -81 199  -76 058  

23275822 Utbetaling av feriepenger i ferieåret - AL -21 625  0  0  

23299310 Negativ lønn -2  0  25  

23299500 Interimskonto mellom år -16 560  -27 879  -55 168  

23299540 Depositum nøkler skoler Åsgård skole -2  -2  -2  

23299541 Depositum nøkler - Brønnerud skole -1  -1  -1  

23299550 Depositum nøkler Ås u-skole -7  -7  -7  

23299551 Depositum nøkler bolig og eiendom -18  -18  -18  

23299560 Påløpte renter -3 385  -9 465  -6 984  

23299565 Påløpte avdrag 0  -3 968  -4 320  

23299570 Øresavrunding 0  -0  0  

23299590 Kaffepenger ansatte økonomi -13  -13  -9  

232 Annen kortsiktig gjeld -154 307  -179 013  -197 599  

     
23299000 Leverandørreskontro -47 351  -50 373  -63 037  

235 Leverandørgjeld -47 351  -50 373  -63 037  

     
23914120 Arb.g.avgift av premieavvik (negativt) -21  0  -100  

23941120 Premieavvik Statens pensjonskasse (neg) -148  0  -706  

239 Premieavvik -169  0  -805  

     

23 Sum kortsiktig gjeld -201 827  -229 386  -261 442  

  0  0  0  

24014100 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP fellesordn 0  -11 795  -8 293  

24014110 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP sykepleiere 0  908  1 391  

24014115 Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl KLP folkevalgte 0  164  171  

24014116 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP ordfører 0  -15  -20  

24014120 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. SPK -4 122  -6 477  -9 687  

24041100 Pensjonsforpliktelse KLP fellesordning -1 117 918  -1 113 653  -1 043 704  

24041110 Pensjonsforpliktelse KLP sykepleiere -142 639  -141 021  -129 744  

24041115 Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte -3 556  -3 702  -3 727  

24041116 Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte ordførerordning -1 255  -912  -1 122  

24041120 Pensjonsforpliktelse SPK -214 122  -234 985  -230 635  

240 Pensjonsforpliktelse -1 483 613  -1 511 487  -1 425 370  

     
24100100 Obligasjonslån -300 000  0  0  

241 Obligasjonslån -300 000  0  0  

     
24320100 Sertifikatlån -950 000  -950 000  -1 250 000  

24320200 Obligasjonslån 0  -300 000  0  

243 Sertifikatlån -950 000  -1 250 000  -1 250 000  

     
24519110 Egne lån Husbanken -1 346  -1 935  -2 522  

24519160 Startlån -214 241  -180 192  -155 712  

24531000 Kreditforetak og finansieringsselskap -730 496  -663 059  -593 424  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

24531195 Minimumsavdrag 0  3 968  4 320  

245 Gjeld til kredittinstitusjoner -946 083  -841 218  -747 338  

     

24 Sum langsiktig gjeld -3 679 695  -3 602 705  -3 422 708  

  0  0  0  

25150105 Bjørnebekk -3 746  -4 446  -4 446  

25150109 Dirftsfond Eiendom (tidl. Bjørneb.-bebo) -1 262  0  0  

25150120 Kompetansehjulet Follo 0  0  0  

25150121 Kompetanseløftet - HS -2 484  -2 351  -521  

25150130 Personal og organisasjon -455  -455  -455  

25150131 Organisasjon og personal 0  0  -41  

25150140 Plan og utvikling -1 151  -2 128  -2 098  

25150202 PPS - 2511 -18  -18  -18  

25150203 PVT - PPS - 2512 -2 348  -1 529  -729  

25150205 PPS-2514. 10% midler barnehage -17  -17  -17  

25150212 Barn, unge og familier -197  0  0  

25150213 2425 Psykiatrimidler -70  -70  -70  

25150214 VO fremmedspråk -401  -401  -401  

25150216 Morsmålsundervisning / N2 -56  -56  -56  

25150222 Skjønnsmidler b.hage - 2070 -557  -557  -557  

25150231 Solbergtunet barnehage -268  -193  -193  

25150235 Sagalund barnehage -25  -25  -25  

25150236 Søråsteigen barnehage -18  -98  -18  

25150239 Tunveien barnehage -94  -92  -25  

25150240 Brønnerud skole -247  -479  -98  

25150241 Rustad skole -163  -163  -140  

25150242 Kroer skole -59  -59  -40  

25150243 Nordby skole -409  -373  -461  

25150245 Solberg skole -157  -155  -133  

25150246 Åsgård skole -175  -175  -161  

25150247 Ås uskole -972  -644  -321  

25150248 Nordbytun u-skole -127  -127  -102  

25150249 Åsgård skole - NAFO-midler prosjekt 20613 -30  -30  -30  

25150256 SFO - Rustad -19  -19  -19  

25150271 Sjøskogen skole -441  -441  -420  

25150302 Voksenopplæring -602  -216  -216  

25150303 Folkehelse og frivillighet -3 638  -1 017  -239  

25150304 Frivillighetssentral 1430 -124  -124  -150  

25150305 Sorggruppe - frivillighetssentralen -5  -5  -5  

25150306 Moer Bundet deiftsfond -319  -319  -319  

25150307 Psykiatri -122  0  -269  

25150310 Helsestasjonen -3 942  -3 094  -4 433  

25150311 NAV (gml rusmiddelplan og -arbeid) -1 261  -577  -342  

25150316 Ungdomspatrulje -20  -20  -20  

25150318 Rekrutteringsplan -403  -403  -403  

25150319 Miljøarbeidertjenesten -140  -140  -140  

25150320 Barnevern -769  -1 081  -35  

25150321 Hjemmetjenester -90  -90  -201  

25150400 Utbedringstilskudd -514  -2 414  -382  

25150405 Landbrukskontoret -1 234  -659  -449  

25150406 Miljøfond landbrukskontoret -21  -21  -99  

25150410 FIKS -535  -352  -635  
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25150505 Flyktningebarn -667  -667  -667  

25150508 SLT-midler - 2080 -392  -392  -309  

25150509 Kulturskolen -5 227  -2 086  -1 214  

25150511 Fritidsklubb Rudolf/Midtgard -190  -170  -150  

25150512 Kulturhuset -711  -786  -146  

25150513 Fritidsklubb Midtgard -100  -100  -100  

25150515 Den kulturelle skolesekken -316  0  -274  

25150525 Kommunalteknikk - VIN -6 440  0  -1 119  

25150601 Vannfond - merinntekter 0  0  -346  

25150602 Kloakkfond -27 116  -31 852  -28 490  

25150603 Renovasjonsfond 0  -3 637  -6 271  

25150607 Byggegebyr - selvkost -7 208  -4 958  -4 538  

25150609 Pura -1 681  -1 014  -1 199  

25150610 Slam - selvkost -3 526  -3 103  -2 718  

25150613 Statens kartverk partskonto -250  -250  -250  

25150700 Gavefond pleie og omsorg -96  -96  -101  

25150701 Gavefond høstfest pleie og omsorg (Depuies) -88  -88  -88  

25150702 Gave gitt til utstyr til elever ved Solberg og Nordby skole -31  -31  -31  

25150703 Gavefond dementomsorgen -44  -44  -44  

25150704 Gavefond hjemmetjenesten -78  -78  -78  

25150705 Gavefond aktivitetssenter -18  -18  -18  

251 Bundne driftsfond -83 882  -75 006  -68 084  

     
25350130 Aktiv kapitalforvaltning -158 345  -158 345  -158 345  

25350140 Ubundet investeringsfond -42 202  -32 830  -8 196  

25350141 Fullfinansering investeringsprosjekter -18 500  -18 500  -18 500  

25350142 Kjøp av eiendom -21 879  -21 879  -21 879  

253 Ubundne investeringsfond -240 927  -231 555  -206 920  

     
25550101 Tilfluktsrom -270  -264  -259  

25550601 Grunneierbidrag infrastruktur -600  -600  0  

25550621 Tilskudd Brekkeveien Husbanken 0  0  -3 500  

25550710 Parkeringsfond -40  -40  -40  

25550910 Oppgjørskonto startlån -6 679  -6 679  -6 679  

255 Bundne investeringsfond -7 589  -7 584  -10 479  

     
25650000 Disposisjonsfond generelt -81 233  -110 043  -111 619  

25650008 Konsulenttjenester - 1300. K-sak 59/07 -150  -150  -150  

25650009 Rentebufferfond -5 000  -5 000  -5 000  

25650014 Viltfond -77  -77  -77  

25650015 Ungdommens K-styre -15  -15  -15  

25650017 Inntak lærlinger -1 000  -1 000  -1 000  

25650018 Etter/videreutdanning Lærere -1 000  -1 000  -1 000  

25650020 Integreringstilskudd flyktninger -127  -127  -127  

25650021 Finansierig investering 2011 jf HP -1 810  -1 810  -1 810  

25650130 Meravkastning kapitalforvaltning -19 425  -19 425  -19 425  

25650430 Overformynderiet -23  -23  -23  

25650600 Friluftsfond -232  -232  -232  

25650621 Vedlikeholdsfond -300  -300  -300  

25650622 Vedlikehold/rehabilitering ref k-sak 27.05.14 -7 500  -7 500  -9 900  

25650700 Tapsfond startlån -2 624  -2 624  -3 250  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

256 Disposisjonsfond -120 516  -149 326  -153 928  

     
25800100 Endring regnskapsprinsipp 2 132  2 132  2 132  

2580 Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen 
investering 2 132  2 132  2 132  

     
25950000 Årets mindreforbruk 0  25 021  -11 390  

25950 Regnskapsmessig mindreforbruk 0  25 021  -11 390  

     
25990000 Kapitalkonto -471 293  -278 174  -188 689  

25990150 Minimumsavdrag 0  352  -4 320  

25990175 Avdrag startlån 22 414  17 025  19 015  

25990180 Avdrag sosial lån post 92 91  114  158  

25990200 Bruk midler eksterne lån post 91 22 166  15 942  36 641  

25990250 Bruk av lån - innlån 224 236  136 524  235 167  

25990350 Kjøp aksjer andeler / EK-innsk.KLP -2 858  -2 944  -3 154  

25990360 Oppskr./nedskriving aksjer og andeler 36  85  37  

25990375 Utlån startlån post 52 -22 166  -15 942  -36 641  

25990380 Utlån sosiale lån post 52 -102  -286  -141  

25990390 Avdrag eksterne lån innlån -88 635  -86 472  -80 031  

25990500 Sum pensjonsforpliktelser -105 512  28 339  -61 450  

25990510 Pensjonsforpliktelse KLP -15 209  3 928  -7 459  

25990520 Pensjonsforpliktelse STP -19 052  -25 980  2 825  

25990600 Aktivering anlegg 224 -308 601  -355 284  -316 064  

25990601 Avskrivinger 227 23 408  20 160  13 186  

25990602 Avskrivinger 224 73 433  67 052  51 642  

25990621 Salg av anl.midler 227 6 301  4 269  62 713  

25990627 Aktivering anlegg 227 0  0  -1 611  

25990 Kapitalkonto -661 343  -471 293  -278 174  

     

25 Sum bokført egenkapital -1 112 124  -907 610  -726 842  

  0  0  0  

29100310 Husbanken til boligutber. 228  228  228  

29100325 Husbanken, startlån -75 699  -93 533  -107 591  

29100340 Husbanken, andre lån 5 465  5 465  5 465  

29100350 Lån - memoria 1 044 773  891 273  741 273  

29100395 Låneopptak -789 201  -564 821  -428 297  

29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler 185 566  238 612  211 078  

     
29200200 KLP sykepleiere 9 411  11 610  11 633  

29200300 SPK 13 749  17 547  15 422  

29200350 KLP Folkevalgte 171  266  287  

29200400 KLP fellesordning 57 665  76 487  70 856  

29200603 Memoria VAR - Vann -12 045  -6 522  0  

29200604 Memoria VAR - Renovasjon -559  0  0  

29200606 Memoria VAR - Regulering -3 290  -2 659  -2 895  

29200611 Memoria VAR - Oppmåling 0  -6 358  -5 938  

29200612 Memoria VAR - Feiing -405  -440  -529  

29200 Andre memoriakonti 64 698  89 932  88 836  

     
29999100 Motkonto memoria - lån og Husbanken -493 067  -475 233  -461 175  
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Konto Kontotekst 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 

29999350 Motkonto memoria -Innlån 307 501  236 621  250 097  

29999603 Motkonto memoria - Vann 12 045  6 522  0  

29999604 Motkonto memoria - Renovasjon 559  0  0  

29999606 Motkonto memoria - Regulering 3 290  2 659  2 895  

29999611 Motkonto memoria - Oppmåling 0  6 358  5 938  

29999612 Motkonto memoria - Feiing 405  440  529  

29999800 Fordelte pensjoner -80 997  -105 910  -98 198  

29999 Motkonto for memoriakontiene -250 264  -328 544  -299 914  

     

29 Sum memoriakonto 0  0  0  

     

TOTALSUM 0  0  0  
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Arkivsak-dok. 20/00202-13 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 11.05.2021 

PS 25/21 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 21/21 Protokoll Kontrollutvalget i Ås kommune 20.04.2021 (vedlagt) 
OS 22/21 Follo barnevernvakt Årsrapport 2020 (vedlagt) 
OS 23/21 Krise- og incestsenteret i Follo IKS Årsmelding 2020 (vedlagt) 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS Årsregnskap 2020 (vedlagt) 
OS 24/21 Øst 110-sentral IKS Årsmelding 2020 (vedlagt) 

Øst 110-sentral IKS Årsregnskap 2020 (vedlagt) 
OS 25/21 Follo brannvesen IKS Årsberetning 2020 (vedlagt) 

Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2020 (vedlagt) 
OS 26/21 Follo landbrukskontor Årsmelding 2020 (vedlagt) 
OS 27/21 Pasient og brukerombudet i OA Årsmelding 2020 (vedlagt) 
OS 28/21 PURA Årsmelding 2020 (vedlagt) 
OS 29/21 Behandlede saker 2021, pr 04.05.2021 (vedlagt) 
OS 30/21 Oversikt over saker til behandling 2021, pr 04.05.2021 (vedlagt) 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Dato: 20.04.2021 kl. 18:00 
Sted: Fjernmøte via Microsoft Teams 
Arkivsak: 20/00195 
  
Tilstede:  Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon Lars Henriksen (H) 

nestleder, Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap), Torill Horgen (FrP)  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

ingen 

  
Forfall:  Liv Marit Korslund (Sp). Forfall ble meldt rett før møtet. 
  
Andre: Emil Schmidt, økonomisjef (under sak 19) 
  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 

  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær, Vikus 
  
Diverse 
merknader: 

Det ble besluttet å gjøre opptak av møtet (4 voterende) 

 
 
Fjernmøte via Microsoft Teams, 20.04.2021 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./  Håkon Lars Henriksen/s./ 
Leder  Nestleder 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/21 20/00362-4 Ås kommune - Årsregnskap 2020 3 

20/21 21/00093-2 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen Plan- og 
byggesaksbehandling 

5 

21/21 
20/00202-
11 

Referat og orienteringer 7 

22/21 
20/00208-
11 

Eventuelt 9 
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19/21 Ås kommune - Årsregnskap 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 20.04.2021 19/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef Emil Schmidt redegjorde for årsregnskapet. 
 
Stedlig leder Steinar Neby redegjorde for revisors arbeid. Grunnet reviderte utgaver 
av årsregnskap og årsberetninger frem til revisors frist 15.april for avgivelse av 
revisjonsberetning, ble det avgitt en foreløpig revisjonsberetning med negativ 
konklusjon.  
 
 
Leder fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
«Saken utsettes med følgende merknader: 
 
1. Kontrollutvalget tar foreløpig revisjonsberetning datert 15.04.2021 til etterretning. 
2. Kontrollutvalget bemerker at Kommunedirektøren oversendte endelig korrigert 

årsregnskap og årsberetning for Ås kommune for regnskapsåret 2020 til revisor 
så sent som 20.04.2021. Dette er svært uheldig for den politiske 
saksbehandlingen, og vitner om at det er behov for endrete rutiner for behandling 
av årsregnskap og årsberetning. 

3. Saken behandles på nytt i ekstraordinært møte i kontrollutvalget 11.05.2021, og 
det forutsettes at revisor oversender endelig revisjonsberetning innen 
30.04.2021.» 

 
Votering 
Utsettelsesforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes med følgende merknader: 
 
1. Kontrollutvalget tar foreløpig revisjonsberetning datert 15.04.2021 til etterretning. 
2. Kontrollutvalget bemerker at Kommunedirektøren oversendte endelig korrigert 

årsregnskap og årsberetning for Ås kommune for regnskapsåret 2020 til revisor 
så sent som 20.04.2021. Dette er svært uheldig for den politiske 
saksbehandlingen, og vitner om at det er behov for endrete rutiner for behandling 
av årsregnskap og årsberetning. 
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3. Saken behandles på nytt i ekstraordinært møte i kontrollutvalget 11.05.2021, og 
det forutsettes at revisor oversender endelig revisjonsberetning innen 30.04.2021. 

 
[Lagre]  
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20/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen Plan- og 
byggesaksbehandling 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 20.04.2021 20/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen innen plan- og 

byggesaksbehandling, og forutsetter at planen legges til grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 

2. Kontrollutvalget forutsetter at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på inntil 
300 timer, med levering innen desember 2021. 

 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Even Tveter redegjorde for prosjektplanen. 
 
Leder fremmet følgende merknader/innspill til problemstillingene: 
 
1. Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på området? 
2. Foregår plan- og byggesaksbehandlingen i Ås kommune i tråd med gjeldende regelverk? 

a. Hva er saksbehandlingstid for ulike type saker, og omfang av oversittelse av 
saksbehandlingsfrister? 

b. Hvor mange klager avgjøres hos statsforvalteren, hvor ofte får klager medhold, og 
fører dette til endring av saksbehandlingspraksis i kommunen? 

c. I hvor stort omfang ligger saksbehandlers skjønn til grunn for vedtak, herunder 
saker som blir omgjort? 

d. Hvilken praksis har kommunen for nedtegning av opplysninger, jfr. 
forvaltningsloven § 11 d. i møte med tiltakshavere? 

3. Hvordan er kommunens dispensasjonspraksis? 
4. Hvilke rutiner og praksis har kommunen for identifisering av mulige interessekonflikter 

mellom saksbehandler og søker/tiltakshaver? 
5. Hva er de eventuelle økonomiske konsekvensene av omgjorte vedtak og tilbakebetaling 

av gebyrer ved fristoversittelse av lovpålagte saksbehandlingstider? 
 
 

Forvaltningsrevisor ville ta med innspillene i forbindelse med revidering av 
prosjektplanen. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen innen plan- og 

byggesaksbehandling, og forutsetter at planen legges til grunn for det videre 
prosjektarbeidet. 
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2. Kontrollutvalget forutsetter at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på inntil 
300 timer, med levering innen desember 2021. 

 
[Lagre]  
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21/21 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 20.04.2021 21/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 07/21 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020, saksprotokoll KST sak 20/21 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 14/21 Protokoll Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 
OS 15/21 Innkalling til møte 22. april 2021 i representantskapet i VKR 
OS 16/21 Innkalling: Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

(22.04.2021) 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ROKUS/Meetings/Details/230328  

OS 17/21 Kommunefakta Ås kommune 
https://www.ssb.no/kommunefakta/as  

OS 18/21 Demenskartet Ås kommune 
https://demenskartet.no/#3021  

OS 19/21 Behandlede saker 2021, pr 13.04.2021 
OS 20/21 Oversikt over saker til behandling 2021, pr 13.04.2021 

 

Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ønsker en orientering om Opplæring av lærlinger, 
praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov, til neste møte.» 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
Tilleggsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering om Opplæring av lærlinger, 

praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov, til neste møte. 
 

[Lagre]  
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22/21 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 20.04.2021 22/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
 
Fastsetting av neste møte 
Det ble besluttet å avholde et ekstramøte tirsdag 11.mai 2021 kl. 18, for behandling 
av følgende sak: 
 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 
 
Det vil bli undersøkt muligheten for å kunne avholde fysisk møte. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:35 
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Forord 

2020 vil gå inn i historien som et spesielt år for oss alle.   

1.januar «oppsto» Nordre Follo kommune og litt seinere «oppsto» Covid19. Begge deler          
har i stor grad preget året, også for Follo barnevernvakt. Det har vært nye rutiner og nye 
fagprogram å forholde seg til i Nordre Follo, og det har vært nasjonale og lokale 
smittevernregler å følge med på. Barneverntjenesten ble erklært som samfunnskritisk yrke da 
pandemien brøt ut, og har ikke blitt berørt av nedstenginger eller begrensinger av noe slag. 
Tvert i mot har det blitt lagt vekt på at det er viktigere enn noen gang og ha en døgntilgjengelig 
akuttberedskap for de mest sårbare barn og unge. Follo barnevernvakt har derfor hatt full drift 
gjennom hele pandemien.  

Når det gjelder aktiviteten vår  i det første året med pandemi, har den holdt seg relativt 

stabil sammenliknet med 2019.. 1 2019 ble det registrert 2578 henvendelser og 

aktiviteter, mens det i 2020 ble registrert 2614 hendelser.  Antall barn vi har vært i 

kontakt med var 762 i 2019, og 553 i 2020.  Det betyr at det har vært større aktivitet 

rundt hvert barn, og gjentatte henvendelser. Begrepet hendelser representerer ulike 

former for hendelser. Det kan dreie seg om enkeltstående henvendelser vakta tar imot 

pr. telefon og der saken avsluttes etter den ene samtalen. Det kan også dreie seg om 

registrering av oppfølgingsaktiviteter, som eksempelvis hjemmebesøk, kontrollbesøk, 

håndtering av akutt hendelse, krisehåndtering, råd, veiledning, samtaler og 

vergeoppdrag.  

Det samlede tallet på 2614 gir et gjennomsnitt på 7,2 hendelser og henvendelser pr. dag. 

Mange av disse har handlet om alvorlige situasjoner og omfattende bekymring for de 

barna dette gjelder. 

Hastesaker på barnevernlovens område setter forvaltningsretten, barnevernretten og 
grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper på spissen. I situasjoner av akutt karakter, og der 
det haster med å få gitt bistand, må de som jobber ved Follo barnevernvakt være særlig 
skjerpet. Kartlegging og vurderinger må foregå raskt og presist, og de barna situasjonene 
handler om skal sikres og gis god omsorg. Vurderingene må være klart forankret både i de 
faktiske hendelsene, i anerkjente faglige perspektiver og i gjeldende rett. De ansatte på 
barnevernvakten må i konkrete situasjoner, og i løpet av relativt kort tid, utføre et forsvarlig 
arbeid der hensynet til barnets beste står i forgrunnen. I enkelte situasjoner har 
barnevernvakten kun noen minutter på seg til å fatte avgjørelser som kan ha stor betydning 
for det enkelte barnet. 
 
Med dette som utgangspunkt er det åpenbart viktig og nødvendig stadig å jobbe med 
videreutvikling av tjenesten. Vi må ha en forsvarlig internkontroll med gode virkemidler for å 
kvalitetssikre arbeidet, og vi må sikre at vi utfører jobben vår til beste for de som har behov 
for tjenestene våre.  

Personalgruppa består av 16 fast ansatte i turnus, en leder i 100% dagtid og 5 vikarer i en 
vikarpool.  Vi er nå godt etablert i lokalene våre på Ski sykehus etter at vi måtte flytte ut av 
politihuset i Ski grunnet plassmangel der. I begynnelsen av juli 2018 flyttet vi, og vi er godt 
fornøyd med funksjonelle, tilpassede og trygge lokaler på Ski sykehus. Vi opplever at vi har 
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fått et tettere samarbeid med legevakt og AMK etter at vi flyttet hit. Vi har også fortsatt et 
godt samarbeid med politiet, og har formalisert dette i en avtale. 

Det er ikke bare strukturelle endringer vi blir beveget og påvirket av. Vi påvirkes også av en 
betydelig bevegelse på barnevernlovens område. Ny barnevernlov er under oppseiling, og 
det er allerede vedtatt og ikrafttrådte endringer i nåværende lov. Mye av arbeidet med ny 
lovgivning er forankret i NOU 2016:16 «Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse» og 
Prop. 169 L (2016-2017) om endringer i barnevernloven; «Bedre rettssikkerhet for barn og 
foreldre».  Endringene på barnevernlovens område har betydning for mange dimensjoner 
ved akuttarbeidet, og for vår virksomhet konkret. Vi må se med til dels nye øyne både på hva 
barnets perspektiv og barnets stemme impliserer, hva barnets posisjon handler om, hvordan 
vi skal ivareta foreldres posisjon, hvordan vi skal forholde oss til vår egen begrepsbruk og vår 
egen forståelse av innholdet i det arbeidet vi skal gjøre. Og i en tid hvor det skjer mye på 
dette området, med lovendringer på nasjonalt nivå og nye domsavgjørelser på internasjonalt 
nivå, kombinert med de endringer og den utvikling vi opplever internt, er det viktig å holde 
fast på det samfunnsoppdraget vi er satt til å utføre,  

jf. barnevernlovens formålsbestemmelse i Lov om barneverntjenester (barnevernloven – 
bvl.) § 1-1;   

Formålet med barnevernloven er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Follo barnevernvakt har en sentral rolle i vår regions realisering av barnevernlovens formål. 
Vårt beredskaps- og akuttarbeid skal være forsvarlig, og vi fortsetter med å utvikle oss i 
dette juridiske og faglige spenningsfeltet vi er en del av. Vi skal være en robust virksomhet 
som evner å vie barnet stemme konkret oppmerksomhet, og en virksomhet med 
prioriteringer som viser at vi legger grunnleggende vekt på hensynet til barnets beste. Dette 
fortsetter vi med, uavhengig av endringer og bevegelse rundt oss og internt.  

 

 

Ski, februar 2020. 

Eva Brænna, daglig leder.  
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1 Om Follo barnevernvakt 
Follo barnevernvakt er et interkommunalt samarbeidstiltak etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven – koml.) § 27.  Samarbeidet gjelder Follokommunene 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Nordre Follo kommune er i henhold 
til virksomhetens vedtekter vertskommune for virksomheten og er dessuten virksomhetens 
rettssubjekt utad. Nordre FolloNordre Follo kommune har arbeidsgiveransvaret for 
virksomhetens ansatte. Follo barnevernvakt administreres ved daglig leder. Virksomheten 
arbeider innenfor rammen av gjeldende rett og nedfelte vedtekter, og har eget budsjett og 
regnskap. 
 
Follo barnevernvakt har etter sin tilblivelse gjennomgått flere strukturendringer, fra en ren 
bakvaktsordning til den ordningen vi har pr. i dag, med betydelig innslag av tilstedevakter. 
Den siste endringen og utvidelsen ble effektuert 1.5.2017. Endringen innebar i hovedsak en 
utvidelse av åpningstider i helgene, med større vekt på tilstedevakt sammenlignet med 
tidligere helgestruktur. For å løse denne utvidelsen ble ny turnus vedtatt, og mannskapet på 
helg ble utvidet med til sammen 8 ansatte. Etter den siste utvidelsen har virksomheten 6,1 
årsverk fordelt på 16 faste stillinger i ulike prosentvise størrelser. I tillegg bør vi til enhver tid 
har 5-8 aktive tilkallingsvikarer. 
 
Beredskapen dekker et befolkningsgrunnlag på nærmere 141 000.  
 
Barnevernvaktens kjerneoppgave er å gi nødvendig sikkerhet, hjelp og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i situasjoner av akutt karakter, og der det haster med å gi bistand. 
Follo barnevernvakt yter en slik bistand på de tider av døgnet hvor kommunenes 
barneverntjenester holder stengt.  Åpningstider i vakten er: 
  
Mandag-torsdag: Tilstedevakt kl. 15.00 – 24.00 

Bakvakt kl. 00.00 – kl. 08.00 påfølgende dag 
Helg:     Tilstedevakt fredag kl. 15 – lørdag kl. 02.00 
   Bakvakt lørdag kl. 02.00 – kl. 15.00 
   Tilstedevakt lørdag kl. 15.00 – søndag kl.02.00 
   Bakvakt søndag kl.02.00 – kl. 15.00 
   Tilstedevakt søndag kl. 15.00 – 24.00 
   Bakvakt mandag kl. 00.00 – kl. 08.00.  
Helligdager:   Bemannet hele døgnet med tilstedevakt og bakvakt.  
 
Helgen deles i to ved at helgeteam 1 jobber fram til kl. 21.00 lørdag, og helgeteam 2 starter 
kl. 20.00 lørdag. På denne måten sikres en god overlapping mellom teamene.  
 
Barnevernvakten er fast bemannet med to ansatte pr. vakt, og disponerte fra 2007 til 
sommeren 2018 lokaler ved Follo politistasjon/ politihuset i Ski. Fra 2018 disponerer vi 
lokaler ved Ski sykehus. Vi har et utstrakt samarbeid med politiet, og er også tilgjengelig for 
andre samarbeidspartnere samt for privatpersoner som tar kontakt.  
 
Follo barnevernvakt arbeider daglig med å sikre realisering av sine kjerneverdier;  
 
Trygg - Tydelig - Tilgjengelig - Respekt - Til barnets beste. 
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Vi arbeider også stadig med å strekke oss etter vår egen visjon, om å være barnets trygghet 
når andre instanser holder stengt, og å være tilgjengelige med kvalifisert og forsvarlig 
bistand for barn og familier i akutte situasjoner.  
 

2 Oppgaver 
Barnevernvaktens kjerneoppgave er å gi nødvendig sikkerhet, hjelp og omsorg til barn og 
unge som opplever situasjoner av akutt karakter. Vårt ansvar er virksomt utenom 
barneverntjenestenes åpningstid, og i situasjoner der det haster med å få gitt bistand. 
Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt 
karakter som politiet jobber med. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med 
kontrolloppdrag. I tillegg er barnevernvakten tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere 
som trenger råd og veiledning i forhold til barn og unge og deres situasjon.  
 
Type saker: 

 Vold i nære relasjoner 

 Omsorgssvikt 

 Samværsproblematikk  

 Barn og unges destruktive eller 
selvdestruktive atferd  

 Kriminalitet 

 Rusproblematikk   

 Mobbing og vold 

 Familiekonflikter   

 Seksuelle overgrep  

 Andre akutte kriser  

Tiltak: 

 Råd og veiledning til barn, foreldre og andre involverte parter 

 Hjemmebesøk 

 Konfliktløsning 

 Utrykning sammen med politiet i krisesituasjoner 

 Kontrollbesøk i hjemmet 

 Psykologisk førstehjelp til barn i krisesituasjoner 

 Akuttplasseringer 

 Bistå ungdom ved politiavhør 
 

Arbeid med barn, ungdom og familier i akutte kriser 
Barnevernvakten jobber tett med barn og deres foresatte når det oppstår akutte situasjoner 
i familien. Så langt det er mulig, snakker barnevernvakten med de personene som er berørt 
av situasjonen. Vi er spesielt opptatt av å ivareta barnets rett til å bli hørt. Barnets rett til 
medvirkning i egen situasjon står sterkere enn noen sinne, og barnevernvakten er en sentral 
aktør for å få dette gjennomført. En av de nødvendige oppgavene i den forvaltningsmessige 
dimensjonen av en akutt situasjon, før eventuelt tiltak besluttes, er å samle tilstrekkelig 
informasjon om barnas og familiens oppfatning av hendelsene. Vi strekker oss for å legge til 
rette for at barna og familien får mulighet til selv å presentere eventuelle løsninger på den 
vanskelige situasjonen.  
 
Barnevernvakten skal til enhver tid legge avgjørende vekt på hva som er til barnets beste, jf. 
Grunnloven § 104 og FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) artikkel 3 
nr. 1. Det grunnleggende prinsippet om barnets beste er også nedfelt i bvl. § 4-1 første ledd, 
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der det presiseres at barnets beste på området for barnevernlovens oppgaver blant annet vil 
handle om å sikre barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.  
 
I mange situasjoner vil den konkrete oppgaven handle om å løse konflikter i hjemmet og 
bidra til midlertidige løsninger slik at familien fortsatt kan bo sammen. Andre ganger 
vurderer vi at det beste for det aktuelle barnet vil være en midlertidig utflytting etter 
samtykke fra foreldre og barn over 15 år, jf. bvl. § 4-6 første ledd. I vurderingen av hvor 
barnet skal flyttes midlertidig, bør også andre sentrale hensyn ivaretas, som barnets 
eventuelle behov for og mulighet til å opprettholde kontakt med familie, skole, 
fritidsaktiviteter og venner. Dette viser seg å være vanskelig å prioritere i de konkrete 
sakene, da vi er prisgitt den geografiske plasseringen av de tiltakene vi får tildelt fra Bufetat. 
Barnevernvakten arbeider målrettet for å få til bærende samhandling med barn og deres 
foresatte. Vi legger til rette for å lytte til barnet, gi barnet god og tilpasset informasjon, og 
dessuten legge vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet. 
 
I situasjoner der barnevernvakten vurderer at barnet er i konkret fare for å bli vesentlig 
skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan det være nødvendig å flytte barnet midlertidig ut av 
hjemmet selv om foresatte eventuelt motsetter seg flyttingen, jf. bvl. § 4-6 annet ledd. På 
samme måte vil barn som har alvorlige atferdsproblemer og har behov for midlertidig 
ivaretakelse i institusjon etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf. § 4-241, kunne flyttes ut av hjemmet 
uten foresattes eller ungdommens samtykke. Det vil også kunne oppstå situasjoner der Follo 
barnevernvakt får kjennskap til at barn eller unge står i fare for å bli utnyttet til 
menneskehandel. Her vil i så fall bvl. § 4-29 kunne komme til anvendelse2.  
 
Etter barneverntjenestens kontortid er det påtalemyndigheten ved jourhavende jurist som 
har vedtakskompetanse i spørsmål om tiltak etter bvl. §§ 4-6 annet ledd, 4-25 annet ledd og 
4-29. Påtalemyndighetens vedtak fattes etter samarbeid med barnevernvakten, der 
barnevernvakten er den instansen som fører vedtaket i pennen og som effektuerer vedtaket.  
 
Samarbeid med politi 
Politiet er en viktig samarbeidspartner for barnevernvakten, og barnevernvakten er viktig for 
politiet. Barnevernvakten har hyppig kontakt med politiets operasjonssentral, politijuristene 
og de operative patruljene. Barnevernvakt og politi bistår ofte hverandre der en bistand er 
vurdert som hensiktsmessig eller nødvendig. Det er utformet en samarbeidsavtale mellom 
politiet og Follo barnevernvakt, og det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter. I løpet av 
høsten 2018 kom det dessuten på plass en arbeidsrutine for samarbeidet mellom politi og 
barnevernvakt, og denne rutinen gir også et viktig bidrag til det som må være et godt og 
konstruktivt samarbeid. Det ble startet arbeid med oppdatering av disse rutinene høsten 
2020. 
Vi er en aktiv barnevernvakt, og jobber for og spre kunnskap og bevissthet om på hvilken 
måte en barnevernvakt kan bistå politiet. Dette utgjør en trygghet for barn og unges 
rettssikkerhet i vår region. Vi må derfor arbeide kontinuerlig med å vedlikeholde gode 
rutiner og god kommunikasjon, og forbedre det som ikke fungerer godt nok. Gode rutiner, 
kunnskap om hverandre og åpne kanaler for kommunikasjon og samarbeid er viktig å utvikle 

                                                           
1 De materielle vilkårene for midlertidig plassering etter bvl. § 4-25 annet ledd fremgår av bvl. § 4-24 første ledd. 
2 Se rapportens del 9 «Vedlegg» for innholdet i de ulike lovhjemlene.  
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og vedlikeholde med bakgrunn i at vi ikke lenger holder hus sammen. Det er grunn til å anta 
at samlokalisering har en positiv effekt på samarbeid.  
 
Samarbeid med barneverntjenestene 
Fra og med 7.januar 2019 sender vi post og bekymringsmeldinger elektronisk, og 
barneverntjenestene mottar dermed rapportene fra oss umiddelbart etter sending. Dette 
utgjør en konkret styrking av barn og unges rettssikkerhet. Tidligere sendte vi rapporter 
hovedsakelig pr post, noe som jo tar adskillig lenger tid.  
 
Leder for barnevernvakten deltar i samarbeidsmøter med barnevernslederne fra de enkelte 
kommunene.  Barnevernvakten søker å samarbeide med kommunene om akuttarbeid og 
kontrolloppdrag i størst mulig grad.  
 
Samarbeid med andre barnevernvakter 
Follo barnevernvakt samarbeider med andre barnevernvakter både på overordnet nivå og i 
enkeltsaker. Enkeltsakene omhandler eksempelvis plasseringer av ungdom fra andre 
regioner eller ungdom som er meldt savnet.  
 
Det er organisert et ledernettverk for landets barnevernvakter. Dette nettverket møtes to til 
tre ganger i året for å utveksle erfaringer og for å samarbeide rundt faglige utfordringer. 
Barnevernvaktene har i flere år arrangert en felles og årlig landskonferanse sammen med 
politiet. Konferansen finansieres av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Politidirektoratet (POD). I 2020 var det Follo og 
Romerike barnevernvakter, sammen med politidistrikt Øst som skulle arrangere 
konferansen, og planlegging og forberedelser startet i 2019. Arbeidstittel er «ungt 
utenforskap», og det er bestemt at konferansen skal avholdes i Lillestrøm.  Konferansen er 
utsatt fra 2020 til 2021 grunnet pandemien, og vi håper den kan gjennomføres i november 
2021. Vi har bestemt at den ikke skal avholdes digitalt, da noe av poenget med konferansen 
er det fysiske møtet mellom kollegaer og å knytte nye kontakter. Dersom smitte-situasjonen 
setter en stopper for arrangementet høsten 2021, vil vi utsette det ennå en gang, til våren 
2022.  
 
Samarbeid med legevakt, psykisk helsevern og AMK 
Etter at vi i begynnelsen av juli 2018 flyttet til lokaler i samme bygning som Follo legevakt, 
har samarbeidet med legevakten blitt mer aktivt og enklere å vedlikeholde. Barnevernvakten 
bringer – enten på egen hånd eller i samarbeid med politi – barn, ungdom eller foreldre til 
legevakt for undersøkelse i situasjoner der dette er nødvendig. Dette gjelder særlig 
undersøkelser eller behandling som må gjøres omgående i forbindelse med skader, rus, ved 
vurdering av psykisk helsetilstand og før evt. plassering i institusjon.  
 
Hvis legevakten vurderer at en innleggelse etter helselovgivningens bestemmelser er 
påkrevd, henvises barnet eller den unge videre til Ahus. Follo barnevernvakt har imidlertid 
ved flere anledninger opplevd at legevaktens anmodning har blitt avvist, selv om 
anmodningen har vedrørt ungdommer som bærer preg av psykisk lidelse eller omfattende 
belastning i psykisk helse. I slike tilfeller har vi vært nødt til å plassere den unge i en 
barneverninstitusjon, eller vi har vært nødt til å bringe ham eller henne tilbake til hjemmet, 
til tross for at det har vært vurdert som nødvendig at barnet får helsehjelp. 
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AMK henvender seg til Follo barnevernvakt dersom de møter barn som er involvert i deres 
akuttoppdrag.  Hvis det foreligger en akutt bekymring fra AMK vedrørende barnas 
omsorgssituasjon, følger barnevernvakten opp situasjonen og ivaretar barna.   
 
Samarbeid med øvrige  
Eksempler på øvrige samarbeidspartnere, spesielt i konkrete situasjoner, er kriseteam, 
utekontakter, ungdomsklubber, BUP og vektere. Vi har også og naturlig nok et særskilt 
samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Øst i anledning tildeling 
av beredskapshjem og institusjonsplasser. Det er Bufetat som sørger for at nødvendige tiltak 
blir gjort tilgjengelige for Follo barnevernvakt. 
 
Andre aktiviteter 
De ansatte holder seg faglig oppdatert ved deltakelse på ulike kurs og fagutviklingstiltak, og 
ved både eksterne og interne arrangementer. Flere av våre ansatte har gjennomført relevant 
videreutdanning i 2020, og tatt master i sosialt arbeid og barnevernjus. Vi har godt 
kvalifiserte, engasjerte og dyktige ansatte med lang erfaring fra akuttarbeid.   
Vi har ekstern veiledning av dyktig veileder, noe som er med på og ta vare på de ansatte 
underveis. De ansatte har tilbud om krisepsykolog ved sterke inntrykk, og vi har fokus på 
sikkerhet og debriefing.   
 
Flere aktiviteter er blitt forhindret av Covid19, også det å ta imot studenter i praksis og på 
hospitering.  Vi har tidligere prioritert politistudenter, og kommer til og fortsette med denne 
prioriteringen også framover, men i 2020 har det ikke latt seg gjøre. Hospitering av 
politistudenter krever mindre tilrettelegging enn studenter i praksis fra andre utdanningsløp, 
både fordi de har relativt korte hospiteringsperioder samt at det ikke kreves eget 
veilederopplegg. Vi har ikke andre enn daglig leder som jobber på dagtid, slik at det har vært 
strategisk klokt av oss å åpne arbeidsstedet for politistudenter, men takke nei til spørsmål 
fra andre utdanningsinstitusjoner. Denne prioriteringen har også vist seg å være klok i lys av 
vårt – og politiets – behov for å vedlikeholde og videreutvikle god kommunikasjon oss 
imellom. Politistudentene bidrar med verdifulle perspektiver inn i vårt arbeid, og tar også 
med seg våre perspektiver inn i politifeltet. Vi ser fram til at dette kommer i gang igjen. 
 
Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge 
Follo barnevernvakt er ett av i alt 15 svarsteder for Alarmtelefonen 116 111. I 
barnevernvaktenes åpningstid er vi svarsted for telefoner til 116 111, ved at oppringninger 
til Alarmtelefonen fra vårt distrikt rutes direkte til vår vakttelefon. Alarmtelefonen 116 111 
ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter tjenesten på oppdrag 
fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet3. Det er gratis å benytte nummeret. 
Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og/eller mishandling, samt 
voksne som er bekymret for barn og unge. Barnevernvakten i Follo mottar kvartalsvis 
oversikt over antall henvendelser til Alarmtelefonen fra våre kommuner. I 2018 ble det 
registrert 61 henvendelser fra Follo, i 2019 ble det registrert 92 henvendelser, i 2020 146 
henvendelser.  
  

                                                           
3 Alarmtelefonen er formelt forankret i regjeringens handlingsplan ”Mot vold i nære relasjoner Vendepunkt 2008-
2011” 
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3 Organisering 
Illustrasjon over organisasjonen Follo barnevernvakt 

 

 
Representantskapet 
Øverste organ for Follo Barnevernvakt er representantskapet. Representantskapets 
myndighet er hjemlet i vedtektene for Follo barnevernvakt. Ordføreren i den enkelte 
deltakerkommunen er kommunens representant i representantskapet.  Ved avslutningen av 
2020 så sammensetningen av representantskapet ut som følger:  
 

Enebakk  Ordfører Hans Kristian Solberg 

Frogn          Ordfører Hans Krisitan Raanaas (leder for representantskapet) 

Nesodden Ordfører Truls Wickholm  

Nordre Follo Ordfører Hanne Opdan  

Vestby  Ordfører Tom Anders Ludvigsen 

Ås Ordfører Ola Nordal 

 

Styret 

Styret består av en representant for hver av de deltakende kommuner samt en representant 
for de ansatte. Samtlige styremedlemmer skal også ha personlig vararepresentant. Seks av 
styrets medlemmer, herunder styrets leder og dets nestleder velges av representantskapet. 
En representant til styret velges blant de ansatte. Oppgaven ivaretas nå av Jelka Palmer, 
etter at Anne Grøndahl gikk av med pensjon sommeren 2020. 
Styrets sammensetning inneværende periode: 
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Enebakk Sylvia Riddarsporre  Vara: Dag Bjerke 

Frogn Anne Irene Bollestad Vara: Olav Neander 

Nesodden Vibeke Skogsberg  Vara: Mona Stensen 

Nordre Follo Berit Jacobsen Vara: Thomas Eibakk 

Vestby Benedikte Selsing Vara: Karen Tanum 

Ås Olav Holstad Vara: Marit R. Leinhardt 

Ansattrepresentant Anne Grøndahl /Jelka 
Palmer 

 

Leder:  Benedikte Selsing  

Nestleder:  Berit Jacobsen  

 
Olav Holstad gikk av med pensjon høsten 2019, Bård Hogstad er fritatt fra styreverv medio 
desember 2019, da han ble medlem av kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, og 
Benedikte Selsing sluttet i Vestby kommune i desember 2019. Vibeke Skogsberg sluttet i 
Nesodden kommune høsten 2020. Anne Irene Bollestad gikk av med pensjon våren 2020. 
Nestleder Berit Jacobsen har fungert som leder i hennes fravær. 
Det ble ikke foretatt valg i 2020, men vi har avholdt styremøter og vært beslutningsdyktige 
med hjelp av vararepresentanter. 
  
Daglig leder og barnevernkonsulenter  
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at arbeidsoppgavene utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser, anerkjente faglige prinsipper og i henhold 
til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er dessuten styrets 
sekretær og saksbehandler.  
 
Barnevernkonsulentene skal ha grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller 
tilsvarende. Relevant videreutdanning er ønskelig. Det kreves bred erfaring fra 
barnevernsarbeid eller fra fagfelt med klart overføringsbare verdier og perspektiver. 
Kjennskap til psykologisk førstehjelp overfor barn, inngående relasjonell kunnskap og 
kompetanse samt evne til å arbeide konstruktivt i krise er vesentlige forutsetninger for å 
jobbe ved Follo barnevernvakt.     
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4 Fagsystemet og statistikk for 2020 
Follo barnevernvakt skiftet fagsystem i januar 2019, fra Vaktdata, til Visma Flyt 
Barnevernvakt levert av systemleverandøren Visma. De fleste andre barnevernvaktene har 
også gått over til dette fagsystemet.  
 
I det følgende vises det til sentral statistikk for 2020. 
 
Registrerte henvendelser eller aktiviteter 
I perioden 1.1. – 31.12.2020 registrerte Follo barnevernvakt 2614 henvendelser eller 
aktiviteter (for enkelhets skyld; i det følgende vist til som enten henvendelser eller 
registreringer, uten at dette innebærer en realitetsforskjell). Disse registreringene omfatter 
553 barn og unge. Registreringene berører barn i alderen i alderen 0 til 18 år. Sammenlignet 
med tall fra 2006, som var siste hele driftsår med kun bakvakt i helgene, vises en kraftig 
økning etter at vaktordningen ble utvidet med faste kveldsvakter på hverdagene og flyttet til 
politihuset. Sammenlignet med 2012, som var siste hele driftsår før man utvidet 
åpningstider, så ser man en kraftig økning i antall henvendelser: 
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Vi ser at det er en dobling i aktivitet fra 2018 til 2019, men dette gir nok ikke et helt riktig 
bilde av situasjonen. Overgangen fra Vaktdata til Flyt BVV gjør at det blir vanskelig og 
sammenlikne direkte fra 2018 til 2019. Fortsatt må vi gjøre oss flere erfaringer og justere 
rutiner rundt hva og hvordan vi registrerer før vi vil se en tendens. Men ut fra registreringer i 
2020 ser vi at aktiviteten har holdt seg på omtrent samme nivå i 2019 og 2020.  Dette er litt 
overraskende, da våren 2020 ble opplevet ganske stille. Politiet meldte også at det ble veldig 
stille hos dem etter 12 mars da Norge stengte ned grunnet Covid19. Men noen svært aktive 
perioder utover året førte til års-resultatet. 
Det at antall barn er lavere enn i 2019 og legger seg på et nivå på linje med siste 5 årene er 
helt naturlig.  Ved overgangen til nytt fagsystem i 2019 ble alle aktive barn registrert på nytt. 
Andre år vil «gjengangere» som ligger over fra året før trekke ned tallet.  Vi kan også lese ut 
av statistikken at det har vært større aktivitet rundt hvert enkelt barn, altså mer komplekse 
saker som krever mer oppfølging. 
Vi ser av tabellen at det har vært en økning i aktivitet etter at vi i 2013 gradvis utvidet 
åpningstidene våre og dermed er mer tilgjengelig for befolkning og politi. Erfaring fra egen 
virksomhet, og fra andre barnevernvakter, er at utvidet tilgjengelighet og åpningstid leder til 
prosentvis økt bruk av barnevernvaktens tjenester. Daglig leder ved Romerike Barnevernvakt 
kaller dette for «åpningstidens magi». Når en barnevernvakt utvider sine åpningstider og 
dermed øker sin tilgjengelighet, blir omgivelsene mer oppmerksomme på barnevernvakten. 
Sannsynligheten øker dermed for at barnevernvakten blir mer brukt også på tidspunkt der 
den også tidligere var åpen. Bruken øker altså ikke kun i løpet av de periodene der 
åpningstiden er utvidet, men også i de periodene der åpningstiden allerede har innebåret 
full tilgjengelighet.  
  
Økt oppmerksomhet rettet mot barns velferd i samfunnet generelt, samt økt 
oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner og omsorgssvikt spesielt, kan også ha 
bidratt til at flere tar kontakt for å få hjelp i akutte situasjoner. Åpenhet og synliggjøring i 
media kan også ha betydning for antall henvendelser.  
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Geografisk fordeling 
Henvendelser pr. kommune varierer noe fra år til år: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Enebakk Frogn Nesodden 
Oppegår

d Ski Vestby Ås Andre 
Nordr
e Follo 

2009 51 49 49 200 120 59 80 109  

2010 108 60 78 108 162 70 110 105  

2011 45 59 98 150 148 70 88 62  

2012 72 74 110 76 130 68 83 74  

2013 91 54 133 132 188 71 74 66  

2014 149 123 215 178 184 99 104 93  

2015 217 83 88 132 371 75 211 110  

2016 193 145 72 223 254 103 136 115  

2017 113 88 91 247 419 53 123 274  

2018 207 123 178 160 224 82 100 287  

2019 202 281 155 254 404 230 292 760  

2020 327 168 251 x x 225 388 419 836 

 
 
 
Tallene i oversikten over henger sammen med i ulike forhold. Et åpenbart forhold 
kommunene imellom er knyttet til ulikt befolkningsgrunnlag. I tillegg kan variasjoner fra år til 
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år handle om at enkelte kommuner i enkelte år kan ha et høyt antall saker av akutt karakter, 
og der barnevernvakten får gjentatte henvendelser i de samme sakene. I disse tilfellene vil 
hver aktivitet overfor samme familie registreres som enkeltstående henvendelser. Videre 
forankres tallene også i barnevernvaktens bistand i form av kontrolloppdrag. 
Barneverntjenestene har ulik praksis på hvor mye de benytter barnevernvakten til 
gjennomføring av kontrollbesøk. Tallene kan også reflektere belastningen av alvorlige saker 
som den enkelte kommune har.  
 
 
Akuttplasseringer  
Antall midlertidige plasseringer utenfor hjemmet i en akuttsituasjon effektuert av  
Follo barnevernvakt, fra og med 2012 til og med 2020: 
 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

§ 4-6 første ledd  3 13 11 14 9 7 9 5 6 

§ 4-6 annet ledd 2 2 7 6 14 10 7 5 3 

§ 4-25 annet ledd  12 13 10 10 10 8 6 4 1 

Totalt  17 28 28 30 33 25 22 14 10 

 
 
Litt om akuttplasseringene i 2020 
Det ble i 2020 foretatt til sammen 10 plasseringer som var forankret i formelle vedtak. Dette 
er det laveste antall plasserte barn siden vi startet registrering i 2012. Dette tallet vil variere 
fra år til år, i forhold til alvorlighetsgraden i de sakene vi kommer i befatning med. Vi ser at 
antall plasseringer har gått gradvis nedover de siste årene, og det er et godt tegn. En 
akuttplassering er en alvorlig inngripen, som skal være siste utvei når det ikke finnes andre 
løsninger. 
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6 barn/ ungdom ble plassert etter bvl. § 4-6 første ledd i løpet av 2020. Ved vedtak etter 
denne bestemmelsen er det et vilkår at barnet står uten forsvarlig omsorg, og at foreldrene 
(og barn over 15 år) ikke motsetter seg tiltaket. I de konkrete tilfellene i 2020 ble barnet eller 
den unge enten midlertidig flyttet til familie eller annet nettverk, eller i institusjon eller 
beredskapshjem. De typiske situasjonene for tiltak etter denne bestemmelsen er 
familiekonflikter eller situasjoner der foreldrene, eksempelvis grunnet psykisk ubalanse eller 
ruspåvirket tilstand, er midlertidig ute av stand til å ta vare på barnet.   
 
3 barn/ ungdom ble plassert i omsorgsinstitusjon eller i beredskapshjem etter bvl. § 4-6 
annet ledd. Vilkåret for å fatte vedtak etter denne bestemmelsen er at barnet står i fare for å 
bli vesentlig skadelidende ved å forbli i den aktuelle situasjonen. Dette kan eksempelvis 
handle om at det er grunn til å tro at barnet utsettes for vold, er vitne til vold eller at 
foreldre har en rusatferd som innebærer et potensielt fare- og skademoment for barnet. 
Både faremomentet og skademomentet vurderes konkret i hver enkelt situasjon. Det 
foreligger ikke et vilkår om samtykke fra samtykkekompetente parter for å fatte vedtak etter 
denne bestemmelsen.  
 
I 2020 ble 1 ungdom plassert etter bvl. § 4-25 annet ledd, jf.§ 4-24, i akuttinstitusjon. Denne 
type hastesaker omhandler i hovedsak rus eller annen atferd som vurderes som utagerende 
eller skadelig. I enkelte tilfeller der alvorlig vold er en del av ungdommens uttrykk, må den 
unge beskyttes mot sin egen potensielt skadelige atferd. 
 
Oversikten ovenfor viser ikke situasjoner der Follo barnevernvakt, i samarbeid med familien, 
sørger for at barnet eller den unge kan oppholde seg hos familie eller annet nettverk, og der 
man vurderer at det ikke er nødvendig eller påkrevd med et vedtak. Oversikten viser heller 
ikke situasjoner der familien selv ordner med en midlertidig flytting av barnet eller den unge. 
Follo barnevernvakt har for øvrig i løpet av 2020 ikke vært involvert i situasjoner som har 
ledet til tiltak etter bvl. § 4-29. 
 
Det følger av et av de grunnleggende prinsippene i barnevernloven, det minste inngreps 
prinsipp, at man så langt det er mulig skal søke å unngå å flytte barnet ut av hjemmet.  Men 
det å unngå å flytte barnet ut av hjemmet kan ikke være et mål i seg selv. Målet må være å gi 
barnet nødvendig sikring og omsorg. Det må også være et mål at man i henhold til både 
faglige og juridiske grunnleggende prinsipper finner en løsning som lar hensynet til det beste 
for barnet stå i forgrunnen. Vi har alltid med oss et ønske om å undersøke om det finnes 
andre løsninger enn det å flytte barnet som ivaretar barnets omsorgs- og grensebehov i en 
akuttsituasjon. Men noen ganger innebærer den forsvarlige løsningen at barnet eller den 
unge må ut av den aktuelle situasjonen.  Og der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å 
unngå midlertidig flytting ut av hjemmet, legger vi vekt på at tiltaket barnet eller den unge 
flyttes til, er nært hjemmet deres. Nærhet til hjem og lokalmiljø gjør det enklere å ivareta 
barnet eller den unge i de vanskelige dagene som gjerne følger etter en hasteflytting ut av 
hjemmet.  
 
 

  



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Follo barnevernvakt Årsrapport 2020

 

 - 18 - 

 

18 

 

Antall henvendelser knyttet til ulike kategorier saker 

 

Kategorier 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Rus barn og unge 35 23 27 33 35 41  34  

Rus foreldre 76 103 171 227 258 245 123  

Kriminalitet barn/unge 29 21 30 42 35 49 37  

Kriminalitet foreldre 7 4 19 11 10 9 14  

Samværskonflikt 27 56 87 71 59 61 70  

Mistanke om seksuelle overgrep 6 3 5 13 17 9 33  

Bekymring barns omsorgssit. 105 188 218 226 250 266 340  

Vold i nære relasjoner 112 168 349 380 321 374 362  

Psykiatri foreldre 20 50 40 48 47 30 25  

Adferd barn/ungdom 74 143 154 133 94 173 186  

Psykiatri barn/unge 18 31 24 27 54 47 34  

Konflikt barn/unge 9 14 34 29 28 39 23  

Krisehåndtering 2 5 22 45 35 23 40  
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Denne statistikken ble første gang hentet ut i 2012, og viser fordeling av henvendelser/ 
aktiviteter i ulike sakskategorier. Kategoriene vi rapporterer på er under redigering og 
tilpassing. Ledernettverket for barnevernvakter ønsker å samordne kategorier slik at tallene 
kan sammenliknes på landsplan. Kategoriene i tabellen fra 2012 til 2018 og de fra 2019 og 
2020 er litt ulike. Dette skyldes kun overgang til nytt fagprogram og hva det er muligheter å 
spørre på.  På slutten av 2020 endret vi kategorier i programmet slik at vi fra 2021 vil bruke 
de vi ble enige om på landsplan. Det vil fortsatt være lokale varianter, og vi må også hente 
erfaring og kanskje justere dette underveis. Men selv om noen kategorier kanskje benevnes 
annerledes, og man legger til eller trekker fra noen, er det de vi bruker mest som er mest 
interessant å se på. 
Og de tre største kategoriene er Vold i nære relasjoner – nå kalt Barnet utsatt for 
fysisk/psykisk mishandling og en ny kategori kalt vold i hjemmet/barnet vitne til vold. 
Bekymring for barns omsorgssituasjon, Adferd,kriminalitetbarn/ ungdom samt Rus foreldre, 
barnets psykiske helse, foreldrenes psykiske helse og utblivelse/rømming.  
 
Vold i nære relasjoner, Barnet utsatt for psykisk/fysisk mishandling slått sammen med 
kategorien barnet vitne til vold er den kategorien der vi over tid har registrert flest 
henvendelser. Fordi vi endrer kategorier i løpet av året vil det være en viss feilmargin det 
året det skjer, og vi mistenker at dette er litt under-rapportert i 2020.  
Tallene i denne kategorien handler om barn som enten har vært vitne til vold utført mot 
nære personer, eller barn som selv er utsatt for vold. I dag vet vi mye om de omfattende 
psykiske og emosjonelle skadevirkningene vold har på barn, og dette i seg selv leder til en 
alvorlig bekymring for de omsorgsbetingelsene disse barna lever under. Vi mistenker at 
denne volden har vært økende under pandemien da familier har vært nødt til og oppholde 
seg innendørs sammen i mye større utstrekning enn vanlig. Skoler og barnehager har vært 
stengt i perioder, foreldre har blitt permittert eller mistet jobben, andre har hatt 
hjemmekontor, frustrasjon og frykt har preget samfunnet, fritidsaktiviteter har vært 
nedstengt. Vi har grunn til og anta at dette medfører økt grad av konflikt i en del hjem. Men 
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nettopp det at det har vært mindre innsyn i mange hjem, kan ha medført at dette ikke har 
blitt oppdaget. Det gjenspeiles i alle fall ikke i vår statistikk slik den fremstår nå. 
 
Bekymring for barns omsorgssituasjon er en mer generell kategori hvor det er knyttet 
bekymring til om barna blir ivaretatt på en god nok måte. Det er sannsynlig at flere av de 
registreringene som er koblet på denne kategorien kunne ha vært koblet på en annen og 
mer konkret kategori. Samtidig er det en nødvendig kategori i denne sammenhengen, fordi 
det ikke alltid er helt enkelt å stadfeste hva som er hovedproblemet ved et barns 
omsorgssituasjon. Ofte ser man et komplekst bilde sammensatt av mange ulike 
sårbarhetsmomenter. I denne kategorien ser vi en markant økning fra fjoråret, og det er den 
største kategorien i 2020.  
 
Saker som omhandler Rus hos foreldre handler om barn og unge som utsettes for skadelig 
rusbruk hos omsorgspersoner. Det er interessant at denne kategorien i år ligger mye lavere 
enn tidligere år. Det tror vi har å gjøre med at rusede foreldre ikke lenger observeres «ute på 
byen», og at rus derfor ikke observeres  i samme grad i et nedstengt samfunn. 
 
I sakskategorien Samværskonflikter finner vi henvendelser som omhandler konflikter mellom 
foreldre ved samlivsbrudd, og der barna ikke er beskyttet eller skjermet mot konflikten. 
Disse barnas omsorgsituasjon kan være sterkt preget av et høyt konfliktnivå mellom 
omsorgspersonene. Vi har nå i tillegg en kategori som heter Konflikt mellom foreldre. Vi må 
vurdere om det er hensiktsmessig at disse er delt opp, eller om det er tilstrekkelig med en 
kategori som dekker dette området. Denne kategorien har holdt seg på omtrent samme nivå 
som i 2019 i vår statistikk, men igjen vil vi poengtere at det vil være en feilmargin her, 
grunnet overgang til nye kategorier. Vår opplevelse er at vi mottok en del 
råd/veiledningssamtaler fra foreldre våren 2020 som var bekymret for og sende barnet til 
den andre forelderen grunnet Covid-situasjonen. Det faktum at familievernkontoret stengte 
en periode den våren, gjorde noen familier fikk det ekstra vanskelig. Det positive er at de 
fant nye kanaler å henvende seg via. 
 
Betegnelsen Atferd barn/ unge og kriminalitet barn/unge rommer de barna og ungdommene 
som av omverdenen oppleves å ha et komplisert, voldsomt, destruktivt eller utfordrende 
atferdsuttrykk. Mange av de barna som Follo barnevernvakt møter og som har et slikt 
uttrykk, strever med en relasjonshistorikk med mange brudd, mye sorg, overgrep, 
manglende trygghet eller ustabile omsorgsbetingelser. Uttrykket på disse erfaringene og 
indre bildene blir for noen barn en utagerende atferd, destruktive eller selvdestruktive 
mønstre eller et aggresjonsmønster omverdenen opplever som vanskelig å håndtere. Vi 
søker å se gjennom atferden for å få et inntrykk av hva den enkelte ungdom forsøker å 
kommunisere til verden rundt seg. Tendensen her er at denne problematikken har vært 
økende i 2020 sammenliknet med 2019. Mange barn og unge har hatt behov for å gi uttrykk 
for frustrasjon og sinne. Ungdom har levet ekstra mye på sosiale medier i 2020, til dels helt 
uten voksen innblanding. Her skjer det mye av både trusler og trakassering, og bilder og 
seksualisert innhold spres uten samtykke fra den det gjelder. 
 
I kategorien Psykiatri barn/unge , nå kalt barnets psykiske helse jobber barnevernvakten 
først og fremt med stabilisering av situasjonen slik at psykiatritjenesten og barnevern på 
dagtid kan finne adekvat hjelp og riktige tiltak. Men i akuttsituasjoner på kveld, helg og natt, 
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har barnevernvakten flere ganger opplevd at psykisk syke ungdommer ikke får hjelp i 
akuttpsykiatrien, men heller blir henvist til barneverninstitusjoner. Det er svært interessant å 
se at denne kategorien har hatt en markant økning fra 2019, og tenke at dette har en 
sammenheng med pandemien. Flere ungdommer som har henvendt seg til oss, har hatt 
suicidale tanker, er triste, og kjenner på savn etter sosial kontakt og frykt for framtiden. Det 
som er positivt, er at såpass mange ber om hjelp og selv ringer barnevernvakten eller 
Alarmtelefonen for barn og unge når de kjenner på disse følelsene. 
 
Kategorien Foreldrenes psykiske helse har også økt markant fra i fjor, likeledes 
uteblivelse/rømming. Dette knytter vi også til pandemien. Ungdom har i større grad rømt 
både fra foreldre og fra institusjoner.  De har i stor grad rømt for og være sammen med 
jevnaldrende venner, da pandemien har hindret dem i dette. Barnevernvakten er bekymret 
for at kombinasjonen rus – vold – psykiatri har økt såpass mye, og hvilke konsekvenser dette 
vil få framover. 
 
Kategorien Krisehåndtering viser eksempelvis til tilfeller der barnevernvakten har bistått 
politiet i saker med plutselig dødsfall, der barn enten er involvert som pårørende eller der 
det er barn som har funnet den døde. Barnevernvakten har kunnskap med og erfaring fra å 
samtale med barn i krise, og er en robust samarbeidspartner for politiet i hendelser der barn 
er direkte berørt av krisen.  
 
Ledernettverket for barnevernvaktene i Norge har blitt enige om å bedre samkjøre hvilke 
kategorier vi skal bruke og rapportere på. Noen lokale varianter vil det nok fortsatt bli, men 
målet er at det skal bli enklere å sammenlikne og vurdere geografiske likheter og ulikheter. 
Det vil derfor bli en overgangsperiode som vil kreve ulike justeringer underveis. 
Vi har endret litt fra 2018 til 2019 fordi vi skiftet dataprogram, og nå vil vi endre kategorier 
fra og med 2021. Vi har valgt å rapportere på gamle kategorier for 2020, da de nye først ble 
lagt inn halvveis ut i 2020.   
Vi jobber også stadig med å forbedre rutiner rundt registrering av henvendelser og aktivitet. 
 
En ting vi ikke har rapportert på tidligere, men som kan være interessant å se på – er type 
meldere. Hvem er det som henvender seg til oss?  Og hvordan endrer dette seg fra år til år? 
Vi har laget en oversikt over det grunnlaget vi har fra 2020, men dette har vi ikke registrert 
hele kalenderåret, så det er ikke fullstendig.  
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Vi ser at de kommunale barneverntjenestene er de som henvender seg oftest til oss. Dette 
kan være forespørsler om kontrolloppdrag, informasjon om saker vi må ha til OBS, 
forespørsel om bistand til plasseringer eller annet. 
Den nest største gruppen av meldere til oss er politiet. De henvender seg i aktuelle saker de 
blir kjent med som omfatter barn og unge under 18 år. Det kan være familier i krise, 
kriminalitet, ønske om bistand til avhør (vergefunksjon), hjelp i forhold til rømt ungdom bl.a 
Deretter følger mor/far/foresatte, andre privatpersoner og barnet selv. 
De neste plassene fylles av barneverntiltak/institusjon (rømt ungdom), 
AMK/legevakt/sykehus, skole og andre offentlige instanser. 
 
Som nevnt tidligere, er vi svært glade for at såpass mange foreldre og barn selv kontakter oss 
når de trenger bistand. Vi er også spent på om andelen offentlige meldere vil øke når 
pandemien er over.  
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5 Økonomi 
Regnskapet for Follo barnevernvakt føres av Nordre Follo kommune. Budsjettet for Follo 
barnevernvakt utarbeides i tilknytning til kommunestyrenes vedtak. 50 % av kostnadene av 
barnevernvakten blir fordelt etter kommunenes innbyggertall og 50 % etter 
aktivitet/medgått ressursbruk per deltakerkommuner. 
 
I regnskap for 2020 fremkommer et mindreforbruk4 på kr. :  
  

Regnskap 2020   

7 826 793 Driftsutgifter 

-604 492 Fratrekk inntekter 

7 222 301 Netto til fordeling 

-7 600 099  Betaling fra kommuner 

-377 798 For mye innbet. fra kommunene 

 
Mindreforbruket – eller «overskuddet», jf. fotnote 4 – i 2020 er vesentlig høyere enn i 2019. 
der dette tallet viste i overkant av kr 3.000,-.  Dette henger først og fremst sammen med at 
vi har hatt flere langvarige sykmeldinger som har gitt en refusjon helt på tampen av året det 
var vanskelig å forhåndsberegne. I 2019 hadde vi inntekter/refusjoner på kr 235 035,-, i 2020 
på kr 604 492,-.    
 
Størstedelen av barnevernvaktens driftsutgifter går til lønnsutbetalinger. 
Rene driftsutgifter er svært nøkterne. Det meste av dette går til husleie, drift av leasingbil, 
leasing av IKT-utstyr, driftsavtaler med Visma for fagsystemet vårt, intern overføring til 
Nordre Follo kommune for regnskapsføring og noe kontormateriell. 
Det som er uforutsigbart i vår økonomi er overtid, vikarbruk og refusjonsinntekter.  
 
Overtiden er først og fremst knyttet til aktiviteter som varer utover aktiv åpningstid, som 
f.eks. oppdrag som kommer inn i løpet av den aktive delen av vakten, men som ikke lar seg 
avslutte før man går over i bakvaktsperioden av vakten. Utgiftene til overtid er økt fra 2018 
til 2020, noe som først og fremst skyldes økt antall henvendelser og at vi fortsatt har bakvakt 
som en vesentlig del av vår turnus. Ved økte åpningstider og mer bruk av aktive vakter, vil 
bruken av overtid reduseres, og utgiftene vil bli mer forutsigbare. 
 
I vår virksomhet kan vi ikke ha vakante stillinger, men må sette inn vikar for alt fravær. Vi har 
relativt lite korttidsfravær, men har hatt to lange sykemeldinger i 2020, og to lange 
permisjoner, hvorav en foreldrepermisjon som utløser refusjon.  
 

6 Aktuelle aktiviteter i 2020 
Som nevnt innledningsvis vil 2020 vil gå inn i historien som et svært spesielt år. 12.mars stengte 
Norge ned samfunnet på mange områder og Covid19 inntok landet. Ingen var på noen måte 

                                                           
4 Tidligere benevnt som «overskudd». 
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forberedt på det som skulle skje, og hvordan vi skulle forholde oss til dette. Det var for mange 
en sjokkartet opplevelse å bli begrenset i bevegelsesfrihet på en måte vi aldri hadde opplevet 
før. 

I disse første timene og dagene av nestengingen måtte vi orientere oss i anbefalinger, 
tilrådinger, påbud og regler. Det var stor grad av usikkerhet og frykt, og det måtte lages planer 
og instrukser. Det var da veldig godt og ha ulike nettverk. Både ledernettverket for 
barnevernvaktene og de kommunale barnevernlederne samarbeidet godt i denne første fasen 
av pandemien. Vi laget beredskapsplaner og smitteverninstrukser og delte med hverandre.  

Det ble tidlig klart at barnevern ble klassifisert som samfunnskritisk yrke, og at driften skulle 
opprettholdes tilnærmet så normalt som mulig. De ansatte har hele tiden vært innstilt på dette, 
og gjort en kjempejobb. 

Det var knapphet på smittevernutstyr og desinfiserende midler i starten, og rutiner måtte lages 
og innarbeides. Barnevernvakten opererer jo i 6 kommuner, og reiser hjem til folk. Munnbind 
var ingen vant til, heller ikke det å holde avstand. De første ukene i mars og april begrenset vi 
hjemmebesøk hvis mulig. Det som kunne løses pr telefon ble løst uten fysisk kontakt, men det 
var aldri noen tvil om at vi rykket ut dersom det var behov for det. Kontrolloppdrag ble satt på 
vent en periode, om det ikke var helt prekært. Vi har brukt og hatt tilgjengelig nødvendig 
smittevernutstyr, både munnbind, visir og hele beskyttelses-drakter, og har brukt dette hvis 
behov. Men det er også en faglig vurdering vi må ta rundt dette. Det er vanskelig å gi trøst og 
trygghet til små barn i krise om du har på mye smittevern-utstyr, da de blir redde og ikke ser 
ansiktet ditt. På den ene siden skal vi altså beskytte de ansatte for smitte, ikke spre smitte fra 
hjem til hjem, og ivareta barn på en faglig god og traume-forebyggende måte. Vi har derfor laget 
retningslinjer som innebærer en kombinasjon av disse hensynene på en måte vi synes har 
fungert tilfredsstillende.  

Pandemi-utbruddet kom kort tid etter at Nordre Follo kommune kom i drift fom 1 januar 2020. 
Nordre Follo kommune er en sammenslåing av Ski og Oppegård kommune,  og medførte en stor 
endring og utvikling av virksomheten. De fleste fagprogram var nye for alle ansatte, og det var 
en stor utfordring å få til tilstrekkelig opplæring og bistand. Innkjøringsproblemer med ny 
kommune i tillegg til pandemi medførte en krevende vår, men igjen vil jeg benytte anledningen 
til å rose de ansatte for stor grad av stabilitet og innsatsvilje. I perioder har det vært ulike 
smittevernregler i de kommunene vi betjener, og de ansatte bor og jobber også i ulike 
kommuner. Men det har aldri vært noen tvil om at akutt barnevern er samfunnskritisk og skal 
opprettholde sin drift. De mest sårbare barna har blitt ivaretatt. 

Follo barnevernvakt begynte også å bruke GAT ressurs-styringsprogram 3.2.20, noe som har 
vært en stor overgang for oss og medført mye administrativt merarbeid. Både fordi det har vist 
seg  at vi har en komplisert turnus-ordning det har vært vanskelig å legge inn, og fordi vi har hatt 
en kultur i alle år med føring av timelister på papir og en fleksibel praksis. Vi har vært såpass små 
at vi har kunnet tilpasse turnus til den enkeltes ønsker i stor grad. For å forsøke å utjevne dette, 
har vi innført kalenderplan i GAT. Dette med den hensikt at ferier og helligdager skal fordeles 
mer rettferdig blant de ansatte, og at bytte av vakter og vikarvakter ikke skal medføre brudd på 
AML.  
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Det har, som allerede nevnt, gått med svært mye tid til administrativt arbeid i 2020, men i løpet 
av året har vi fått på plass de viktigste kontaktpersonene i kommunen, noe som er nødvendig 
for en forsvarlig drift. 

Bemanningsmessig har det vært et stabilt år, men vi har hatt to lange sykmeldinger og tre lange 
permisjoner, hvorav en var foreldrepermisjon. Vi har 5 gode tilkallingsvikarer, og har klart oss 
bra med det. Vi utvidet stillingen til en av de ansatte og brukte 2 tilkallingsvikarer i midlertidige 
vikariater høsten 2020, for å få en så stabil situasjon som mulig.  Vi har heldigvis gått klar av 
koronasmitte blant de ansatte, men noe korttidsfravær har det vært grunnet karantene regler, 
avventing av test-resultat og milde forkjølelses-symptomer. 

Vi har i tillegg til disse prosessene også vært opptatt av fortløpende profesjonalisering av 
virksomhetens faggrunnlag. Vi har jobbet med å få på plass «Svar Inn» og scanne-funksjonen 
hos Visma. Svar Inn kom på plass helt på tampen av 2020, så nå venter vi bare på scanne-
funksjonen. 

Vi har vil fortsette arbeidet med internkontroll og sikre at vi har gode og oppdaterte 
retningslinjer, rutiner og maler.  Vi har fått til en god samarbeids-avtale med politiet. 

En stikkordsmessig oppsummering av året som har gått, viser følgende: 

 Gruppeveiledning med ekstern veileder har pågått gjennom hele 2020, og vi 
fortsetter med denne ordningen videre.  

 Intern fagutvikling samt interne kurs i løpet av året:  
o Fagdag med leder for fylkesnemda i Oslo/Viken ad akuttvedtak 
o Fagdag med representant for Kripos ad nettovergrep 
o Bruk av vaktmøter som arena for faglige og juridiske refleksjoner. Disse er 

gjennomført digitalt 
o Opplæring i GAT 

 Eksterne kurs/fagutvikling i løpet av året:  
o Flere ansatte tok ulik relevant videreutdanning  
o Den årlige landskonferansen for politi/barnevernvakter ble utsatt til neste år, 

og de fleste kurs likeså. Noe digital opplæring kom på plass mot slutten av 
året 

 Daglig leder har hatt fortløpende møter med ulike ressurspersoner i Nordre Follo 
kommune i løpet av 2020. Vi har fått på plass kontaktperson for områdene HR og 
økonomi 

 Daglig leder har hatt månedlige møter og fortløpende kontakt med politikontakt og 
fagkoordinator for politiets operasjonssentral. Etter sammenslåingen av de ulike 
operasjonssentralene til én stor operasjonssentral for hele distriktet har de 
månedlige møtene også vært sammen med leder for Romerike Barnevernvakt.  

 Daglig leder har hatt samarbeidsmøter og fortløpende med andre barnevernvakter, 
som f.eks. Barnevernvakten i Oslo og Romerike barnevernvakt.  

 Daglig leder har invitert til, og deltatt i, møter med samarbeidskommunenes 
barnevernledere 
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Verden har blitt digitalisert i 2020, og vi med den. De fleste møter er foretatt via Teams, 
ingen sosiale sammenkomster er avholdt, heller ikke avslutning for en medarbeider som gikk 
av med pensjon i sommer, etter mange år i barnevernvakta. Vi savner sårt fysiske 
møtepunkt, og deler vel det med resten av verden.  
 

7 Fortløpende arbeid og prioriteringer videre 
Vårt hovedmål er å gi faglig og juridisk forsvarlig akuttbistand til barnets beste, og vi 
fortsetter med dette arbeidet innenfor de rammene vi til enhver tid har til rådighet. Vi tar 
fortsatt sikte på å drive forsvarlig økonomisk.  Vi fortsetter å legge til rette for at de ansatte 
skal ha en god arbeidssituasjon, og vil holde oppmerksomheten rettet mot blant annet 
konkret personalomsorg og gode arbeidsvilkår.  
 
Det bør kontinuerlig vurderes om ytterligere utvidelse av åpningstidene er hensiktsmessig, 
og om bakvakter i enda større grad skal erstattes av tilstedevakter. Muligheter for en 
eventuell utvidelse av det geografiske området for barnevernvaktens jurisdiksjon bør 
vurderes fortløpende. Det foreligger en erkjennelse av at en utvidelse av barnevernvakten vil 
kunne gi større grad av fortløpende erfaring i akuttarbeid. Mer erfaring gir grunnlag for 
ytterligere profesjonalisering, som igjen vil kunne lede til enda høyere kvalitet på tjenestene 
våre. Akuttarbeid på barnevernlovens område, og god kvalitet på dette arbeidet, handler 
blant annet om mengdetrening som grunnlag for solid og robust tjeneste. Tilstrekkelig 
mengdetrening oppnås av at tjenesten ytes overfor et stort nok befolkningsgrunnlag i tillegg 
til at man har en utstrakt grad av tilgjengelighet og tilstedeværelse. I tillegg til sannsynlige 
effekter for barnevernvakten som sådan, kan man se for seg at samarbeidet mellom 
barnevernvakter og politi forenkles ved færre barnevernvaktordninger. Etter politiets 
omfattende omorganisering har tre politidistrikter blitt til ett, og det er ulike 
samarbeidsrutiner mellom politiet og de ulike barnevernvaktordningene i distriktet.  Det er 
rimelig å anta at jo færre barnevernvaktordninger dette ene politidistriktet må forholde seg 
til, jo større sannsynlighet er det for at barn og unge i akutte situasjoner får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid. 
 
Vi er pt organisert etter kommunelovens § 27, og har startet arbeidet med å oppdatere 
dette i henhold til ny kommunelov innen fristen på 4 år som går ut i oktober 2023.  
    
Fremover i 2020 legger vi vekt på blant annet: 

 Felles fagutvikling, kvalitetssikring av en utviklingsrettet kompetanseplan og en 
fortløpende gjennomføring av kompetansetiltak 

o Vi har som mål å starte med prosesser som også vil fortsette videre i 
påfølgende år, med oppmerksomhet rettet mot blant annet: 

 Samtaler med barn 
 Arbeid i og med krisesituasjoner 
 Konfliktdempende kommunikasjon 
 Veiledning på skriftlig formidling og bruk av språk 
 Sikkerhet og trygghet på oppdrag  

 Kvalitetssikring av tjenesten  

 HMS for ansatte  

 Fortsette prosess-orientert gruppeveiledning    
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 Bistå barneverntjenestene med blant annet avgrensede kontrolloppdrag   

 Fortsatt utvikling av et forsvarlig forvaltningsarbeid 

 Forsvarlig og riktig bruk av vårt nye fagsystem Visma Flyt Bvv  

 Utrede organisering etter ny kommunelov 
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8 Avsluttende kommentar 
I tillegg til at vi i den tiden som kommer retter vår oppmerksomhet mot momentene 
ovenfor, skal vi ha en konkret oppmerksomhet rettet mot styrking av samarbeid og 
kommunikasjon med politiet og andre samarbeidspartnere. Politiet og barnevernvakten har 
en felles oppfatning av at samlokalisering har vært et sentralt premiss for god 
kommunikasjon og konstruktivt samarbeid oss imellom. I tiden fremover må vi fortsette 
arbeidet med å etablere og vedlikeholde gode strukturer i samhandlingen med politiet for å 
kompensere noe for manglende samlokalisering. Vi må også bedre og formalisere 
samarbeidet med AMK/legevakt. 
 
I våre nye lokaler i Ski Sykehus opplever vi at vi har mulighet til både å vedlikeholde det som 
allerede er godt arbeid, og også utvikle enda flere sterke sider. Vi er en hel liten bedrift som 
rommer praktiske, administrative, personalmessige, faglige og juridiske prosesser og 
perspektiver, og prosesser knyttet til internkontroll, kvalitetssikring og videreutvikling. Dette 
danner rammen for det akutte beredskapsarbeidet som de ansatte skal ivareta, og for den 
nødvendige personalomsorgen som gjør det mulig for de ansatte å stå i det akutte arbeidet. 
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9 Vedlegg  
 

Lov om barneverntjenester §§ 4-6 første og annet ledd, 4-24 første ledd, 4-25 annet ledd og 
4-29. Utdrag av relevant lovtekst.  

§ 4-6 første og annet ledd om vilkår for midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. 

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av 

andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er 

nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. 

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan 

barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene 

umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. 

 

§ 4-24 første ledd om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker 

- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, 

- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller 

- på annen måte 

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, 

plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire 

uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan 

plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker. 

 

§ 4-25 annet ledd om framgangsmåten ved midlertidige vedtak etter de materielle 

vilkårene § 4-24 første ledd. Se særlig annet punktum. 

Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i 

kapittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av 

påtalemyndigheten. § 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. 

Plasseringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inngå i den totale plasseringstiden 

som gjelder for vedtak etter § 4-24 første og annet ledd. 
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§ 4-29 første, annet, tredje, fjerde og femte ledd om midlertidig plassering i 

institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel.  

Ved fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. straffeloven § 257, kan barnet 

uten samtykke plasseres i institusjon, jf. §§ 5-1 og 5-8. Formålet med plasseringen er å 

ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse og omsorg. 

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering etter første ledd dersom 

 
a) politiet finner at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller 
kan bli utnyttet til menneskehandel, og at plassering er nødvendig for å beskytte 
barnet, og 

  

 

b) fylkesnemnda, basert på politiets vurdering og øvrige opplysninger i saken, finner 
det sannsynlig at det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare at plassering er 
nødvendig for å beskytte barnet, og at barnet ikke kan oppnå tilstrekkelig beskyttelse 
gjennom andre tiltak etter loven her eller på annen måte. Fylkesnemnda kan bare 
fatte slikt vedtak dersom den etter en helhetsvurdering finner at plasseringen er den 
beste løsningen for barnet. 
 

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering for opptil seks uker. § 4-15 annet ledd 

gjelder tilsvarende. Plasseringen kan forlenges med opptil seks uker av gangen gjennom 

nye vedtak. Samlet plassering etter annet og fjerde ledd kan ikke overstige seks 

måneder. 

Barnevernstjenestens leder eller påtalemyndigheten kan treffe midlertidig akuttvedtak 

dersom den finner det sannsynlig at det er en nærliggende og alvorlig fare for at barnet 

utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel, og plassering er nødvendig for å 

beskytte barnet. Er det truffet slikt vedtak, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 

sendes fylkesnemnda snarest og senest innen to uker. Dersom saken ikke sendes 

fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort. 

Det kan iverksettes beskyttelsestiltak ved plassering etter annet og fjerde ledd dersom 

det er nødvendig for å hindre at barnet får kontakt med personer som det er fare for kan 

utnytte det til menneskehandel. Beskyttelsestiltakene skal fremgå av vedtaket om 

plassering og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. Beskyttelsestiltakene kan 

begrense barnets adgang til å motta besøk, å kommunisere gjennom post, telefon eller 

annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor institusjonens område. 

Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan få vite hvor 

barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i å 

ha kontakt med verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell 

som er beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende. 

 

 

 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Follo barnevernvakt Årsrapport 2020

 

 - 31 - 

 

31 

 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Kisif IKS Årsmelding 2020

UTKAST
ÅRSMELDING 2020
Krise-  og  incestsenteret  i  Fo l lo  IKS



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Kisif IKS Årsmelding 2020

INNHOLD

s 4 1. Organisering av Krise- og incestsenteret i Follo IKS
s 5 2. Grunnlagsdokumenter for driften av Krise- og incestsenteret i Follo 
s 5 3. Formål for Krise- og incestsenteret i Follo 
s 6 4. Definisjoner 
s 7 5. Arbeidsmetode 
s 7 6. Ressurssenter 
s 8 7. Gjennomførte kurs/møter/konferanser/prosjektarbeid 2020
s 11 8. Forebyggende arbeid 
s 14 9. Gjennomførte tiltak i 2020
s 16 10. Brukere 
s 18 11. Tabeller og statistikker 
  Tabell 1: Antall henvendelser til sentrene pr. telefon, sms og mail
  Tabell 2: Antall beboere 
  Tabell 3: Antall beboere kommunevis fordelt i 2020 samlet for Krise- og incestsenteret
  Tabell 4: Etnisitet beboere 2020 
  Tabell 5: Antall overnattingsdøgn samlet for Krise- og incestsenteret 
  Tabell 6: Alder på beboere
  Tabell 7: Antall dagbrukere ved krisesenteret 
  Tabell 8: Antall dagbrukere ved incestsenteret
  Tabell 9: Antall samtaler med dagbrukere på krisesenteret
  Tabell 10: Antall samtaler med dagbrukere på incestsenteret
  Tabell 11: Antall samtaler med beboere i løpet av året



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Kisif IKS Årsmelding 2020

3

Sammen med regnskapet for 2020 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er 
nedfelt i Handlingsplanen 2020 og føringene i økonomiplanen for 2020-2023.

Korona
2020 ble et spesielt år også for driften av Krise- og incestsenteret.  Med vår døgnbemannede drift ble det mange 
rutiner og nye pålegg for at vi skulle kunne holde driften åpen. Med våre 25 ansatte er vi avhengige av ikke å ta 
mange kolleger med i en eventuell karantene. Vi organiserte oss i team og holdt avstand. Vi gikk over i en vanlig 
helgeturnus med færrest mulig ansatte på jobb, men med mulighet til å innkalle de som var hjemme ved behov.

Mange tilbud ble endret eller utsatt, men alle som hadde behov for våre tjenester fikk tilbud om det. Ingen ble 
avvist. Pågangen av dagbrukere og beboere var i første del av pandemien lavere enn tidligere. Også foredrag 
og andre informasjonsoppdrag ble avlyst. Da skolene stengte 12. mars, ble det forebyggende teamet vårt uten 
arbeidsoppgaver, og vi valgte å permittere deler av teamet frem til skolestart i august. 

Huset ble tilrettelagt i soner pga. smittefare, og alle fellesrom ble stengt. Vi har ig jennom året som har gått blitt 
gode på omstilling og nytekning. Personalgruppa har vært kreative og vi har opprettholdt et godt helhetlig tilbud 
til alle våre beboere. Innendørs aktiviteter har blitt byttet ut med uteaktiviteter. Da Koronaen ble et faktum og 
vi måtte tenke på at vi skulle g jøre det vi kunne for å begrense smitte valgte vi å dele inn huset vårt i soner. Hver 
sone har sin egen utgang og kjøkken. Vi utstyrte hver sone med spill, hobbyaktiviteter, tv`er og elektronisk utstyr 
etter beboerne sine individuelle behov. Det ble en omstilling for personalet med mere «oppsøkende» virksomhet 
inne på senteret da det tidligere var naturlig at beboere og personalet møttes i fellesrommene. 

Ganske raskt ble vi definert som en virksomhet med kritisk samfunnsfunksjon. Dette fikk betydning for ansattes 
tilgang til skole- og barnehageplasser, og ble tatt med i vertskommunens risikovurderinger. Vi mistet også 
flere turnusarbeidere som hadde arbeidsforhold innen helse- pleie og omsorg i andre kommuner pga. fare for 
kryssmitte. Vi har ikke hatt beboere med påvist smitte. Selv om flere ansatte har blitt testet og sittet i karantene, 
har ikke kolleger eller brukere blitt definert som nærkontakter.
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1.  O R G A N I S E R I N G  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T  I  F O L L O  I K S
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap (IKS), og vertskommunen er Ås. 
Selskapet er drevet av alle de seks Follo kommunene: Ås, Nordre Follo, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.

Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 5 møter og 
behandlet 7 saker i 2020. Styret har avholdt 6 møter og behandlet 26 saker i løpet av 2020.

Representantskapet 
Hans Kristian Raanaas , Frogn 
Ola Nordal, Ås 
Hans Kristian Solberg , Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby 
Truls Wickholm, Nesodden  
Hanne Opdan, Nordre Follo

Styreperioden for det sittende styret ble forlenget ut 
hele 2020, og besto av: 
Bente Bjerknes, Frogn - leder 
Arnt Even Hustad, Nesodden – nestleder
Merete Bellingmo, Oppegård 
Ivar Ekanger, Ås
Bernt Hovind, Vestby 
Kjell-Arne Ekeberg, Ski 
Sylvia Riddarsporre, Enebakk 
Tina Vårum – ansattes representant 
Anne Odenmarck – daglig leder og styrets sekretær

Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 20 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. 
Fordelt på 25 ansatte. 

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

Det ble i 2019 vedtatt utbyggingsplaner for en egen 
herreavdeling. Byggingen starter opp i 2021.
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2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R  F O R  D R I F T E N  AV  K R I S E- O G  I N C E S T S E N T E R E T
• Selskapsavtalen for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Selskapsstrategien for Krise- og incestsenteret i Follo IKS.
• Målene i handlingsplanen 2020 og føringene i økonomiplanen 2020-2023.
• Reg jeringens handlingsplan ”Mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” (2017-2020).
• Reg jeringens ”Opptrappingsplan mot vold og overgrep” (2017-2021).
• Reg jeringens strategi ”Barndommen kommer ikke i reprise” (2014-2017).
• Forventningsbrev fra representantskapet (2020 -2023).
• Krisesenterlova. Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn 

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

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

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

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

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

ordinære hjelpeapparatet.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret: 
• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn. 
• Gi samtaletilbud til voksne og barn. 
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad. 
• Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten 

og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med Krise- og incestsenteret. 
• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker.
• Arbeide aktivt for å spre opplysninger om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
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Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - FMSO. Dette er 
en interesseorganisasjon for krise- og incestsentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep. 
Organisasjonen byttet i 2020 navn Fra FMSO til Nok. 16 medlemssentrene under en enhetlig profil og navnet 
Nok. Målet med å endre navn er å øke brukervennligheten og g jøre det enkelt å finne frem til sitt nærmeste 
senter. Med endringen synligg jør vi også at alle sentrene i paraplyen følger en felles faglig plattform og etiske 
retningslinjer.

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Ordet signaliserer et tydelig stopp-punkt 
og g jenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til 
målgruppens egenkraft og styrke. Et stoppunkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord 
«Sammen finner vi veien videre».

Sammen jobber vi for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt, og for å hindre at nye overgrep skjer. Med nytt 
navn og logo ønsker vi å fremstå som tydelige, ærlige og direkte. Mangfold og bevegelse er også viktige verdier for 
sentrene, som fortsetter å levere inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse. Vi ser frem til 
å ønske både tidligere og nye brukere og samarbeidsparter velkommen under ny profil og logo.

For mer informasjon se: https:// www.noknorge.no
Krise- og incestsenteret er medlem av Samfunnsbedriftene og er en IA-bedrift.

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

Vår definisjon av incest er: 
“Fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et tillitsforhold til. 
Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.”
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5.  A R B E I D S M E T O D E 
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hjelp til 
selvhjelp er et prinsipp om å yte en form for hjelp som g jør at den mottakende part får evnen til å klare seg 
selv, etter at hjelpen opphører. I de individuelle samtalene vi g jennomfører med brukerne, benytter vi RITS 
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) og FIT (feedbackinformerte tjenester).

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

R1  - Korttids botilbud i krise
R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter
R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet

R1 - Botilbudet hos oss er ment å være et kortvarig, midlertidig botilbud. Vi har en botid på fire uker. Umiddelbart 
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette g jelder kvinner, menn, ungdom og barn. 
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren og koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren 
under oppholdet. 

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

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

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

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

7.  GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2020 
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen vedrørende 
omsorg og krisehjelp er høy hos de ansatte.

Gjennomført kompetanseheving
• 2 ansatte har g jennomført grunnkurs i GAT på Visma sitt hovedkontor på Skøyen
• 3 ansatte har vært på Frisk HMS for innføring av KUBA som er et elektronisk hms system
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Oppholdet på KISiF har 
gitt meg selvinnsikt og 
trygghet!
– Tidligere beboer på KISiF
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Prosjekter/planarbeid
• Det er jobbet med utvidelse av tilbudet til menn fra høsten 2018. KISiF sitt styre har g jennom 2018 og 2019 

g jort vedtak om forprosjekt og byggeplaner. Prosjektgruppe bestående av arkitekt og øvrige fagpersoner er 
opprettet. Tilbygget er tegnet, og planene er klare. Det er planlagt byggestart i august/september 2021.

• Vi videreførte arbeidet som vi startet med i 2019 for å kunne arrangere en temauke om vold og seksuelle 
overgrep for alle de som møter utsatte i sitt arbeid. Målet vårt med denne temauka er å øke kunnskapen og 
synligg jøre at Follo-kommunene står sammen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 

Hovedtemaene som var planlagt:
• Kommunens ansvar knyttet til vold og overgrep.
• Vold overgrep mot barn og unge
• Forståelse for hva æres relatert er vold er og hvordan møte dette
• Vold mot særlige sårbare grupper

Vi var heldige og fikk avtaler med gode foredragsholdere som skulle dele sin kunnskap med oss. Det endelige 
programmet som ble sendt ut var vi svært fornøyd med, men dessverre satt pandemien en stopper for 
g jennomføringen og vi ble nødt til å avlyse. Vi håper at vi kan g jennomføre dette ved en senere anledning.

Internundervisning 
• Felles brannøvelse har blitt byttet ut med brannøvelser for enkelt individer sammen med brannvernleder etter 

behov i året som har gått. 
• Det har blitt g jennomført veiledninger i små grupper i motsetning til tidligere hvor vi har fordelt 

veiledningsgruppene i dagarbeidere og turnusarbeidere.

Diverse møter og arrangementer
• Vi har avholdt 3 personalmøter hvor 10 saker er behandlet.
• Vi har avholdt 1 møter i AMU (arbeidsmiljø-utvalg) hvor 5 saker er behandlet.
• Stiftelsen LIV har avholdt 1 møte og behandlet 3 saker i løpet av året.
• Vi har hatt besøk av ansatte ved Familievernkontoret i Follo til en felles kompetanseutveksling og revidert vår 

samarbeidsavtale.
• Leder har deltatt på fire ledersamlinger i regi av FMSO. 
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• Leder deltar i nettverk som voldskoordinatoren i Nordre Follo kommune har tatt initiativ til. I nettverket 
deltar de som medvirker i planen mot vold i Ski kommune. Nettverket møtes to ganger i året og består av 
politiet, barnevern, NAV, familievernkontoret, ATV og KISiF.

Studentgrupper med praksis i hos oss i 2020
• En 2. års sosionomstudent våren 2020, fra høgskolen i innlandet, Lillehammer. Praksisperioden var satt fra 

den. 13 januar frem til 17.mai. Praksisperioden ble avlyst av skolen i mars grunnet Koronasituasjonen.
• To hospitanter fra et annet krisesenter i Norge var hos oss en uke. De deltok i undervisning ute i 4 og 6 klasse. 

De ønsket å tilegne seg kunnskap i forbindelse med at de også skulle implementere incestsenter i sin egen 
krisesenterdrif.

• En representant fra KS-bedrift kom til oss på medlemsbesøk.

8.  FOREBYGGENDE ARBEID 

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

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

År 2018 2019 2020
Formøte 49 85 47
Undervisning 6. klasse 79 97 45
Undervisning 4. klasse 80 89 56

Antall møter
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       2018  2019  2020          
Undervisning: snitt på 3,5 timer pr. undervisning, to ansatte 1113 timer 1302 timer 707 timer
Formøter: snitt på 1,5 time pr møte, en ansatt   73,5 timer 127,5 timer 70,5 timer

Gjennom undervisning i skolen møter vi mange barn som har et behov for voksne de kan snakke med om hvordan 
de har det. Etter skoleundervisningen er vi ig jen på skolen og mange barn tar da kontakt med oss og forteller 
hvordan de har det. 
Noen av disse barna forteller oss om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt de lever med. Dette er saker 
som vi melder videre som bekymringsmelding til barneverntjenesten. Grunnet Koronasituasjonen i 2020 som 
førte til mindre skolebesøk meldte vi 6 bekymringssaker etter undervisninger i motsetning til 18 saker i 2019. I alle 
disse sakene er det opprettet en undersøkelse hos barneverntjenesten eller meldingen har blitt lagt som opplysning 
i aktiv sak. I andre saker som omhandler skolerelaterte utfordringer varsler vi helsesøster og skole.  

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

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

Undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene
I løpet av 20120 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut i kommunene. Det er 47 
barneskoler til sammen i de syv Follo kommunene og vi g jennomfører undervisninger på samtlige. 
Vi har egen avtale med Follo- barne og ungdomsskole.
   
Vi har også undervist/holdt: 
•  «Våge å se- tørre å handle»  er et undervisningsopplegg som vi har holdt 
• for ulike personalgrupper som jobber med og for barn og unge. Vi har besøkt fem barnehager, to skoler, en 

SFO og for studenter på Oslo MET.
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• Faglig veiledning av en personalgruppe i en kommunal instans 
• Foredrag som er tilpasset de som er nye i Norge på Follo Kvalifiseringssenter
• En gruppe studenter fra Oslo Met fått info om hvilket tilbud vi har til barn og unge  

Aktiviteter/nettverk/oppfølging i reetableringsfasen 
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.   

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

Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2020, som utflukter i nærområdet til parker, 
strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøyteturer og rideturer.

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

Kisif har vært et sted hvor det har vært lov å 
være seg selv med sitt indre kaos!
– Tidligere beboer på KISiF
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9.  G J E N N O M F Ø R T E  T I LTA K  I  2020

Mål 1: hovedmål
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging. 
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.

Brukere
• Det er utarbeidet en aktivitetsplan for brukerne i 2020.  En del av tiltakene ble flyttet fra å skulle 

g jennomføres innendørs til å foregå utendørs med hensyn til smittevern.
• Skape gode opplevelser ute i naturen, og mellom mennesker og dyr. Ansatte har i samarbeid med en rideskole 

benyttet seg av tilbud om lånte hester og lavo som har gitt gode naturopplevelser.
• «Bedre sammen» er et gruppeopplegg som var utarbeidet av, og skulle ledes av ansatte med faglig kompetanse 

på vold/overgrep og kulturkompetanse. Koronasituasjonen satt en stopper for g jennomføringen av gruppen.

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

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

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

tilegnet seg kompetanse på dette feltet i løpet av året.

Mål 2: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa 
• Vi ønsker å tilegne oss kompetanse g jennom ATV (Alternativ til vold) sine halvdagskurs ig jennom året.  

Disse kursene ble avlyst.

Det er planlagt fire temakvelder for personalet. To av fire temakvelder ble g jennomført.
• Hvordan leve et verdig liv etter seksuelle overgrep – Vi benyttet en ekstern foredragsholder Karianne Lund 

Loge som har har skrevet romanen «Jenta i den gule kjolen» 
• Hvordan møter vi og arbeider med en hel familie som er berørt av overgrep. Vi benyttet en ekstern 

foredragsholder til denne temakvelden.
• Traumer knyttet til religion/lukkede trossamfunn- ekstern foredragsholder-utsatt 
• Kulturforståelse – intern foredragsholder- utsatt
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Intern veiledning for turnus arbeiderne og ekstravakter har blitt g jennomført to av fire ganger i løpet av året. 
Dette er med på å styrke og trygge hver og en i sin yrkesutøvelse. Teamleder har ansvar for organisering og 
g jennomføring av dette.

Mål 3: Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, incest, seksuelle 
overgrep og voldtekt
• Øke kunnskapen om Kisif, vold og seksuelle overgrep. Sosiale medier har blitt brukt i større grad for å spre 

kunnskap. Nettsiden er oppdatert og lokale medier har blitt kontaktet.
• Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatt grupper. Snakke om tilbudet og fortelle eksplisitt at tilbudet også 

g jelder menn, og «SKJEIVE. 
• Dette tilbudet er spesifisert på vår nettside. Vi jobber kontinuerlig med dette.
• Øke kunnskapen til ulike hjelpere i kommunene med at også LHBT-personer (lesbiske, homofile,bifile 

og transpersoner) som utsettes for vold og, eller overgrep. Vi har større fokus på dette når vi er ute på 
informasjonsoppdrag, og møter ulike deler av hjelpeapparatet.  Dette er lagt inn i vår generelle informasjon 
om tilbudet vårt.

Mål 4: Styrking av samarbeid, samordning og forebygging i arbeidet mot vold i nære relasjoner, incest - seksuelle 
overgrep og voldtekt
Arrangere temauke om vold og overgrep for Follo kommunene. Vi satte ned en arbeidsgruppe fra personalet samt 
Familievoldskoordinatoren fra Nordre Follo. Sammen fikk satt sammen et godt faglig program. Programmet og 
invitasjoner var sendt ut i starten av mars- påmeldingene var påbegynt.  Den 13. mars var vi dessverre nødt til å 
avlyse hele arrangementet. Vi håper å kunne g jennom føre dette ved en senere anledning.

Mål 6: Sikre at Helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir g jennomført
• Få sykefraværet ned. Bedriftshelsetjenesten (Frisk HMS) skal brukes mere aktivt i IA- arbeidet.
• Lederveiledning på plikter og rettigheter fra Frisk HMS. Vi har benyttet oss av Frisk HMS til samtaler med 

ansatte for å forebygge sykefravær.
• Sikkerhet innendørs og utendørs er fulgt opp etter behov og samfunnsutvikling.

Mål 6: Organisasjonsmessige endringer
• •Utarbeidelse og oppstart av undervisning om vold og overgrep for skolestartere(barna som går siste år i 

barnehagen) Tilpasse et undervisnings opplegg som passe for denne gruppa. Dette arbeidet er påbegynt.
• Utvide botilbud til menn og deres barn. Koordinere alle aktører i prosessen frem til eventuelt byggestart. 

Prosjektet har hatt en god fremdrift.
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• Benytte alle tilg jengelige muligheter innen GAT systemet som vi er i behov av å bruke. Tre ansatte har vært på 
kurs med Visma. Vi benytter nå GAT GO som er en besparelse på administrative oppgaver. 

10.  BRUKERE 

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

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

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

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

Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin 
livssituasjon. Skåren i resultatet som vises nedenfor er et g jennomsnitt av 20 tilfeldige evalueringer.
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      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 16/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utfl ytting: 24/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 39/40
      
      Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
      Beboere får tilbud om å fortsette med samtaler etter utfl ytting dersom de har behov for det.

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 16/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utfl ytting: 24/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 39/40
      
      Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 16/40
      2. Gjennomsnittsskår ved utfl ytting: 24/40
      3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 39/40
      

      1.  Gjennomsnittsskår ved første samtale: 16/40

      

1 2 3

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

Svært bra        Middels bra        Mindre bra  

   
      90%                   9,5%              0,5%

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

Måned 2018 2019          2020
Januar 314 350 237
Februar 237 236 204
Mars 161 351 176
April 211 253 165
Mai 244 221 177
Juni 342 196 190
Juli 188 157 92
August 248 182 194
September 292 203 247
Oktober 281 339 339
November 257 292 299
Desember 173 175 191
Sum 2948 2955 2511

Tabell 1
Antall henvendelser til sentrene 

pr. telefon, sms og mail
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År 2018 2019 2020
Kvinner 58 62 44
Menn 8 6 3
Barn 57 58 51
Sum 123 126 98

Tabell 2
Antall beboere

Kommune Voksne Barn
Nordre Follo 22 24
Ås 12 6
Nesodden 5 4
Vestby 0   0
Frogn 1   0
Enebakk 5   2
Andre 2   0
Sum 47 36

Tabell 3
Antall beboere kommunevis fordelt i 2020 

samlet for Krise- og incestsenteret

Menn som er utsatt for vold kan oppleve at terskelen 
for å søke hjelp er høy, på grunn av tradisjonelle 
forestillinger om maskulinitet. Mange opplever at det 
er forventninger i samfunnet om at menn skal «klare 
seg selv» i slike situasjoner. Vår erfaring er at menn i 
større grad enn kvinner velger andre alternativ enn å 
benytte seg av vårt botilbud når de ønsker å bryte ut 
av voldelige forhold. Det er også fortsatt mangel på 
kunnskap om hva vold er, og at krisesentertilbudet 
også er et tilbud for menn.
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Etnisitet Norsk Annen etnisk bakgrunn
Voksne 23 24

Tabell 4
Etnisitet beboere 2020

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

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

Svært mange av de ikke etnisk norske brukerne er 
hentet til Norge og er uten annet nettverk her mens 
partnere ofte har lang botid i Norge. Når disse bryter 
med en voldelig partner, bryter de samtidig med hele 
sitt nettverk og blir stående ig jen helt alene. Disse 
trenger mye mer hjelp og støtte ved reetablering og 
videre i det «nye livet». En stor del av disse brukerne 
er ikke oppdratt til å ta valg basert på egne behov, 
men på storfamiliens behov. Disse brukerne har ofte i 
tillegg store utfordringer med manglende integrering, 
samfunnskunnskap og språk.
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Alder voksne Antall Alder barn Antall
18-30 13 0-5 15
31-40 13 6-10 8
41-50 11 11-17 11
51-60 2 12-14 9
61> 5 15-17 6

År 2018         2019    2020    
Kvinner 173            181 139
Menn 20               20 14
Barn 14              16 9
Sum 207           217 162

Tabell 6

Tabell 7

Alder på beboere

Antall dagbrukere ved krisesenteret

År 2018 2019 2020
Kvinner 1052 1277 891
Menn 141 62 28
Barn 1098 1523 832
Sum 2291 2862 1751

Tabell 5
Antall overnattingsdøgn samlet 

for Krise- og incestsenteret



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Kisif IKS Årsmelding 2020

22

År 2018 2019 2020
Kvinner 433 507 491
Menn 56 46 40
Barn 11 16 27
Sum 500 569 558

År 2018 2019 2020
Kvinner 297 302          199 
Menn 28 55 27
Barn 31 43 13
Sum 356 400 239

Tabell 9

Tabell  10

Antall samtaler med dagbrukere på 
krisesenteret

Antall samtaler med dagbrukere på 
incestsenteret

År 2018 2019 2020
Kvinner 59 69 62
Menn 13 12 14
Barn 28 43 4
Sum 100 124 80

Tabell 8
Antall dagbrukere ved incestsenteret
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År 2018 2019 2020
Kvinner 373 396 228
Menn 47 40 4
Barn 91 88 42
Sum 511 524 274

Vi har til sammen hatt 1071 samtaler med beboere og 
dagbrukere i 2020.

Vi har i tillegg g jennomført en selvhjelpsgruppe for 
voksne kvinner utsatt for incest/seksuelle overgrep 
som barn.

Tabell 11
Antall samtaler med beboere i løpet av året
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Krise- og Incestsenteret i Follo IKS
Balanse PR. 31.12.20
Tall i kroner Noter Regnskap 2020

pr. 31.12.20
Regnskap 2019
pr. 31.12.19

EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler
Pensjonsmidler
Aksjer og andeler

Sum anleggsmidler

10
2,9
2,8

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, postgiro, bankinnskudd

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

7
9
5

1

183 200 206 100
32 837 008 28875413

786 175 721 138

33 806 383 29 802 651

2 323 859 970 244
407 878 465 180

6 155 694 4 398 804

8 887 431 5 834 227

42 693 814 35 636 878

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Kapitalkonto

Sum egenkapital

4 -3 120 870 -2 906 480
4 -788 436 -286 768
4 -2 843 712 -292 977
2 -2 793 232 1 407 364

-9 546 250 -2 078 861

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser

Sum langsiktig gjeld
2,9

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

5

4

MEMORIAKONTI:
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

Sum memoriakonti

-31 013 151 -31 210 015

-31 013 151 -31 210 015

-2 134 413 -2 348 002

-2 134 413 -2 348 002

-42 693 814 -35 636 878

2 274 685 2 526 334
-2 274 685 -2 526 334

0 0

As, I(;februar 2021

4l• x (cu
jell-Arre Ekeberg (nestleder) '/

?

} ' R'Dt' -Dlal r
Bente Valborg Christen'sen Bjerknes (styreleder)

Maria Sylvia Helena Riddarsporre (styremedlem)

,
' co- » gr «
Tor Grobstok (styremedleg)

&aa
Tina Vårum (ansattes representant)

"

bL du 'cute
Anne Odenmarck (daglig leder/styrets sekretær)
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Noter - Krise- og Incestsenteret i Follo [KS
Alle tall I NOK

Note 0. Regnskapsprinsipper

Krise- og lncessenteret i Follo IKS sill regnskap er utarbeidet og avsluttet i henhold til bestemmelsene i !KS-loven. Krise- ogIncestsenterets regnskap er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen avdisse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrørerIKSets virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapeti året enten de er betalt eller ikke.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) ogforskrifter, utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Hovedregel er at alle inntekter og utgifter bokføres når de er kjent etter anordningsprinsippet. Utgifter, utbetalinger, inntekterog innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler medbegrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden Iii anleggsmiddelet. Avskrivningene starterret etter at arleggsmiddelet er anskaffetltatt i bruk.

Premieavviket som bokføres i regnskaper og som skyldes bokførte pensjonskostnader i regnskapet, amortiseres på ett år.

Note 1. Endring i arbeidskapital

Balansere nska et:
2.1. Omløpsmidler
2.3.  Kortsikti 'eld
Arbeidska ital

Drifts- og investeringsregnskapet  :
Anskaffelse av midler  :

Inntekter investeringsregnskap
Inntekter driftsregnskap
Innbet. ved eksterne finanstransaks'oner

Sum anskaffelse av midler

Utgifter investeringsregnskap
Utgifter driftsregnskap
Utbetalin er ved eksterne finanstransaks'oner

Sum anvendelse av midler

Anskaffelse - anvendelse av midler

31.12.2020
8 887 431
2 134 413
6 753 018

Endrin arbeidska ital i drifts-o investerin sre nska

31.12.2019
5 834 228
2 348  001
3 486 227

Beløp

0
23 351 603

69 000
23 420 603

0
20 088 771

65 041
20 153 812

Endring

3 266 791

Sum

23 420 603

Endrin arbeidska ital i balansen
Differanse

20 153 812

3 266 791

3 266 791

3 266 791
0

Note 2. Kapitalkonto
Debet Kredit

Inngående balanse 01.01: 1 407 364

Avskrivinger 22  900

KLP egenkapitaltilskudd 65 037

Endring brutto pensjonsforpliktelse 91  636
Endring brutto pensjonsmidler 3  961  595
Endring skyldig arb.g.avg.av nett 288  50

_.
. .

pensjonsforpliktelse

Balanse 31.12 2 793 232
4 315 132 4 315 132



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Kisif IKS Årsregnskap 2020

I 
Noter-Kriseog}ncestsentereti Foiio-lKS
Alle tall I NOK
L_ ·------- ------------- -- ----- ---- ----·-------- --------- - ---------------•--•------------'

Note 3. Overføring fra og til eierkommunene

Overforin fra eierkommunene:

As kommune
Ski kommune
Oppegård kommune
Nordre Follo kommune
Nesodden kommune
Frogn kommune
Vestby kommune
Enebakk kommune

2020

2 133 552
0
0

6110248
2 044 700
1 653 700
1 870 100

630 7o
14 443 000

2019

2 046 643
3 146 799
2 769 551

0
1 965 423
1 603 463
1 781 895

611 976
13 925 750

Grunnlaget for fastsettelse av overføring fra kommunene er etter innbyggere i
kommunen. Enebakk kommune betaler for 50% av sine innbyggere til Krisesenteret.

Overforin fra Staten:

Overforin til kommuner o IKS
StorFollo IKT / Frogn kommune
Overføring til As kommune

5 398 789 5 241 543

74 326
664 667
738 993

740 725
740 725

Note 4. Regnskapsmessig resultat

-. - Regnskapsar
2020 - Ti disponering

Sum avsetninger

Avsetning Iii disposisjonsfond i Incestsenteret- avd. 1300
Avsetning Iii disposisjonsfond i Krisesenteret- avd. 1200
Avsatt til bundne fond - avd. 1300
Avsatt til bundne fond - avd. 1200
Bruk av bundne fond - avd. 1300
Bruk av bundne fond - avd. 1200
Bruk av disposisjonsfond - avd. 1300
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
i Incestsenteret - avd. 1300
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
i Krisesenteret - avd. 1200
Netto avsetnin er

Disposisjonsfond
Beholdning 01.01
Avsetning til fond
Bruk av fondet i driftsre nska et
Beholdnin 31.12

Bundne driftsfond
Beholdning 01.0
Avsetninger til fondene
KLP e enka italtilskudd
Beholdnin 31.12

Mindre-forbruk
2 843 711

2020 2019

98 236 325 760
194 742 484 482

559 483 63 700

-57 815 -22 932
-78 588

-98 236 -325 760

-194 742 -484 482
423 080 40 768

2 906 480
292 978
-78 588

3 120 870

2 747 758
484 482

-325 760
2 906 480

286 768 · 246 000
559 483 63 700
-57 815 -22 932
788 436 286 768
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Note 5. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Årsverk
Antall årsverk i Krise- og Incestsenteret i Follo .IKS i regnskapsaret 2020 var 20, herav 7 stillingshjemler på Incestsenteret ogfordelt på 27 ansatte.

Ytelser til ledende personer
Daglig leder 2020

893 735
2019

872 938
Godtgjørelse til revisor
Krise- og Incestsenterets revisor er Viken kommunerevisjon. Godtgjørelse utbetalt til revisor i 2020 er ekskl. mva kr. 38.000,-.

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.2020 var kr 509.668,-. Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12.2020varkr 490.622,-.

Note 6. Leasing

Kopimaskin - RICOH Norge AS
Kopimaskin - SG Finans- Ricoh maskin
Kaffemaskin - Kaffebryggeriet AS
Frankeringsmaskin - Pitney Bowes Finans

Avtalt
leietid

60 mnd
60 mnd
60mnd
60mnd

Leiebeløp pr
mnd i kr

1 531
1 541
1 328

309

Fra dato

01.03.2019
01.03.2019
21.02.2017
27.09.2017

Til dato T pe

29.02.2024
29.02.2024 Operasjonell
21.02.2022 Operasjonell
27.09.2022 Operasjonell

Note 7. Budsjettavvik

Mindreforbruket i forhold til budsjett for 2020i drift er på kr. 2.843.711,-Lønnsutgiftene er betydelig redusert i2020. Dette skyldes betydelig sykefravær og permitering av 4 stillinger.Pensjonspremien er lavere enn forventet, som skyldes redusert betalt premietil KLP i 2020.Arbeidsgiveravgiften reduseres grunnet laver lønnsutgifter, betydelig refusjon av sykepenger og redusert pensjonspremie.Arbeidsgiveravgiften ble redusert med 4% for 3. termin. Reduksjon er på kr. 97.737,-, som ble innbetalt og bokført i september.Driftsutgiftene er for 2020 noe lavere enn budsjettert, som i hovedsak skyldes reduserte kursutgifter og lavere elektrisitetutgifter.kte irntekter skyldes i hovedsak sjykefravaer, som girenokning sjkepengerefusjon. ·Det er vedtatt al Krisesenteret skal fakturere Stiftelsen Liv for utførte tjenester, for 2020 utgjr dette kr. 242.700,-Krisesenteret har i 2020 bokfart tap på kunderfordringer på netto kr.15.880,-.Består av følgende: Tapsføringer i 2020
Tilbakebetalt tidligere tapsføringer

16 880
-1 000
15 880

Note 8. Aksjer og andeler

KLP egenkapitaltilskudd 01 .01:
Innskdd

.  KLP egenkapitaltilskudd

2020

721138
65 037
786 175

2019

655 561
65 577

721138



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Kisif IKS Årsregnskap 2020

Noter - Krise- og Incestsenteret i Follo IKS
Ale tall i NOK

Note 9. Pensjon

Generelt om ens'onsordnin ene i Krise o Incestsenteret i Follo IKS.
Krise- og Incestsenteret har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), som sikrer
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, ufore-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og
uførepensjon med samlet pensjonsnivå pa 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra
NAV.

Re nska sforin av ens'on
Etter§ 5-12 i regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader. Pensjonskostnaden 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 differanse
mellom disse to størrelsene.
Differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts-
eller utgiftsføres i driftsregnskapet.
For Krise- og Incestsenteret i Follo IKS er premieavviket på kr. 357.474,- i følge akturaberegningen for 2020.
Beregnet arbeidsgiveravgift for premieavviket i 2020 er på kr. 50.404 ,-.

De regnskapsmessige effekter av ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 er innarbeidet i beregningene for 2020.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger.
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering
Amortiseringstid

KLP 2020
4,00 %
3,50 %
2,48 %
2,48 %

1 ar

KLP 2019
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

1 r
Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad.
Arets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene

Administras onskostnader
Pensjonskostnad
Betalt premie i året
Arets premieavvik
Arbeidsgiveravgift av premieavviket
Arets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.
Pens'onsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.

14,10 %

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik.

2020
1 609 595
1 064 570

-1 246 623
81 791

1 509 333
1 866 807
-357 474

-50 404

-407 878

2020
Arb.giveravg. *)

31013151 -257 164
32 837 008
-1 823 857 -257 164

2019
1 589 735
1 207 454

-1 221 063
77 333

1 653 459
2 061 154
-407 695

-57 485

-465 180

2019
Arb.giveravg.

30921515 288500
28 875 413
2 046 102 288 500

) Det er ikke bokført arbeidsgiveravgift for negativ netto pensjonsforpliktelser

Arets premieavvik -357 474 -407 695
Arbeidsgiveravgift av premieavviket -50 404 -57 485
Sum amortisert premieavvik dette året 465 180 625 882
Akkumulert premieawik pr. 31.12 57 302 0 160 702 0

Premiefond 2020 2019
Inngående saldo 01.01. 2 354 666 2 051 713
Tilført premiefond 509 935 302 953
Utgående saldo 31.12. 2 864 601 2 354 666
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Note 10. Anleggsmidler

2020 2019
Utstyr, Utstyr,

maskiner, maskiner,
transport transport

midler Sum midler SumAnskaffelseskost 01.01 229 000 229 000 229 000 229 000Årets tilgang
0Arets av an

0Anskaffelseskost 31.12 229 000 229 000 229 000 229 000Akk avskrivninger 31.12 22 900 22 900 0 0Arets avskrivning 22 900 22 900 22 900 22 900Akkumulert nedskriving
0Reverserte avskrivnin er
0Sum avskrivninger 45 800 45 800 22 900 22 900Bokfort verdi pr. 31.12 183 200 183 200 206 100 206 100

Arets avskrivinger 22 900 22 900
Avskrivingsplan 10 ar 10 &r

Lineær Lineær
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Vellgg - ls6- oj incest5enter@tf Foliols
}Defaljertdriftsregnskap pr. avdeling - 01.01. - 31.12.2020
Alle tall I  NOK
Korito. Konto g

1200 •  Krisesenteret
30100 Fastlonn dagarbeidere
30108 Fast lønn helligdagstillegg
30109' Feriepenger avsetn/motpost faste lønnskostn
30200 Lønn vikar for en m/lønn
30308 Lønn ekstra helligdagstillegg/periodisering
30400 Linn fast
30505 Telefongodtgjørelse, trekkpliktig
30800 Styremtegodtglrelser
30900 Pensjon fellesordning
30904 Pens]on AFP 62-654
30906 Pens]on premieavvik
30907 Pensjon rentegar, sikring, pensjonskont, admin mm
30950 Kollektiv gruppeliv/ulykke fordel ansatte
30951 Motkonto 30906, 30950, 31652
30990 Arbeidsgiveravgift

30992 Arbeldsglveravgift premieavvik

30_14nr- ogsstale utgifter
31000 Forbruksmateriell kontor
31002 Abonnement aviser og tidsskrifter
31003 Faglitteratur (ikke bibliotek)
31004 Andre abonnementer
31100 Medisinsk forbruksmateriell
31140 Medikamenter
31150 Matvarer
31151 Bevertning
31157 Matvarer til nettverket
31200 Kostnader husholdningsvarer
31202 Brukerkostnader
31203 Brukerkostnader, mellomsats
31207 Kostnader nettverket
31208 Annet forbruksmateriell
31209 Velferdstiltak ansatte
31300 Post og bankgebyrer
31301 Telefonutgifter
31303 Porto- og forsendelses kostnader
31400 Annonsekostnader
31401 Kostnader trykking og utgivelser Info
31409 Andre infokostnader
31502 Kurskostnader, høy sats mva
31505 Kurskostnader, avg. fri
31507 Velledning og kurskostnader, ikke ørem.midler
31600 Bilgodtglrelse, oppg.pl, avg.frl
31601 Bilgodtgjirelse skattepl.
31700 Reisekostnader ikke oppg.pl, hdy mva sats
31703 Årsavg. og forsikringtransportmidler
31704 Drivstoff og rekvisita transportmldler
31705 Vedlikehold av transportmidler
31800 Kostnader elektrisitet, høy sats mva
31801 Kostnader elektrisitet, avg.fri
31852 Kostnader alarmsystem
31854 Bedriftsforsikring, avg. fri
31900 Husleie

31950 Kontingenter, avg.fri
31951 Kommunale avgifter
31952  TV  lisenser
31953 Lisenser kabel  TV
31954 Lisenser på dataprogrammer
31959 Gebyrer leverandør
32000 Kjgp/lele inventar og utstyr
32200 KJgp/leie felles maskiner
32300 Vedlikehold- og Installasjonstjenester
32303 Vedlikehold av utstyr
32307 Vedlikehold av utenomhus anlegg
32600 Rengjøringstjenester
32700 Juridisk bistand
32701 Tolketjenester
32702 Revis]on
32704 Andre konsulenttjenester
32705 Vikartjenester
3i-32Kjipavvarerog t/enester

Re nsk" 'Rev'buds@tt.1

5 242 764,57

76 379,52

791904,22

825 620,64

0,00

233 226,24

0,00

71629,00
945 800,80

93 885,00

7 600,79
2593,50

966,50

909,00

20 607,70

558,39

176074,05
4 001,25

945,15
39179,62

46953,74

5 949,39
32 077,65

16220,62

32056,02
2373,32

9 257,03
2874,60

26239,04

10100,00
5 800,00

17 879,88
44514,00

464,52
-2846,88

6 000,00

1431,45

6926,00
6208,88

5 096,30

99 884,60
8 006,01

18 879,31

3 353,50

1707083,00
63 025,37

2 818,00
1999,23

4 602,50
20166,79

365,63

39 065,44

494,40
19 207,10

7 793,99

211942,99
119 214,13

73 760,00
34 603,26

600,00

0,00

92 511,51
.3 058 388,27

5 243120,00
98 880,00

792330,00

839450,00

27 810,00

206 000,00

3 090,00

73 000,00
1 328 700,00

81370,00
50 221,00 50 300,00

8797,00 7 000,00
60 976,47 46 000,00
-4738,47 0,00

817 917,07 1 153 053,00
7 081,17 0,00

9 221460,23 _9 950 103,00
40 000,00

5 000,00
2 000,00

1 000,00

20 600,00

0,00

220 000,00
1500,00

0,00

40 000,00
40 000,00

0,00
60 000,00

12 000,00
32 050,00

2500,00

11 000,00
2 840,00

90 000,00

so000,00
2 000,00

100 000,00

0,00

0,00
13 000,00

2 000,00

10 000,00

9  000,00
7 000,00

6 000,00

200 000,00

0,00

31 789,00

57 000,00

1 708 000,00
63 000,00

0,00

8000,00
3 000,00

30 000,00

0,00

90 000,00
5 000,00

19 200,00

30 000,00
239 879,00

140 000,00

73 760,00
50 000,00
30 000,00

·AVlk·I kr 'Bud.re  ulrln'  O  r?bid5  5tt 1

-355,43

-22 500,48

-425,78
-13 829,36

-27 810,00

27 226,24

-3 090,00
-1 371,00

-382 899,20

12 515,00
-79,00

1797,00

14 976,47

-4 738,47
-335135,93

7081,11

-728638,77
-32 399,21

-2 406,50

-1 033,50
-91,00

7,70

S58,39
-43 925,95

2 501,25

945,15

-820,38

6 953,74

5 949,39
-27922,35

4 220,62

6,02

-126,68

-1742,97
34,60

-63 760,96

-39 900,00
3 800,00

-82120,12

44 514,00

464,52
-15 846,88

4 000,00
-8 568,55

-2 074,00

-791,12
-903,70

-100115,40

8006,01

-12 909,69

-53 646,50
-917,00

25,37
2818,00

-6 000,77
1602,50

-9 833,21
365,63

-50 934,56

·4 505,60

7,10

-22  206,01
-27 936,01

-20 785,87

0,00

-15 396,74

-29 400,00
0,00 0,00

92 550,00 -38,49
3 650 668,00 .-592 275,73

420000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

50300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
570 300,00

0,00

0,00
0,00

0,00

17100,00

0,00

0,00

0,0
0,00
0,00

o,oo
0,00
0,00

0,00

22 050,00

0,00

0,00
840,00

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

-4 797,00

0,00

-2 240,00

o,oo
0,00

0,00

62 550,00
i15703,00.

4 823 120,00

98 880,00
692 330,00

839 450,00

27 810,00

206000,00

3090,00

73000,00

1 328 700,00
81370,00

0,00

7 000,00

46 000,00

0,00

1153 053,00

0,00

9 379 803,09
40000,00

5 000,00

2000,00

1000,00

3 500,00,0
220 000,00

1500,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

60000,00

12000,00
10000,00

2500,00
1100D,DO

2 000,00
90000,00

50000,00
2000,00

100000,00

0,00

0,00

13 000,00
2000,00

10000,00
9 ,0
7000,00
6000,00

200 000,00

0,00

31789,00

57 000,00
1708 000,00

52 000,00

0,00

8 000,00

3 000,00
30000,00

0,00

90 000,00
S 000,00

10000,00

30000,00

244 676,00
140 000,00

76 000,00
50000,00

30000,00

0,00

30 00,00
3534 955,00
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Ved[egg - Kris5- og Inistsnt@r@tiFolioiKS[Ditalj5rtdriftsregnska,pr. avdeling- 01.01. -31.12.2020Alle tall I NOK
Konto'Konto T ;

1200 - Krlsesenteret
33750 TJenester As kommune og andre
33 Kjøp av varer og tjenester fra kommuner
34290 Moms - Generell kompensasjonsordning
34700 verfaring til andre/tap fording(private)
34 Overføringer _
35000 Rentekostnader
35001 Morarenter
35009 reavrundinger
35200 lån til brukere
35201 Kjøp av aksjer og andeler
35400 Avsetning til disp.fond
35500 Avsetningtil bundne fond
35800 Regnskapsmessig overskudd
35900 Avskrivinger
35 FInansposteroginterne finanstransaksjoner
36000 Egenbetaling brukerefor kost
36001 Egenbetaling brukere for annet enn kost, velg mva
36200 Egenbetaling ansatte for kost
36400 Andre salgsinntekter
36 Brukerb=talfiiger
37004 TIiskudd til advokatvakt, Justisdep
37100 Refusjon av sykepenger
37105 Refusjon.feriepenger av syke- og fødselspenger
37290 Momskamp driftsregnskapet
37700 Refusjon fra andre (private)
37701 Øremerkede gaver fra private
37750 Kommunale tilskudd
37 _Refusjoner og tilskuddfra kommuner _
38900 lkke-ørem.gaver og andre inntekter fra private
38910 Øremerkede gaver fra private
38. ·: .Andreovert@ringer:::
39000 Renteinntekter
39300 Bruk av tidl.års regnsk.m.mindreforbruk
39500 Bruk av bundet fond
39900 Motpost avskrivinger
39 ;int=hi#flan5tr=rak]on@r

. ·1200 -  krisesenteret

· · ·-'Re nska ·Rev.budsett. 1

406 659,60
406 659,60
607 694,90
15 880,00

623 574,90
31,04
15,27

-41,98
8 095,00

65 037,00
194 742,33
559 482,90

2 684 691,15
22 900,00

3 534 952,71
-179 495,00

-9131,00
-18 867,16
-13 166,50

-220 659,66
-58 000,00

-1672171,00
-44 276,0D

-607 694,90
-244 715,00

-1 500,00
-13 090 768,00

574 000,00
610 939,00
15 880,0_0

626 819,00
0,00
0,00
0,00

8 095,00
65 037,00

194 742,33
559 482,00

0,00
-13 000,00

- o_o,oo
-250 000,00
-58 000,00

-620 300,00
0,00

-610939,00
-244 715,00

-1500,00
-130g0 768,0g

,AvvikI kr '.Bu"d.re·ule"tlli"",0  t?b"!ldsett.  1

574 000,00 -241 666,40
-241 666,40

-3 244,10
o,og

-3 244,10
31,04
15,27

-41,98
0,00
0,00
0,00
0,90

0,00 2 759 017,15
22 900,00 0,00

B50 256,33 2 759 D22,38
-230 000,00 50 505,00

-9131,00
-5 867,16
-6 166,50
29 340,34

0,00
-1 051 871,00

-44 276,00
3 244,10

0,0
0,00

.9,a0
-15719 124,90 -14 626 222,00 -1 092 902,90

-2 815,00 0,00 -2 815,00
-557 982,90_ -557382,00 ..090
-560797,90 -557,982,00.. -2815,90
-68 999,92 0,00 -68 999,92

-194 742,33 -194 742,33 0,00
-57 815,00 0,00 -57 815,00
-22 900,00 -22 900,00 0,00-344s7,25"-z217 642j3-126 814,92i

0,00 0,00 0,00

0,00
o,oo

610 939,00
15 880,00

6z6 819,6o
0,00
0,00
0,00

8095,00
65 037,00

194 742,33
559 482,00

0,00
22 900,00

850 256,33
0,00
0,00
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[Vedlegg - rise- 6g Incestsent@etlFoil6ls
[Detaljeitdriftsregnskappr.ayd@ling - 01.01.- 31.12.2020
Alle tall I NOK
Kint Kohtd :  ' Re nska ·Rev.buds ott'1 i AvlkI kr Bud.re ulerin • r buds ett 1

1300 - Incetseriteret
30100 Fast lønn dagarbeidere 3 315 218,28 3 621 700,00
30109 Feriepenger avsetn/motpost faste lønnskostn 410 238,31 472 600,00
30800 Styremtegodtgjgrelser 63 451,00 63 000,00
30900 Pensjon fellesordning 629 084,79 649 930,00
30990 Arbeidsgiveravgift 622166,54 677967,00
3@'i·1gnn- ogsos/aleutglfter 5 040 158,92 5 485 197,00
31000 Forbruksmateriell kontor 7 600,78 20 000,00
31002 Abonnement aviser og tidsskrifter 2593,50 2500,00
31003 Faglitteratur (ikke bibliotek) 966,50 1000,00
31150 Matvarer 19 290,35 20000,00
31200 Kostnader husholdningsvarer 13 765,81 9 000,00
31202 Brukerkostnader 21895,13 15 000,00
31209 Velferdstiltak ansatte 15 788,78 3 000,00
31300 Post og bankgebyrer 2 373,33 2000,00
31301 Telefonutgifter 9 257,04 5 000,00
31303 Porto- og forsendelses kostnader 2 874,60 2000,00
31400 Annonsekostnader 39 358,56 60 000,00
31401 Kostnader trykking og utgivelser Info 15150,00 15 000,00
31409 Andre infokostnader 8 700,00 0,00
31502 Kurskostnader, høy sats mva 17 879,89 60000,00
31600 Bilgodtgjørelse, oppg.pl, avg.fri 13 357,28 8 000,00
31601 Bilgodtgjørelse skattepl. -4 567,93 1000,00
31700 Reisekostnader ikke oppg.pl, høy mvasats 2147,18 7000,00
31703 Årsavg. og forsikring transportmidler 13 876,00 9000,00
31704 Drivstoff og rekvisita transportmidler 4 684,29 5000,00
31705 Vedlikeholdav transportmidler 4 312,70 5 000,00
31800 Kostnader elektrisitet, høysatsmva 69 884,61 80000,00
31801 Kostnader elektrisitet, avg.fri -6 993,99 0,00
31852 Kostnader alarmsystem 18 879,32 10000,00
31854 Bedriftsforsikring, avg. fri 18 353,50 10000,00
31900 Huslele 382 917,00 383 000,00
31950 Kontingenter, avg.fri 58 514,86 61000,00
31952 1V lisenser 1999,22 3 000,00
31953 Lisenser kabelTV 4 602,50 1600,00
31954 Lisenser på dataprogrammer 20166,80 9 000,00
32000 Kjøp/leie Inventar og utstyr 39 065,44 40 000,00
32200 Kjg6p/lele felles mnaskiner 494,40 1500,00
32300 Vedlikehold- og Installasjonstjenester 19 207,10 4 000,00
32303 Vedlikeholdav utstyr 7  793,99 20000,00
32307 Vedlikehold av utenomhus anlegg 211 942,99 150 624,00
32600 Rengjøringst)enester 119 214,13 60000,00
32701 Tolketjenester 6106,46 9 600,00 -3 493,54 0,00
32702 Revisjon 37 400,00 10 000,00 27 400,00 0,00
32704 Andre konsulenttjenester 6 144,20 3 000,00 3 144,20 0,00
32705 vikartjenester 92511,52 _10000,00 82511,52 0,00
3f32.«jjavv@reogtjenester 13i95i,a4:. i1is s24,00 ,, 203 68s,84.... ; 50 qi,o
33750 Tjenester is kommune ogandre 332 333,60 250 000,00 82 333,60 0,00
33 . KJpavvarerigtjgri=sterfra kommuner .332333,6D 250 000,00 82333,60 0,0
34000 overf@ring til Staten 78588,00 78 588,00 _0,00 78 588,00
s4 overt#rig@5; .._; 7asssoo. 78588,0; _9o0 785B8,00
35400 Avsetning til disp.fond 98 235,43 98 235,00 0,43 98 235,00
35800 Regnskapsmessig overskudd 159 020,64 0,00 159 020,64 0,00
j5 #in@isii6st@6tittletii#saris@stonet " z#zisis@i;' 9s255sjis5 @z1,67;9 za5jg
37100 Refusjon av sykepenger -100 000,00 -100 000,00 0,00 -SO000,00
37750 Kommunale tllskudd --1352232,00 -1 352232,00 _00 0,00
37Refisj@rEr@gt5skuddfrakomiunir. .4.- • 1452232,0 ' -4.952,232,@0.-  • 0,3:  -5g dog,@:
38100 Statstilskudd Incestsenteret -5 398 789,00 -5 398789,00 0,00 0,00
3g/3Aria 6Gld}GE j'· ·-s3@Bis@ " s3@i@s,@" ii" z@ --
39300 Bruk av tidl.års regnsk.m.mlndreforbruk -98 235,43 -98 235,00 -0,43 -98 235,00
39400 Bruk av dis. fond _-78588,00 -78 588,00_ 90. _-78 588,00
39 Interne finanstransaksjoner -176 823,43 -176 823,00 -0,43 -176 823,00

. 1300 - Incetsenteret
·Krilse- ig Incestsenteret:

-306 481,72 0,00
-62 361,69 0,00

451,00 0,00
-20 845,21 0,00
-55 800,46 0,o0

-44503g,0s 0,00
-12 399,22 0,00

93,50 0,00
-33,50 0,00

-709,65 0,00
4 765,81 0,00
6 895,13 0,00

12 788,78 0,00
373,33 0,00

4 257,04 0,00
874,60 0,00

-20 641,44 0,00
150,00 0,00

8 700,00 0,00
-42120,11 0,00

5 357,28 0,00
-5 567,93 0,00
-4 852,82 0,00
4 876,00 0,00
-315,71 0,00
-687,30 0,00

-10115,39 0,00
-6 993,99 0,00
8 879,32 0,00
8 353,50 0,00

-83,00 0,00
-2 485,14 0,00
-1 000,78 0,00
3 002,50 0,00

11166,80 0,00
-934,56 0,00

-1 005,60 0,00
15 207,10 0,00

-12206,01 0,00
61318,99 50 000,00
59 214,13 0,00

0,00
0,00

0,00
..0,00

0,00
0,do

0,00
0,00

3 621 700,00
472 600,00

63 000,00
649 930,00
677 967,00

5485 197,00
20 000,00

2 500,00
1000,00

20000,00
9 000,00

15 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
2 000,00

60 000,00
15 000,00

0,00
60 000,00
8 000,00
1 000,00
7 000,00
9 000,00
5 000,00
5 000,00

80 000,00
0,00

10 000,00
10000,00

383 000,00
61000,00
3000,00
1600,00
9000,00

40 000,00
1 500,00
4 000,00

20000,00
100 624,00
60000,00
9 600,00

10 000,00
3  000,00

10 000,00
1d658ii,00

250 000,00
250 000,j0

9,09o,»
0,00
0,00

-·-oi@
-50 00,0

-1 352 232,00_-1402232,00
-5 398 789,00

: -s3gsjg9,g
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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l
·-···-:-··-···-·--c··-c--·.·---··-·-·· --- ... ··---- - - - •.... - - . - - .. ,Vedlegg - Krise- og Incestsenteret i Follo IKS

[AIle tall I NOK
I

Detaljert balanse pr. 31.12.20

Konto Kontotekst Beløp 2020 Bel9p 2019

51000000
51000001
51020000
51020001
51098000
510 -

51314000
51314100
51341100
51375000
51375900
51399001

Kasse vaktrom
Kasse leder (hovedkasse)
DNB konto drift 1503.25.51391
DNB konto spare 1503.25.51405
DNB konto skatt 1503.25.51421.. - .Kasse,bankinnskudd
Momskompensasjon
Arbeidsgiveravgift premieavvik
Premieavvik KLP
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Mellomværende Stiftelsen LIV

2 052,70 1 767,70
2 510,20 1816,50

4 793 827,86 3 566 034,22
847 635,38 330 336,43
509 667,87 498 849,13

6 155 694,01 . -- .4 398 803,98-·- - - -· ...

607 711,94 641176,46
50 403,83 57 485,00

357 474,00 407 695,00
1398 051,00 16 247,00

75 395,89 70 572,00
242 700,00 242 248,11513--- Kortsiktige fordringer:.=ii-=:-- - - ---· . ·- .

52041000
52041080
52041100

KLP egenkapitalinnskudd
Arbeidsgiveravgift netto pensj.forpl.
Pensjonsmidler KLP

. - - . - -8 887430,67.  • 5 834 227,55

786175,00
0,00

721138,00
0,00

5z6;-: Pensjorsmidler
52468000 Utstyr, maskiner, transportmidler
52468001 Akk. avskrivn.utstyr, mask, transp.midl
524_ utstymaskiner6gtransportm1idler

32 837 008,00 28 875 413,00
33623183,06;·29 596551,0)

229 000,00 229 000,00
-45 800,00
183zo0,@0

-22 900,00
206 i00,00

-se' » - , , «« -« _  "_" "Sy» +·'; . · .-4 2693 813;67,,35636.878,55
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'Vedlegg - Krise-og Incestsentereti Follo IKS
JAlle tall i NOK

Detaljert balanse pr. 31.12.20

Konto Kontotekst Beløp 2020 Beløp 2019

53214100
53214200
53214900
53250010
53275020
53275200
53299000
53299050

532
54014100
54041100

540

Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsetn. Arbeidsgiveravgift feriepenger
Nettolønn
Skyldig fagforeningskontingent
Feriepengeavsetning dette år
Leverandørreskontro
Interimskonto mellom år
Annenkortsiktiggjeld
Arbeidsgiveravgift av netto p.forpliktelse
Pensjonsforpliktelse Kip

Pensjonsforpliktelse

-490 622,00 -481511,00
-49104,29 -186 317,15

-152 244,08 -173 733,61
0,00 -6 021,05

-367,42 0,00
-1079 748,75 -1232156,68

-180 060,16 -136 665,88
-182 266,05 -131595,95

-2 134 412,75 -2 348 001,32.. . . - . . .

0,00 -288 500,38
-31 013 151,00 -30 921 515,00

..

-31 210 015,38-31 013 151,00
- ... --- . ·-· . . .. . .. ·--·- --

55150001 Gaver til aktiviteter for barn -779 772,42 -244 344,52
55150002 Tilskudd til advokathjelp for bruker - jus.dep. -8 663,59 -42 423,59

551_Bundne driftsfond •• = -788 .436,61_-286768,1i
55650100 Disposisjonsfond -3 120 870,12 -2 906 480,38
556. Disposisjonsfond; Z s12087o12 -2go6as0,38
55950000 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 843 711,79 -292 977,74
55g55' egslas©ssigmindreforbruk -2843711,79 -292 977,74
55990000 Kapitalkonto -183 200,00 -206 100,00
55990100 KLP egenkapitaltilskudd -786175,00 -721138,00
55990500 Kapitalkonto pensjon -1 823 857,00 2 334 602,38
sss5di-apiaii6fr%- =dee ===2793 23200 =fi73Gd38

59200100
59200110

59200---
59999100
59999110
59999
Sum memoria

--- .. ---

Pensjonspremie - Kip
Premieavvik - KLP

' =Andrmemorial@nti-_. ...... ·-; ... •... ,.-,,·----·;·.,,-;-·- ·-:··.

Fordelte pensjoner

Memoria premieavvik
Motkonto for memoriakontiene

1866 807,00
407 877,83

2 274 684,83
-1 866 807,00

-407 877,83
-2274 684,83

o,oo

2 061154,00
465 180,00

2 526 334,00
-2 061154,00

-465 180,00
-2 526 334,00

0,00

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -42 693 813,67 -35 636 878,55
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Årets resultat pr. 31.12.2020 er på kr. 2.843.711,-- fordelt med et overskudd på Krisesenteret
på kr. 2.684.691,- og et overskudd på Incestsenteret på kr. 159.020,-

Ås, 16. 2. 2tl2J

Styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS:

au e ttt
Bente Bjs styreltder

S d4
Maria Sylvia Riddarsporre

#ts<alee
s:_Jfell - Ame Ekeberg nestle2:1/

-0,,-f
Tor Grobstok

KG8
Tina Vårum

l{llllt.0dtu tv1[1vLli
Anne Odenmarck, daglig leder/styrets sekretær

G:\Admin KS\Overordnede adm\Styret\2021 \innkallinger\Årsberetn. 2020.doc 2
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Årets resultat pr. 31.12.2020 er på kr. 2.843.711,-- fordelt med et overskudd på Kiisesenteret
på kr. 2.684.691,- og et overskudd på Incestsenteret på kr. 159.020,-

Ås, 16. 2. 2:01

Styret for Krise- og incestsenteret i Follo IKS:

,)  -  _J  I

tu D b r u
Bente Bjedrnes styreleder

f 'J  ; '4Aug
Maria Sylvia Riddarsporre Tor Grobstok

8.
Tina Vårum

() 
j .

_,{ li.(({  /. (Leu !.1'.,( i [I(,
Anne Odenmarck, daglig leder/styrets sekretær

G:\Admin KS\Overordnede adm\Styret\2021 \innkallinger\Årsberetn. 2020.doc 2
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Øst 110-sentral IKS 
- når hvert sekund teller 
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Daglig leders forord 
2020 ble året hvor selskapet hadde mange planer, men hvor vi skulle få utfordret oss på 
mange nye områder vi ikke hadde sett komme. 

Covid-19 har som for andre preget driftsåret 2020 og årsmeldingen omhandler i stor 
grad arbeid som er i gjort i forbindelse med dette. Mye av den planlagte aktiviteter som 
forelå, måtte utsettes eller avlyses og ansatte har på kort varsel omorganisert og funnet 
nye løsninger. Vi har tross Covid-19 klar å lande mange prosjekter. 

Selskapet har samtidig fått jobbet med felles kultur, organisasjonsendringer og 
rolleklarhet. Dette har gjort at selskapet begynner nå å finne sin egen identitet og at Øst 
110 begynner å nærme seg sin egen kultur. Dette er viktige erfaringer som vi skal ta 
med oss videre inn i 2021. 

Daglig leder vil takke våre ansatte for den innsatsen som ble lagt ned i 2020. Tross alle 
endringer, utfordringer, restriksjoner, hjemmekontor og frustrasjoner, har de håndtert 
dette på en utmerket måte og levert til langt over det man kan forvente. Vi håper på ett 
mye roligere 2021 hvor selskapet kan fortsette sin utvikling av våre ansatte, planverket 
og den tekniske plattform for å yte enda bedre tjenester til våre innbyggere. 

Ski, 15. mars 2021 

___________________ 
Øyvind Arntzen 
Daglig leder 
Øst 110-sentral IKS 
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Organisasjonen pr. 31.12.2020 
 

Representantskap 

Aremark kommune        Ole Christian Torgalsbøen 

Follo brannvesen IKS:        Nina Ramberg, Leder 

Fredrikstad kommune:       Jon-Ivar Nygård  

Halden Kommune:        Anne-Kari Holm 

Hvaler kommune:         Jan Aspheim 

Indre Østfold brann og redning IKS:    Jan Erik Fredriksen 

MIB - MOVAR IKS:         Tom Anders Ludvigsen 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS: Ragnhild Bergheim 

Rakkestad kommune:        Karoline Fjeldstad 

Sarpsborg kommune:        Tor Egil Brusevold 

Øvre Romerike brann og redning IKS:   Hans Thue 

 

Styret            

Atle Holten, styreleder         

Kaja Svenneby, nestleder         

Mette Rogn, styremedlem     

Rune Larsen, styremedlem     

Roger D. Andersen, ansattes valgt styremedlem 

 

Vara: 

Anita Eidsvold Grønli, 1. vara 

Dag Christian Holte, 2. vara 

Lene Skytte Gunnstrøm, 3. vara 

Leif Høyland, ansattes valgt vara   
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Administrasjon / ledelse / operativt personell 

Daglig leder:       Øyvind Arntzen          

  

Avdelingsleder operativt:    Kjetil Grav 

Seniorrådgiver:                 Terje Jacobsen 

Fagutvikler:       Kristin Rosie Solvang 

Alarmmedarbeider/dagoperatør:  Camilla Henriksen-Grue 

HR medarbeider:      Liv Voldbakken 

Teknisk driftssjef:              Hans Erik Andersen 

Teknisk driftskoordinator:   Jørgen Larsen 

Teknisk systemoperatør:    Bjørnar Kristiansen 

 

Operativt personell: 

5 Vaktledere   

5 operatører/NK 

15 operatører  

12 vikarer   
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Styrets årsberetning 
 

Styret 
Styret i Øst 110-sentral IKS har i løpet av perioden 01.01.20 - 31.12.20 avholdt 8 møter og 
det er behandlet 36 saker.  

Styret er fulltallig i henhold til pkt. 13 i Selskapsavtalen. 

Arbeidsmiljø og lokaler 
Pr. 31.12.20 hadde selskapet 34 fast ansatte og holder til i moderne lokaler i politihuset i 
Ski. 

HMS 
Sykefraværet for 2020 endte på 10,96 %. Dette er fortsatt et høyt fravær, men 3,77 % 
lavere enn i 2019. 

• Langtidsfraværet endte på 6,29 % mot 9,13 % i 2019. I disse tilfellene har fraværet 
vært av en varighet på mer enn 8 uker med tilhørende oppfølging i tråd med 
retningslinjene.  

• Korttidsfraværet på 4,68 % mot 5,64 % er til sammenligning knyttet til et relativt 
sett lite antall tilfeller og utgjør til sammen et mindre antall fraværsdager.   

 

Covid-19 relatert fravær inkl. egenmelding og sykemelding: 
- 25 dager for dagtidspersonell. 
- 88 vakter for turnuspersonell og vikarer. 
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Gjennom vårt interne HMS-system har det ikke vært meldt om skade eller nestenulykker 
i virksomheten.  

Selskapet har gjennomført HMS-relaterte aktiviteter ved hjelp av bedriftshelsetjenester i 
2020. Herunder vernerunder og sykefraværsoppfølging mm.  

Ytre miljø 
Selskapets virksomhet medfører ikke miljøforurensning eller utslipp av betydning for det 
ytre miljø. 

Spesielle aktiviteter i 2020  
• Covid-19 har utfordret selskapet på alle områder. Vi sitter igjen med masse 

erfaringer og gode planverk som Pandemiplan, Kontinuitetsplan og 
Bemanningsplan. 

• Økt fokus på økonomirapportering og utvikling av samarbeidet med Follo 
brannvesen IKS har også vært høyt på agendaen, da Øst 110 kjøper tjenester 
innenfor lønn, økonomi og turnussystem fra dem.  

• Organisasjonsendringer for å spisse roller og arbeidsoppgaver. 
• Strukturering av Office 365, med Teams, SharePoint herunder eget intranett og 

fillagring i skya, med påfølgende brukeradopsjon. 
• Innføring og etablering av QlikSense analyseverktøy for operative bevegelser. 
• Etablering av en syvende operatørplass på sentralen. 
• Oppgradering av storskjermsløsning. 
• Sikring av bærbare PCer, Mobiltelefoner og lignende mobile endepunkter. 
• Etablering av multifaktor autentisering for alle brukere av virksomhetens 

datanettverk. 
• Oppstart av prosjekt for etablering av makkersentralfunksjon med Sør-Øst 110 

sentral IKS i Tønsberg. 
• Gevinstrealisering ved å bistå brukere av Strategisk Reservenett (VHF) 
• Mottak for test av varmedetekterende kamerasystem for verneverdig 

trehusbebyggelse i Halden. (Detec) 
• Etablere egen installasjon av verktøy for bemanningsplanlegging og 

personalstyring. (GAT) 

Administrasjon  
Administrasjonen består av 9 ansatte. Disse har ett bredt spekter av arbeidsoppgaver og 
skal ivareta alle merkantile oppgaver i driften av Øst 110. 
 
Administrasjonen skal yte service til publikum, samarbeidspartnere og egne ansatte. 
Fagområdene strekker seg fra HMS og HR saker,økonomi, alarmtjenesten og innkjøp.  
 
Øst 110 kjøper økonomi, regnskap, lønn og GAT fra Follo brannvesen IKS 
 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Øst 110-sentral IKS Årsmelding 2020

 

7 
 

 

Det ble i 2020 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i selskapet. Svarene var veldig 
positive. Det var jevnt over gode resultater. Det var 3 områder som stod igjen og som 
det skal være fokus på: 

• Mestringsorienter ledelse 
• Relevant kompetanseutvikling 
• Mestringsklima.  

Pga. Covid-19, har dessverre ikke dette fått den oppmerksomheten den skulle, og 
arbeidet videreføres til 2021.  
 
Særlig viktig i 2020 har informasjon til ansatte om Covid-19 og de til en hver tid gjeldene 
smittevernstiltak. Det ble sendt ut 50 informasjonsskriv fra medio mars og ut 2020 med 
oppdatert informasjon om tiltak og status på egne ansatte. 
 
Administrasjonen har hatt ansvaret for selskapets HMS, post, HR og personalarbeid og 
andre støttefunksjoner til avdelingene. Administrasjonen har sekretærfunksjonen til 
styremøter, representantskapsmøter, samarbeidsmøter med fagforeningene og andre 
arbeidsmøter. 

Teknisk avdeling 
Teknisk avdeling blir involvert i de fleste pågående prosjekter. Noen var allerede 
pågående ved årsskifte, andre under planlegging og noen har oppstått underveis. Flere 
av disse prosjektene er fortsatt pågående, ett par satt på vent, andre, ferdigstilt eller i 
ferd med å ferdigstilles. 

QlikSense kom på plass medio februar, de fleste ansatte gjennomførte Teamsopplæring 
og den syvende operatørplassen ble klarert for skarp drift den 27.februar.  

De mest prekære fysiske inngripen på sentralen var dermed gjennomført og vi hadde en 
solid kommunikasjonsplattform i Teams, når Covid-19 for fullt slo innover landet. 

Teknisk avdeling gikk umiddelbart inn i alternativ modus, hvor fokus ble skjerpet mot 
virksomhetens mest kritiske tekniske funksjoner, slik at våre samfunnskritiske tjenester 
ble ivaretatt på en god måte. Alt arbeidet av oppdateringer og annet ikke kritisk arbeide 
ble «fryst». Dette primært for å unngå fysisk tilstedeværelse eller foreta oss noe som 
kunne initiere behov for tilstedeværelse, fra oss eller underleverandører om noe skulle 
gå galt.   

Det ble umiddelbart besluttet at teknisk driftssjef og driftskoordinator ikke skulle møtes 
fysisk, for å sikre kontinuitet. Avdelingen har jobbet fra hjemmekontor og kun i 
enkelttilfeller hvert innom Ski ved spesielle behov. Slikt behov oppsto da vi flyttet to 
operatørplasser fra sentralen og ned til et møterom, for til enhver tid ha en ren sone 
dersom sentralen ble kontaminert. Etter hvert som man fikk mer kompetanse på 
hvordan dette viruset oppførte seg og man oppbemannet igjen, ble en operatørplass 
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flyttet tilbake. Siste plass står igjen på møterommet, for å sikre opplæring og teknisk 
systemvedlikehold uten at man må inn på sentralen.   

Avdelingen har bistått der det trengs og på en best mulig måte tilrettelagt, slik at man 
har kunne operere optimalt innenfor de rammer man har til rådighet. 

Dagens datarom og komponenter er i svært stor grad bygget for vedlikehold og drift via 
fjerntilkobling. Dette er man derfor godt øvet på, noe som har vist seg å være en styrke i 
året som har gått. Overvåkning, drift, brukersupport og etter hvert proaktivt vedlikehold 
har gått som normalt, selv om kommunikasjonen mellom partene mer eller mindre har 
foregått på en eller annen digital plattform.  

Det har så langt oss bekjent, ikke forekommet tekniske driftsavvik i 2020, som har 
påvirket negativt på publikum eller noen av våre samarbeidspartnere.  

I oktober ble det foretatt en omorganisering, slik at fagutvikler som har hatt 
hovedansvaret for konfigurasjon av fagsystemer er flyttet fra operativt til teknisk. 
Dermed teller teknisk avdeling tre personer og alt ligger enda bedre til rette for mer 
strømlinjet håndtering av løpende utfordringer. Særlig gevinst oppleves i grensesnittet 
der teknisk møter konfigurasjonen eller omvendt. For brukerne er det nå ett 
kontaktpunkt uansett utfordring. Ordningen blir evaluert og eventuelt justert i løpet av 
vår 2021. 

 

Operativ avdeling 
2020 ble året hvor det var fokus på rolle og rolleforståelse på alle nivåer. Det ble 
tydeliggjort ansvar og ansvarsforhold i alle ledd. Oppgaver ble delegert og ansvar 
forskyvet til de som skal utøve ledelse. Dette har virket svært positivt på avdelingen. 

Sommerferieavviklingen for 2020 ble gjennomført med de samme utfordringer som de 
andre årene. Mange AML brudd og mange overtidstimer, spesielt i juli og august. Med 
god innsats av vikarer og fast ansatte løste sommeren seg uten at det gikk ut over 
tjenesten. 

Det har sluttet 3 ansatte på avdelingen mens det er ansatt 2 faste. Det er også gjort en 
utskiftning i vikarpoolen og det er tilsatt 4 nye vikarer. I tillegg har det vært interne 
opprykk etter utlysninger på vaktleder og nk stillinger. På grunn av Covid-19 ble det 
engasjert 2 på pensjonistvilkår som gikk av med pensjon i mars. Dette for å sikre en 
stabil og god bemanning med lang erfaring i en usikker tid. Samtidig så sikret vi en god 
bemanning gjennom sommerferien. Dette grepet viste seg å være viktig for hele året. 
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Mer om Covid-19 
Covid-19 gjorde mye med opprinnelig plan for 2020. Møter og fagdager ble utsatt og 
avlyst, prosjekter satt på vent, mindre til ingen hospitering med andre etater eller 
brannvesen og fjernledelse ble ett nytt begrep som utfordret alle. Omstillingsevnen 
viste seg å være enorm og avdelingen har løst sine hovedoppgaver svært 
tilfredsstillende. 
 
Covid-19 gav også flere positive sider. Det ble raskt opprettet elektroniske møter 
mellom brannsjefene og 110 i distriktet. Her ble 110-sentralen navet i koordinering og 
gjennomføringen og det ble etablert ukentlig møter i starten. Dette ble videreføringen 
på ett allerede godt samarbeid, som nå lett kunne samles og diskutere utfordringer som 
kom og sammen gi hverandre gode løsninger.  

Etter hvert fikk også 110-Norge den samme elektroniske plattformen Resultatet gjorde 
at samhandling på tvers i Norge ble veldig effektiv og lett å koordinere. Man fikk raskt 
god forståelse over situasjonen nasjonalt i tillegg til regionalt. Man kunne dra nytte av 
egne og andres erfaring samt få et veldig godt overblikk over tilgjengelige ressurser og 
også begrensninger.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kom også på banen på disse 
møtene og det ble etablert en fast møterunde hvor 110 sentralene meldte status i eget 
distrikt for hele Norge. 

Raset i Gjerdrum 
Året ble avsluttet med den tragiske hendelsen i Gjerdrum. Dette er en hendelse man 
vanskelig kan planlegge for, men vaktlagene håndterte likevel hendelsen meget bra. 
Hendelsen vil bli gjenstand for interne og flere eksterne evalueringer. Øst 110 kan etter 
dette selv, og i sammen med samarbeidspartnere, videreutvikle planverk og dermed 
være enda bedre forberedt på tilsvarende hendelser. 

Lærebedrift 
Selskapet hadde i 2020 ikke planlagt eller tilsatt lærling.  

Likestilling 
Styremedlemmene har en fordeling av 60 % menn og 40 % kvinner. Varamedlemmene 
har en fordeling på 75 % menn og 25 % kvinner. De ansattvalgte representantene er for 
øvrig fritatt fra krav om kjønnsbalanse, da det er færre enn 20 % kvinner ansatt i 
selskapet. Det er av totalt 34 ansatte i selskapet og ved utgangen av 2020 var det 4 fast 
ansatte kvinner. Dette er en økning på 1 fra 2019. 

Diskriminering 
Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med respekt. Diskriminering med grunnlag i 
rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning, aksepteres ikke. Mobbing 
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og seksuell trakassering skal ikke forkomme. Selskapet har utarbeidet egne etiske 
retningslinjer. 

Varsler 
Styret har ikke mottatt varslingssaker i 2020.  
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Statistikk 2020 
 

Totalt ble det 15733 hendelser i perioden som det ble sendt brannbiler på. Dette er 1194 
hendelser færre enn i 2019. Dette skyldes at da Norge stoppet opp pga. pandemien første 
gang, stoppet også mange av hendelsene inn til 110-sentralen opp. Det ble merkbart roligere i 
hele distriktet. Dette ble ikke tilfelle når bølge 2 kom og Norge stoppet igjen. Denne gangen 
var det ikke stor reduksjon i hendelser. Dette vises på statistikken gjennom året. 

 
DSB hovedgrupper av hendelsestyper* 

*DSB endret statistikk føringen i 2019 og det er derfor vanskelig å sammenligne tallene fra 2018 til 2019.  
* Oppdrag som Øst 110-sentral har løst uten å måtte sende ut en ressurs fra brannvesen. 
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Hoved hendelsestyper 

 
Automatiske alarmer mottatt i alarmmottaket  
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Hendelser pr brannvesen* 

* Tallene er for hele 2018 og ikke bare for 11.april 2018 – 31. desember 2018. Dette da BRIS (statistikkverktøyet til 
DSB) ikke klarer å skille på før og etter oppstart på denne oversikten. Totalt for hele 2018 er 17694 utrykninger. 

Telefoner inn 

110 =   Nødtelefoner 
Andre 110 =  Andre 110-sentraler 
Brannvesen = Brannvesen i distriktet 
Ecall =   Automatisk nødsamtale fra nyere biler (Nytt fra slutten av 2018) 
Media =   Tlf. fra journalister (både aviser, radio og TV) 
Pri OP =   Prioritert linje inn fra utrykningsledere i brannvesen 
Sentralbord = Alle samtaler som ikke er nød 
Service =   Montører/teknikere som skal jobbe på brannalarmanlegg 
Vaktselskap =  Vaktselskaps som skal varsle om alarmer som er utløst 
 
Se ellers www.brannstatistikk.no for mer statistikk. 
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ÅRSREGNSKAP 

Årsregnskap og årsmelding for 2020 i Øst 110-sentral IKS avlegges i henhold til lov om 
interkommunale selskaper § 27 og i henhold til forskrift av 17. desember 1999 nr. 1568 
om årsmelding og årsregnskap for interkommunale selskaper.  

I samsvar med selskapsavtalens § 10 avlegges regnskapet etter kommunale 
regnskapsprinsipper og inneholder driftsregnskap, kapitalregnskap, balanseregnskap og 
noteopplysninger. Det er basert på kommuneloven og forskrifter om kommunale 
regnskaper og ellers god regnskapsskikk. 

Regnskapet ble avlagt innen 15. februar og styret mener at årsregnskapet gir et korrekt 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle stilling og resultat. 
Driftsregnskap Brann 
Regnskapet for Øst 110 inneholder driften av operativ avdeling, teknisk avdeling og 
administrasjon.  

Regnskapet viser et mindreforbruk pr. 31.12.2020 på kr. 1 296 678, som styret foreslår 
avsettes til disposisjonsfond.  

Årsaken til årets mindreforbruk skyldes i all hovedsak ringvirkninger av Covid-19. 
Lønnsveksten ble pga. Covid-19 tilnærmet null og det påvirket også 
pensjonskostnadene. I tillegg ble arbeidsgiveravgiften redusert i juli. 
Utover det er det kan økt alarmportefølje og sykerefusjoner som er høyere enn 
budsjettert nevnes. 

Årets regnskapsresultat er preget av nøkternhet og sterk økonomisk styring.  
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Investeringsregnskap 
Det vises ellers til årsregnskapet med noter for detaljerte opplysninger. 

Resultat og stilling 
Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets mening 
fullstendig informasjon om selskapets stilling ved årsskiftet. Det har ikke etter 
regnskapsårets utløp tiltrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av 
selskapets stiling. 

Årsmeldingen inneholder alle forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og 
forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.  

Finansiell risiko 
Selskapet anses generelt ikke å være utsatt for stor finansiell risiko. Eierne har fullt ansvar i.h.t 
loven om interkommunale selskaper, og opptak av eventuelle lån styres. 

Videre drift 
Etter styrets vurdering har selskapet utvilsomt forutsetninger for videre drift, og styret 
bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Styret mener at selskapet fullt ut ivaretar forutsetningene som er lagt til grunn og stiller 
seg positive til å videreutvikle Øst 110-sentral IKS. 

Ski 15. mars 2021 

________________  _______________    ______________  _____________  
Atle Holten  Kaja Svenneby  Mette Rogn   Rune Larsen 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem      Styremedlem 

________________      _______________ 
Roger D. Andersen  Øyvind Arntzen 
Ansattvalgt styremedlem Daglig Leder 

Mette Rogn (Mar 15, 2021 18:31 GMT+1)
Mette Rogn

Rune Larsen (Mar 15, 2021 18:33 GMT+1)

Roger D Andersen (Mar 15, 2021 19:16 GMT+1)
Roger D Andersen



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Øst 110-sentral IKS Årsmelding 2020

Årsmelding 2020
Final Audit Report 2021-03-15

Created: 2021-03-15

By: Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAATV6NpR5CLVWg9VqKRlAfBlTbP6t8mTnR

"Årsmelding 2020" History
Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2021-03-15 - 5:21:24 PM GMT- IP address: 77.16.217.185

Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2021-03-15 - 5:22:10 PM GMT

Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2021-03-15 - 5:22:50 PM GMT- IP address: 156.52.61.158

Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2021-03-15 - 5:25:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.61.158

Document emailed to Kaja Svenneby (kaja@ostrelinje.no) for signature
2021-03-15 - 5:25:17 PM GMT

Email viewed by Kaja Svenneby (kaja@ostrelinje.no)
2021-03-15 - 5:29:54 PM GMT- IP address: 194.19.23.235

Document e-signed by Kaja Svenneby (kaja@ostrelinje.no)
Signature Date: 2021-03-15 - 5:30:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.19.23.235

Document emailed to Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no) for signature
2021-03-15 - 5:30:13 PM GMT

Email viewed by Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no)
2021-03-15 - 5:31:16 PM GMT- IP address: 194.60.75.2

Document e-signed by Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no)
Signature Date: 2021-03-15 - 5:31:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.60.75.2

Document emailed to Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no) for signature
2021-03-15 - 5:31:58 PM GMT



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Øst 110-sentral IKS Årsmelding 2020

Email viewed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
2021-03-15 - 5:32:16 PM GMT- IP address: 80.86.129.70

Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
Signature Date: 2021-03-15 - 5:33:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.86.129.70

Document emailed to Roger D Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no) for signature
2021-03-15 - 5:33:07 PM GMT

Email viewed by Roger D Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no)
2021-03-15 - 6:14:01 PM GMT- IP address: 195.1.207.236

Document e-signed by Roger D Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no)
Signature Date: 2021-03-15 - 6:16:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 195.1.207.236

Agreement completed.
2021-03-15 - 6:16:01 PM GMT



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Øst 110-sentral IKS Årsregnskap 2020

ÅRSREGNSKAP 2020

Organisasjonsnummer: 820 351 282
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Driftregnskap

Investeringsregnskap

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Balanse

Detaljert balanse

Note:

1. Organisering og regnskapsprinsipper

2. Endring i arbeidskapital

3. Kapitalkonto

4. Pensjon

5. Ytelse til ledende personer og revisor

6. Bundne midler av bankinnskudd

7. Overføringer mellom selskap og deltakere

8. Varige driftsmidler

9. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

INNHOLDSFORTEGNELSE
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 Økonomiske oversikter - Øst-110 sentral IKS

DRIFTSREGNSKAP Regnskap Oppr.budsjett Regnskap i 2019
Note 2020 2020

Driftsinntekter:
Refusjoner 7 48 158 699 47 028 000 50 672 872
Sum driftsinntekter 48 158 699 47 028 000 50 672 872

Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter 5 35 187 286 36 424 000 38 405 455
Kjøp av varer og tjenester 9 934 681 10 034 000 8 724 487
Overføringer 0 0 1 788 996
Kalkulatoriske avskrivninger 8 228 656 0 0
Andre driftsutgifter 622 993 660 000 497 238
Sum driftsutgifter: 45 973 616 47 118 000 49 416 176

Brutto driftsresultat: 2 185 083 -90 000 1 256 696
Finansposter:
Renteinntekter 109 485 90 000 171 458
Renteutgifter 4 232 0 458
Motpost avskrivninger 228 656 0 0

Ordinært resultat (Res. før interne fin.trans) 2 518 993 0 1 427 696

Overføring til investeringsregnskapet 728 791 0 1 535 010
Dekning av tidl. års regnsk.m. merforbruk 493 523 0 386 209
Avsatt til disposisjonsfond 9 1 296 678 0 0
Sum avsetninger 2 518 992 0 1 921 219

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 -493 523
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 Økonomiske oversikter - Øst-110 sentral IKS

INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap Oppr.budsjett Regnskap
Note 2020 2020 2019

Investeringer:
Investeringer i varige driftsmidler 8 740 861              937 500             1 910 601          
Kjøp av aksjer og andeler 3 136 102              8 000                 6 529                 
Sum investeringer 876 963              945 500             1 917 130          

Finansiering:
Bruk av lånemidler -                     750 000             
Kompensasjon for merverdiavgift 148 172              187 500             382 120             
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 728 791              8 000                 1 535 010          

Sum finansiering: 876 963              945 500             1 917 130          

Udekket/udisponert 0 0
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 Økonomiske oversikter - Øst 110-sentral IKS

DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 
2020 2019

Driftsinntekter:
Refusjoner 47 028 000      46 333 000
Sum driftsinntekter 47 028 000      46 333 000

Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter 36 424 000      36 245 000
Kjøp av varer og tjenester 10 034 000      8 381 000
Andre driftsutgifter 660 000           450 000
Sum driftsutgifter: 47 118 000      45 076 000

Brutto driftsresultat: -90 000 1 257 000

Finansposter:
Renteinntekter 90 000             90 000
Ordinært resultat før interne finansieringstrans. 0 1 347 000

Interne finansieringstransaksjoner:
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk 0 1 347 000
Regnskapsmessig resultat 0 0
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 Økonomiske oversikter - Øst 110-sentral IKS

INVESTERINGSSBUDSJETT Budsjett 
2020

Investeringer:

Investeringer i varige drifsmidler 937 500              
Kjøp av aksjer og andeler 8 000                  
Finansiering: 945 500              

Bruk av lånemidler 750 000              
Kompensasjon for merverdiavgift 187 500              
Bidrag fra årest driftsbudsjett/-regnskap 8 000                  
Sum finansiering: 945 500              

Udekket/udisponert -                     
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 Økonomiske oversikter - Øst 110-sentral IKS

BALANSE Regnskap 2020 Regnskap 2019
Note 

EIENDELER:
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 1 655 486 1 910 601
Aksjer og andeler 3 142 631 6 529
Pensjonsmidler 4 56 183 813 56 131 038
Sum anleggsmidler: 57 981 930 58 048 168

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 1 720 454 648 627
Kasse, bankinnskudd 6 6 957 833 5 505 858
Sum omløpsmidler: 8 678 287 6 154 485
SUM EIENDELER: 66 660 217 64 202 654

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Disposisjonsfond 9 1 296 678 0
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0 -493 523
Kapitalkonto 3 -9 607 801 -9 546 879
Sum egenkapital: -8 311 123 -10 040 402

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 4 67 589 731 67 595 047
Sum langsiktig gjeld: 67 589 731 67 595 047

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 5 712 440 6 489 044
Premieavvik 4 1 669 169 158 965
Sum kortsiktig gjeld: 7 381 609 6 648 009
SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 66 660 217 64 202 654
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 Økonomiske oversikter - Øst 110-sentral IKS

DETALJERT  BALANSE Note Regnskap 2020 Regnskap 2019
EIENDELER:
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler 1 655 486          1 910 601
     2241001 Inventar og utstyr 8 1 655 486          1 910 601
Aksjer og andeler 142 631             6 529
     2216501 Egenkapital innskudd KLP 3 142 631             6 529
Pensjonsmidler 56 183 813        56 131 038
     2204101 Pensjonsmidler 4 56 183 813        56 131 038
Sum anleggsmidler: 57 981 930        58 048 168

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 1 720 454          648 627
     2139910 Kortsiktige fordringer 0 207 048
     2139911 Momskompensasjon 649 109             403 646
     2139942 Negativ lønn 0 37 933
     2138900 Forskuddsbetalte utgifter 1 071 345          
Kasse, bankinnskudd 6 6 957 833          5 505 858
     2102001 DNB Driftskonto 1506 06 00977 5 792 637          4 255 183
     2102003 DNB Skattetrekk 1506 06 00993 1 165 196          1 250 675
Sum omløpsmidler: 8 678 287          6 154 485
SUM EIENDELER: 66 660 217        64 202 654

EGENKAPITAL OG GJELD:
Disposisjonsfond 9 1 296 678          0
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0 -493 523
     2590000 Regnskapsmessig merforbruk 0 -493 523
Kapitalkonto 3 -9 607 801 -9 546 879
     2599001 Kapitalkonto -9 607 801 -9 546 879
Sum egenkapital: -8 311 123 -10 040 402

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 4 67 589 731        67 595 047
     2401401 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsf 1 409 495          1 416 674
     2404101 Pensjonsforpliktelse 66 180 236        66 178 373
Sum langsiktig gjeld: 67 589 731        67 595 047

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 5 712 440          6 489 044
     2321450 Oppgjørskonto RF-0005 2 037
     2329911 Leverandørgjeld avsatt 344 986             831 517
     2320110 Forskuddstrekk 1 153 356          1 242 863
     2341402 Påleggstrekk (skatt og avgift) 43 415
     2320210 Påløpte FP 2 951 447          3 093 113
     2320100 Påløpt arbeidsgiveravgift 745 747             839 970
     2320105 Avsetning AGA av FP 416 154             436 129
     2320200 Skyldig egne ansatte -664
     2329901 Inngående faktura 101 414             
Premieavvik 4 1 669 169          158 965
     2391401 Premieavvik arbeidsgiveravgift 206 269             19 644
     2394101 Premieavvik pensjon 1 462 900          139 321
Sum kortsiktig gjeld: 7 381 609          6 648 009

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 66 660 217        64 202 654
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Note 1 Organisering og regnskapsprinsipper

Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer 820 351 282 opprettet med 
hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 
Øst 110-sentral IKS er nå en av landets største og mest moderne 110-sentraler og dekker 
29 kommuner som utgjør et område med mer enn 743.000 innbyggere.

Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
Regnskapet er finansielt orientert, det vil si at regnskapet skal vise 
alle økonomiske midler som er tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. 
Hovedregel er at alle inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger 
av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten 
skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Selskapet er ikke skattepliktig.
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Note 2 Endring i arbeidskapital

31.12.2020 31.12.2019 Endring
Balanseregnskapet:

Omløpsmidler 8 678 287        6 154 485        
Kortsiktig gjeld 7 381 609        6 648 009        
Endring arbeidskapital i balansen 1 296 678        493 524-           803 154           

Drift- og investeringsregnskapet:

Anskaffelse av midler:
Inntekter i driftsregnskapet 47 665 176      50 672 872      
Inntekter i investeringsregnskapet 148 172           382 120           
Innbet ved eksterne finanstransaksjoner 109 485           171 458           
Sum ankaffelse av midler 47 922 833      51 226 450      47 922 833      

Anvendelse av midler:
Utgifter driftsregnskapet 46 238 483      49 416 176      
Utgifer investeringsregnskapet 876 963           1 143 281        
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 4 232               458                  
Sum anvendelse av midler 47 119 678      50 559 915      47 119 678      

Anskaffelse - anvendelse av midler: 803 155           

Endring ubrukte lånemidler (økning - /reduksjon +) -                   
Endring arbeidskapital i drift - og investeringsregnskapet 803 155           

Differanse 1-                      
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Note 3 Kapitalkonto

Kapitalkontoen viser  egenkapitalfinasiert andel av anleggsmidlene.

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 10 314 199

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 228 656
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 740 861

Kjøp av aksjer og andeler 136 102
Aktivering av pensjonsmidler 52 775
Endring pensjonsforpliktelser 1 863
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 7 179

10 544 718 936 917
UTGÅENDE BALANSE 9 607 801
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Note 4 Pensjon

Generelt om pensjonsordningen i selskapet
Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-,
ektefelle-, og barnepensjon. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i 
kommunalsektor. Pensjonene samordnes med utbetalinger i folketrygden.
Det er inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 2020. De regnskapsmessige effekter av dette
kommer i 2020.
For AFP/tidlig pensjon kan arbeidsgiver velge utjevning, selvrisiko eller en kombinasjon av disse.
Øst 100 -sentralen IKS har valgt 100 % utjevning. Dvs at selskapet betaler 0,9% av innrapportert 
lønnsgrunnlag i året til et utjevningsfellesskap for AFP 62—64. 

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med
pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og
G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og skal
inntekt- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2020:

Langsiktige økonomiske forutsetninger  (oppgitt i %)
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00
Diskonteringsrente 3,50
Årlig lønnsvekst 2,48
Årlig G-regulering 2,48
Årlig vekst i pensjonsregulering 1,71
Amortiseringstid 1

Pensjonsutgifter i driftsregnskapet 2020 2019
A   Beregnet netto pensjonskostnad 4 419 262                                       5 249 464         
B   Forfalt pensjonspremie (eks.adm.kostnader) 2 956 362                                       5 110 143         
C   Årets premieavvik (A-B) 1 462 900                                       139 321            
D   Amortisering av tidligere års premieavvik -139 321                                         -425 255          
E   Administrasjonskostnad 171 405                                          170 626            
F   Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og 
amortisering (B+C+D+E) 4 451 346                                       4 994 835         
G   Pensjonstrekk ansatte 427 890                                          471 990            
      Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 4 023 456                                       4 522 845         

Balanseførte størrelser
Akkumulert premieavvik 2020 2019
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr.1.1.) -139 321          -425 255           

+Årets premieavvik 1 462 900         -                    
-Sum amortisert premieavvik dette året 139 321            -                    

=Akkumulert premieavvik 31.12. 1 462 900         -425 255           
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 206 269            -59 961             
Sum akkumulert premieavvik inkl.arb.g.avgift 1 669 169         -485 216           
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse 2020 2019
Netto pensjonsforpliktelser pr.1.1. 10 047 335       425 255            
Årets premieavvik 1 462 900         139 321            
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) -1 513 812        9 482 759         
Netto pensjonsforpliktelser pr.31.12., herav 9 996 423         10 047 335        
Brutto pensjonsforpliktelse 66 180 236       66 178 373        
Brutto pensjonsmidler 56 183 813       56 131 038        
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 1 409 496         1 416 674         

Medlemsstatus 31.12.2020 31.12.2019
Antall aktive                                                                                       47 41                    
Antall oppsatte                                                                                     39 1                      
Antall pensjoner                                                                                    11 -
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Note 5 Ytelser til ledende personer og revisor

Ytelser til ledende personer 2020 2019

Daglig leder:
Lønn 927 957  914 117 
Innskudd til ordinær pensjon 148 468  189 725 

Styre 289 200  279 000 

Godtgjørelse til revisor
Selskapets revisor er Deloitte   95 502  74 400
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Note 6 Bundne midler av bankinnskudd

31.12.2020 31.12.2019

Bankinnskudd 5 792 637  5 505 858  
Herav bundne midler på skattetrekkskonto 1 165 196  1 250 675  
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Note 7 Overføring mellom selskap og deltakere

Eiertilskudd Alarmtjen. Lisenskostnader Eiertilskudd Alarmtjen.
Aremark Kommune 81 420  175 7000 83 940 1 076
Aurskog- Høland Kommune 1 030 380  983 400
Eidsvoll Kommune 1 495 140  1 478 820
Fet Kommune 699 780
Follo Brannvesen Iks 7 490 820  568575 16000 7 529 418 559 650
Fredrikstad Kommune 4 906 320  408275 16000 4 912 904 413 700
Gjerdrum Kommune 409 380  402 240
Halden Kommune 1 870 620  130025 16000 1 883 140 134 575
Hurdal Kommune 171 840  174 180
Hvaler Kommune 275 940  275 453
Indre Østfold Brann Og Redning Iks 3 102 540  214375 16000 3 120 307 209 825
Lillestrøm kommune 5 145 420  
Lørenskog Kommune 2 406 360  2 320 200
Mib - Movar Iks 4 789 800  407575 35000 4 798 574 407 750
Nannestad Kommune 820 920  794 400
Nedre Romerike Brann Og Redning Iks 862400 35000 123 000 848 575
Nes Kommune 1 313 100  1 300 860
Nittedal Kommune 1 445 340  1 412 700
Rakkestad Kommune 493 800  35000 7000 497 583 34 300
Rælingen Kommune 1 089 660  1 072 440
Rømskog Kommune 40 920
Sarpsborg Kommune 3 359 820  123025 16000 3 369 753 165 025
Skedsmo Kommune 3 250 680
Sørum Kommune 1 078 800
Ullensaker Kommune 2 294 040  2 194 560
Øvre Romerike Brann Og Redning 403900 16000 71 829 402 150

43 992 660  3 153 325   180 000  43 869 881 3 176 626

20192020
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Note 8 Varige driftsmidler

Inventar og utstyr TOTAL
Anskaffelseskost 01.01. 1 143 281 1 143 281
Årets tilgang 740 861 740 861
Akk. Anskaffelseskost 31.12 1 884 142 1 884 142
Akk.avskrivninger 01.01 0 0
Årets avskrivninger 228 656 228 656
Akk.avskrivninger 31.12 228 656 228 656
Bokført verdi pr.31.12 1 655 486 1 655 486
Økonomisk levetid 5 år
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Note 9 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Regnskapsår 2020 2019
Merforbruk 0 -493 523
Mindreforbruk 1 296 678 0
SUM 1 296 678       -493 523

Årets mindreforbruk overført til disposisjonsfond
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Stort jordras (150 m) – Kirkebygden Enebakk 01.02.20 
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         FOLLO BRANNVESEN IKS 

  Årsberetning 2020 1 
 

 
 

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

 

Selskapet er organisert i 4 avdelinger med 
underliggende seksjoner: 

• Stab & støtte 

• Operativ med underliggende 5 
brannstasjoner og 1 depot, samt Follo 
sivilforsvarslager. 

• Forebyggende med seksjon 
brannforebyggende, og seksjon feiing 
og boligtilsyn 

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

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

 
  

GENERELLE OPPLYSNINGER 

Forslag 3 - 4 brannvesen i Øst politidistrikt 

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

Stortingsmelding nr 22 (2007-2008): 
 
Kommunegrensene er i mange tilfeller til hinder 
for effektiv utnyttelse av brannvesenressursene i 
en region. For å kunne håndtere store og 
komplekse hendelser må brannvesenets 
ressurser brukes mer effektivt på tvers av 
kommunegrenser. 
 
En utvikling i retning av interkommunale 
brannvesen vil kunne styrke både det 
forebyggende brannvernarbeidet og evnen til å 
håndtere store og komplekse hendelser. Slike 
brannvesen vil ha større personell- og 
materiellressurser under samme ledelse og vil 
også kunne ha en bredere kompetanse i sin stab 
enn den enkelte kommune har mulighet til. 
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Innholdsfortegnelse 
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Salg og markedsavdeling ......................................................................................................................................... 27 

 
 

 
Øvelse: Møller bil stilte en el-bil til disposisjon. Brann i batteripakken er en utfordring å slokke.  
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Året som er gått har vært et annerledes år for både oss i Follo brannvesen og resten av samfunnet. 
Utbruddet av covid-19 har preget driften vår i alle avdelinger og satt oss alle på ulike utfordringer. En 
prøve som både ledere og ansatte har løst og gjennomført på en veldig god måte.  
 
Gjennom hele året har ledergruppen fulgt nøye med på regler, krav og anbefalinger fra regjeringen, FHI 
og kommunene, og hatt stort fokus på å informere de ansatte om de til tider forvirrende reglene. Dette 
har ført til at det har vært endringer i arbeidssituasjon og oppgaver grunnet smittevernreglene for flere 
av de ansatte i FBV. Det ble iverksatt innstramminger, og noen av disse ble etter en periode løst litt opp 
igjen for igjen å innsettes. Endringer som er gjennomført er uført med grunnlag i føringer, erfaringer og 
økt kompetanse på smittevernområdet i samfunnet. Vi har hatt personell i karantene, men heldigvis er 
ingen av våre ansatte smittet så langt. Det er vi alle veldig glad for.   
 
I tillegg til å sette søkelys på å oppgaven som er tildelt oss, å skape trygghet for innbyggere og 
besøkende i våre kommuner, har vi hatt stort fokus på å skjerme de operative mannskapene mot smitte. 
Frykten har vært, og er fortsatt, at en smittesituasjon vil føre til at veldig mange mannskaper blir satt i 
karantene. Dette vil kunne gi store utfordringer når det gjelder å opprettholde beredskapen. Det er 
derfor utarbeidet planer og iverksatt mange tiltak for å forebygge smittespredning, både mellom 
brannstasjonene, mellom vaktlagene og på brannstasjonene. I korte perioder har det vært en 
bemanning lavere enn etter kravene stilt til oss. Dette som følge av at det ikke ble satt inn mannskap på 
overtid eller benyttet vikarer. Blanding av mannskap ved fravær kunne medført til kryss smitte mellom 
lag og/eller brannstasjoner. Felles møter, samtrening og ulike felles sammenkomster ble avlyst. 
 
Vi gikk raskt ut med å stenge brannstasjonene for besøkende og startet med hjemmekontor for alle som 
har mulighet til det. Ulike smittforebyggende tiltak har naturligvis medført store endringer for mange 
ansatte. Vi har blant annet måtte avlyse undervisninger, fysiske tilsyn, informasjonskampanjer og 
samhandling med andre aktører. Her må det gis ros til leder og ansatte som har tatt disse utfordringene 
på strak arm, og funnet andre gode måter å utføre de fleste arbeidsoppgavene på. Det må også gis ros 
for dugnadsånden og velvilligheten for å følge alle de ulike tiltakene som ble innført.  
 
Samfunnet er i en kontinuerlig utvikling, noe som setter nye og endrede krav for at brann og 
redningsvesenet skal være rustet og forberedt på de oppgaver og utfordringer som kommer. Det er 
skjer mye innenfor sensor teknologi. Vi prøver å følge med på utviklingen og har vurdert ulike løsninger. 
Vi ser blant annet på et system for digitalt tilsyn av røykløp som er utviklet for feiertjenesten. En slik 
sensor med tilhørende programvare vil kunne implementeres som en aktiv del av vår risikovurdering av 
hver enkelt bolig og vil kunne gi oss online informasjon av hvor mye det fyres og hvilken temperatur det 
er i røykløpet under fyring. Ved hjelp av kunstig intelligens kombineres flere datakilder og estimerer 
behovet for feiing. Målet er en mer effektiv bruk av feierne. 
 
I operativ tjeneste er det vurdert robotteknologi hvor robot kan benyttes til kompliserte branner hvor det 
er overhengende fare for egne mannskaper. En slik robot vil kunne ha et bruksområde på flere av våre 
påpekte utfordringer i ROS-analysen og beredskapsanalysen. Kunnskapen og kompetansen vi har 
tilegnet oss på ny teknologi kom godt til nytte i ras ulykken på Gjerdrum. Flere ulike muligheter ble spilt 
inn og forsøkt brukt. 
  
Til tross for utfordringer knyttet til pandemien og innførte tiltak er det utført et godt stykke arbeid av våre 
flotte ansatte, og vi kan igjen vise til at vi ikke har omkomne i brann siste året. Brannsjefen viser til den 
avdelingsvis beskrivelse av året. Ha en riktig god lesning. 
 
 

Dag Christian Holte 
Brannsjef 

 
  

 

BRANNSJEFENS FORORD 
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Representantskapet konstituert 07.02  
Truls Wickholm leder Nesodden vara Eivind Hoff-Elimari  

Hanne Opdan   nestleder Nordre Follo vara Hans Martin Enger  
Hans Kristian Raanaas   Frogn vara Rita Hirsum Lystad 
Ola Nordal  Ås vara Martin Løken 
Hans Kristian Solberg  Enebakk vara Tonje Anderson Olsen 
 
Representantskapet har hatt 23 saker til behandling i 7 møter. 
 
Styret  
Bente Hedum leder  vara Thore Vestby 
Nina Ramberg nestleder  vara Knut Oppegaard  
Inger Johanne Bjørnstad   vara Vidar Kolstad 
Joar Solberg    vara Katrine Behrset 
Bård Martin Tollefsen      vara Audun Fiskvik 
Georg Stub   vara Torunn Olsen 
Petter Narvesen til 1.6 Ansattes representant vara Tore Støkken 
Lino Inversini til 1.6      Ansattes representant vara  
Tore Støkken fra 1.6      Ansattes representant       1 vara Kristin Merete Rein 
Martin Dønhaug fra 1.6      Ansattes representant       2 vara Tore Sestøl 
 
Torunn Olsen har møtt på vegne av Georg Stub på møtene i 2020. Lino Inversini rykket opp til medlem 
som følge av at Joakim Tveter sluttet.  
 
Styret har behandlet 16 styresaker i 6 møter.  
 
 

 
Antall dyreoppdrag økte i 2020. 

 

 

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

• Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord (IUA) 

• Styremedlem IUA på vegne av Follo kommunene 

• Beredskapsråd i Nordre Follo og Frogn kommuner 

• Varamedlem i styret Øst 110-sentral IKS 

• Nasjonalt brannfaglig råd på vegne av brannvesen i Øst politidistrikt 
  

 

ORGANISASJONSKART 

HR 
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Avdelingen Stab & støtte  

Avdelingen har ansvar for følgende oppgaver: 

- Lønnskjøring 

- Utgående fakturering 

- Håndtering og kontering av inngående faktura 

- Avstemminger 

- Reiseregninger 

- Fraværsregistrering, sykemeldinger og refusjoner 

- Post og sentralbord 

- Budsjettering 

- Regnskapsavslutning og måneds/tertialrapportering 

- Årsregnskap 

- Innkjøp av diverse mindre artikler 

- Forsikring 

- Anbudsprosesser 

- Controlling og analyse 

Avdelingen består av 4 ansatte, konsulent regnskap, konsulent lønn, regnskapsleder og avdelingsleder. 

 

Tidligere ble det kjøpt regnskapstjenester fra Oppegård kommune. Fra og med 01.01.20 overtok FBV 

dette selv. Fra samme tidspunkt gikk vi også over til et eget regnskaps- og lønnssystem. Avdelingen 

fører også regnskap og lønn for Øst 110-sentral IKS. 

 

HR 

Stillingen er plassert i stab hos brannsjefen. Hovedarbeidsområder er personal- og arbeidsmiljørelaterte 

saker, rekruttering, lederstøtte og deltakelse drøftemøter, AMU, bistand i lønnsforhandlinger. 

Personaloppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Kontakt inn mot Samfunnsbedriftene i 

saker der det har vært behov for bistand. Koordinator for HR-faglig forum som er et samarbeidsorgan 

med andre nærliggende brannvesen. Det har gjennom året vært flere store og utfordrende 

arbeidsoppgaver på HR siden.  

 

Stillingen er plassert i stab hos brannsjefen.  

Hovedarbeidsområder er personal- og arbeidsmiljørelaterte saker som: 

• rekruttering 

• lederstøtte 

• deltakelse drøftemøter 

• AMU 

• bistand i lønnsforhandlinger 

• personaloppfølging og  

• samarbeid med bedriftshelsetjenesten 

• kontakt inn mot Samfunnsbedriftene i saker der det har vært behov for bistand 

• koordinator for HR-faglig forum som er et samarbeidsorgan med andre nærliggende 

brannvesen.  

 

Selskapsavtale 

Det er arbeidet med endring av selskapsavtalen som følge av kommunesammenslåing for Ski og 

Oppegård kommuner til Nordre Follo kommune. Det har vært flere behandlingsrunder med 

selskapsavtalen i representantskapet og kommunestyrene. Representantskapet besluttet å nedsette et 

arbeidsutvalg bestående av kommunedirektørene, eller den kommunedirektøren utpeker, i egne 

deltakerkommuner. Disse legger frem forslag til ny kostnadsfordeling i løpet av høsten 2021. Ny 

selskapsavtale fremmes i kommunene senest første halvår 2022. 

 

ADMINISTRASJON 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2020

         FOLLO BRANNVESEN IKS 

  Årsberetning 2020 6 
 

 

Korona 

FBV iverksatte tidlig nødvendige tiltak. Kontinuitetsplan ble utarbeidet. Ledelsen og administrativt 

personale, ansatte på forebyggende avdeling, og flere av feierne ble tidlig satt på hjemmekontor. Dette 

vedvarte store deler av året, med unntak av en kort periode i sommerhalvåret/tidlig høst. 

Det ble ikke meldt inn noen smittede av Covid 19 hos egne ansatte. FBV har derfor greid å opprettholde 

sin beredskap gjennom året. I tillegg har det vært utvist stor vilje blant ansatte til å følge opp alle tiltak 

som måtte iverksettes.   

 

Brannsjef har hatt tett dialog med andre brannsjefer under Øst 110-sentral hvor ulike erfaringer og tiltak 

knyttet til korona ble utvekslet. I tillegg har det vært hyppige møter i Nasjonalt brannfaglig råd og 

Fylkesmannen beredskapsråd vedrørende korona. 

 

 

HR faglig samarbeidsforum  

Samtaler og møtevirksomhet har foregått på Teams. Det faglige samarbeidet er viktig for å bidra til å 

fremme samarbeid og samhandling mellom de ulike brannvesenene i regionen.  

 

Rekruttering  

Deltatt i rekrutteringsprosess av Branningeniører/branninspektører, feiing og avdelingsleder Operativ. 

 

Bedriftshelsetjenesten 

Avtalen med Frisk HMS fungerer godt, selv om året 2020 har bidratt til en del utfordringer grunnet 

pandemi. De ansattes helse blir godt ivaretatt. Avtalen innebærer årlig legeundersøkelse av ansatte 

etter fastlagte rutiner. I samarbeid med Frisk HMS legger ledelsen i januar/februar hvert år opp mål for 

denne tjenesten. Evaluering foretas ved behandling av bedriftshelsetjenestens årsrapport i et av 

Arbeidsmiljøutvalgets første møter hvert år. Frisk HMS er også med i dialogmøter for å kunne følge opp 

sykemeldte medarbeidere på et medisinsk nivå og for å kunne forebygge sykemeldinger som følge av 

belastninger i arbeidsmiljøet, og ellers der det er ønskelig/behov. Alle mannskaper i utrykningsstyrken 

gjennomgår etter fastsatte intervaller/rutiner en hvilende EKG (ny), styrke-test og en kondisjonstest. 

Styrke- og kondisjonstesten gjennomføres av egne mannskaper. Samtlige i beredskapsavdelingen skal 

gjennomgå tester og undersøkelser før ansettelse. Søkere som ikke består testene tilfredsstillende, er 

det ikke aktuelt å ansette.  

 

Inkluderende arbeidsliv 

FBV har søkelys på å forebygge og redusere sykdom, styrke jobbnærværet, sikre et forsvarlig 

arbeidsmiljø for alle ansatte, samt hindre utstøtning og frafall i arbeidslivet.  

 

AMU 

Det er avholdt totalt 4 møter i 2020, hvor HR er møtesekretær. Aktuelle saker som har vært behandlet i 

AMU: Krav til helse for operativt personale, forbedringsmeldinger, bekymringsmeldinger og 

arbeidsmiljø. Bemanningssituasjon BRAFO, ombygging Korsegården, trender sykefravær, nye 

datasystemer og utfordringer, organisasjon og personal. Ny prosedyre for fysiske tester er utarbeidet og 

godkjent.  

 

Arbeidsmiljø 

Styret engasjerte i 2019 Ringvoll bht for å kjøre en prosess vedr. arbeidsmiljø på Ski brannstasjon. Det 

ble avholdt samlinger for å kartlegge situasjonen. Grunnet korona har prosessen dratt ut i tid. En 

avsluttende samling for alle deltakere vil bli gjennomført på Teams 8.februar 2021. 

 

Arbeidsmiljø er fast punkt i alle leder-, ID (informasjon og drøftingsmøter med tillitsvalgte)- og 

Arbeidsmiljøutvalgsmøter. Dette er viktig å fange opp signaler på et tidlig tidspunkt, slik at eventuelle 

tiltak kan iverksettes. Det skal være kontinuerlig fokus på et godt arbeidsmiljø i FBV.  

For å sikre et godt arbeidsmiljø i FBV er det viktig med åpenhet, tillit og god kommunikasjon. 
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For første gang ble det gjennomført en 2 dagers partssamarbeidssamling mellom ledergruppen og 

tillitsvalgte (TV)/vernetjenesten (VO). Tema var roller, forventninger, arbeidsgivers styringsrett, og god 

samhandling. Å sikre godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud er viktig. FBV legger 

til rette for at tillitsvalgte og verneombud skal kunne få opplæring for å kunne utøve sine verv. 

Ledergruppen vil inviterer til årlige samlinger med ledergruppen og TV og VO. 

  

Avslutningsvis har virksomheten i 2020 hatt et krevende år pga. pandemien, men heldigvis ingen 

smittede i FBV. Vi har derfor greid å opprettholde vår beredskap gjennom året. I tillegg har det vært 

utvist stor vilje blant ansatte til å følge opp alle tiltak som måtte iverksettes.  

 

 

Sykefraværsoppfølging 

HR bistår ledere i saker som krever oppfølging, og deltar i møter sammen med leder og ansatt der det 

er behov. 

 

 
 

 

 

Skader tjenesten 

Brannvesenet har i perioden 1.1.20 - 31.12.20 ingen innrapporterte alvorlige skader i forbindelse med 

innsats.  
  

  

2018 2019 2020

> 16 dgr 3,98 4,3 3,73

1-16 dgr 2,2 2,33 2,25

2,2 2,33 2,25

3,98 4,3 3,73

0
1
2
3
4
5
6
7

Aksetittel

Sykefravær % 2018 - 2020

1-16 dgr > 16 dgr
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OPERATIV AVDELING 
 

Avdelingen består av ansatte på heltid, deltid og dagtid.  
Ledelsen er lokalisert på Ski. 

• 1 Avdelingsleder (konstituert) 

• 1 Nk/Brigadeleder (konstituert) 

• 1 Brannmester teknisk 

• 1 Seniorrådgiver i 80% stilling 

Brannvesenet har 5 brannstasjoner fordelt i vår region, med 
følgende plasseringer og bemanning som er kasernert og 
deltid/innkalling. 
 
Våre heltidsstasjoner er bemannet med 4 brigader med 14 
mannskaper.  
 

Ski Oppegård Korsegården 

1 Brigadeleder 1 Brannmester 1 Brannmester 

1 Brannmester 1 Underbrannmester 1 Underbrannmester 

3 Brannkonstabler 2 Brannkonstabler  3 Brannkonstabler 

 
Nesodden er bemannet på dagtid med 5 mannskaper fra kl. 07:30-15:00. Mellom kl.15:00-07:30 er det 
5 innkallingsmannskaper som har hjemmevakt. 
 

Dagtid 07:30-15:00 Deltid 15:00-07:30 

3 Brannmestere 1 Brannmester 

2 Brannkonstabler 4 Brannkonstabler 

 
Enebakk har 2 mannskaper på vakt på dagtid mellom kl. 07:30-16:00. Etter kl.16:00 kommer det 
ytterligere 4 mannskaper på vakt. 4 vaktmannskaper er lokalisert i Ytre Enebakk og 2 i Flateby. 
 

Ytre Enebakk Flateby 

1 Utrykningsleder 2 Brannkonstabler 

3 Brannkonstabler  

  
Avdelingen har som primærområde 

• Brannslokking 

• Ulykker på vei, jernbane og til sjøs 

• Overflateredning i vann og sjø 

• Akuttberedskap ved forurensning på land og sjø 

• Lenseoppdrag på land og i båt 

• Restverdiredning (RVR) 

• Tau- og høyde redning 

• Assistere helse, politi og andre etater ved akutte situasjoner 

Andre oppgaver 

• Intern øvelse og opplæring 

• Bistå ved eksterne øvelser 

• Befaring av bygninger, veier, tunneler og jernbane, og lage innsatsplaner 

• Vedlikehold av eget materiell og utstyr 

• Kontroll med sivilforsvarets utstyr 

• Nedbrenninger av hus 

Ulike fagområder 

For at Follo brannvesen skal være mest mulig rustet ved diverse hendelser i regionen har vi 
fagstillinger hvor det er en fagansvarlig som har sitt fagfelt. Fagansvarlig vil sørge for at avdelingen 
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har mest mulig kompetanse innen 
følgende fagfelt, og dermed løfter 
brannvesenet sin evne til å håndtere 
oppgavene vi blir satt til å løse i 
samfunnet. Fagstillingene er noe de 
ansatte setter stor pris på. 

• Vann/sjøredning 

• Restverdiredning. 

• Ulykker. 

• Farlig gods. 

• Innsatsplaner/objektsplaner. 

• Biler 

• Røykdykker utstyr. 

• Røykdykking og slokkemidler. 

 
Fagansvarlig i Follo Brannvesen har et spesielt ansvar for å: 

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

brannvesen eller faginstanser. 

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

• Bygge opp spisskompetanse på sin stasjon i sitt fagfelt. 

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

brannvesen. 

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

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

• Holde seg oppdatert på nabobrannvesen og deres beredskap. 

• Samøve med andre etater. 

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

• Avholde øvelser/opplæring for alle vaktlag på dagtid. 

Kunnskap gir trygghet.  
 
Utfordringer i 2020 
Beredskapsavdelingen ble som alle andre utfordret i forbindelse med korona epidemien/pandemi som 
rammet Norge. Vi som mange andre var ikke forbedret for dette. Vi måtte raskt tenke langsiktig med å 
utarbeide planverk fram i tid. Det var en tidkrevende jobb som skulle utføres, noe hadde vi fra før av 
planer, men mye ble helt nytt for avdelingen. Operativ leverte en solid kontinuitetsplan for avdelingen 
som har fungert godt gjennom hele året. Vi har ikke hatt noen som har vært smittet, noe som vi er 
glade for. Noen ansatte har vært i karantene i forbindelse med utenlandsreiser, og at 
familiemedlemmer mulig har vært smittet.  
 
Lite sykefravær har medført at vi har hatt en solid vaktberedskap under pandemien. Dette skyldes at vi 
raskt lagde et godt planverk med strenge retningslinjer mellom vaktlagene og stasjoner for å hindre en 
eventuell smittespredning.  
 
Pandemien har medført at andre viktige gjøremål er blitt forsinket på avdelingen, spesielt vil det 
nevnes felles øvelser mellom vaktlagene etter at Covid-19 kom til landet.  
Uavhengig av pandemi sliter vi med å få dekket opp ferievakter om sommeren, vi går altfor ofte med 
minimumsbemanning på 12. Vi skal være 13 så det er en utfordring som vi har jobbet med i høst. Så 
vi håper og tror at neste års ferieavvikling vil det være 13 på vakt gjennom sommeren.  
 
Som en midlertidig ordning under pandemien har utrykningsledere på Nesodden vært hjemme fra 
dagvakten sin den uken de ikke har vakt på deltid. Bakgrunnen er at de 3 lederne ikke skal være 
sammen på dagtid, og dermed unngå å få 3 ledere i karantene samtidig. De er også er ledere for vært 
sitt deltidslag etter klokken 15:00. For å dekke opp de 3 lederne på dagtid er det brukt personal fra 
feieravdelingen. Dette er ordninger som fortløpende blir vurdert i henhold til smittesituasjon. Det er 
også grunnen til at det ofte er 4 på vakt i stedet for 5 på Nesodden.  
 
 

Deltidsmannskaper øver hurtigfrigjøring av pasient fra bil. 
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Kurs for operative mannskaper i 2020 
Vi har gjennomført grunnkurs for heltid og deltidsmannskaper, det har vært utfordrende i forbindelse 
med Covid-19, men med god planlegging fikk vi det til sammen med Norges Brannskole. Grunnkurs er 
en lovpålagt utdanning for å være brannkonstabel. 2 mannskaper fra heltid og 9 fra deltid fikk meget 
godt bestått grunnkurs.  
Vi har også hatt en del vaktlag som har kjørt vedlikeholdstrening for utrykningskjøring, da vi er så 
heldig å ha en egen instruktør i brannvesenet som har ansvaret for både kjøring og teori. Vi ser det 
som særs viktig å ha søkelys på det med kjøring på en sikker og trygg måte på vei til hendelser.      
 
Øvelser 
Avdelingen øver gjennom hele året med alt av temaer som omhandler det å være et profesjonelt yrkes 

brannvesen. I 2020 har vi gjort en ekstra innsats med tanke på dyreredning, dette er ofte tidkrevende 

operasjoner samtidig som vi som oftest har dårlig tid for å kunne berge hester/andre dyr. Vi har også 

trent sammen med Oslo brann og redningsetat, der temaet har vært sammenraste bygg, det er 

øvelser som gir oss god samhandling med andre nærliggende brannvesen. 

Vi fikk gjennomført varme røykdykkerøvelser for heltid på øvelsesfeltet på Lahaugmoen før covid-19 

stengte ned øvelsesanlegget. Deltid fikk dessverre ikke gjennomført varme røykdykkerøvelser som 

var planlagt i desember, men vi har utarbeidet en plan for å gjennomføre dette så tidlig som mulig på 

nyåret 2021. Med de begrensingene som operativ avdeling har hatt gjennom nesten hele 2020 har vi 

klart å øve godt, for å være mest mulig rustet til å utføre den jobben vi blir utsatt for på best mulig 

måte.     

 

 
Øvelse, sammenraste bygg med Oslo brann og redningsetat          Øvelse med hest 

 
Biler 
Når det gjelder bilparken har det vært utfordrende med mye verksted opphold i 2020, noe kan vi 
reparere selv, men det meste må gjøres på godkjent verksted. Da vi ikke har noen reservebil, er det 
utfordrende for oss når biler blir borte over lang tid. Vi har 
heldigvis fått i stand en avtale med Oslo Brann og 
redningsetat som bistår oss med lån av biler til de nye bilene 
som er bestilt er på plass. Da vil bilen som er stasjonert på Ski 
bli reservebil. 
Det ble i 2020 vedtatt innkjøp av en ny mannskapsbil til 
Korsegården brannstasjon, den vil bli levert i desember. Da vil 
FBV ha en meget god bilpark på alle de respektive 
brannstasjoner. De andre bilene ble vedtatt i 2019. Det går fort 
over 1 år fra bestillingen og anbudsprosessen er gjort til bilene 
blir levert.   

• Ski får ny bil i februar 2021. 

• Nesodden får ny bil i april 2021. 

• Korsegården får ny bil i desember 2021. 

Dette er nye flotte biler med det nyeste utstyret som vi må 
forvente at et brannvesen innehar for på best mulig måte 
kunne utøve jobben vår. Blir som en verktøykasse på 4 hjul. 
 

Sånn vil de nye bilene til FBV se ut. Denne bilen 
kommer til Ski 09.02.21 
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Båt/høydeberedskap 
Det har fra før blitt vedtatt innkjøp av ny lift/høydeberedskap og ny båt, her har det blitt satt ned 2 
arbeidsgrupper i 2020 for å levere en innholdsfortegnelse på det vi trenger før det blir lagt ut på 
anbud. Gruppa har gjort en fremragende jobb til det beste for vårt behov i FBV.  
Båten forventes levert høst 2021 liften leveres i 2022. 
 

 
Blir en tilsvarende båt mtp på lengde, men vi vet ikke merke og hvem som skal levere, det bestemmes etter anbudsprosessen. 
Bilde er ment for å danne seg at i inntrykk mtp størrelsen på båten.   

 
 
Avganger av personell i 2020 
Det var 2 ansatte som valgte å gå av på særaldersgrensen etter mange år i brannyrket. Dette ble 
markert på de respektive vaktlagene. 
1 konstabel på heltid valgte å si opp stillingen sin og returnerer til Oslo brannvesen.  
2 deltidsansatte sa opp sine stillinger i Enebakk.  
 
Ansettelser i 2020 
Det er blitt ansatt ny avdelingsleder operativ som vil starte 01.03.21. Det har også blitt ansatt 2 
deltidskonstabler på Nesodden brannstasjon, og 1 brannkonstabel på heltid.  
Det har også blitt ansatt 3 underbrannmestere, dette var en utlysning som gikk internt i FBV for å 
besette ledige stillinger.  
 
Media 
Vi blir jevnlig kontaktet av TV-2 og NRK for å bli med på forskjellige typer reportasjer. Vi var med på 
programmet alle mot 1, der ble vi utfordret til først og se hvor fort vi fra sovende tilstand var ferdig 
påkledd og klare i bilen. Så skulle de gjøre det samme bare bakvendt på tid. Vi har også vært med på 
en utfordring som kommer på tv i 2021 som blir veldig utfordrende for mannskapene, og gøy å se på. 
 
Brannvesenet er opptatt av å ha et godt samarbeid med pressen i vårt lokalsamfunn for å kunne 
videreformidle viktig budskap ut til befolkningen. Som eksempler har vi vært på direkten på tv 2 
nyhetene med innslag om utrygg is, og om skogbrannfare.  

 
Tv 2 sendte direkte fra Kolbotn vannet, der  
tema var utrygg is, 

 

Vi tar utfordringen fra NRK alle mot 1 
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Restverdiredning (RVR) 
Gjennom RVR samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig verdier etter 
branner, vannlekkasjer eller andre skader. Brannvesenet har en satellitt enhet som kjører på alt av 
sånne typer hendelser med en egen bil utstyrt med nødvendig utstyr. Vi kjører ofte til 
nabobrannvesen, og bistår der det trengs. Dette gir også vårt brannvesen ekstra inntekter som er litt 
variable fra år til år.  
 
I 2020 gjennomførte vi 105 RVR oppdrag, som totalt ga oss en inntekt på kr 540 000,-   
 
Sivilforsvaret sitt lager i Ski 
Follo brannvesen drifter lageret som ligg vegg i vegg med brannstasjonen. Vi sørger for at utstyret 
som er plassert der fungerer og bli vedlikeholdt og er klart hvis det trengs.   
 
Stasjoner og vedlikehold 
Oppegård brannstasjon: Det må gjennomføres tiltak for ren og skitten sone. 
Nesodden brannstasjon: Har fått nytt kjøkken som ble ordnet fra Nesodden kommune. Men stasjonen 
bærer preg av at den er slitt. Det må gjennomføres tiltak for ren og skitten sone.  
Enebakk brannstasjon er en ny stasjon som tilfredsstiller dagens krav. 
Korsegården brannstasjon har fått orden på ren og skitten sone.  
Ski brannstasjon har slitte gulv i vognhallene, det må også her sees på ren/skitten sone. 
Det er forøvrige en tiltaksplan for våre brannstasjoner etter vernerunder, som må følges opp i 2021 
spesielt det med ren og skitten sone.   
Follo brannvesen har stort fokus på kreftfare blant brannmenn/kvinner i yrket, derfor utredes det 
løsninger for ren/skitten sone på de forskjellige stasjonene. Det er satt ned en intern gruppe som ser 
på løsninger for hele brannvesenet. Det er og også satt av penger til vaskemaskiner for 
røykdykkermasker og flaskesett til røykdykking. Dette blir kjøpt inn fortløpende.  
 
Hendelser 
Det er hele tiden hendelser som preger både mannskaper og mediebildet i vårt distrikt. Vi har hatt 
mange mindre og store bygningsbranner i løpet av året. Det har ikke vært branner med tap av liv 
heldigvis. Når det gjelder trafikkulykker har det dessverre vært 2 alvorlige motorsykkelulykker med 
tragisk utfall. 1 ung gutt mistet livet i en 
ulykke i Enebakk og en ung gutt i 
tilsvarene ulykke på gamle Mossevei i 
Nordre Follo. Dette er hendelser som 
setter sitt preg både på mannskaper og 
ledere som er involvert.  
 
Vi rykker også mye ut på mange 
alvorlige helserelaterte hendelser, dette 
blir det faktiske mer og mer av 
dessverre. Det er trist og psykisk tøft 
for våre mannskaper og være med på 
den type hendelser der unge 
mennesker velger bort livet.  Vi har 
gode rutiner i FBV for å ta vare på 
mannskaper etter hendelser med 
tragisk utfall. 

 Brann i Ski sentrum i juli, ingen personskader, men huset ble totalt skadd. 
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Statistikker for 2020 

 
 

  Ski Oppegård Korsegården Nesodden Enebakk 

2019 638 571 537 557 143 

2020 601 521 550 466 127 

Utvarslede manskapsbiler 

  S11 S21 S31 S41 S51 

2019 519 566 520 483 130 

2020 491 520 516 414 116 

 
 

 
 
 

Totalt 2020 2019 Endring (%) Endring (Antall)

Antall utrykninger 2120 2165 -2 % -45

Brann 2020 2019 Endring (%) Endring (Antall)

Brann annet 27 34 -21 % -7

Brann gjenoppblussing 3

Brann i annet kjøretøy 1 -100 % -1

Brann i buss 3 2

Brann i bobil 1

Brann i bygning 43 50 -14 % -7

Brann i el installasjon u/bygning 3 5 -40 % -2

Brann i fritidsbåt 0

Brann i gress- eller innmark 8 14 -43 % -6

Brann i kjemikalier/olje 0

Brann i lastebil 1 3

Brann i motorredskap og maskiner 1 1

Brann i personbil 13 12 8 % 1

Brann i skog- eller utmark 6 5 20 % 1

Brann i skorstein 32 37 -14 % -5

Brann i søppelcontainer 7 6 17 % 1

Brann i søppelkasse 8 4 100 % 4

Brann i tog

Brann i tunell 1 1 0

Brannforebyggende oppdrag 7 4 75 % 3

Branntilløp annet (utgått)

Brannhindrende tiltak komfyr

Branntilløp komfyr 41 24 71 % 17

Branntilløp utefor bygg 23 26 -3

Brantilløp i bygg annet 39 41 -5 % -2

Totalt 267 270 -1 % -3
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Helse 2020 2019 Endring (%) Endring (Antall)

Helseoppdrag annet 111 127 -13 % -16

Helseoppdrag bære/løfte 41 71 -42 % -30

Trussel om selvdrap 9 5 80 % 4

Helseoppdrag - -

Totalt 161 203 -21 % -42

 

Ulykke/redning 2020 2019 Endring (%) Endring (Antall)

Akutt forurensing 9 4 125 % 5

Beredskapsoppdrag 6 5 1

Bergning av verdier 15 9 67 % 6

Bistand politi 16 11 45 % 5

Dyreoppdrag 39 21 86 % 18

Eksplosjon uten brann 1

Fjerning av løst objekt/is 1

Intern hjelpetjeneste 8 2 300 % 6

Naturhendelse annen 10 15 -33 % -5

Naturhendelse annet skred 1

Naturhendelse vind 41 7 486 % 34

Person i vann 5 3 67 % 2

RVR Uten foregående insats 38 37 3 % 1

Sokning 0

Togulykke 0

Trafikkulykke 124 146 -15 % -22

Ubetydelig  forurensing 24 22 9 % 2

Uhell farlig stoff uten utslipp 1 1 0 % 0

Unødig e-call 4

Ulykke med luftfartøy 1  1

Ulykke/redning annet 5 4 25 % 1

Totalt 349 287 22 % 62

ABA/unødig 2020 2019 Endring (%) Endring (Antall)

ABA feil bruk 280 295 -5 % -15

ABA feil plassert detektor 2 3 -33 % -1

ABA privat bolig

ABA teknisk/ukjent 214 225 -5 % -11

ABA vaktselskap 12 9 33 % 3

Andre oppdrag 87 94 -7 % -7

Avbrutt utrykning 275 281 -2 % -6

Falsk ABA 63 80 -21 % -17

Falsk melding 2 2 0 % 0

Heisstopp 19 11 73 % 8

Intern hjelpetjeneste 2 -100 % -2

Oppdrag fra andre alarmer 2

Unødig alarm vaktselskap 241 256

Unødig andre alarmer 1

Unødig innbrudsalarm 1 -1

Unødig kontroll av melding 146 146 0 % 0

Totalt 1343 1406 -4 % -63



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2020

 

 Side 15 av 33 

Akutt forurensing/ IUA indre Oslofjord 
Follo brannvesen ivaretar kommunenes ansvar knyttet til å holde en egenberedskap for akutt 

forurensing og håndteringen av forurensing når uhellet er ute. Beredskapsutstyret ettersees jevnlig. 

 

Det har i 2020 vært noen flere hendelser med akutt forurensing. Det er spesielt 2 hendelser som peker 

seg ut. 

 

Oljeutslipp til Tussetjern 

Lørdag kveld 4.juli ble det meldt om oljesøl i Tussetjern. Tussetjern har tilrenning til Gjersjøen 

drikkevannskilde. 300 liter olje lekket ut fra Regnbuen via bekken og ned til Tusse. Det lå en tynn 

oljehinne over hele tjernet. Omfanget var så stort at det medførte blant annet til badeforbud i kjernet. 

Det ble lagt ut oljeoppsamlende lenser på 11 ulike plasser for å forhindre videre spredning av oljene 

og målet var å forhindre forurensing til Gjersjøen drikkevannskilden. Det ble lagt ut 140 med lenser. 

 

Det ble samarbeidet tett med Nordre Follo kommune.  

 

Plast pellets i Oslofjorden 

Fartøyet Trans Carrier fikk en skade på container ombord i fartøyet som førte til 

utslipp av ca 13.2 tonn plastpellets. Utslippet fant sted den 23. februar 2020 

underveis fra Nederland til Risavika i Sola kommune og har spredd seg i 

Oslofjorden og sørover langs kysten mot Agder. 

 

Follo brannvesen har i flere omganger vært ute og befart kysten fra Vestby til 

Oslo. Det ble registrert mindre påslag av pellets syd for Drøbak. Det ble gitt et 

pålegg til IUA om å aksjonere og rapportere påslag til Kystverket.  

 

Det ble ingen større aksjon som følge av mindre mengder i vårt område.  

 

Ny samarbeidsavtale 
Som følge av ny kommunelov så må det inngås en ny avtale knyttet til Interkommunalt samarbeid på 

akutt forurensing i Indre Oslofjord. Tidligere avtale som ble revidert i 2005 i fbm at Enebakk kommune 

ble en del av avtalen, er basert på gammelt regelverk som ikke er relevant etter dagens organisering 

og lov/forskrift. Det er foreslått at ny avtale knyttet til interkommunal beredskap gjøres etter 

kommunelovens kapittel 19 kommunalt oppgavefelleskap.    

 

Behov for ny samarbeidsavtale er meddelt rådmenn/kommunaldirektører. Det er behov for å avklare 
Follo brannvesens rolle knyttet til IUA samarbeidet.  
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Oppsummering 2020 
2020 har vært et annerledes år for oss i operativ avdeling. Året startet normalt, men gikk fort over til litt 

vel unormalt for oss, vi var jo ikke rustet for en pandemi vi som mange andre rundt oss. Men med godt 

motiverte ansatte fikk vi vårt planverk forholdsmessig fort på plass. Vi leverer det samfunnet forventer 

av et yrkesbrannvesen. 

 

Vi har et godt arbeidsmiljø på avdelingen, det samme gjelder på stasjonene våre ute. Vi fornyer oss i 

takt med tiden med tanke på utstyr, biler osv. Vi jobber aktivt for at vårt HMS-arbeid er i fokus med 

tanke på kreftfaren og andre farer som er i yrket vårt. 

 

Som vi nevnte i fjorårets årsberetning. De ansatte som jobber dagtid på Nesodden kl.07:30-15:00 har 

også deltidsvakt hver 4 uke. Den uken de jobber deltid har de ofte mange turer om natten, noe som 

gjør de slitne når de kommer på jobb kl.07:30. De ansatte er bekymret for egen og andres sikkerhet 

når de til tider føler seg trøtte og slitne. FBV må se på mulige andre løsninger her. 

 

 
   
 
 
  

Fly som havarerte ved Hellevik brygge 
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Forebyggende avdeling har i 2020, som de fleste andre virksomheter blitt påvirket av Covid 19 

situasjonen. Vi har i stor grad tilpasset vår drift til situasjonen, slik at risikoen for smitte til operative 

mannskaper har vært minst mulig. De ansatte på avdelingen har vist stor velvilje og forståelse for 

situasjonen. Det har i lange perioder vært slik at både feier og BRAFO ansatte har sittet på 

hjemmekontor. Vi har i liten grad kunnet gjennomføre fysiske møter og befaringer, noe som gjør at 

aktiviteter der dette har vært nødvendig er utsatt eller gjennomført på andre måter. Unntakene har 

vært der vi har sett det som absolutt nødvendig å møte fysisk. I disse tilfellene er aktiviteten utført med 

høyt fokus på smittebeskyttelse og avstand.  

 

BRAFO har i tillegg til ordinære oppgaver brukt tiden på hjemmekontor til utvikling av våre rutiner og 

prosedyrer, samt utført ett antall dokumenttilsyn. Feierne har i korte perioder gjennom sommeren og 

høsten arbeidet fra hjemmekontor, blant annet med arkivering av deler av det gamle papirarkivet og 

ellers besvart kundehenvendelser og gitt veiledning på telefon. 

Feierne har ellers i hovedsak utført utvendig feiing, slik at vi har unngått direkte kundekontakt. Dette 

både av hensyn til smitterisikoen for egne mannskaper og ikke minst i forhold til smitteutfordringen ute 

hos våre kunder. Når det har vært mulig å utføre utvendig feiing, har vi i tillegg hatt 2 av feierne fast på 

kontoret. Dette for å ta mot kundehenvendelser og bistå de som har arbeidet ute med varsling og 

oppfølging av kunder.   

 

Forskrift om brannforebygging FOR-2015-12-17-1710 beskriver at det forebyggende arbeidet skal 

være risikobasert. Dette gir brannvesenet stort handlingsrom og ansvar for å sikre at ressursene 

settes inn der de gir størst effekt. 

 

Oppgaver tillagt forebyggende avdeling: 

Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.  

I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 skal det forebyggende arbeidet 

blant annet bestå av: 

o Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved 

brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.  

o Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. (Risikobasert brannforebyggende 

arbeid) 

o Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

 

FOREBYGGENDE AVDELING 
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I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører forebyggende avdeling 

andre relevante oppgaver innen brannvern som eksempelvis: 

 

o Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare.  

o Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. 

o Informere om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus under tilsyn med 

fyringsanlegg. 

o Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune. 

o Kamerakontroll av røykkanaler.   

o Brannetterforskning 

o Informasjonsarbeid rettet mot blant annet borettslag/sameier. 

o Bekymringsmeldinger. 

o Saksbehandling av bål- og fyrverkerisøknader, samt meldinger om overnatting og 

arrangementer. 

o Brannvernopplæring av risikogrupper 

o Sentrale og lokale aksjoner 

o Informasjonsarbeid ved bruk av lokalaviser, reklamefoldere, hjemmeside og Face book 

 

Andre oppgaver: 

➢ Uanmeldte kontroller 

➢ Delta i gjennomføring av generelle og tilrettelagte kurs og øvelser for bedrifter og institusjoner. 

➢ Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak etter forespørsel. 

➢ Bidra som brannsakkyndig ved behandling av byggesaker.    

➢ Delta i brannetterforskning 

➢ Bistå beredskapsavdelingen ved behov.  

➢ Delta på øvelser med beredskap. 

➢ Være pådriver for godt og konstruktivt samarbeid mellom forebyggende- og 

beredskapsavdelingen. 

➢ Bistå Salg og Markedsavdelingen som forelesere. 

 

 

Seksjon brannforebyggende: 

Planleggingen av brannvernarbeidet bygger på inngående kjennskap til det lokale risikobildet. Det 

lokale risikobildet ved de særskilte brannobjektene ses blant annet ut fra den branntekniske tilstanden 

på de enkelte byggene, samt eiers og brukers arbeid med det systematiske sikkerhetsarbeidet. Dette 

legger til sammen grunnlaget for prioritering, planlegging og gjennomføring av det brannforebyggende 

arbeidet. I 2020 har det blitt jobbet godt med å få oversikt over den faktiske tilstanden på de særskilte 

brannobjektene og vi har fortsatt arbeidet med utvikling av verktøy for å sikre videre oppfølging på en 

mer hensiktsmessig og systematisk måte. Det er etablert gode rutiner for å ha oversikt over alle våre 

objekter og prioritering av forskjellige tiltak mot disse. Seksjonen har fortsatt fokus på tilsyn og dette 

arbeidet vil bli videreført i 2021. Det arbeides fortsatt med å tilpasse våre elektroniske systemer, slik at 

vi får utnyttet disse på best mulig måte. Vi har gjennom året fortsatt arbeidet med å tilpasse og utvikle 

maler og vurderingsskjemaer, slik at vi sikrer god oppfølging og en enklere og mere enhetlig 

arbeidsprosesser fremover.  

 

De særskilte brannobjektene er definert i veiledning til forskrift om Brannforebygging i følgende 

kategorier:  

 

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv  

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller 

hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser  

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
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Vi har totalt registrert 527 § 13 objekter 

 

 

 

 

 

SAKSBEHANDLING: 

   

Saksbehandling BRAFO 2020 

  

Uanmeldte kontroller 4 

Møte og befaringer med utbyggere 39 

Uttalelser til reguleringsplaner 42 

Brannetterforskning 9 

Saksbehandling Bål 125 

Saksbehandling overnatting og arrangement 137 

Saksbehandling brannfarlig vare 29 

Saksbehandling oppskyting av fyrverkeri 19 

Saksbehandling handel med fyrverkeri 25 
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Motivasjons- og informasjonstiltak: 

Brannvesenet skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gjennomføre informasjons- og 

motivasjonstiltak i kommunen. Det ble i 2020 gjennomført motivasjons- og informasjonstiltak gjennom 

fysiske aksjoner, men på grunn av den pågående pandemien, også i stor grad via digitale medier.  

 

Aktiviteter vi har gjennomført er 
 

o Aksjon boligbrann, både gjennom informasjon i postkasser og gjennom å sende en enkel 

brannverninformasjonsvideo til alle barneskoler i vårt område da vi ikke som normalt hadde 

mulighet å besøke 6. trinn. Vi delte ut informasjon i ett antall postkasser og alle skoler fikk 

videoen. Det var ca. 25 klasser som så på videoen. 

o Røykvarslerdagen, både med stand utenfor kjøpesenter, batteri i postkasser, men også via 

innlegg og pressemeldinger der vi til sammen nådd ut til ca. 8000 personer. Det ble delt ut til 

sammen ca. 1100 røykvarsler batterier. Vi hadde Korona tilpassede stands på Flateby Ytre 

Enebakk og Drøbak City.  

o Reflekskampanje i november, der vi både delte ut reflekser fysisk og delte informasjon via 

digitale medier. Vi antar at vi med dette nådde ut til ca. 2400 personer. 

o Enklere brannvernkampanje med en enkel sjekkliste for bruk i hjemmet, som nådde ut til ca. 

8500 personer. 

o Bry deg før det brenner kampanje via digitale medier som nådde ut til ca. 1500 personer. 

o Barnehagebesøk med Bjørnis der vi fysisk dro ut til 81 barnehager og gjennomførte en kort 

brannverninformasjon på barnas nivå. 

o Studentkampanjen via digitale medier som nådde ut til ca. 2600 personer. 

o Hyttekampanjen via digitale medier med mange innlegg, som nådde ut til ca. 8000 personer 

o Båtkampanje via digitale medier som nådde ut til ca. 1300 personer. 

o Skogbrann. Mange innlegg via digitale medier som nådde ut til over 20000 personer. I tilegg 

nådde vi mange i forbindelse med perioder med ekstremt stor brannfare, der vi går ut og 

informerer om at alla tillatelser blir inndratt og at ikke noen nye søknader ville bli innvilget. 

 

 I tillegg ble det planlagt for gjennomføring av motivasjons- og informasjonstiltak for: 

o Foreninger for eldre 

o Leietagere og styrer i komplekse bygg (borettslag) 

o Personer og ansvarlig via trygg hjemme gruppa prosjektet 

o Småbarnsforelder på helsestasjon 

o Kunder på kjøpesenter 

o Hjemmeboende eldre 

o Hjemmetjenesten  

o Skoler 

 

Fyrverkeri - regelutvikling og saksbehandling 

Justisdepartementet bestemte i 2020 at et mulig forbud mot fyrverkeri ikke skulle utredes videre. Dette 

til tross for et økt fokus på skadevirkningene av fyrverkeri, og at DSB hadde fremmet et ønske om 

dette. Begrunnelsen var at det er en ny forskrift om fyrverkeri på trappene, og eventuelle ønskede 

endringer bør gjøres der. Det var ventet at det skulle komme en høring i løpet av 2020 på denne 

forskriften, men denne høringen har p.t. ikke kommet.  

 

Regionsgruppa for fyrverkeri, hvor Follo har et medlem, har hatt fire møter i 2020. Flere av disse har 

vært på gjennomført på teams på grunn av koronasituasjonen. Her har felles utfordringer ved 

saksbehandling av ulike søknader rundt pyroteknisk vare blitt diskutert. Gruppa hadde også gode 

diskusjoner for å enes om et svar på en generell henvendelse fra fyrverkeribransjen som ønsket å 

utsette den forskriftsbestemte søknadsfristen for å søke tillatelse til handel og oppbevaring av 

pyroteknisk vare.  

 

I 2020 behandlet seksjonen 25 søknader som omhandlet handel og oppbevaring av pyrotekniske 

artikler. To av søknadene gjaldt kun oppbevaring av artikler. En søkte om midlertidig oppbevaring i 
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romjulen, mens en virksomhet søkte om permanent oppbevaring av røykprodukter som viste seg å 

være omhandlet av regelverket for pyroteknikk. Det ble gitt 23 tillatelser og to avslag. Det ene 

avslagene ble hjemlet i forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer § 9-5 krav til handelslokale, og 

begrunnet med at oppbevaring ikke var i tråd med gjeldende sikkerhetsavstander eller krav til særskilt 

egnet rom. Det andre avslaget ble hjemlet i forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer § 2-11, og 

begrunnet med manglende opplysninger i det søker ikke sendte inn påkrevd dokumentasjon, og heller 

ikke besvarte brannvesenets henvendelser. Ingen av avslagene ble påklaget. 

 

I romjulen ble det gått kontroll av samtlige utsalgssteder. Det ble oppdaget brudd på 

sikkerhetsavstander ved flere av kontrollene, og brannvesenet måtte be disse utsalgsstedene få opp 

tilstrekkelige sperringer. Et av utsalgsstedene hadde så alvorlige brudd at det ble fattet vedtak om 

tilbaketrekking av tillatelse og pålegg om stengning av utsalget. 

 

Det ble også behandlet 19 søknader om oppskyting/bruk av fyrverkeri og scenepyroteknikk. Dette var 

en stor nedgang fra 2019 hvor tallet var 32. Dette kan jo indikere 2020 ikke var året for de store 

feiringene. 

                                                                                                         

Brannvernuka: 

Brannvernuka foregår i uke 38 hvert år som en nasjonal uke 

med fokus på brannsikkerhet. Her formidles informasjon om 

brannvern både i media og igjennom fysiske arrangementer 

rundt i kommunene. Uken avsluttes vanlig vis med åpen dag 

på brannstasjonene våre.  

Årets aksjon ble kraftig redusert på grunn av Covid 19 

pandemien og åpen Brannstasjon ble avlyst i sin helhet.   

Forebyggende avdeling klarte på tross av pandemien å 

gjennomføre en større aktivitet rettet mot barnehagebarn, der 

vi brukte Brannbamsen Bjørnis for å formidle det 

brannforebyggende budskapet. Avdelingen reiste rundt med 

Bjørnis til 81 barnehager, og hadde en kort seanse med sang 

og dans med forebyggende budskap tilpasset barna. Dette ble gjennomført på utsiden av 

barnehagene, slik at alle smitteverntiltak ble overholdt. Tilbakemeldingene fra virksomhetene var 

svært positiv, og vi anslår å ha blitt sett av 5300 barn.  

 

Trygg Hjemme: 

 

Trygg hjemme. Arbeid med fokus på brannsikkerheten for 

risikogrupper. (eldre med nedsatt funksjonsevne, rus, psykiatri 

og innvandrere) 

 

Trygg hjemme arbeidet i Follo Brannvesen IKS: 

Trygg hjemme har i 2020 fortsatt arbeidet med å systematisk 

kartlegge brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Follo. 

Dette arbeidet er forankret blant annet i NOU Trygg hjemme 

2012:4, veilederen fra DSB og Helsedirektoratet «Samarbeid 

mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for 

risikoutsatte grupper», og samarbeidsavtalen mellom Follo 

brannvesen og kommunene i Follo. Mye av arbeidet 

forebyggende avdeling gjør i forhold til Trygg Hjemme er å 

forankre dette arbeidet på leder og mellomledernivå i kommunehelsetjenesten, flyktningetjenesten og 

boligkontorene i kommunene. Erfaring viser at det er lite kunnskap om veilederen og NOU, og det er 

ukjent at Helsedirektoratet også har en sentral rolle i dette arbeidet. Videre oppleves det at det blant 

mellomledere i kommunene er lite kjennskap til at det foreligger en forpliktende samarbeidsavtale 

mellom Follo Brannvesen IKS og kommunene. Det er i 2020 utarbeidet en Strategiplan for arbeidet 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Follo brannvesen IKS Årsberetning 2020

 

 Side 22 av 33 

med risikoutsatte grupper. Denne tar for seg alle aspekter av arbeidet seksjonen utfører i forhold til 

Risikoutsatte grupper. Planen er gjeldende fra 2021 til 2025 og vil revideres årlig. Arbeidet med 

systematisk brannforebyggende arbeid, er omfattende og tidkrevende. Det er derfor valgt å ta en 

kommune av gangen. Trygg hjemme har utarbeidet et kartleggingsskjema til boligkontorene. 

Hensikten med skjemaet er at kommunene og brannvesenet skal ha oversikt over brannsikkerheten i 

de kommunale boligene.  

I tillegg til å forankre og strukturere arbeidet mot risikoutsatte grupper på ledernivå, tilbyr trygg hjemme 

undervisning av ansatte og brukere, bistår på bekymringsmeldinger, gir informasjon og undervisning 

på seniortreff og i borettslag der det bor flere i risikoutsatte grupper, samt deltar på ulike stand og 

kampanjer. 

Det er i 2020 utarbeidet nye kommunespesifikke samarbeidsavtaler for Trygg Hjemme arbeidet. Disse 

vil etter signering erstatte eksisterende avtaler, slik at det fremover vil være helt klart hvilke 

forpliktelser det er mellom hver enkelt kommunene og Brannvesenet. Planen er å ha disse avtalene 

signert og forankret i løpet av 2021.   

Trygg Hjemme gruppen i Follo Brannvesen har sammen med våre nabobrannvesen planlagt fagdager 

for ledere og mellomledere i helsetjenesten i kommunene. Dette var i utgangspunktet tenkt 

gjennomført i 2020, men pga. Covid 19 situasjonen ble dette utsatt. Planen er å gjennomføre dette 

som nettbaserte møter i 2021. Fagdagene er et av tiltakene som skal bedre forståelsen for og 

viktigheten av ett tett samarbeid mellom Brannvesenet og den enkelte kommunes helsetjeneste, slik 

at vi sammen kan bidra til færrest mulig skader eller omkomne som følge av brann.  

Alle kommunene bidrar i varierende grad med økonomiske midler. Disse midlene er benyttet til å 

kjøpe utstyr som blant annet røykvarslere, slukkespray og branntepper. Midlene er øremerket hver 

kommune. Både helsetjenesten, flyktningetjenesten og FBV deler ut utstyr der det vurderes 

hensiktsmessig. I tillegg til informasjon som fremkommer i diagrammet under har alle kommunene fått 

utdelt batterier i forbindelse med røykvarslerdagen 1.desember.  

Det ble i starten av året gjennomført undervisning, møter og praktiske øvelser for ansatte i 

kommunene. Brannvesenet gjennomførte møter og oppfølgingsmøter med boligkontoret, bestiller 

kontoret. kommuneleger, fastleger, hjemmetjeneste, NAV, rus og psykiatri. Bakgrunnen for mange av 

disse møtene var innkomne bekymringsmeldinger fra ansatte i kommunen, samt innbyggere og 

pårørende. Det er brukt omfattende ressurser på systematisk oppfølging av flere av brukerne over tid. 

Men bakgrunn i Covid 19 situasjonen har denne typen aktivitet vært redusert mye av året, men 

seksjonen har i så stor utstrekning som mulig opprettholdt kontakten via andre kanaler. Utsatte møter 

og undervisninger vil bli gjennomført så snart smittesituasjonen er under kontroll. 

Det er utført 13 undervisninger knyttet til Trygg Hjemme arbeidet. 

 

Tabellen under viser antall bekymringsmeldinger og hjemmebesøk etter bekymringsmeldinger fordelt 

på kommuner i 2020. Disse kom både fra kommunale instanser, naboer og pårørende til innbyggerne.   
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Verneverdig tett trehusbebyggelse i Drøbak: 

Frogn kommune har i samarbeid med byantikvaren og brannvesenet har i flere år arbeidet med et 

prosjekt der målet var å lage en brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Drøbak. Dette arbeidet 

er til kvalitetssikring hos konsulent, men har av flere forskjellige grunner blitt liggende hos konsulent. 

Oppdragsgiver Frogn kommune tok i slutten av året opp saken igjen, slik at det nå på nytt settes fokus 

på planen. Det vil i januar 2021 gjennomføres ett møte med alle berørte parter, slik at kommunen 

sikrer ferdigstillelse av planen i løpet av 2021.   

 

Formålet med prosjektet er å utarbeide en helhetlig brannsikringsplan med mål om å redusere fare for 

at brann oppstår, sprer seg, og utvikles til områdebrann i den verneverdige bebyggelsen, samt 

tilrettelegge for og styrke brannvesenets operative innsats i området.  

Det videre arbeidet styres av kommunen, og brannvesenet vill involveres i ferdigstillelse av planen. 

Utkastet skal gi en oversikt over forskjellige brannsikringstiltak som kan vurderes implementert i det 

antikvariske spesialområdet, i tillegg til en generell kartlegging av området. Som en del av planen skal 

det utarbeides en liste over anbefalte brannsikringstiltak og prioritering av disse. Med bakgrunn i dette 

også innhentes/gjøres kostnadsestimater på tiltakene.  

 

Samarbeid mellom forebyggende avdeling og operativ avdeling. 

Ansatte i forebyggende avdeling var i løpet av året vikar på operativ avdeling ved behov. Det er 

midlertidig tillagt en forebyggende stillingshjemmel til operativ avdeling.  

 

I 2020 deltok de ansatte på avdelingen med beredskapsarbeid i forskjellig grad. Samarbeidet mellom 

forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for kompetanseheving i avdelingen, og 

brannvesenet som helhet. Det vil derfor fortsatt være fokus på å styrke dette samarbeidet i tiden 

fremover.  

 

Samarbeid med andre forebyggende avdelinger 

Avdelingsleder og ansatte på seksjon BRAFO var aktive deltakere i en forebyggende 

samarbeidsgruppe for Oslo og Akershus. Her ble det blant annet arbeidet med å dele erfaringer og 

lære av hverandres måter å håndtere regelverket i forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller og 

særskilte brannobjekter. Det ble også arbeidet med problemstillinger som forebyggende står over 

både i forhold til dagens regelverk, og utfordringer i forhold til risikogrupper. Det har også vært 

arbeidet opp mot DSB, slik at vi sammen får en bedre forståelse for de utfordringene Brannvesenet 

står over for. 
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Sosiale medier 

Total rekkevidde på sosiale medier har vært 233 200 eksponeringer i 2020 -opp fra 121 000 i 2019. 

Ett innlegg om personer som utga seg for å være brannvesenet fikk særlig stor oppmerksomhet i 

2020. I tillegg fikk innlegg i startfasen av pandemien mer oppmerksomhet enn tilsvarende innlegg i 

2019. Til sammen forklarer disse to faktorene den økte eksponeringen.  

  
FBV nettside: 

47 807 besøkte nettsidene i 2020. En økning på 37,6 % fra 2019.  

 

Stor økning for feiertjenesten og kontaktinformasjon 
Trafikkdata viser at sider relatert til feiertjenesten hadde svært stor økning i perioder sett mot 2019. I 

enkelte uker er økningen på nærmere 1000 % og ser ut til å følge perioder med endrede nasjonale 

retningslinjer. Vi tolker det slik at informasjonsbehovet om tjenesten har vært stort som følge av 

pandemien. Vi har i liten grad iverksatt ekstraordinære tiltak for å møte dette behovet som antakelig 

reflekteres i økt trafikk til nettsidene.  

 

Sidene med kontaktinformasjon økte besøket med 235 % i 2020. Som man kan se av trafikkdataene 

nedenfor kom så godt som all økning i mars og april. Ukentlig økning på nærmere 3000 % i denne 

perioden tilskrives økt informasjonsbehov i starten av pandemien som videre sammenfalt med økt 

skogbrannfare. Kontaktsidene ble i 2020 omorganisert for å øke brukervennligheten. Vi opplever at 

dette har fungert godt.  

 

Fokus i kommunikasjonen lå i starten av pandemien på skogbrannfare og å begrense antall 

utrykninger. I retrospekt ser vi at informasjon rundt feiertjenesten burde vært prioritert høyere både i 

starten og videre i pandemien.   

 

 
 

 
 
 
 

I 2020 testet FBV ut ett nytt system for innsending av skjemaer via nettsidene. Systemet viste seg å 

ikke fungere optimalt til vår bruk. Avtalen med leverandøren ble derfor avsluttet fra 01.01.21    

 

Trafikkdata for follobrannvesen.no/om_oss 

Trafikkdata for follobrannvesen.no/feiing 
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Som tidligere år kommer over halvparten av besøkene i 2020 via søkemotorer (51,4 %). Nettsider kan 

optimaliseres for å øke synligheten på søkemotorer (SMO), hvilket ikke er gjort med våre sider. Vi ser 

at innbyggerne i stor grad er ute etter informasjon om feiertjenesten og åpen ild når de besøker sidene 

våre. Det bør derfor vurderes SMO mot disse teamene.  

 

Mest besøkte sider kan deles inn i følgende kategorier: 

1. Feiing og boligtilsyn 

2. Forbud mot åpen ild 

3. Kontaktinformasjon 

 

Deltagelse i foreninger og utvalg: 

Ansatte på avdelingen hadde faglige oppgaver og verv i styrer og er representert i følgende 

foreninger, organisasjoner og utvalg: 

➢ Feiermesternes landsforening Oslo og Akershus Feierlaug 

➢ Oslo og Akershus brannbefalslag 

➢ Branninformasjonsforum (BIF)  

➢ Norsk Brannidrettsforbund 

➢ Norsk brannbefals Landsforbund 

➢ CTIF – International assosiation of fire and resque service 

 

Seksjon feiing og boligtilsyn: 
Seksjon feiing har i stor grad blitt påvirket av Covid 19 situasjonen. For å redusere risiko for smitte 

både internt og ute hos kunden har det vært utført lite aktiviteter der vi har hatt direkte fysisk kontakt 

ned kundene. I praksis har det betydd at vi i stor grad har utført utvendig feiing i stedet for tilsyn store 

deler av året. For å kunne utføre denne feiingen på en trygg måte, har feierne i perioder hatt 

hjemmekontor og reist direkte ut på feiing når de har møtt på brannstasjonen. Slik har vi unngått å ha 

feierne samlet på kontoret før og etter feiing. For å opprettholde god kundeservice og fleksibilitet i 

forhold til varsling og oppfølging, har vi i tillegg hatt 2 av feierne fast på kontoret. Der vi har opplevd 

det som spesielt viktig har vi likevel utført tilsyn og befaringer, men ekstra fokus smittehindrende tiltak.   

 

Feiing av skorsteiner og tilsyn av fyringsanlegg 

Feierne utfører behovsprøvd feiing og tilsyn basert på risiko. Risiko 

vurderes ut fra fyringsanleggets tilstand, fyringsmønster og mengde sot. 

Varierende frekvens kan påvirke feiegebyrets størrelse og frekvens, vi har 

derfor etter vedtak om ny gebyrmodell fortsatt arbeidet med å se på 

alternative løsninger for å gjennomføre 3 delt gebyr modell. Vi har også 

startet testing og utvikling av ny Komtek modul for bedre oversikt over feie 

og tilsynsobjektene. Den nye modulen er skybasert, noe som vil gi oss 

bedre muligheter for direkte risikovurdering og dokumentasjon via nettbrett ute hos kunden. Systemet 

vil tas i bruk i løpet av januar 2021. Vi har i den forbindelse noen utfordringer i forhold til filoverføring 

av gebyrfiler til kommunene, men dette søkes det å finne løsninger på i løpet av 2021. Inntil videre må 

grunnlag for fakturering og filoverføring gjøres i det gamle systemet.  

 

Arbeidet med å kartlegge og registrere alle fritidsboliger pågår fortsatt, men Covid 19 situasjonen har 

gjort det vanskelig å gjøre fysiske tilsyn. Vi håper derfor å kunne gjenoppta dette arbeidet sommeren 

2021. Målsetningen med dette arbeidet er å få ett grunnlag for beregning av kapasitet og gebyr 

størrelse. 
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Oversikt over boenheter og røykløp 2020 

 

Feiing og tilsyn 
Totalt antall 
boenheter Antall røykløp Varslet feiing Varslet tilsyn 

Ikke utført 
feiing 

Ikke utført 
tilsyn 

            

Enebakk 3501 4351 115 206 39 68 

Frogn 7711 7178 2242 280 602 62 

Nesodden 8415 8444 1968 234 542 75 

Nordre Follo 15170 17823 3998 497 724 84 

Ås 9617 7799 2045 321 614 103 

 
 

 
 
Tilsyn av fyringsanlegg blir normalt gjennomført fra ca. 15. oktober til 

1. april, men i 2020 har vi pga. Covid 19 utfordringene i hovedsak utsatt dette arbeidet og utført 

utvendig feiing i stedet. Dette for å bidra til mindre smittepress i våre kommuner. Det ble kun utført 

tilsyn der vi har oppfattet det som spesielt viktig i forhold til brannsikkerhet direkte.  

Under tilsynet ble pipe og ildsted kontrollert og registrert. I tillegg ble det gjennomført kontroll av 

slokkemiddel og røykvarslere. Det blir også informert om rømningsveier, generelt om brannsikkerhet 

og viktigheten av riktig fyring. Dersom feierne ved besøk i boliger oppdager situasjoner som kan 

berøre feltet Trygg Hjemme gir feierne beboeren den informasjonen de opplever som relevant og ut 

over det gis Trygg Hjemme gruppen på avdelingen beskjed om situasjonen, slik at de gjør en videre 

vurdering av om det er behov for ny kontakt med beboer. 

 
Andre oppgaver: 

- Kontroll etter pipebrann 

Før skorsteinen kan tas i bruk igjen, kontrollerer feierne skorsteinen for svekkelser og skader 

som kan påvirke brannsikkerheten i boligen.  

- Fjerning av beksot med mekanisk utstyr 

- Videoinspeksjon av gamle og nye skorsteiner 

- Trykkprøve/tetthetsprøve av nye, gamle og rehabiliterte skorsteiner 

Seksjonen har i løpet av året sett på ett system for digitalt tilsyn av røykløp. Vi har i den forbindelse 

hatt møter med leverandør AirMont AS. Dette er en aktør som har utviklet ett system tilpasset 

feiertjenesten, og som nå er i starten av en testperiode. Feieseksjonen har ved ett par anledninger sett 

systemet demonstrert og vil fremover se på muligheten for å være med på videreutvikling og 

implementering av ett slik system. En slik sensor med tilhørende programvare vil kunne 

implementeres som en aktiv del av vår risikovurdering av hver enkelt bolig og vil kunne gi oss online 

informasjon av hvor mye det fyres og hvilken temperatur det er i røykløpet under fyring.  

Saksbehandling Antall utført  

Fyringsforbud 12 

Kamerakontroller    28 

Fyrkjeler 2 

Ildstedskontroller 52 

Saksbehandling kontrollerklæring for ildsted 126 

Befaringer etter forespørsel 106 

Melding om ildsted via hjemmesiden 223 

Feiing av ildsted 46 

Div. saksbehandling 97 
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Seksjonen startet i slutten av 2019 ett prosjekt der vi skal gjøre befaring/inspeksjon av rehabiliterte 

skorsteiner. Dette ble startet med bakgrunn i at vi erfarer at det er mange slike rehabiliteringer som 

ikke tilfredsstiller kravene satt i monteringsanvisningen for det aktuelle produktet, noe som kan føre til 

en økt brannrisiko i boligen. Disse befaringene ble pga. utfordringer med Covid 19 og vanskeligheter 

med besøk i private boliger i liten grad utført i 2020, men vil gjenopptas så snart smittesituasjonen er 

stabilisert. 

Seksjon feiing har deltatt på eksterne landsomfattende forebyggende kampanjer. Feierne har bistått 

med personell ved ferieavvikling, sykdom og situasjoner hvor dette ellers har vært behov for 

mannskap på operativ avdeling. I 2020 har bistanden til operativ avdeling vært særlig stor på 

Nesodden, der vi har hatt to feier rullerende i vakt siden i mars. 

 
 
 

 

SALG OG MARKEDSAVDELING 
 
Som andre kommersielle bedrifter, er også Salg- og markedsavdelingen avhengig av å ha en 

omsetning stor nok til å dekke de faste- og variable kostnader. Her startet året 2020 slik det forrige 

sluttet, med en omsetning som var "all time High" – noe som medførte full aktiviteten på avdelingen, 

men dette ble en kortvarig opptur - den stoppet opp i mars, ble så bedre og stoppet igjen. 

 

 
Vi fikk byttet ut den gamle kursbilen, som hadde gjort jobben sin, og vel så det (de to til venstre). 

 

Dette medførte at omsetningen som var så veldig lovende de to første månedene, ikke vedvarte og 

det ble mye fokus på kanselleringer og ombookinger i mars og april. Mange av disse ombookingene 

ble planlagt gjennomført i løpet av sommeren. Så i løpet av mai tok aktiviteten seg opp igjen og 

avdelingen fikk gjennomført en god del kurs og øvelser. Her hadde vi iverksatt egne Covid-19 rutiner 

med hygiene og organisering av grupper og antall, noe som fungerte veldig bra.  

I sommermånedene er det normalt lite kurs- og øvelsesaktivitet, så disse forløp nesten som normalt. 

Noen valgte å booke om sine kurs til høsten, som erfaringsmessig er den aller mest hektiske perioden 

og derfor litt krevende å finne "plass". Dette viste seg senere å ikke være så smart, avdelingen fylte 

opp høstens uker med planlagte- og bestilte kurs og øvelser, men når de nye Covid-19 restriksjoner 

kom, var det få ombookinger – da kom avbestillingene.  

 

Omsetning var på ca. kr 600 000.- som er kr 300 000.- lavere enn budsjett.  

Avdelingen estimerer at den tapte omsetning var på rundt kr 400 000.- 
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Kursaktivitet ved Sunnaas sykehus hvor avdelingen har gjennomført HLR opplæring for samtlige ansatte. 

 

Utrolignok klarte avdelingen å gjennomføre samtlige kurs for Sunnaas Sykehus gjennom hele 

høstperioden. Disse kursene ble nøye planlagt i samråd med smittevernoverlege og 

beredskapsutvalget ved Sunnaas. Kursene ved Sunnaas er en av de større kursgjennomføringene 

avdelingen har og sørget dette året for at omsetningstapet ikke ble så stort. 

Ved den årlige treningen ved Sunnaas benytter et undervisningsopplegg som er basert på et 

rulleringsprinsipp med 3 poster. Denne avsluttes med en standard evaluering, som har vært lik 

gjennom alle år (benyttes på samtlige kursprodukter) - hvor hvert emne vurderes i de følgende grader: 

1 = Dårlig | 2 = Mindre bra | 3 = Bra | 4 = Meget bra | 5 = Utmerket 

 

Denne evalueringen sammen med de erfaringene instruktørene har, blir beskrevet i en egen 

evalueringsrapport som senere sammen med Sykehusets beredskapsutvalget, kompetanseportal og 

eiendomssjef, legger grunnlaget for neste års program og øvelsesinnhold. Tanken bak dette er at 

erfaringer fra ett år, legger grunnlaget for neste års program og øvelser og på denne måten vil nivå på 

de ansatte øker litt, for hvert eneste år. 

 

 
Disse søylene viser progresjonen på emnene gjennom 5 år og består av 2220 evalueringer. Det antas at svarprosenten er ca. 

70 % slik at det er gjennomført øvelser for godt over 3000 personer ved Sunnaas. 

 
Nytt av året var at vi fikk til et samarbeide med et firma i Bergen (Oilcomp AS) som gjennomfører 

lovpålagt maritim opplæring langs hele norskekysten. Her ble avdelingen det øvelsessenter som skal 

sørge for den praktiske opplæring for personell fra Østlandet. All teorien går på e-læring så det er kun 

praktiske øvelser. Her har vi inngått noen samarbeidsavtaler om bruk basseng (vintertid) og sted for 

utendørs sjøøvelser (sommer). Det jobbes nå med å etablere et treningsområde for en lettere variant 

av den varm røykdykking til disse kursene. 

 

Da Nordre Follo Kommune innførte restriksjoner på slutten av 2020 – måtte avdelingen kansellere 

disse kursene. Forhåpentligvis har dette ikke påvirket utviklingen negativt, så avdelingen ser fram til 

en videre utvikling i 2021. 
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En påbegynt planlagt ombygging og mulig utvidelse av eksisterende kontainere ved Kompetansesenteret. Dette 

treningsområdet vil også kunne gi muligheter til nye kundegrupper og kurs i årene som kommer. 

 
De andre områdene hvor avdelingen har hatt inntekter er boligvakt og kontroll av slukkemateriell i 

bedrifter, disse ble gjennomført omtrent som tidligere år, her merket man ikke så mye negativt i forhold 

til Covid-19 restriksjonene. Men, det blir til at disse oppgavene tar mye av tiden til avdelingen og 

spesielt på dagtid kan det til tider være utfordrende å beholde en 24/7 beredskapen i vekter og 

boligvakttjenesten samt droneberedskap, samtidig som det skal sørges for kursavikling, vedlikehold av 

kurssenter og andre daglige administrative oppgaver. 

 
 Det kan virke som om at antall rykk til innbrudd flater litt ut, sannsynlig årsak er nok Covid-19 

 

En ekstra utfordring har vært at flere av kjøretøyene vektertjenesten disponerer, ble rammet av 

diverse reparasjoner. Noe som førte til at de ble stående på verksted og avdelingen måtte ty til 

alternative løsninger. Men, med smidighet og løsningsorienterte ansatte klarte avdelingens vektere å 

gjennomføre samtlige av årets 448 utrykninger uten brudd eller unødige opphold. Med tanke på at 

boligvekterne rykker til adresser i hele Follo (685 km2) hvor de lengste rykkene kan være på over 50 

km – med en gjennomsnittlig utrykningstid på 29,5 minutter - er avdelingen relativt godt fornøyde. 

Avdelingen har på tross av dette, et håp og en målsetting om å få denne tiden redusert ned mot 20 

minutter ved å øke beredskapsressursene og/eller organiseringen. 

 

 
Fra et innbrudd i en barnehage, hvor vinduet er sikret provisorisk i ettertid – kreative løsninger må til. 

 

Vekter- og beredskapstjenestens organisering og struktur, er godt egnet til å drifte en droneberedskap 

og avdelingens seks - RO31 godkjente dronepiloter har i 2020 gjennomført 35 droneoppdrag, i 

hovedsak for brannvesenet og politiet. Det siste oppdrag ble mange timer med beredskapsflyging 

sammen med Nedre Romerike Brann og redning (NRBR), Beredskapstroppen og Forsvaret (FSK) 

under raset i Ask, Gjerdrum. Her var vi først på stedet med drone og bisto deretter med søk og sikring 

på kvelder og netter. Dette ga avdelingen utrolig mye verdifull erfaring, som det jobbes med å få i en 

egen rapport. Slik at erfaringene kan komme til nytte ved å tilpasse tjenesten ytterligere. 

 

 
1 https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/krav-for-ro2-og-ro3/  
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Droneflyging ved søk og sikring i Gjerdrum – 2 til 3 droner i luften – Norges største droneaksjon 

 

Det har vært mange forskjellige former for drone-oppdrag gjennom året, alt fra søk etter personell, 

sikring ved større branner, søk etter forurensninger, foto/film ved diverse oppgaver for politiet m.m. 

Det registreres at behovet er økende og at det oppdages nye behov jevnlig. 

 
Bistand kystverket ved mistenkelig pellets langs kysten i Oslo fjorden – ga kystverket en god oversikt. 

 

 
Bistand Enebakk kommune ved jordraset ved busstasjonen – ga en hurtig oversikt i et usikkert område 

 

 
Varmesøkende bilde ved større brann i Moss, mye røyk – viser hvor det er høy temperatur (hvitt og rødt) 

 

Kode-160 (Blålyskjøring) opplæringen har vært gjennomført gjennom hele perioden, vår kursansvarlig 

har også sjekket ut instruktører for NRBR - hvor det har vært et godt samarbeid i perioden. Totalt er 

det gitt opplæring til et 20 talls ansatte i FBV og NRBR og 10 eksterne (betalende) kunder. Kode-160 

inkluderer også vedlikeholdstrening av egne mannskaper, hvor det er gjennomført slik opplæring for 
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30 ansatte. Denne opplæringen er et samarbeide mellom operativ avdeling og Salg og 

markedsavdelingen, hvor Salg og marked koster leasing av kjøretøy og de andre driftsutgiftene som 

tilkommer denne tjenesten. Dette er en viktig tjeneste i forhold til Follo Brannvesen sin posisjon i 

forhold til en framtidig rolle som veilederbrannvesen til fagskoleutdanningen for brann og redning. 

Hvor kode 160 vil være en viktig forutsetning. Her bør vi ha en plan klar så at vi vet hva vi skal gjøre i 

forhold til leasingavtalen som går ut i 2021 – dette blir viktig for oss. 

 

 
Kode-160 bilen er avdelingens stolthet, hvor leasingen går ut 21.12.2021 - da bør vi ha en plan.   

 
Det har blitt jobbet jevnt og trutt med våre brannalarmkunder gjennom året og dette arbeidet har ført til 
at vi har oppdaget flere forhold hvor det er gode muligheter for både effektivisering og økt inntjening. 
Dette jobbes det nå med - og blir et fokusområde i 2021. Det blir et økt søkelys på kundeopplevelsen 
til brannalarmkundene i 2021 i tillegg til at flere av disse vil kunne få muligheten til å tilknytte en 
innbruddsalarm til den brannavtalen de har. Det forventes en større konkurranse om disse kundene 
fra de private aktørene i årene som kommer, og av den grunn viktig å være forberedt på dette. 
Den største utfordringen gjennom året er nok at de forskjellige oppgavene, være seg drone piloter, 
HLR trening, Kode-160, apparatkontroller eller vektertjeneste – så kreves det egne 
sertifiseringer/kompetanse slik at ledig innleie personell, ikke nødvendigvis har den rette 
sertifisering/kompetansen. Disse sertifiseringskravene er økende, og dette gjør det noe utfordrende for 
avdelingen å planlegge fram i tid, da det ikke er sikker at rett person er tilgjengelig. 
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ÅRSREGNSKAP 2020 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Follo Brannvesen IKS 
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DRIFTSREGNSKAP/-BUDSJETT 
 

DRIFTSREGNSKAP    Regnskap 

Reg. 

budsjett Oppr.budsjett Regnskap 

 Note 2020 2020 2020 2019 

Driftsinntekter:      

Salgsinntekter  13 071 397  12 800 000  12 900 000  12 948 000  

Refusjoner 6 115 804 420  115 384 000  113 188 000  109 341 355  

Overføringer  0  0  0  10 000  

Sum driftsinntekter   128 875 816  128 184 000  126 088 000  122 299 355  

      

Driftsutgifter:      

Lønn inkl. sosiale utgifter 5 84 199 215  85 364 344  91 106 343  83 937 135  

Kjøp av varer og tjenester 7 31 726 711  30 140 662  29 228 662  32 746 774  

Overføringer drift  2 962 617  3 011 000  2 694 000  3 396 168  

Kalkulatoriske avskrivninger 9 2 377 189  2 653 000  2 653 000  2 461 191  

Andre driftsutgifter 7 8 663 385  8 408 000  9 171 000  9 375 130  

Fordelte utgifter   -8 180 166  -5 740 000  -5 340 000  -7 953 314  

Sum driftsutgifter:   121 748 951  123 837 006  129 513 005  123 963 085  

      

Brutto driftsresultat:   7 126 866  4 346 994  -3 425 005  -1 663 730  

Finansposter:      

Renteinntekter  280 551  250 000  280 000  526 281  

Renteutgifter  49 637  35 000  110 000  45 312  

Avdrag på lån 10 424 480  425 000  660 000  424 480  

Motpost avskrivninger   2 377 189  2 653 000  2 653 000  2 461 191  

      

Ordinært resultat (Res. før interne fin.trans)   9 310 488  6 789 994  -1 262 005  853 950  

      

Interne finansieringstransaksjoner:     0  

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 13 1 046 402  0  0  173 716  

Bruk av disposisjonsfond  0  0  0  0  

Bruk av bundne fond 13 106 168  322 000  1 262 000  553 506  

Sum bruk av avsetninger   1 152 570  322 000  1 262 000  727 222  

      

Overført til investeringsregnskapet  632 646  1 800 000  0  361 053  

Avsatt av tidligere års mindreforbruk 13 1 046 402  0  0  0  

Avsatt til disposisjonsfond 13 8 784 010  5 311 994  0  173 716  

Avsatt til bundne fond   0  0  0  0  

Sum avsetninger   10 463 058  7 111 994  0  534 769  

      

Regnskapsmessig resultat   0  -0  -5  1 046 403  
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KAPITALREGNSKAP/-BUDSJETT 
 

INVESTERINGSREGNSKAP   Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 

  Note 2020 2020 2020 2019 

Investeringer:      

Investeringer i varige driftsmidler  930 762  2 700 000  2 700 000  0  

Momskompensasjon investering  1 603 890  675 000  675 000  0  

Kjøp av aksjer og andeler 3  461 090  0  0  402 899  

Sum investeringer   2 995 742  3 375 000  3 375 000  402 899  

      

Finansiering:      

Bruk av lånemidler   0  1 800 000  0  

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom  91 044  0  0  40 800  

Tilskudd og refusjoner vedr. 

investeringer   0  0  1 046  

Kompensasjon for merverdiavgift  1 603 890  675 000  675 000  0  

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap  632 646  1 800 000  0  361 053  

Bruk av bundne fond (feier)  668 162  900 000  900 000  0  

Bruk av disposisjonsfondfond     0  0  0  

Sum finansiering:   2 995 742  3 375 000  3 375 000  402 899  

      

Udekket/udisponert   0  0  0  0  
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BALANSEREGNSKAP 
 

BALANSE   Regnskap 31.12.2020 Regnskap 31.12.2019 

  Note      

EIENDELER:    

Anleggsmidler    

Utstyr, maskiner og transportmidler 9 21 093 974 22 540 400 

Aksjer og andeler  4 592 242 4 131 152 

Pensjonsmidler 4 180 838 580 161 688 657 

Sum anleggsmidler:   206 524 796 188 360 209 

    

Omløpsmidler    

Kortsiktige fordringer  9 987 043 2 622 660 

Premieavvik 4 1 704 757 3 182 382 

Kasse, bankinnskudd  17 648 747 16 401 257 

Sum omløpsmidler:   29 340 547 22 206 299 

SUM EIENDELER:   235 865 343 210 566 508 
    

EGENKAPITAL OG GJELD:    

Egenkapital    

Disposisjonsfond 13 15 414 858 5 584 447 

Bundne driftsfond 13 981 440 1 755 770 

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)  0 1 046 402 

Kapitalkonto 3 -12 433 769 -7 683 132 

Sum egenkapital:   3 962 529 703 487 
    

Gjeld    

Langsiktig gjeld    

Pensjonsforpliktelser 4 217 565 452 194 201 872 

Annen langsiktig gjeld 10 1 416 990 1 841 470 

Sum langsiktig gjeld:   218 982 442 196 043 342 

   0 

Kortsiktig gjeld  0 0 

Kassekredittlån  0 0 

Annen kortsiktig gjeld  12 920 371 1 544 736 

Konsernintern kortsiktig gjeld  0 12 274 943 

Sum kortsiktig gjeld:   12 920 371 13 819 679 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:   235 865 342 210 566 508 

 

Ski, 09. mars 2021 

 
 

Malin Stensønes Svein Kamfjord  Audun Fiskvik   Jannecke Wold 

Styreleder  Nestleder  Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

Bård Martin Tollefsen Kristin Merete Rein  Tore Sestøl  Dag Christian Holte 

Styremedlem  Ansatt repr.   Ansatt repr  Brannsjef 
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Note 1 Organisering og regnskapsprinsipper 
 
Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer 971 011 661 

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

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

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

Nesodden kommune (16%), Nordre Follo kommune (47%) og Ås kommune (15%). 

 

Representantskapet velger styre med leder, nestleder og 3 styremedlemmer. De 

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

virksomheten, og er representert av ordførerne i eierkommunene. 

 

Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet er 

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

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

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

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

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

investeringsregnskapet enten de er betalt eller ikke. 

 

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

til feieroppgaver motregnes et selvkostfond. 

 

Selskapet er ikke skattepliktig. 
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Note 2 Endringer i arbeidskapitalen 
  

 31.12.2020 31.12.2019 Endring 

Balanseregnskapet:    

    

2.1 Omløpsmidler 29 340 547 22 206 299  
2.3 Kortsiktig gjeld 12 920 371 13 819 679  
Endring arbeidskapital i balanse 16 420 176 8 386 620 8 033 556 

    

Drifts- og investeringsregnskapet:    

    

Anskaffelse av midler:    

Inntekter driftsregnskap 

128 875 

816 

122 299 

355  
Inntekter investeringsregnskap 1 694 934 41 846  
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 280 551 526 281  

Sum anskaffelse av midler     

130 851 

301 

    

Anvendelse av midler:    

Utgifter driftsregnskap 

119 371 

762 

121 501 

893  
Utgifter investeringsregnskap 2 995 742 402 899  
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 474 117 469 792  

Sum anvendelse av midler    

122 841 

621 

    

Anskaffelse - anvendelse av midler   8 009 680 

    

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+)   0 

Endring arbeidskapital i drifts- og inv.regnskap     8 009 680 

    

Differanse   -23 876  

Renter KBN   23 877  

   1  
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Note 3 Kapitalkonto 
 
Kapitalkonto viser Follo brannvesens egenkapitalfinansiering av anleggsmidler. 

 

  DEBET KREDIT 

     

INNGÅENDE BALANSE 7 683 132   

     

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 2 377 189   

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  930 762 

Kjøp av aksjer og andeler  461 090 

Aktivering av pensjonsmidler  19 149 923 

Bruk av midler fra eksterne lån  23 877 

Avdrag på eksterne lån  424 480 

Endring pensjonsforpliktelser 22 842 874   

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 520 706   

     

UTGÅENDE BALANSE 12 433 769   
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Note 4 Pensjon 
 
Generelt om pensjonsordningen i selskapet 

Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket 

gjennom pensjonsordning med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen 

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

henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. 

 

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

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

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

alderspensjon ved nådd særaldersgrense. Ansatte som inngår i den ordinære 

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

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

folketrygden. 

 

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

effekter av dette kommer i 2020. 

 

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

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

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

 

Regnskapsføring av pensjon 

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

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 

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

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

mellom disse to størrelsene.  

 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 

oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og 

skal inntekt- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  

 

Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2020. 

 

Langsiktige økonomiske forutsetninger  (oppgitt i %)   

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 

Diskonteringsrente 3,50 

Årlig lønnsvekst 2,48 

Årlig G-regulering 2,48 

Årlig vekst i pensjonsregulering 1,71 
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Pensjonsutgifter i driftsregnskapet 2020 2019 

A   Beregnet netto pensjonskostnad     9 226 801         9 070 743  

B   Forfalt pensjonspremie (eks.adm.kostnader)     8 485 547       10 522 390  

C   Årets premieavvik (A-B)        741 254       -1 451 647  

D   Amortisering av tidligere års premieavvik        553 772            338 269  

E   Administrasjonskostnad        475 176            452 776  

F   Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og 

amortisering (B+C+D+E)   10 255 749         9 861 788  

G   Pensjonstrekk ansatte     1 137 974         1 119 038  

      Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)     9 117 775         8 742 750  

 
 
Follo Brannvesen har valgt å avskrive pensjonsutgifter over 7 år. 

 

Akkumulert premieavvik   2020 2019 

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr.1.1.)         2 789 114     1 675 880  

+Årets premieavvik          -741 254    

-Sum amortisert premieavvik dette året          -553 772    

=Akkumulert premieavvik 31.12.         1 494 088     1 675 880  

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik            210 669        236 299  

Sum akkumulert premieavvik inkl.arb.g.avgift          1 704 757     1 912 179  

 

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse   2020 2019 

Netto pensjonsforpliktelser pr.1.1.        28 495 368     24 902 787  

Årets premieavvik             741 254     -1 451 647  

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)          2 951 697       5 044 228  

Netto pensjonsforpliktelser pr.31.12., herav        32 188 319     28 495 368  

Brutto pensjonsforpliktelse      213 026 899   190 184 025  

Brutto pensjonsmidler       180 838 580   161 688 657  

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse           4 538 553       4 017 847  

 

Medlemsstatus 1.1.2020 1.1.2019 

Antall aktive                                                                                                      173                   139  

Antall oppsatte                                                                                                      76                     67  

Antall pensjoner                                                                                                     30                     26  

Gj.snittelig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                       407 436            397 490  

Gj.snittelig alder, aktive                                                                                           42                     42  

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

Ytelser til ledende personer 2020 2019 

Daglig leder:   

Lønn 1 124 273 1 147 190 

Innskudd til ordinær pensjon 157 936 165 039 

   

Styre 246 335 153 159 

   

Godtgjørelse til revisor   

Selskapets revisor er Follo distriktsrevisjon 84 906 81 250 

 
 

Note 6 Overføringer mellom selskap og deltakere 
 

 2020 2019 

   

Nordre Follo kommune              53 679 418   
Ski kommune              26 611 060  

Oppegård kommune              23 501 464  

Enebakk kommune                9 518 932                8 886 878  

Frogn kommune              16 769 084              13 793 168  

Nesodden kommune              14 725 944              14 658 700  

Ås kommune              15 623 660              15 707 828  

            110 317 038            103 159 098  

 
 

Note 7 Eksterne inntekter og utgifter 
 

Inntekter: 2020 2019 

Avg.frie inntekter og gebyrer                   702 520  1 159 945 

Avg.pliktige inntekter                 2 484 216  2 607 199 

Alarminntekter                 9 885 210  9 175 981 

Salg av driftsmidler                     91 044  45 675 

   

   

Utgifter:   

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.              26 244 156  32 710 628 

(Inkludert drift og investering)   

Kjøp av varer og tj som erstatter tj.prod.                8 799 700  9 375 130 
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Note 8 Leie- og leasingavtaler 
 

  Tidsperiode 

Leieobjekt  fra dato til dato 

Frankeringsmaskin  01.12.2017 30.11.2020 

Multifunksjonsmaskin RICOH Ski brannstasjon 01.07.2018 30.06.2023 

Multifunksjonsmaskin RICOH Korsegårdenbrannstasjon 01.03.2017 28.02.2022 

Multifunksjonsmaskin RICOH Nesodden brannstasjon 01.01.2017 31.12.2021 

Waterlogig kaffemaskin 26.03.2019 25.03.2022 

Volvo BE20325  18.02.2019 17.02.2022 

Ford Transit BE24598 01.09.2020 31.05.2025 

Mercedes Benz Vito reg.nr. AJ 76595 01.12.2017 30.11.2019 

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

Mercedes Benz er forlenget i 2 år fra opprinnelig avtale. 

 
 

Note 9 Varige driftsmidler 
 

Anskaffelseskost 01.01. BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR 

EDB-

UTSTYR TOTAL 

Årets tilgang  8 446 238           558 697        36 022 647        3 459 840            886 746  49 374 168 

Årets avgang 930 762 0 0 0 0 930 762 

Akk. Anskaffelseskost 31.12 0 0 0 0 0 0 

Akk.avskrivninger 01.01 9 377 000 558 697 36 022 647 3 459 840 886 746 50 304 930 

Årets avskrivninger 4 943 753 558 697 17 982 016 2 462 556 886 746 26 833 768 

Årets nedskrivninger 646 179 0 1 581 372 133 138 0 2 360 689 

Akk.avskrivninger 31.12 0 0 0 16 500 0 16 500 

Bokført verdi pr.31.12 5 589 932 558 697 19 563 388 2 612 194 886 746 29 210 957 

Økonomisk levetid 3 787 068 0 16 459 259 847 646 0 21 093 973 

 10 10 20 10 5  

 

Follo Brannvesen IKS har pr. 31.12.2020 varige driftsmidler på til sammen  

21 093 973 kroner. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet. 
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Note 10 Langsiktig gjeld 
 

  2020 2019 

Selskapets samlede lånegjeld    1 416 990    1 841 470  

   

Kommunalbanken, flytende rente    1 191 030    1 389 530  

Kommunalbanken fast rente      225 960       451 940  

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

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

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

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

lånefinansierte anleggsmidler. 

 

Forholdet mellom betalte avdrag og 

minimumsavdrag 2020 2019 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 424 480 424 480 

Beregnet minimumsavdrag 115 701 222 491 

Avvik 308 779 201 989 

 

 

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

(avskrivningene) på varige driftsmidler. 
 

 

Note 11 Bundne midler av bankinnskudd 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Bankinnskudd 17 648 747 16 401 257 

Herav bundne midler på skattetrekkskonto 2 620 447 3 119 445 

 
 

Note 12 Kundefordringer 
 
Selskapets kundefordringer utgjør 1 531 836 kroner pr 31.12.20. I 2030 ble det utgiftsført 

tapsavsetninger på 3 781 kroner. 
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Note 13 Spesifikasjon av endring i fond 
 

DISPOSISJONSFOND     

     

2561001 

1050 

Beredskapsavd.   2020 2019 

IB 01.01     5 584 447 5 410 730 

540 Avsetning til disp.fond       8 784 009           173 716  

540 Avsetning til disp.fond fra 2019       1 046 402   

940 Bruk av disp.fond     0 

UB 

31.12   15 414 858 5 584 446 

     

     

BUNDET DRIFTSFOND     

     

2511001 1060 Feieseksjonen   2020 2019 

IB 01.01     1 755 770 2 309 276 

550 Avsetning til bundet inv.fond   

950 

Bruk av bundne 

fond  -106 168  

950 

Bruk av bundne 

fond   -668 162 -553 506 

UB 

31.12   981 440 1 755 770 
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Note 14 Avsetning/bruk av avsetninger 
 

Sum avsetninger 2020 

Avsetning til disposisjonsfond avd 1050     8 784 009  

Avsetning til disposisjonsfond avd 1050     1 046 402  

Avsatt til bunde fond  
Bruk av bundne fond avd 1060        668 162  

Bruk av bundne fond avd 1060        106 168  

Bruk av disposisjonsfond  
Bruk av tidligere års renskapsmessig 

mindreforbruk  

Netto avsetning     9 056 081  

  

Disposisjonsfond  
Beholdning 01.01     5 584 447  

Avsetning til fond     9 830 412  

Bruk av fondet i investeringsregnskapeet  

Beholdning 31.12   15 414 859  

  

Bundne driftsfond  
Beholdning 01.01     1 755 770  

Avsetning til fond  
Bruk av fondet i investeringsregnskapeet        774 330  

Beholdning 31.12        981 440  

 
 

Note 15 Administrasjonskostnad 
 
Follo Brannvesen fordeler kostnaden for administrasjonsavdelingen ut på selvkostområdet 

(seksjon feiing). I 2020 ble det fordelt 2 224 885. Til sammenlikning 2 259 000 i 2019. Dette 

er ikke budsjettert. 
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 Innledning 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Nordre Follo, 
Ås, Frogn og Nesodden. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 20-2 med Ås som vertskommune.  

Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i 
Follo. Betingelsene for matproduksjon er gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 20-30 millioner 
brød hvert år. Dette kan mer enn dobles ved en beredskapssituasjon. Kornproduksjonen utgjør i alt 
50-60 tusen tonn hvert år. Det dyrkes også en god del grønnsaker og bær. Dette kan også økes 
betydelig ved en beredskapssituasjon. Fra skogene i Follo tas det ut rundt 100 000 kubikkmeter 
tømmer til en verdi av ca 40 millioner kroner hvert år. Brutto verdiskaping i landbruket i Follo pr år er 
ca 250 millioner kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre bransjer (transport, bygg og håndverk 
etc).  Det er ca 1150 landbrukseiendommer i Follo med smått og stort. Da regnes eiendommer med 
over 5 dekar dyrka jord eller over 25 dekar skog som landbrukseiendommer. Det har vært en 
nedgang i antall aktive bruk i flere år, antallet foretak som søkte produksjonstilskudd i 2020 var 282. 
Arealet holdes i hevd ved bortleie. På over 70 % av landbrukseiendommene med dyrka jord er jorda 
bortleid. Gjennomsnittsarealet på driftsenhetene har økt nesten hvert år og var i 2020 442 dekar. 

2020 var et godt år for jordbruksproduksjon med noe over middels kornavlinger i Follo. 

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

Aktiviteten i 2020 har vært preget av koronarestriksjoner. Arrangementer og fagsamlinger er avlyst 
eller holdt digitalt, befaringer er begrenset. Landbrukskontoret har vært delvis stengt for besøk. 
Hjemmekontor er delvis benyttet. 

 

Koordinerende utvalg 

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal følge opp virksomheten 
ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo 
landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til handlingsprogram og tertialrapporter fra 
landbrukskontoret, og avgir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås 
kommune er vertskommune for landbrukskontoret og har lederrollen i utvalget. Utvalget hadde 3 
møter i 2020. 

 

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo i 2020: 

Kommune Fast representant 

Ås Nils Erik Pedersen, leder  

Vestby Oddveig Hallingstad Trovik 

Nordre Follo Kjersti Gram Andersen 

Frogn Anne-Bergitte Thinn 

Nesodden Grethe Hagbø 
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 Hovedmål 
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og 
faglig god måte. 

1 Økonomiske virkemidler - tilskuddsforvaltning – kontroll 
Delmål: Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og 
med høyt servicenivå. 

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

1.1 Produksjonstilskudd (PT) og avløsertilskudd i landbruket 
I februar 2020 ble produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning for ferie og fritid (husdyrbruk) for 
2019 utbetalt.  

I 2020 søkte 282 landbruksforetak om produksjons- og avløsertilskudd (PT), fordelt på 2 
søknadsomganger. I mars leverte husdyrprodusenter søknad del 1 og i oktober søker alle om tilskudd 
til planteproduksjon og beitetilskudd. Per 7.2.2021 er 279 søknader sendt til utbetaling 2 
avslått/avvist og 1 venter på ytterligere dokumentasjon fra søker.  

Antall søkere om produksjonstilskudd i Follo 1990 - 2020 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet 

Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år 
etter et risikobasert uttrekk. I 2020 ble det gjennomført 28 kontroller, 15 ved forenkla stedlig kontroll 
og 13 dokumentkontroller. På grunn av smittefare ble alle kontroller utført etter søknadsfristen i 
oktober og som forenkla kontroller (kun utendørs og ingen papir utveksling). 

Det ble oppdaget 3 vesentlige avvik, og 15 mindre avvik. Mindre avvik er normalt pga. mangelfull, 
eller feilopplysninger knyttet til gjødslingsplan og sprøytejournal. Det ble også gitt råd og varsel om 
oppfølging.  Saksbehandlingen har foregått fra 1. mars 2020 til februar 2021 med en svært intens 
kontrollperiode i november/desember. Saksbehandlingstiden styres av systemet E-stil.  

Landbrukskontoret bruker ca. 4 månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-
ordningen.  
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1.2 Velferdsordningene 
Dette gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. og tidligpensjonsordning for 
jordbrukere. Det var 2 søknader etter disse ordningene i 2020. 

1.3 Regionale miljøtilskudd (RMP) 
Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I områdene under marin grense er det 
forurensningstiltak som prioriteres. I Follo ble det i 2020 omsøkt kr 10,3 mill. til dette formålet, 
fordelt på 184 søkere. 65% av foretak som søkte produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler.  

Det ble foretatt risikobasert kontroll av 10 foretak, 5 % av søknadsmengden. Kontrollen startet 
umiddelbart etter søknadsfristens utløp 15. oktober, og ble avsluttet i desember 2020. Hovedfokus 
var oppfølging av ordningen Soner for pollinerende innsekter. Det ble funnet noen avvik, først og 
fremst ved at det ble søkt på ordninger som ikke gjelder for aktuelt område. Forvaltningen har 
samtidig fulgt opp med rådgivning og veiledning. Saksbehandlingen foregikk fra 15. oktober 2020 til 
15. januar 2021.  

1.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak 
prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og MORSA. Follo-
kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene.  Follo landbrukskontor 
ga tilsagn til 60 søknader, for til sammen kr 3 144 607.  

Mange planer innebærer store kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, 
avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader. Det gis 3 års arbeidsfrist med mulighet for 2 års 
forlengelse. På grunn av koronarestriksjoner har ikke alle sluttutbetalinger blitt kontrollert stedlig, en 
del har blitt utført med dokumentkontroll, tilsendte bilder og grøftekart. 

Alle søknadene ble behandlet stort sett løpende, og senest i løpet av 3 uker.  

1.5 Tilskudd til drenering 
Det er stort behov for drenering av jordbruksarealer i Follo. En tilskuddsordning ble innført for få år 
siden og i 2017 ble tilskuddssatsen doblet til kr 2000 pr dekar systematisk grøfting. I 2020 ble 19 
søknader godkjent i Follo, mot 6 i 2019. Til sammen 991 dekar omsøkt med et samlet tilskuddsbeløp 
på kr 1.982.000.  Normalt blir det gjennomført sluttbefaring før utbetaling av alle dreneringsplaner. 
På grunn av koronarestriksjoner har en del av disse i år blitt utført med dokumentkontroll, tilsendte 
bilder og grøftekart.  I 2020 fikk Follo tildelt mer enn nok dreneringsmidler, og derfor ble alle 
dreneringssøknadene saksbehandlet fortløpende, såfremt man ikke måtte vente på avklaringer rundt 
kulturminner fra kulturminnemyndighetene.  

14873

111566

2176

Produksjon i Follo fordelt på 
areal (daa)

Grovfor Korn Annet

182

1456

50

488

Produksjon av "annet" i 
Follo (daa)

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

Etter erstatningsordningene for avlingssvikt har vi i 2020 hatt 1 søknad. Den kom fra Nordre Follo og 
gjaldt svikt i bringebæravling grunnet frost om våren. Innvilget erstatning kr. 456 932. 

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

I 2020 omsatte 126 skogeiere i Follo til sammen 117.007 m³ tømmer med bruttoverdi kr 44.324.149,- 
og satte av 15,3 % til skogfond. Det ble utbetalt totalt kr 6.179.336,- fra skogfond til 211 tiltak i 2020, 
derav ca 90 % til 182 skogkulturtiltak. 7 % av skogkulturtiltakene ble kontrollert i felt.  

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

Landbrukskontoret brukte ca 70 (2019: 50-60) dagsverk på skogfondsordningen i 2020, inkludert 
tilskuddsordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

1.8 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Det ble i 2020 gitt NMSK-tilskudd til ungskogpleie, markberedning, «tettere planting som 
klimatiltak», «koronatilskudd» til vårplanting og drift (2 stk). Tilskudd til ungskogpleie (40% max 220 
kr/dekar) og markberedning (20% max 75 kr/dekar) ble gitt med satser og regler felles for de fleste 
Akershuskommunene, mens satser og regler for plantetilskudd var bestemt av 
Landbruksdirektoratet.   

Til 51 søknader om tilskudd til ungskogpleie, med samlet areal 2.083 dekar, ble det innvilget til 
sammen kr 366.330,-. 7 søknader om tilskudd til markberedning, med samlet areal 517 dekar, ble 
innvilget til sammen kr 36.789,-.  

Det ble utført feltkontroll på 8 av tilskuddssøknadene. Ca 90 % av tilskuddssøknadene ble behandlet 
innen fire uker. Landbrukskontoret brukte anslagsvis 30 dagsverk på NMSK-tilskuddsordningene. 

Tilskudd til landbruksvei 

2020 var første året kommunen var vedtaksmyndighet på tilskudd til landbruksvei. Det var 
søknadsfrist 1. april og det kom inn 2 søknader. 1 ble godkjent og den andre godkjent av 
klageinstansen etter klage på kommunens vedtak. Arbeidet med tilskudd til landbruksvei har i 2020 
tatt ekstra ressurser siden dette var en ny oppgave og det er brukt om lag 15 dagsverk på 
informasjon, opplæring og saksbehandling.   

 

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

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

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

I 2020 ble det behandlet 15 saker angående omdisponering og deling og 6 saker angående driveplikt, 
hvorav 3 dispensasjoner fra oppfylling av driveplikten ved 10-års leieavtale. Saksbehandlingstiden på 
saker etter jordloven er vanligvis 3 -4 uker. 

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

I 2020 behandlet kontoret 15 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer, 97 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Ås, 326 egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Vestby og 8 i 
øvrige kommuner (landbrukseiendommer) 

Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca 4 uker.  

Figur 3. Antall jord- og konsesjonssaker i 2020 fordelt på kommuner 

Kommune Omdisponering og deling Konsesjon Sum 

Vestby 3 4 7 

Nordre Follo 3 3 6 

Ås 5 1 6 

Frogn 2 4 6 

Nesodden 2 3 5 

Sum 15 15 30 

 

Follo landbrukskontor brukte ca 0,5 årsverk på saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven i 
2020. 

 

2.3 Saker etter skogbruksloven 
Foryngelseskontroll i skogbruket 
Skogeier skal jamfør skogbrukslovens § 6 sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 
Landbrukskontoret utførte i 2020 Landbruksdirektoratets opplegg for foryngelseskontroll. 32 
skogeiere, som i skogfondsregnskapet var registrert med salg av minst 250 m3 gran i 2017 og siden 
ingen eller lite planting, fikk brev og egenerklæringsskjema fra landbrukskontoret. Ved årets utgang 
hadde 25 status «OK», 5 «OK, bør følges opp», og 2 skogeiere hadde ikke svart eller blitt kontrollert i 
felt. I tillegg ble tre skogeiere lagt til i kontrollen etter besøk i forbindelse med resultatkartlegging for 
videre oppfølging. 

En del tidligere forhold ble fulgt opp. Av 314 registrerte slike hogster 2010-2017 hadde ved årsskiftet 
292 statusen «OK» og 19 «OK, bør følges opp». De fleste av disse har svart «Har tilrettelagt for 
naturlig foryngelse» eller «Planlegger planting på et senere tidspunkt».  

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

Landbrukskontoret økte i 2020 innsatsen knyttet til foryngelsesplikten i forhold til tidligere år. Det ble 
i 2020 brukt ca 50 dagsverk på foryngelseskontrollen. 31 hogstfelt ble kontrollert ute, vesentlig med 
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innleid arbeidskraft. Feltkontroll og flyfotovurderinger viser at mange eldre felt er forynget naturlig 
med tetthet over minste lovlige, oftest mest med bjørk. Disse feltene trenger oppfølging, særlig i 
form av avstandsregulering og/eller suppleringsplanting, for at skogen skal få brukbart virke. 
Kontrollen viser at det er behov for fortsatt høyt fokus på kontroll og veiledning til skogeierne.  

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

I 2020 besvarte landbrukskontoret 18 hogstmeldinger, og godkjente hogst av til sammen 633 dekar 
fordelt på 53 hogstfelt. Det ble godkjent en hogstflate større enn 30 dekar.  

Landbrukskontoret gjennomførte befaring sammen med driftsansvarlig på alle hogstmeldinger, 
unntatt en som var godkjent og befart tidligere (godkjenningene gjelder normalt i to år).  

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

I sju tilfeller, 39 % av hogstmeldingene, var saksbehandlingstiden lengre enn 28 dager. Avviket 
skyldes at det tar tid å arrangere befaringer, omfattende hogstmeldinger og andre prioriterte 
oppgaver. 

Landbrukskontoret brukte anslagsvis 25-30 dagsverk på disse sakene i 2020. 

Landbruksveisaker 

Det er i 2020 kommet inn 21 søknader om bygging av landbruksvei. Det er gjort vedtak i 14 veisaker i 
løpet av året, 2 av disse var omsøkt i 2019. Alle vedtak godkjente hele eller deler av omsøkt vei. 
Andre saker er under arbeid, er ikke fullstendige fra søker eller er trukket. Det er også noen saker 
som er sendt over til byggesak for behandling etter annet lovverk (Plan- og bygningsloven).  

Saksbehandlingstiden i landbruksveisaker fra komplett søknad er normalt 8 uker, da det skal hentes 
inn uttalelser fra regionale myndigheter som vanligvis tar 4 uker. Vår saksbehandlingstid er normalt 4 
uker. Det har også i år vært utfordringer med å få inn komplette søknader, slik at 
saksbehandlingstiden kan oppleves som lang.  

Det er avsluttet og meldt ferdig 4 landbruksveier i 2020. Kontoret har brukt ca 2 månedsverk på 
landbruksveisaker i 2020.  

 

2.4 Andre saker etter landbrukslovgivningen 

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

2.5 Uttalelser til plan- og byggesaker 
Det er rutine for at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er 
avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder 
det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. I 2020 har kontoret gitt skriftlig 
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uttalelse til ca 50 saker etter plan- og bygningsloven, de aller fleste gjaldt byggesaker på 
landbrukseiendommer. 

 

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

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

3.1 Kommuneplanlegging 
Det har vært lav aktivitet når det gjelder kommuneplanlegging i Follo i 2020. Landbrukskontoret hatt 
dialog med planavdelingen og gitt innspill til kommuneplanprosessen i Ås. 

Andre planprosesser 

Landbrukskontoret har gitt innspill til klima- og energiplaner for Ås og Nordre Follo kommune og 
deltatt på oppstartarbeid i Vestby. Landbrukskontoret har også deltatt i prosess og gitt innspill til 
naturmangfoldplan i Ås. 

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord  

Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars 2020. I sum er det omdisponert 42,4 dekar dyrka 
og dyrkbar jord i Follo i 2020. I følge Kostratall (noe underrapportering er registrert) er det i perioden 
2011 til 2020 omdisponert 866 dekar dyrka jord og 867 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved 
regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven. 

 

Figur 4: Omdisponering av dyrka- og dyrkbarjord i 2020 i dekar – Kostra-tall 
 Omdisp. 

dyrka jord 
etter 
jordloven 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter jordloven 

Omdisp. dyrka 
jord etter PBL 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter PBL 

Sum omdisp. 
dyrka og dyrkbar 
jord 

Vestby 0 0 8,8 3,0 11,8 

Nordre Follo 0 0 0 0 0 

Ås 0 0 27,9 0,2 28,1 

Frogn 0 0 1,0 1,5 2,5 

Nesodden 0 0 0 0 0 

Sum Follo 0 0 37,7 4,7 42,4 

 

Figur 5: Omdisponert dyrka og dyrkbar jord 2011-2020 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020 

Vestby 1 5 2 1 77 0 0 29 0 11,8 127 

Ski 16 122 80 30 29 198 180 67 22 0 744 

Ås 1 194 0 38 27 202 0 19 31 28,1 540 

Frogn 50 15 0 0 148 10 24 0  2,5 250 

Nesodden 0 0 0 32 12 0 0 0  0 44 

Oppegård 0 0 0 0 28 0 0 0  0 28 

Sum Follo 68 336 82 101 321 410 204 115 53 42,4 1733 
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Figur 6: Omdisponert dyrka jord 2011-2020 i dekar – Kostra-tall 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020 

Vestby 1 4 0 1 77 0 0 0 0 8,8 92 

Ski 2 94 55 7 10 53 126 63 1 0 411 

Ås 1 76 0 38 4 0 0 8* 19 27,9 174 

Frogn 50 15 0 0 64 0 23 0 0 1,0 153 

Nesodden 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 

Oppegård 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 

Sum Follo 54 189 55 71 166 53 149 71 20 37,7 866 

*8 dekar i Ås 2018 gjelder omdisponering til skog 

 

3.2 Nydyrking 
Landbrukskontoret har i 2020 behandlet 6 søknader om nydyrking. Omsøkt areal er 133,5 daa. Alle er 
innvilget.  

Kommune 
Antall 
saker Antall daa 

Nordre Follo 3 27,5 

Vestby 2 61 

Ås 1 45 

Sum 6 133,5 

 

 

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

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

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

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

Landbrukskontoret har deltatt i arbeidet med plan for naturmangfold i Ås. Det har vært saker med 
tiltak for å legge til rette for hekking av åkerrikse og vipeprosjekt i Nordre Follo. 

 

4.1 Vannområdearbeid 

4.1.1 Morsa 
Follo landbrukskontor er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre 
vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i temagruppe 
landbruk i dette vannområdet. Det var 3 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2020. I tillegg har det 
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vært avholdt to digitale møter i forbindelse med utarbeidelse av ny løsning for melding om mottak av 
avløpsslam.   

4.1.2 PURA 
Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder temagruppe landbruk. Det var kun 1 møte i 
temagruppe landbruk i 2020 (1 avlyst og 1 utsatt møte pga korona). Hovedinnsatsen i 2020 var rettet 
mot prosjektet erosjonssikring i Skuterudbekken/Grytelandsbekken. Plan for utbedring av 
erosjonsskader i Skuterudbekken/Grytelandsbekken er utarbeidet av NIBIO. Kostnadene dekkes med 
tilskudd fra PURA, Miljødirektoratet, Ås kommune og eventuelt med SMIL-midler. 

4.1.3 Vannområdeutvalg Indre Oslofjord Vest 
Vannområdet dekker hovedsakelig områder på vestsiden av Oslofjorden, men også vestsiden av 
Nesoddlandet og nordre deler av Frogn kommune. Landbrukskontoret har ikke hatt tiltak i dette 
vannområdet i 2020. 

4.2 Miljørådgivning 
Landbrukskontoret har i mange år organisert og ledet miljørådgiving til enkeltbruk prioritert etter 
vannområder. Kommunene har satt av ekstra midler til dette, i tillegg er det innvilget tilskudd fra 
klima- og miljøprogrammet for landbruket via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I 2018-2020 har en 
prioritert innsats i Vestby og søndre deler av Ås og Frogn (Morsa 2). I 2020 har miljøplanleggerne 
først og fremst bidratt med oppfølging av rådgivingen fra 2018-2019 i form av planlegging av tiltak og 
hjelp til søknad om SMIL-midler. Miljøplanleggerne har også hatt oppdrag i andre deler av Follo. 25 
foretak har fått bistand til planlegging av hydrotekniske planer og søknader om SMIL-midler i 2020. 
Det er planlagt flere omfattende erosjonshindrende tiltak med behov for flere befaringer. 
Landbrukskontoret har avtale med to miljøplanleggere som har laget miljøplaner med søknad om 
SMIL-tilskudd.  

Kloakkslam i landbruket 

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

Meldingene er blitt behandlet i samarbeid med de respektive kommuneleger i forhold til 
hygienisering (smitte) og stabilisering (lukt), samt mellomlagerplasser og spredemengder. 
Landbrukskontoret følger opp disse sakene med bl.a. feltkontroll av spredearealer og 
mellomlagerplasser. Antall søknader har økt betydelig hvert år. Det jobbes med en fellesløsning med 
flere andre kommuner i Viken om en elektronisk løsning for å melde mottak av slam. 

Oversikt over meldinger om kloakkslam i 2020 

   

Kommune 
Antall 

meldinger 
Slamtørrstoff tonn Spredeareal 

Vestby 5 1 813 1 069 

Nordre Follo 10 3 076 2 074 

Ås 7 2 057 1 032 

Nesodden 4 900 450 

Frogn 2 2 120 1060 

Sum 28 9 966 5 685 
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4.3 Tiltaksstrategier og retningslinjer for SMIL 
Det ble startet arbeid med nytt strategidokument for miljøvirkemidler i jordbruket og miljø- og 
næringsvirkemidler i skogbruket i Follo for perioden 2021-2024. Follo landbrukskontor har forvaltet 
midlene samlet for de 5 kommunene, og har hatt anledning til å foreta omfordelinger mellom 
kommunene. Den totale tildelingen er disponert i samsvar med tiltaksstrategier og retningslinjer. 
Forslag til nye strategier ble drøftet med næringsorganisasjonene i landbruket og behandlet av 
politiske utvalg i alle kommunene. Nye mål og strategier for bruke av midlene er vedtatt og gjøres 
gjeldene fra 2021.  

4.4 Viltforvaltning 
Landbrukskontoret har i 2020 hatt ansvaret for viltforvaltning for Ås samt forvaltning av Follo 
elgregions bestandsplan. Det er laget egen rapport om viltforvaltning for Ås. 

I løpet av året har det vært jobbet med og bestemt (av kommunestyret i Frogn) at Ås v/Follo 
landbrukskontor også skal ta over viltforvaltningen i Frogn. På slutten av året har planlegging av 
dette og organisering av ny viltvakt krevd mer ressurser enn normalt.  

Follo landbrukskontor brukte ca. 2,5 månedsverk på viltforvaltning i 2020.  

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

Landbrukskontoret gjennomførte i 2020 resultatkartlegging skogbruk og miljø på 12 
hogstfelt/eiendommer. Tidsbruken var ca 10 dagsverk. 

Det er satt opp feller og målt fangsten av stor granbarkbille i fire grupper fire ganger i løpet av 
sommeren. Det ble i snitt fanget ca 10.500 biller pr felle (10.100 i 2019). Fangsten de to siste årene 
viste en klar økning i forhold til de foregående 6-7 årene. Fangstresultatene ble rapportert til NIBIO, 
som overvåker og vurderer populasjonsutviklingen i store deler av Norge. Ca 10 dagsverk gikk med til 
dette.  

Landbrukskontoret har i 2020 deltatt i NIBIOs utvikling av nytt opplegg for innmelding av 
barkbilleregistreringene. Dette opplegget vil gi forskningen og forvaltningen betydelig bedre 
mulighet til å vurdere populasjonen og skadepotensialet, og behovet for eventuelle tiltak, gjennom 
sommeren.   

 

4.6 Prosjekt skogbruk og publikum 
Prosjektet er initiert av landbrukssjefen og finansiert med skogfondsrenter og egeninnsats. Planlagt 
avslutning i begynnelsen av 2020 er utsatt på grunn av pandemien. Det har vært et møte mellom 
landbrukskontoret og Skogselskapet i Oslo og Akershus i 2020. 

 

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

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

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

Sammen med Enebakk og Innovasjon Norge arrangerte landbrukskontoret en samling 26.2.20 for 
etablerere med ideer om å utvikle produksjon i en eller annen form på landbrukseiendom. De fikk 
møte rådgivere fra IN og landbrukskontor for å drøfte ideen (SpeedDate) og få veiledning om 
hvordan søke støtte. 16 fra Follo og 8 fra Enebakk deltok i SpeedDate. 

5.1 Søknader til Innovasjon Norge (IN) 
I 2020 var det 7 søknader om tilskudd innenfor tradisjonelt landbruk , 6 fra Ås og 1 fra Nordre Follo. 5 
søknader gjaldt korntørker/kornlager, en veksthus og en utvidelse av bringebærfelt. Tilsammen fikk 
disse innvilget kr 4 125 000 i tilskudd. 

Kun 1 søknad innenfor tilleggsnæring, fra Vestby. Det gjaldt utredning av gårdsbasert foredling og 
omsetning av egne produkter, sauekjøtt og korn. Innvilget 100 000 i etablererstipend. 

3 søkere fra Follo (2 fra Ås, 1 fra Vestby) har fått til sammen kr 2 955 000 i tilskudd fra 
Bioenergiprogrammet til flisfyringsanlegg. 

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

 I 2020 var det 12 foretak (av 282) som søkte produksjonstilskudd til økologisk drift. De fleste som 
driver økologisk har både plante og dyreproduksjon(er). Det er 5 foretak som har søkt om støtte til 
økologisk storfekjøtt, 7 økologisk sau, 2 gris og 4 økologiske verpehøns. Av planteproduksjon er det 
korn, gras og grønnsaker som produseres økologisk i Follo.  
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6 Økonomi og organisasjon 
Delmål 1: Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder  

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

6.1 Økonomi 
 Figur 9: Regnskapsoversikt 2020 (tall fra Ås kommune, Agresso, ansvar 4200 Landbrukskontoret) 

Utgifter Revidert budsjett 2020 regnskap 2020 

Sum lønn og sos.utg. 4 400 000 4 194 441 

Konsulenttjenester 100 000 51 783 

Kontordrift 325 000 288 868 

Husleie 230 000 217 000 

Adm. tilskudd Ås 260 000 260 000 

Miljørådgiving, prosjekt 1406 200 000 104 477 

Veterinærvakt, prosjekt 1405 850 000 838 662 

Avsetn. til driftsfond* 
Avsetning til bundet miljøfond** 

130 000 560 179 
14 223 

Morarenter  262 

Sum utgifter 6 495 000 6 529 895 

Inntekter   

Tilskudd fra kommunene 5 200 000 5 200 000 

Gebyrinntekter 172 000 175 600 

Refusjon husleie PURA etc 50 000 42 010 

Refusjon viltforvaltning Ås 123 000 115 000 

Gebyr miljøplaner, prosj 1406     50 000 28 700 

Tilskudd fra FM, prosj 1406 50 000 90 000 

Ref. veterinærvakt, prosj 1405 850 000 871 185 

Ref. sykepenger/feriepenger  7 400 

Sum inntekter 6 495 000 6 529 895 

* Overskudd avsettes til landbrukskontorets driftsfond: 
 Saldo pr 01.01.2020:     673 614  

Avsetning 2020:    560 179  
Saldo pr 31.12.2020: 1 233 793 
 

** Miljøfond:  
Saldo pr. 01.01.2020: 20 766 
Avsetning 2020: 14 223  
Saldo pr 31.12.2020:  34 989  

 

Prosjekt 1405, veterinærvakt 
Utgifter, 12 mnd vaktgodtgjøring: kr 838 662 
Administrasjon:    kr   32 523 
Sum, tilskudd fra staten:  kr 871 185 

Prosjekt miljørådgiving 1406 
Utgifter til miljørådgiving (eget regnskap): kr 104 477 
Inntekter:  Gebyr fra brukere:  kr  -28 700 
  Tilskudd fra FM:  kr  -90 000 
Sum, overføres miljøfond:   kr  -14 223 
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Kommentarer til regnskapsoversikt for 2020 

Sum lønnsutgifter ble lavere enn budsjettert. Dette skyldes vesentlig at det ikke er benyttet 
midlertidig engasjement som tidligere vurdert. Det er heller ikke benyttet konsulent i så stor grad 
som budsjettert. Det er også benyttet mindre ressurser til miljørådgiving enn budsjettert.  

Budsjettinnsparingene skyldes i stor grad situasjonen med korona-epidemien. Aktiviteten er 
redusert, blant annet har en ikke kunnet drive særlig befaringer og oppsøkende virksomhet i 
perioder. Landbrukskontoret har utført alle pålagte oppgaver, men har måttet begrense 
utviklingsoppgaver.  

Sum inntekter er noe over budsjett. Det er tilskudd fra Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet til 
prosjektene som har økt. Tilskuddet fra kommunene var det samme som i 2019. Andre 
inntektsposter har vært omtrent som budsjettert. 

Mindreforbruket er overført til driftsfond. Landbrukskontorets driftsfond er nå på ca 1,2 millioner. 
Det utgjør 18,8 % av årsbudsjettet. I samarbeidsavtalen står det at om fondet overstiger 15% av årlig 
budsjettsum skal det tas opp som egen sak. 2020 var et spesielt år med redusert aktivitet pga 
koronaepidemien. I 2021 får kontoret økte kostnader til administrasjon (+200 000). Det er også 
planlagt å benytte mer konsulentbistand til økt kontrollaktivitet i skogbruket. Det planlegges også 
noe overlapping ved skifte av landbrukssjef siden landbrukssjefen går av med pensjon mot slutten av 
året. Med bakgrunn i dette vil det være nyttig å beholde fondsmidlene. 

Medarbeidere og arbeidsmiljø 

Kontoret hadde 5 medarbeidere i hel stilling i 2020, mot 6 hele stillinger i 2018 og 5,5 stillinger i 
2019. Tilpasningen til redusert bemanning har vært vellykket. Saksbehandlingen er effektivisert og 
pålagte oppgaver løses stort sett innenfor en saksbehandlingstid på 4 uker. Arbeidsmiljøet ved 
landbrukskontoret er godt, med noe trekk for fysisk arbeidsmiljø. Lokalene er gamle og særlig 
ventilasjonen er utilstrekkelig. Sett bort fra dette er tilbakemeldingene klare på at medarbeiderne 
trives på jobben. Sykefraværet er lavt, noe det har vært i flere år.  

 

Figur 10: Sykefravær i perioden 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fraværs % 0,64 0,88 1,02 2,6 1,4 

Korttid (%) 0,64 0,88 1,02 0,5 1,4 

Langtid (%) 0 0 0 2,1 0 

 

 

 

Ås 24.03.2020, Lars Martin Julseth, Landbrukssjef 
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 Vedlegg 

1 Tilsagn SMIL-midler i Follo 2020 

   

   Vestby     

Type tiltak 
 

Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)  kr             1 302 744  20 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog)  kr                   76 760  5 

Sum   kr             1 379 504  25 

  
 

  

Nordre Follo 
 

  

Type tiltak 
 

Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)  kr             1 217 385  16 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.)  kr                     6 664  1 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog)  kr                   87 270  7 

Kulturminner – freda og verneverdige bygninger (Stabbur)  kr                   21 300  1 

Sum   kr             1 332 619  25 

  
 

  

Ås 
 

  

Type tiltak 
 

Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)  kr                 307 211  6 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.)  kr                     7 650  1 

Sum   kr                 314 861  7 

  
 

  

Frogn 
 

  

Type tiltak 
 

Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)  kr                 100 300  2 

Sum   kr                 100 300  2 

  
 

  

Nesodden 
 

  

Type tiltak 
 

Antall 

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)  kr                   17 323  1 

Sum   kr                   17 323  1 

 

Opprinnelige midler 2020 
 

 kr        2 425 000  

Ekstramidler høsten 2020 
 

 kr           260 000  

Inndratte/omfordelte midler 2020 
 

 kr           459 607  

Sum    kr        3 144 607  
 

1.       prioritet: Forurensningstiltak: kr 2 944 963, dvs 93,5% av innvilgede søknader. 

2.       prioritet: Andre tiltak: kr 199 644, dvs 6,5 % av innvilgede søknader. 
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2 Regionalt miljøprogram (RMP) for 2020 
 

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås 
med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen. Mer informasjon om RMP 
finner du på våre hjemmesider eller hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

De viktigste miljøtemaene er:  

• Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst  
• Kulturlandskap  
• Biologisk mangfold  
• Kulturminner og kulturmiljøer  
 

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

 

RMP-resultater for 2020: 

TILTAK Vestby 
Nordre 

Follo 
Ås Frogn Nesodden Sum 

Arealer som ikke jordarbeides om høsten – 
stubb (dekar) 

12 136 15 472 11 858 3 275 1 358 44 099 

Direktesådd høstkorn (dekar)          2 542 283 2 536 713 116 6 190 

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

590 632 593 119 0 1934 

Fangvekster                                  1320 135 2451 59 84 4049 

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon 
(dekar)     

138 552 520 0 12 1222 

Soner for pollinerende innsekter (meter)  30 049  15 941  66 401  1 016  3 565  116 972 

Grasdekte vannveier i åker korn (meter)  5 655  3 654   615 0 0  9 924 

Grasdekt kantsone i åker, korn (meter)  31 424  43 285  38 128  2 746  3 759  119 342 

SUM redusert jordarbeiding *) 14 678 15 755 14 394 3 988 1 474 50 289 

SUM fulldyrket jord i Follo (dekar) 34 519 38 498 36 997 15 177 4 665 129 856 

% redusert jordarbeiding 2020 43 41 39 26 32 39 

% redusert jordarbeiding 2019 36 48 37 38 22 39 

Antall RMP-søkere 49 61 51 14 9 184 

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

2020 er første året for Nordre Follo (Ski og Oppegård kommuner sammenslått), slik at sammenlikning 
med 2019 blir ikke helt riktig. I 2019 var det en søknad fra Oppegård kommune.  

 

Konklusjon: 

Det er fortsatt stabil god oppslutning om RMP. Antall RMP-søknader i Follo i 2020 er 186 stk, det er 6 
færre enn i 2019.  Det var enklere for bonden å søke elektronisk i 2020 enn i 2019, da man i fjor 
kunne hente inn kart fra 2019 i kartløsningen. Det er gjennomført kontroll hos 5 % av søkerne. 
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Det er 50.289 dekar av kornarealet som ligger i stubb eller er direktesådd, mot 51.485 daa i 2019. Det 
er en økning med 19.287 meter grasdekte kantsoner i kornåker fra 2019, dette har nok en 
sammenheng med ordningen tilskudd til soner for pollinerende innsekter. Ordningen gir 5 kr ekstra 
per meter i tilskudd, hvis man sår dette i forbindelse med grasdekt vannvei, grasstriper i åker og 
grasdekt kantsone i åker. Nevnte ordning med soner for pollinerende innsekter ble i 2020 utvidet til å 
også gjelde 2 meter brede striper alene, tilskudd til dette er 10 kr per meter.  Til sammen ble det søkt 
om tilskudd til 116.972 meter soner for pollinerende innsekter, en økning fra 43.987 meter i 2019. 
Det tilsvarer en økning på 165 %.  Det ble direktesådd 6.190 daa med høstkorn, mot 4.135 daa i 2019, 
en økning på 50 %.  Fangvekster etter høsting /høstsådde fangvekster endte på 4049 dekar, en 
økning på 10% fra 2019. En årsak til dette kan være en generell større interesse og kunnskap om 
dette, samt at man i 2020 kunne så fangvekster også rett etter høsting.  

Omsøkte RMP-midler er opp med 29% fra 2019.  

 

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Sum 

2 885 795 3 047 405 3 564 975 571 525 274 415                             10 344 115  

Regionalt miljøprogram, tilskudd 2020 i kroner. 

 

 

3 Foryngelseskontroll i skogbruket i Follo 
 

  OK OK, bør følges opp Ikke svart Lagt til lokalt Totalt 

Vestby 7 3 1 3 14 

Nordre Follo 7 2 1   10 

Ås 7       7 

Frogn 3       3 

Nesodden 1       1 

Sum Follo 25 5 2 3 35 

Status foryngelseskontroll 2020 (hogster 2017) pr. 31.12.2020. Kilde: Landbruksdirektoratet (ØKS). 
 
 

  OK OK, bør følges opp Ikke svart Lagt til lokalt Totalt 

Vestby 86 8 1  95 

Nordre Follo 84 5 2  91 

Ås 56 2   58 

Frogn 46 2   48 

Nesodden 20 2   22 

Sum Follo 292 19 3  314 

Status foryngelseskontroll 2013-2019 (minst tredje året etter hogst) pr. 31.12.2020. Kilde: 
Landbruksdirektoratet (ØKS). 
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4 Bruk av skogfond i Follo 2020 

 
Kilder:  
1. ØKS-rapport Aktivitet 1. Avvirkningsstatistikk 2020 
2. ØKS-rapport Aktivitet 22. Grunndata avvirkning 2020 
3. ØKS-rapport Regnskap 62. Balanseregnskap 2020 
4. ØKS-innboks 
5. ØKS-rapport Aktivitet 23. Grunndata skogkultur 2020 
6. ØKS-rapport Aktivitet 25. Grunndata andre investeringer 2020 
7. ØKS-rapport Aktivitet 24. Årlig planting (justert) 2020 
8. ØKS-rapport Kontroll 22. Kommunevis status for utførte kontroller 
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Forord

2020 ble alt annet enn forventet. Et virus snudde opp ned på de fleste planer og nasjonen som helhet
måtte samle segom ett mål; å bekjempe viruset.

Det klarte vi ikke. Vi tar det med oss inn i 2021. Men ikke fordi vi ikke samlet oss.

Mye godt arbeid er gjort fra innbyggerne selv, fra ansatte i helse-og sosialtjenestene og fra
helsemyndighetene.

Det er lett å være etterpåklok, men det må vi likevel tillate oss. Hver stein må snus –hva kunne vi
gjort bedre? For det er ikke slutt og det vil skje igjen. Dugnaden må ikke målbinde oss. I vårt
demokrati må det være rom for de ulike stemmene, også under en pandemi.

Som pasient-og brukerombud har jeg –som ellers -vært særlig bekymret for de som i liten grad taler
sin egen sak. For barn og unge, rusavhengige, for psykisk syke, for eldre med store hjelpebehov på
sykehjem eller i eget hjem og for pårørende med store omsorgsoppgaver.

Nå må alle stemmer høres og dører til informasjon åpnes slik at vi sammen står sterkere om vi, eller
når vi, neste gang rammes.

Årsmeldingen for 2020 er naturlig nok preget av konsekvensene av Covid-19, men det er også satt av
plass til andre erfaringer.

Den enkelte kommune eller bydel, helseforetak eller klinikk, divisjon er velkommen til å ta kontakt
for en dialog der vi ser nærmere på konkrete henvendelser knyttet til det aktuelle tjenestestedet.

God lesning og ta gjerne kontakt med synspunkter på det du leser -om du er bruker, pasient eller
pårørende, ansatt, leder eller politiker. Vi deler og diskuterer gjerne våre erfaringer.

Anne-Lise Kristensen

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

Sosial- og eldreombud i Oslo
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Anbefalinger til forbedring

COVID-19

Informasjon. En kanal ut!
Beslutninger må begrunnes bedre, også de som retter seg mot enkeltpersoner
Retten til å ha med seg noen ved fødsel, for pasienter med kognitiv svikt og pasienter som
skal få alvorlige diagnoser må ikke begrenses med mindre strengt nødvendig
Flytting av helsepersonell til nye oppgaver under pandemien har hatt store konsekvensene.
Hvilke risikovurderinger ble gjort og hva ble konsekvensene. Dette må evalueres
Begrensningene som ble gjort i pasient-og brukerrettighetene må evalueres –var de godtnok
begrunnet?
Samhandlingen med private helseaktører –ble den totale kapasiteten utnyttet godt nok i en
krisesituasjon?
Behandlingsalternativer som videokonsultasjon må ikke medføre økte utgifter for pasientene

Kapasitet hos Statsforvalteren i Oslo og Viken må styrkes

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge –regelverket bør evalueres

Helsehjelpen på Trandum bør organiseres på en annen måte

Tjenester til barn og unge må styrkes –i NAV, i barnevernet, i Barne-og ungdomspsykiatrien

Ombudet foreslår at utarbeidelse av boplan gjøres obligatorisk for nye leietakere av
kommunal bolig

Fastlegeordningen må styrkes

Ombudet etterspør Psykebil

Hjemmetjenestene må styrkes

Tolketilbudet må styrkes
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Om Ombudet  
 

Ombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse-, omsorgs-, 

barnevern- og sosialtjenester, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten samt andre private helse- og 

omsorgsinstitusjoner hvor det offentlige dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester.   

Ombudet i Oslo og Akershus er underlagt bystyret i Oslo. Landets øvrige pasient- og brukerombud er 

administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Dette skyldes at Ombudet i Oslo ble etablert allerede i 

1987 med et mandat som er videre enn de andre pasient- og brukerombudene, som ikke er ombud 

for NAV sosialtjenesten eller barnevernet. Helsedirektoratet finansierer som følge av dette stillinger 

til pasient- og brukerombudsordningen i Oslo og Akershus gjennom en avtale med Oslo kommune. 

 

Faglig uavhengighet 

 

Faglig uavhengighet er grunnstenen for en velfungerende ombudsordning. Oslo kommune har valgt å 

plassere sine fire ombudsordninger; Personvernombudet, Elev- og lærlingeombudet, 

Mobbeombudet og Pasient- og brukerombudet, Sosial- og eldreombudet direkte under bystyre for å 

sikre denne uavhengigheten. 

Ombudet har 22 tverrfaglige ansatte som er organisert i fire team, og en eldrerådgiver som arbeider 

mer systematisk med utfordringer eldre har i møte med helse- og omsorgstjenestene i Oslo 

kommune.   

Alle kan henvende seg til ombudet. Vi kontaktes av pasienter, brukere, pårørende, ansatte og 

organisasjoner. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis. Vi arbeider for å være et 
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tilgjengelig tilbud for alle som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager. Arbeidet kjennetegnes ved 

tett og direkte kontakt med brukere, pasienter, pårørende og tjenestesteder. Ofte løses saken 

gjennom råd og veiledning over telefon, andre ganger bidrar en telefon til tjenestestedet til en 

avklaring av misforståelser og reetablering av kontakt mellom bruker og tjenestested. Slik bidrar vi til 

oppklaringer som hindrer at det blir fattet uriktige vedtak og lange formelle klageprosesser unngås.  

Ombudet deltar også i møter mellom tjenestested og bruker, pasient og/eller pårørende for å bidra 

til avklaringer og bedre samarbeid. Å løse saker på lavest mulig nivå gir større sannsynlighet for at 

tillit kan gjenopprettes mellom de som gir og de som mottar tjenester. Andre saker krever en mer 

formell saksbehandling. Det skjer ved skriftlig korrespondanse med blant annet tjenestestedene, 

kommunenes klagenemnder og Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 2021). I søknader til Norsk 

pasientskadeerstatning bidrar vi som hovedregel kun med råd og veiledning. 

Ombudet i Oslo og Akershus får årlig 6000 henvendelser. Tallene gir et bilde av hvor mange som 

henvender seg og om hva, men det er innholdet i henvendelsene vi formidler i møte med ansatte, 

ledere og politikere. Det er det som etterspørres når vi er ute og holder foredrag. Det er de 

erfaringene som må tas på alvor dersom uønskede hendelser ikke skal gjenta seg, rettigheter skal 

innfris og pasienter, brukere og pårørendes møte med tjenestene skal bedres. 

 

Henvendelser totalt til Ombudet 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 

Spesialisthelsetjenesten 1603 1768 1708 

Kommunale helsetjenester 1423 1556 1619 

Kommunale omsorgstjenester 395 339 348 

NAV sosialtjenesten 1446 1340 907 

Boligkontor/Boligbygg 107 104 86 

Barnevern 27 36 31 

Utenfor mandat* 524 490 418 

Forespørsler** 696 630 629 

Sum 6209 6263 5746 

 

*Mange om NAV stat, private uten avtale, vergemål m. fl, **Forespørsler er henvendelser som 

ikke er knyttet til et konkret tjenestested.  

 

Utadrettet virksomhet  

Mesteparten av tiden til de ansatte hos Ombudet går daglig med til å hjelpe enkeltpersoner i 

klagesaker, det være seg der innbyggere mener de ikke har fått innfridd sin rett til hjelp eller hjelpen 

har vært av en dårligere kvalitet enn man må kunne forvente. Samtidig er det viktig at vi deler den 

kompetansen vi opparbeider oss i arbeidet med enkeltsakene, slik at tjenesten kan bli bedre. Vi er 

derfor opptatt av å jobbe utadrettet, møte politikere og administrasjon, og være i dialog med ansatte 

i tjenestene. Mange av våre erfaringer samler vi i årsrapporter som den du sitter med nå, en rapport 

vi ønsker å legge frem og fylle ut for de gruppene som er nevnt over. Ønsker du og din kommune, ditt 

sykehus eller din organisasjon at vi skal komme og legge frem årsmeldingen vår kan du gjerne sende 

oss en forespørsel.  
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Ombudet gir også innspill i høringer og vi blir spurt til råds i forbindelse med utformingen av lokale og 

nasjonale retningslinjer for de ulike tjenestene.  

Like viktig for oss er det å bidra til å øke bevisstheten i befolkningen om hvordan vi alle kan søke om 

de tjenestene vi har krav på og hvordan den enkelte selv kan gi tilbakemelding til tjenestestedene for 

at de skal kunne se på muligheten for å hente ut et kvalitetsforbedringspotensiale. Det er også viktig 

å spre kunnskap om hvordan klageorgan og tilsynsmyndigheter arbeider og fungerer. Regelverk og 

ordninger er mange og omfattende, noe vi også tar opp i andre deler av denne rapporten. 

Kompetanseheving i befolkningen er derfor nødvendig.   

Vi ser at de erfaringene vi som ombudskontor har opparbeidet oss gjør at vi blir invitert til å delta i 

debatter og holde innlegg på konferanser og kurs både på lokalt og nasjonalt nivå. I 2020 ble en del 

ting avlyst, alt fra lokale medlemsmøter til Arendalsuka, men etter hvert som pandemien vedvarte 

ble stadig flere møtepunkter gjenopprettet på digitale plattformer. Ansatte hos oss holdt flere titalls 

innlegg på pårørendeskoler, på flere kurs i regi av Aldring og helse, i pensjonistforeninger, pasient- og 

brukerorganisasjoner, fagdager for ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt for 

studenter innen helse- og sosialfag. 

Ombudet deltok på flere webinarer blant annet "Humanas hage" der hun deltok i en samtale knyttet 

til hvorvidt norske barn og ungdom med psykiske lidelser får den riktige hjelpen og et digitalt 

frokostmøte med lansering av rapporten "Pasientstemmen 2020 – Hvor er den og høres den" 

arrangert av Roche.   

For første gang arrangerte også vårt kontor i 2020 en egen digital konferanse. Vi ønsket å rette 

søkelyset på botilbudet i Oslo til eldre ruspasienter med adferdsutfordringer. Vi inviterte ansatte, 

fagfolk og brukerorganisasjon til å holde innlegg og politikere til å debattere. Konferansen ble 

streamet og fulgt av et større antall deltakere.  

I media har tema vært smittevern generelt, besøksrestriksjoner på sykehus og sykehjem, 

nedskalering av tilbud, endring av tilbudet til rusavhengige, endring av tilbudet til fødende mm. 

Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 

23.9.2015 og pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 8.  

Ombudet har i tett samarbeid med verneombud, tillitsvalgt og alle ansatte om gode 

smittevernrutiner klart å holde kontoret åpent for henvendelser på telefon og via post/e-post i hele 

2020, mens vi måtte lukke for oppmøte et par måneder på våren og igjen noen uker fra slutten av 

november. 

Eldrerådgiver har i deler av 2020 bistått Oslo kommune på Koronatelefonen. 

 

Vi har kontorer i Lille Grensen 7 

 

Innenfor gode smittevernregler- og med gode rutiner  

er dere velkommen innom! 
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Covid-19 Forbedringsområder 
 

2020 ble alt annet enn forventet. Et virus snudde opp ned på de fleste 

planer. Som Ombud har vi, som ellers, vært særlig bekymret for de som i 

liten grad taler sin egen sak. For barn og unge, rusavhengige, for psykisk syke, for innbyggere med 

store hjelpebehov på institusjon og ikke minst i eget hjem og for pårørende med store 

omsorgsoppgaver.  

Du kan lese mer om våre erfaringer under de enkelte fagområdene i meldingen. Her følger noen 

synspunkter på hva vi mener kunne vært gjort annerledes av mer generell karakter. 

 

• Informasjon. En kanal ut! 

• Beslutninger må begrunnes bedre, også de som retter seg mot enkeltpersoner 

• Retten til å ha med seg noen ved fødsel, for pasienter med kognitiv svikt og pasienter som 

skal få alvorlige diagnoser må ikke begrenses med mindre strengt nødvendig 

• Flytting av helsepersonell til nye oppgaver under pandemien har hatt store konsekvensene. 

Hvilke risikovurderinger ble gjort og hva ble konsekvensene. Dette må evalueres 

• Begrensningene som ble gjort i pasient- og brukerrettighetene må evalueres – var de godt nok 

begrunnet? 

• Samhandlingen med private helseaktører – ble den totale kapasiteten utnyttet godt nok i en 

krisesituasjon? 

• Behandlingsalternativer som videokonsultasjon må ikke medføre økte utgifter for pasientene 

 

Informasjon. En kanal ut! 
All informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og 

andre aktuelle aktører bør samles under en fane. I tillegg er det viktig at all oppdatert og ny 

informasjon blir datert.  

 

Beslutninger må begrunnes bedre, også de som retter seg mot enkeltpersoner 
Besøksrestriksjoner på sykehus og på kommunale institusjoner for heldøgns omsorg har vært preget 

av variasjon og til dels mangelfulle begrunnelser av rent smittevernfaglig art. Når informasjon og 

tiltakene ikke er entydige, reduseres etterlevelse og tillit. 

Pårørende etterlyser begrunnelser for restriksjoner når disse er strengere enn helsemyndighetenes 

anbefalinger selv når smittetrykket ikke er spesielt høyt eller økende lokalt. Mange erfarer også at 

det i for liten grad gjøres individuelle vurderinger. 

I en del av sakene kan det se ut som vurderingene av besøksrestriksjonene på det enkelte 

tjenestested i for liten grad er beslutninger som drøftes i et tverrfaglig fellesskap, noe som gir 

enkeltpersoner stor makt. Ikke minst savner vi at pasienter, brukere og pårørende i tilstrekkelig grad 

blir tatt med i diskusjonen. 
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Retten til å ha med seg noen i møte med helsetjenesten 
Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere rett til som hovedregel å ha med seg noen 

når helse- og omsorgstjenester gis. Unntak kan gjøres, som relevant under en pandemi, av 

smittevernhensyn. Unntakene må begrunnes, de må ikke være uforholdsmessige og være tilpasset 

den enkelte 

Ombudet har vært skeptisk til at det ikke har vært bedre tilrettelagt for å ha med seg noen ved 

fødsel. At smittefaren øker hvis partner er til stede i samme rom med de samme personene time for 

time har vært vanskelig å forstå. Det samme der en bistår den fødende som om hun ikke er smittet, 

hvorfor ikke behandle hennes partner som stort sett bor og sover sammen med henne, på samme 

måte.  Til slutt at testing i tiden før fødsel og hurtigtesting ved ankomst sykehuset ikke har vært 

benyttet for å sikre at denne unike hendelsen i en families liv er noe de får dele. Slagordet fra ansatte 

om at Du føder ikke alene, treffer ikke helt. Dette handler ikke om den fødenes redsel for at det skal 

skje, men deres ønske å få dele fødselen med sin partner. 

Vi er kjent med tilfeller der pasienter med kognitiv svikt ikke har fått ha med seg noen. Dette vil i 

mange tilfeller innebære at informasjonen som gis om pasienten blir utilstrekkelig og at oppfølgingen 

som gis til pasientene likeså. 

Vi har også hørt om pasienter som i møte med helsetjenesten skal motta informasjon om alvorlige 

diagnoser, og kanskje gjøre valg mellom ulike behandlingsalternativer, unntaksvis ikke har fått 

anledning til å ha med seg noen.  

 

Flytting av helsepersonell til nye oppgaver under pandemien har hatt store 
konsekvenser. Hvilke risikovurderinger ble gjort og hva ble konsekvensene - 
dette må evalueres 
Spesialisthelsetjenesten ryddet plass til de sykeste pasientene, og mange oppgaver ble overført til 

kommunene. Hvilken sikkerhet var det for at ressurser og kompetanse var tilstrekkelig i de 

kommunale? Under pandemien mistet mange viktige tjenester som avlastning, støttekontakt, 

dagtilbud, helsestasjon, brukerrommet i Oslo ble stengt, eldre med demenssykdom ble tatt fra 

dagsenterplassen, elever mistet skolehelsesøster, tilbudet på helsestasjonene redusert, og pasienter 

skrevet ut fra psykisk helsevern. Dette er bare noen eksempler. Nye pandemier vil komme, og da må 

vi ha lært av denne. 

 

Begrensningene som ble gjort i pasient- og brukerrettighetene må evalueres – 
var de godt begrunnet? 
Regjeringen innførte i slutten av mars begrensninger i pasient- og brukerrettighetene. Fristen for å 

vurdere henvisninger til spesialisthelsetjenesten, ble utvidet fra ti til tretti dager. Retten til å få satt 

en frist for oppstart av behandling og med den pasientens rett til alternativt tilbud ved fristbrudd 

opphørte. Det samme skjedde med retten til fritt behandlingsvalg, retten til kontaktlege, retten til 

fornyet vurdering og retten til individuell plan. 

Ombudet kan ikke se at behovet for å vurdere en henvisning til helsehjelp skal være annerledes 

under en pandemi. At prioriteringene om hva om når kan være annerledes er forståelig, men ikke 

tidspunktet for prioriteringen. 

At ordninger som skal sikre samhandling og gode effektive behandlingsforløp reduseres mangler også 

en god begrunnelse. En kunne tenke seg at behovet var motsatt, jo større pågang av 

arbeidsoppgaver jo viktigere å sikre effektivitet. 
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De fleste av disse midlertidige endringene opphørte 27.mai. Men ikke pasientenes rett til et 

alternativt tilbud ved brudd på behandlingsfristen.  

Fra dette tidspunktet skulle spesialisthelsetjenesten sette en frist for når helsehjelpen skulle være 

påbegynt for at den skulle være forsvarlig, men tjenesten hadde ikke plikt til å varsle Helfo dersom 

det var i ferd med å oppstå et fristbrudd, slik de hadde før covid-19. Fristen mister da mye av sin 

verdi for pasienten. Et av svarene var at pasienten fortsatt kunne benytte seg av fritt 

behandlingsvalg.  

Ombudet har tidligere uttrykt bekymring for at for mye av ansvaret for å følge opp helsehjelpen, 

legges over på pasientene, og at de med størst helsehjelpskompetanse får de beste tjenestene. 

I forbindelse med omorganiseringer i spesialisthelsetjenesten for å møte utfordringer tilknyttet 

covid-19, ble så mye som 300.000 behandlinger utsatt, mange av disse venter fortsatt på ny time.  

Det bør ikke være slik at de pasientene som får raskest hjelp er de som finner frem til ventetider for 

den aktuelle helsehjelpen ved ulike helseforetak. Ombudet mener dette har utfordret helse- og 

omsorgstjenestens plikt til å sørge for likeverdige tjenester.  

 

Samhandlingen med private helseaktører – ble den totale kapasiteten utnyttet 
godt nok? 
Et annet spørsmål er hva myndighetene har gjort for å sikre best mulig utnytting av den totale 

kapasiteten i den offentlige og private helsetjenesten til det beste for innbyggerne under pandemien. 

Vi ser at kommuner sliter med å innfri kravet til testing, samtidig som private aktører forteller om 

god kapasitet. Så lenge det nå er en uttrykt målsetting at alle som har symptomer, blir testet, hvorfor 

kjøper ikke det offentlige disse tjenestene der de ikke har mulighet til å utføre et tilstrekkelig antall 

tester selv? For å sikre likeverdige tjenester uavhengig av hvem du er eller hvor du bor, må 

myndighetene se på mulighetene for å utnytte kapasiteten i helsetjenesten totalt sett. Ombudet har 

etterlyst økt samarbeid mellom sykehus, kommuner og private helsetjenester til beste for 

innbyggerne i en vanskelig tid. 

 

Behandlingsalternativer som videokonsultasjon må ikke medføre økte utgifter 
for pasientene 
Pandemien har økt bruken av telefon- og videokonsultasjoner. En arbeidsform som også før 

pandemien har vært en villet utvikling, men med mange motstandere. Ikke minst blant 

helsepersonell. Den erstatter selvfølgelig ikke direkte kontakt, men kan være et nyttig supplement. 

Utgiftene må det offentlige bære. At det ved en videokonsultasjon for mange pasienter ikke er mulig 

å betale der og da, må ikke medføre gebyrer for tilsendt faktura. 
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Manglende kapasitet hos Statsforvalteren  

i Oslo og Viken truer pasientsikkerheten 
 

Saksbehandlingstiden hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er i mange saker svært lang. Det har vært 

kjent over år at ressurssituasjonen i dette embetet er dårligere enn i resten av landet. I tillegg fører 

de tilsyn med noen av de største og mest kompetansekrevende helseinstitusjonene i landet. 

Som Ombud for innbyggere i Oslo og gamle Akershus sender vi hvert år mange saker dit. Klager på 

kvalitet i tilbudet og klager på at tjenester ikke er gitt, eller er gitt i et for lite omfang. Vi forsøker å 

avklare saker i direkte kontakt med tjenestene, men en del saker hører hjemme på tilsynets bord.  

Hvis noen som leser dette også leste fjorårets årsmelding, vil den observante leser se at noe av 

teksten er copy-paste. Det er fordi at om situasjonen har endret seg, så er det til det verre. Her må vi 

skyte inn – gjennomgående opplever vi kvaliteten på de avgjørelser som fattes som gode. Det er ikke 

den vi i hovedsak er bekymret for, det er tidsbruken i sakene. 

 

Rettighetsklager 

Rettighetsklager skal ifølge tilsynsmyndighetenes saksbehandlingsveileder behandles senest innen 

tre måneder. Svært ofte kan vi registrere mer enn dobbelt så lang saksbehandlingstid. Dette er 

rettigheter det kan vise seg at innbyggerne allerede har hatt rett på i svært lang tid. Det kan ha gått 

ett år fra de opprinnelig søkte om en sykehjemsplass til saken er ferdigbehandlet hos 

tilsynsmyndighetene. 

Det faktum at Fylkesmannens egen statistikk viser at omgjøringsprosenten er stor i saker knyttet til 

kommunale helse- og omsorgstjenester øker Ombudets bekymring ytterligere. Det betyr at det er 

flere som over tid må avfinne seg med tjenester i et mindre omfang enn hva som er forsvarlig og 

verdig, tjenester de har rett til.  

Her noen eksempler fra vår portefølje: 

En bruker klaget til bydelen i mars 2020. Bydelen sendte saken til Fylkesmannen i april. Først i 

desember sendte Fylkesmannen saken tilbake til bydelen for ny vurdering, da de mente den ikke var 

tilstrekkelig opplyst. På nyåret 2021 fikk klager medhold i bydelen og tjenesteomfanget ble økt. Det 

gikk med andre ord nesten ett år uten at bruker fikk de tjenestene det viste seg at han hadde krav på. 

En pasient fikk avslag på behandling på DPS. Hun klaget, sykehuset opprettholdt i begynnelsen av juni 

sitt avslag og saken ble sendt til Fylkesmannen. Etter fem måneder ble avslaget opphevet og saken 

sendt tilbake til sykehuset for ny vurdering, ettersom Fylkesmannen mente begrunnelsen inneholdt 

selvmotsigelser. Etter å ha vurdert saken på nytt ble hun innvilget rett til nødvendig helsehjelp.  

Sakene illustrer godt den trussel mot pasientsikkerheten en slik saksbehandlingstid er. Det bør legges 

til at også saksbehandlingstiden i tjenestene er lang, for lang. 

 

Tilsynsklager 

I tilsynssaker erfarer vi at det kan gå langt over 1 år, i noen tilfeller opp til 2 år eller mer før endelig 

avgjørelse faller. I saksbehandlingsveilederen er fristen seks måneder. Saksbehandlingstiden gir 

dårligere grunnlag for læring i tjenesten. Den bidrar til stor usikkerhet hos de som klager og bidrar 

ikke til å gjenopprette tillit verken til tjenesten eller de som skal vurdere om den behandling de har 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Pasient og brukerombudet i OA Årsmelding 2020

13 
 

fått har vært forsvarlig. I tilsynssaker etter uventede dødsfall bidrar den lange saksbehandlingstiden 

til at de etterlatte må vente lenge på endelig svar på sine spørsmål knyttet til forsvarligheten. Vi har 

bistått i flere saker der de etterlatte etter en stund har gitt uttrykk for at de skulle ønske at de ikke 

hadde klaget, da det har bidratt til å forlenge sorgprosessen.   

Det er liten tvil om at en slik saksbehandlingstid, også er en belastning for involvert helsepersonell. 

Følgende saker fra vår portefølje illustrerer problemet: 

En ung mann tok livet av seg høsten 2019. Fylkesmannen opprettet tilsyn i februar/mars 2020. Til 

tross for flere påminnelser har vi fortsatt ikke mottatt hverken kopi av en eventuell uttalelse fra 

tjenestestedet eller noen konklusjon i saken.  

En svært alvorlig fødselssak kom til Fylkesmannen på forsommeren 2019. Først i begynnelsen av mars 

2021 konkluderte Statsforvalteren i saken.  

En pasient døde under innleggelse i psykiatrisk institusjon våren 2019. Saken kom raskt til 

Fylkesmannen. Først på nyåret 2021 ble saken sendt over til sakkyndig hos Statsforvalteren for 

vurdering.  

Ombudet mener dette er et alvorlig rettssikkerhetsproblem. Etter Ombudets erfaring har både 

Statens helsetilsyn, Fylkesmannen (Statsforvalteren) og departementet vært kjent med at slik har 

situasjonen vært i flere år. Skal statsforvalteren være den rettssikkerhetsinstansen Stortinget har 

bestemt, må politikere nå ta et større ansvar for dagens situasjon.  
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Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge – 
regelverket bør evalueres 
 

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har gjennom sitt arbeid sett flere eksempler på 

utfordringer knyttet til helsehjelp til personer uten lovlig opphold i landet. Selv om egenfinansiering 

er utgangspunktet, må ikke manglende evne til å betale for seg sette en stopper for at helsehjelp blir 

gitt.  

Utgangspunktet for å motta helse- og omsorgstjenester her i landet er at man enten har rettigheter 

som medlemmer av Folketrygden, at man har rett til tjenester som følge av internasjonale avtaler, 

for eksempel som innbygger i EU/EØS eller at man betaler for helsehjelpen selv. 

Ikke alle som oppholder seg i Norge faller innunder ovennevnte kategorier. Noen er her uten ønske 

om eller uten mulighet til å få oppholdstillatelse, uten at de er i stand til å betale for helsetjenester. 

Disse har likevel rett på noe hjelp. Denne retten følger av Forskrift om rett til helse- og 

omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket og gjelder også der pasienten ikke har 

betalingsevne. Denne forskriften sier at alle som oppholder seg i Norge har rett til tjenester dersom 

det er snakk om helsehjelp som ikke kan vente uten at det er stor fare for død eller alvorlig 

helseskade hos pasienten. Det samme gjelder der vedkommende er psykisk ustabil og utgjør en 

nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. De har også rett til smittevernhjelp, 

helsetjenester under svangerskap og fødsel eller dersom pasienten har store smerter. Barn under 18 

år uten lovlig opphold har en utvidet rett til helse- og omsorgstjenester. 

Det å ikke kunne hjelpe alle som har behov for hjelp setter til tider helsepersonell i en vanskelig 

situasjon, der de må avvise pasienter de ellers ville ha hjulpet. Noen av disse får hjelp ved 

Helsesenteret for papirløse som holder til i Oslo og Bergen. De tilbyr tverrfaglige 

primærhelsetjenester og psykisk helsehjelp. For spesialisthelsetjenester må de henvise pasienten til 

sykehus. Mange opplever å få avslag på henvisningene sine. Helsesenteret hjelper dem da med å 

klage, mens Ombudet bidrar med videre oppfølging av klagen. 

I et avslag på henvisning på vegne av en hjertesyk pasient sto det: 

Når det gjelder elektiv henvisning av personer uten lovlig opphold i landet har pasienten blitt 

diskutert med Utenlandskontoret ved X sykehus om videre håndtering. 

Det anføres at pasienter uten medlemskap i folketrygden kun har rett til øyeblikkelig hjelp og 

helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Begrepet «helt nødvendig og som ikke kan vente» 

skal forstås som helsehjelp som ikke kan utsettes uten fare for nært forestående død, varig sterkt 

nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. 

Dersom pasienten blir innlagt eget sykehus grunnet akutt lungeødem eller andre symptomer relatert 

til kjent klaffelekkasje kan hun overflyttes hit som ø-hjelps pasient. 

Det var ikke uenighet om at pasienten var syk og ville kunne ha nytte av helsehjelp, de måtte bare 

vente til han ble enda sykere. Ombudet har forståelse for at det vil være vanskelig å ubetinget tilby 

helsehjelp til alle som oppholdt seg i Norge, samtidig er dette et eksempel på at regelverket påfører 

enkeltmennesker unødvendig mye lidelse. I tillegg vil den helsehjelpen som til slutt må gis 

sannsynligvis bli mer omfattende og kostbar.  

Ombudet har tidligere sett eksempler på at pasienter har vært hos lege og fått resept på akutt 

nødvendige medisiner, det kan for eksempel være antibiotika eller medisiner for hjertesykdom eller 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : Pasient og brukerombudet i OA Årsmelding 2020

15 
 

diabetes, uten at de har hatt penger til å hente ut medisinene på apotek. Dette mener vi er 

bekymringsfullt og ba i 2020 om en tilbakemelding fra Helsedirektoratet om ikke pasienter uten 

betalingsevne i slike tilfeller burde få utlevert noe medisiner uten egenandel som en del av den 

nødvendige helsehjelpen. Helsedirektoratet har i sitt svar vist til gjeldende regelverk og sagt at det 

må gjøres vurderinger i hver enkelt sak hvor nødvendig dette er eller ikke.  

Vi har også løftet en annen problemstilling inn i direktoratet i begynnelsen av 2020, retten til 

pasientreiser for denne gruppen. Dette er aktuelt i de tilfellene der det er fastslått at pasienten har 

rett til helsehjelp, men er avhengig av transport til å komme seg til og fra behandlingstedet. 

Direktoratet viste til at ovennevnte forskrift kun viser til enkelte av bestemmelsene i pasient- og 

brukerrettighetsloven og at retten til pasientreiser ikke var en av disse. Samtidig så vi at deler av 

regelverket rundt pasientreiser var utarbeidet før forskriften om helsehjelp til personer uten lovlig 

opphold, noe som kan ha medført en manglende samstemming av disse. Retten til transport til 

helsehjelp er for enkelte en forutsetning for å kunne ta imot hjelpen. Ombudet fulgte derfor i 

oktober 2020 opp svaret fra Helsedirektoratet med et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der 

vi ba om departementets vurdering av om ikke også dekning av transport til behandling burde være 

en del av den totale helsehjelpen disse pasientene har krav på fra det offentlige. I brev datert 

05.01.21 skriver departementet: 

Stortinget har pålagt regjeringen å foreta en evaluering av regelverket for pasientreiser. 

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å foreta evalueringen av regelverket og avga rapport i oktober 2020. 

Departementet arbeider nå med oppfølgingen av rapporten og vil ta med seg spørsmålene fra 

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus i det videre arbeidet. 

Ombudet er ellers kjent med at fire politikere på Stortinget har fremmet et forslag om utvidede 

rettigheter til helsehjelp for alle som oppholder seg i landet, fordi, som de skriver: 

Uten god helsehjelp kan helseproblemer utvikle seg til store fysiske og psykiske lidelser, og også føre 

til større risiko for smitte. Det er derfor i alles interesse at ingen grupper over tid mangler tilgang til 

nødvendig helsehjelp. Dessverre er det et lite mindretall som i dag ikke får helsehjelp. 
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Ombudet med flere er bekymret for helsehjelpen til 
internerte på Trandum 
 

Trandum er en fengselslignende institusjon på Trandum, rett ved siden av flystripen på Gardermoen. 

Dette er siste stopp på veien for mange som av en eller annen grunn blir utvist fra Norge. De er 

hentet av politiet og blir holdt innestengt bak høye gjerder frem til de blir plassert på et fly til 

hjemlandet. De aller fleste er her bare noen få dager, mens noen blir værende i flere måneder. Noen 

av de som kommer hit har store helseutfordringer, både fysiske og psykiske. Helsetilbudet disse 

menneskene mottar er organisert under 

Politiets utlendingsenhet (PU), som 

kjøper tjenester av et privat selskap. 

Både leger og sykepleiere er ansatt, 

men mange har uttrykt bekymring for 

om tjenestetilbudet er godt nok og om 

det burde vært organisert utenfor 

politiet. De siste par årene har Ombudet 

hatt flere saker knyttet til helsehjelpen enkeltpersoner har mottatt, i tillegg til at vi har stilt spørsmål 

ved selve organiseringen. Sivilombudsmannen har også uttrykt sin bekymring for helsetjenesten på 

Trandum, blant annet i en tilsynsrapport fra 2017, uten at dette har ført til endringer.  

To av enkeltsakene har vi sendt over til Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå Statsforvalteren). I begge 

sakene konkluderte Fylkesmannen med at det hadde vært svikt i tjenesten.  

I det ene tilfelle døde en av de internerte inne på Trandum. Fylkesmannen kom til at både 

helsepersonellet og PU, som ansvarlig for helsetjenesten, hadde brutt kravet til forsvarlighet.  

I den andre saken, som omhandlet helsehjelp til en kvinne som var internert i flere måneder, kom 

også Fylkesmannen til at helsehjelpen hadde vært uforsvarlig, blant annet fordi helseavdelingen ikke 

hadde hentet inn tilstrekkelig informasjon om tidligere utredninger og helsehjelp. I sin konklusjon 

skrev de blant annet at: 

Uten god helsehjelp kan helseproblemer utvikle seg til store fysiske og psykiske lidelser, og også føre 

til større risiko for smitte. Det er derfor i alles interesse at ingen grupper over tid mangler tilgang til 

nødvendig helsehjelp. Dessverre er det et lite mindretall som i dag ikke får helsehjelp. 

Helsetjenesten på Trandum ble bedt om å komme med tilbakemelding på hvilke tiltak de ville 

iverksette for å bedre kvaliteten i tjenesten i tilsvarende saker i fremtiden. 

I januar 2020 sendte vi et brev til Helsedirektoratet der vi ba om en vurdering av om helsetjenesten 

på Trandum burde vært organisert på en annen måte. Både for å sikre uavhengighet fra politiet og gi 

en større mulighet for helsefaglig kvalitetssikring og oppfølging, slik for eksempel en 

kommuneoverlege ville gjort om tjenesten var lagt inn under kommunehelsetjenesten, etter samme 

modell som i fengslene. Vi har sendt flere påminnelser og venter fortsatt på en avklaring på 

spørsmålet. I svar fra 11. februar i år skriver direktoratet at de holder på å ferdigstille et svar som 

deretter skal sendes over til Helse- og omsorgsdepartementet. Ombudet ser frem til en avklaring i 

saken. 
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Samhandling er helsetjenestens største utfordring  
 

Samhandlingsreformen fra 2012 skulle bidra til nettopp det – samhandling. Fortsatt er samhandling 

helsetjenestens største utfordring, til tross for reformer, piloter og et utall rettsregler som skal sikre 

pasienter og brukere mer helhetlig og god oppfølging i helse- og omsorgstjenestene. Virkemidlene er 

mange – resultatet ikke bra nok. Stadig nye regler kommer til, svært sjelden tas noen bort. Ordningen 

med pasientansvarlig lege fra er en sjelden fugl i den sammenheng. Den fungerte nemlig ikke til det 

beste for pasientene og ble tatt bort i 2011. Dog gjenoppstått i ny drakt som kontaktlege i 2016. Det 

er viktig å evaluere at reglene virker etter hensikten, og at de i form og innhold er kjent, forstås og 

følges både av tjeneste, pasienter og brukere. 

 

Sykehusene skriver ut pasienter stadig tidligere – og kommunene må ta imot enten de er forberedt 

eller ikke. Pasientene blir eldre, sykdomsbildet til den enkelte mer sammensatt, og ambisjonene om 

at hver og en av oss skal få best mulig behandling, omsorg og pleie i eget hjem blir stadig mer 

krevende å innfri. Samhandlingsreformen fra 2012 har ikke ført oss til mål. Nå skal 19 helsefelleskap, 

19 helseforetak med tilhørende kommuner, representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, 

pasienter og brukere møtes jevnlig for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode 

lokale løsninger. Fire pasientgrupper skal prioriteres: Barn og unge, personer med alvorlige psykiske 

lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

Flere er bekymret for økt byråkrati. En bekymring som reises også i forhold til annen organisering av 

helsetjenesten.  

Politisk- og administrativ ledelse av helse- og omsorgstjenestene i Norge bør i større grad enn i dag 

være opptatt av om virkemidlene som settes inn, faktisk gir ønsket resultat. Hvordan de ulike 

helsefelleskapene utvikler seg, bør følges tett opp, kanskje med følgeevaluering. Skaper det endring, 

ivaretas pasient- og brukermedvirkning og unngås ytterligere byråkrati er viktige spørsmål. I tillegg 

bør det ses på variasjon i utforming, tiltak og resultat mellom helsefelleskapene. Målet må være 

bedre og mer likeverdige helsetjenester.  

En annen og ikke mindre relevant utfordring knyttet til samhandling er mangelen på felles IKT-

løsninger. For pasienter og brukere er det uforståelig at dette arbeidet ikke er kommet lenger. Vi 

spør oss også om rasjonale bak at Helse-Midt har en annen løsning enn resten av landet, en felles 

løsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten. For resten av landet jobbes det fortsatt med en 

løsning som i første omgang skal bringe ulike deler i og mellom kommunene sammen. 
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Arbeid med pasientsikkerhet krever åpenhet og ledelse 

 

Arbeid med pasientsikkerhet forutsetter åpenhet om hendelser i pasientbehandlingen som er 

uønsket. Det forutsetter ansatte og ledere som ønsker å gjøre noe med dette. Ombudets erfaring er 

at åpenhet rundt uønskede hendelser mange steder fortsatt er en mangelvare. 

Den forsinkede oppfølgingen av en lege med stor komplikasjonsrate på sykehuset i Flekkefjord og 

mottagelsen fagdirektøren på Helgelandsykehuset fikk da hun påpekte det som fremsto som mangel 

på likeverdige tjenester for pasientene, er eksempler på dette. Mål om likeverdige helsetjenester må 

følges opp av rutiner for å undersøke og følge opp ulikheter i komplikasjonsrate – også i saker som 

betegnes som påregnelige. Alle tilgjengelige ressurser må tas i bruk; tilsynssaker, saker fra Norsk 

pasienterstatning, fra pasienter og pårørende og fra pasient- og brukerombud, oversikter fra Senter 

for klinisk dokumentasjon og evaluering, og selvfølgelig egne statistikker. 

Ledelsen er pålagt å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Det følger av forskrift for ledelse 

og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I veilederen står det blant annet at 

"(k)valitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, 

teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer."  

Hvordan det arbeides med dette bør stå høyt på styrenes agenda. 

 

Uten pårørende stopper Norge 
 

Ombudet vil berømme alle pårørende som gjør en uvurderlig jobb for at personer med behov for 

hjelp får en så god hverdag som mulig i eget hjem. Som vi har skrevet i avsnittet om Covid-19 ble 

enda flere oppgaver lagt over på pårørendegruppen når mange tjenester ble borte. For å anerkjenne 

dette arbeidet samlet politikerne for noen år siden bestemmelsene om pårørendestøtte i én 

bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Det omfatter plikten kommunene har til å tilby 

pårørende veiledning og praktisk bistand, omsorgsstønad og avlastning. Dessverre er det slik at 

mange pårørende ikke kjenner til disse rettighetene, samtidig som kommunene ikke alltid er like 

flinke til å tilby dem.  

Ofte er henvendelsene til ombudene fra pårørende til pasienter og brukere. Enkelte har kun 

spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende.  

I de senere år har pårørendes rettigheter blitt styrket, og de generelle reglene er inntatt i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Dette gjelder også rettigheter til barn som pårørende. Mange av rettighetene 

er relativt sammenfallende med pasientens og brukerens rettigheter i helsetjenesten, med mindre 

pasienten eller brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. Kunnskapen og etterlevelsen av 

disse reglene er varierende. 

Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til personer 

med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ombudene erfarer at pårørende har manglende kunnskap om 

dette, og dermed ikke får den informasjon og hjelp de har krav på og trenger.  

I oversikten over omgjøringer ved de ulike fylkesmannsembetene har vi gjennom flere år sett at 

omgjøringsprosenten både for omsorgsstønad og avlastning har vært svært høy. I 2019 ble vedtak 

nasjonalt endret i så mye som 46 % av klagesakene knyttet til omsorgsstønad og 55 % av sakene 
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knyttet til avlastning. I tillegg kommer de sakene som ble omgjort i kommunen etter klage. I tillegg 

vet vi at  fylkesmennene har sendt tilbake til fornyet vurdering fordi saken ikke har vært godt nok 

opplyst.  

Døgnhjul for å avklare hjelpebehovet kan brukes oftere 

Når noen tar kontakt med oss med spørsmål om pårørendestøtte anbefaler vi alltid å sette opp et 

døgnhjul for hele uken, der de time for time beskriver hvilken hjelp de gir, hvor lang tid det tar og hva 

som skjer om de ikke utfører disse. Dette er opplysninger vi mener kommunen burde ha hentet inn 

allerede i forbindelse med at søknad ble levert, eller enda bedre, på det tidspunkt kommunen blir 

gjort kjent med at en av innbyggerne har en funksjonsnedsettelse som medfører at de har behov for 

hjelp i det daglige. Vi tror god pårørendestøtte og aksept for den viktige jobben pårørende gjør hver 

eneste dag er et viktig bidrag til å innfri målsetningen om at så mange som mulig av oss kan bo 

hjemme så lenge som mulig.  

Pårørende har i tillegg svært nyttig informasjon som kan være et gode for pasienten og som kan 

forebygge uønskede hendelser. 

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og 

omsorgstjenestene, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder. Denne 

veilederen bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges.  
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Tjenester til barn og unge må styrkes     

 

Barnefamilier i Nav         
Personer som søker økonomisk stønad, er i en vanskelig økonomisk situasjon. Har søkeren 

forsørgeransvar for barn, er situasjonen ekstra utfordrende – ikke minst for barna. Forskning har gitt 

kunnskap om barns sårbarhet i økonomisk vanskeligstilte familier, og har ført til økt faglig og politisk 

bevissthet rundt barnas behov. Lov om sosiale tjenester i Nav skal sikre at alle som har behov for 

hjelp skal ha mulighet for en trygg og god livssituasjon, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 1 første og 

andre ledd og §§ 18 og 19. Loven har også som formål å sikre at utsatte barn og unge og deres 

familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og 

gode boforhold. De skal ikke oppleve at familiens økonomi er så dårlig at det er usikkert om de har 

penger til å betale husleien eller ikke har penger nok til å ha det godt og varmt der de bor. Det skal 

heller ikke være usikkert om barna får nok mat og har varme klær og sko. De skal kunne delta i de 

skole- og fritidsaktivitetene som er vanlige blant jevnaldrende der barnet vokser opp, selv om 

familien har vanskelig økonomi.  Det stiller krav til møte mellom familien og ansatte i Nav der det gis 

rom til å fortelle om det som er vanskelig, der det gis råd og veiledning og der det gis konkrete 

begrunnelser for den økonomiske stønaden familien innvilges for å nå formålet med hjelpen. 

I flere saker erfarer vi at barnas situasjon ikke er tilstrekkelig kartlagt og heller ikke vurdert. I flere 

saker fremkommer ikke hvilke negative konsekvenser for barna ved vurderingene sosialtjenesten 

gjør. En annen ting med barnefamilier er at det synes som det automatisk vurderes støtte med tanke 

på stordriftsfordeler, her vises det ofte til at barna kan arve fra hverandre, og at sosialtjenesten 

heller ikke her har kartlagt barnas faktiske behov.  

Det forekommer i flere at saker at barnetillegg innvilges til færre enn faktisk antall barn i familien. 

Noen ganger kommer dette tydelig frem i vedtakene. Ofte er det ikke særskilt begrunnet. Andre 

ganger står det ikke spesifisert i økonomisk oversikt hvor mange barn det innvilges barnetillegg for. 

Det skjer at klienter selv ikke har reagert på summen, og at forskjellen mellom innvilget sum og norm 

oppdages av Ombudet. Sosialtjenesten har ikke nok kjennskap til familiene de vurderer. I saker hvor 

sosialtjenesten har gått inn og kartlagt barnas og familienes behov, gjøres det også individuelle 

vurderinger i større grad.  

I sakene vi har fulgt som har vært behandlet av Fylkesmannen, har Fylkesmannen lagt vekt på at 

barnekonvensjonen er tatt inn i norsk lov, og at dette stiller krav til sosialtjenestens kartlegging og 

vurdering. Å innvilge barnetillegg til færre barn enn faktisk antall er ikke lovmessig med mindre det 

foreligger en konkret begrunnelse, ifølge Fylkesmannens vurdering. En generell henvisning til 

stordriftsfordeler er ikke tilstrekkelig, ei heller at barna er tett i alder.  

En familie med 7 barn fikk sosialhjelp etter norm for livsopphold for familie med fire barn. Ombudet 

påklaget vedtaket og argumenterte for at barnas situasjon ikke var kartlagt og vurdert. Klagen ble 

tatt delvis til følge ved at Nav sosialtjenesten innvilget et ekstra barnetillegg, Nav sosialtjenesten 

foretok fortsatt ingen konkret og individuell vurdering, men skrev at de vurderte at familien hadde 

stordriftsfordeler og at innvilget beløp var tilstrekkelig for familiens livsopphold. Fylkesmannen 

omgjorde vedtaket. "Dersom Nav-kontoret reduserer livsoppholdet fordi det er tale om stordrift av 
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familie må det foreligge en konkret og reell vurdering. I denne saken foreligger det ingen vurdering 

av reduserte livsoppholdssatser. Fylkesmannen vurderer at det ikke foreligger en forsvarlig 

begrunnelse for utmåling av stønad og har kommet frem til at reduksjon av livsoppholdet er 

uforsvarlig". 

I saker hvor det søkes om dekning av utgifter til klær, fritidsaktiviteter, AKS og lignende viser 

sosialtjenesten i flere saker til at utgiftene kan dekkes av barnetrygden dersom det ikke kan dekkes 

av livsoppholdsnormen.  

I to saker har NAV bedt familien om at barna bytter fotballag for å spare treningsavgift, eller finne 

bedre ordninger for utgiftsdekning. Barna i disse sakene hadde spilt på laget i lang tid, og hadde stort 

nettverk her.  

En henvisning til barnetrygden gjør at sosialtjenesten i liten grad trenger å gjøre individuelle 

vurderinger, i noen av sakene vi har får dette urimelige utfall, hvor hele barnetrygden bindes opp til 

flere formål som ikke nødvendigvis svarer til størrelsen på barnetrygden.  

 

Barne- og ungdomspsykiatrien 
Ansatte i Barne- og ungdomspsykiatrien er bekymret for tilbudet til sine pasienter. Få klager. 

Ombudet oppfordrer ansatte til å informere både de unge selv, når det er riktig, og deres pårørende 

om deres klageadgang. Og deres mulighet til å få bistand fra Ombudet hvis de ønsker det. 

Regjeringen forteller om reduserte ventetider. Hva betyr det egentlig? Kortere behandlingstid? Flere 

avslag på henvisning og anvisning til kommunens tilbud. En kommune som i mange av tilbudene 

erkjenner mangel på egen kompetanse, ønsker å hjelpe og kaster kortene og henviser til 

spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet må styrkes. Barn og unge må ikke tape på spillet mellom de 

ulike forvaltningsnivåene. 

Rapportene   

- Jeg skulle hatt BUP i en koffert fra Barneombudet  

- Ungdom med uavklart tilstand fra Statens undersøkelseskommisjon for helse og 

omsorgstjenesten 

- Flere tilsyn med BUP og barnevernet 

uttrykker samme bekymring og etterlyser økt fleksibilitet i metodevalg på de unges vegne. 

 

Egenandel for 16-åringer  
Unge mellom 16 og 18 må få fritak for egenandel i møte med helsetjenesten. De er helserettslige 

myndige, og for å kunne ivareta denne autonomien kan de ikke være avhengig av å be foresatte om 

penger til å oppsøke helsetjenesten. 

 

Barnevern 
Barnets beste er ledestjernen for barnevernet, og for Ombudets arbeid i saker som handler om 

bydelsbarnevernet, om fosterhjem, om barneverninstitusjoner og andre hjelpetiltak. 

Hva som er barnets beste er ikke vår oppgave å avklare, men vi kan bistå der ungdom, foreldre og 

andre nærstående ønsker hjelp i sin kontakt med barnevernet. Vi tar også imot henvendelser fra 
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ansatte som ønsker å opprette kontakt for en ungdom eller som ønsker å drøfte ulike 

problemstillinger knyttet til barn, unge og deres foreldres rettigheter. 

Under pandemien har vi vært ekstra bekymret for barn og unge i utsatte livssituasjoner vegne. 

Tilgangen på andre voksne har vært liten og enkelte barneverntjenester har meldt om stor pågang da 

barna kom tilbake i barnehagen og på skolen. 

Skolehelsesykepleiere, helsestasjoner og andre lavterskeltilbud der barn og unge kan henvende seg, 

må ikke stenge ned i den grad den har vært i deler av 2020. Ombudet har forståelse for at 

pandemien har utløst nye oppgaver som koronatelefonen, test- og vaksineoppgaver, men disse 

ressursene må ikke hentes fra tilbudene til barn og unge. 

Barn og unges selvfølgelig rett til medvirkning 

Når barnevernet foreslår tiltak er det viktig at barn og unge ikke bare høres, men at deres ønsker 

vurderes grundig. I en sak der ombudet bisto i en klage på mangelfull medvirkning skrev FM 

følgende: 

Fylkesmannen understreker at medvirkning etter bestemmelsene i barnevernloven handler om at 

barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon fra barneverntjenesten. Barnet har rett til fritt å gi 

sine synspunkter, barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med 

barnets alder og modenhet. Etter forskrift om medvirkning og tillitsperson skal barneverntjenesten 

sørge for at barnet så tidlig som tilrådelig blir informert på en måte som barnet forstår om 

situasjoner der barnet kan uttrykke sine synspunkter, om saken og egen situasjon, om tjenestetilbud 

og om rettigheter. 

 

Rett til innsyn i sakens dokumenter 

Foreldrene en barnesak henvendte seg til Ombudet for å få hjelp til innsyn i innhentet informasjon 

om familien fra manglende de instanser som ble kontaktet i forbindelse med en undersøkelsessak.  

De ble ikke vist disse opplysningene og fikk ikke mulighet til å kommentere disse. Klagen ble sendt 

Statsforvalteren som ba barneverntjenesten følge opp saken. Først etter purring fra Statsforvalteren 

fikk familien innsyn. Barneverntjenesten oppga på direkte spørsmål fra familien om hvorfor innsyn 

ikke var gitt tidligere, at det var fordi familien ble oppfattet som kranglete. 

Tillit er viktig i møte mellom barnevernet og familier. Da er informasjon og full åpenhet der det er 

mulig helt avgjørende. 

 

Høring om innføring av Barnekoordinator i kommunene  

 
Ombudet støttet en lovfesting av rett til koordinator i pasient- og brukerrettighetsloven, slik at dette 

tilbudet korresponderer med pliktene i annen helse- og omsorgslovgivning. En rettighetsfesting vil i 

større grad kunne være med å klargjøre for tjenestemottakerne hva en koordinator kan bidra med. 

Dette vil kunne bidra til at barn og unge får et samordnet frem til de fyller 25 år.  

Når det gjelder en innføring av en egen barnekoordinatorrolle har vi vært noe i tvil om det er 

nødvendig med en særregel for barn, all den tid barnet/foreldrene vil kunne ha rett til koordinator 

etter forslag om ny bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 b. Slik vi leser forslaget er 

det lagt opp til at barnekoordinatorene skal ha flere omfattende oppgaver og muligheter, så som å 

kunne pålegge andre instanser og organer å samarbeide, sørge for oppdatering av individuell plan og 
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holde familien orientert om tilbud og tjenester. Vi mener det er positivt, og at den oversikten og 

koordineringen kan bidra til en kompetanseheving for tjenesteyterne i kommunene. Vi støtter derfor 

at det innføres en slik rettighet for barn som har behov for det.  

Beskrivelsen av rollen som barnekoordinator er mer omfattende og ressurskrevende enn dagens 

koordinatorrolle. Det er en forutsetning at det settes av ressurser til innføringen og god opplæring 

for dem skal inneha en slik rolle. Dersom forslaget blir vedtatt og tilbudet rettighetsfestes, tror vi 

også at tilbudet vil føre til at flere innbyggere får koordinator, noe som igjen vil kunne føre til behov 

for økte ressurser. Det er tatt forbehold om at forslagene først kan bli aktuelle når det er 

budsjettmessig dekning for det. Vi mener at dette ikke er tilstrekkelig. En god koordinering er 

nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester og bør komme på plass snarest. 

Det står i lovforslaget at barnekoordinatoren skal sørge for at familiene får nødvendig informasjon 

om «andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner», og eventuelt får hjelp 

til å komme i kontakt med disse. Slik dette er formulert vil ikke informasjon om pasient- og 

brukerombudsordningen falle innunder informasjonsplikten. Pasient- og brukerombudene landet 

rundt er offentlige aktører, hjemlet i samme lov, som kan være en viktig støttespiller og veileder i 

slike saker. Vår erfaring er at det er uklart for mange tjenesteytere hva ombudene gjør, hva vi kan 

hjelpe til med, og hvilken rolle vi kan ha i denne sammenhengen. Vi oppfordrer derfor 

departementet til å utvide informasjonsplikten til også å omfatte pasient- og 

brukerombudsordningen.  

Ombudet støttet forslaget om slå sammen de to eksisterende forskriftene om individuell plan. At 

organiseringen og retningslinjene samles på et sted gjør informasjon mer tilgjengelig, og vil kunne 

bidra til målet om et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud til den enkelte.  

Ombudet støtter forslaget om å ta inn et punkt om barn og unge i samarbeidsavtalene mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen, de nye helsefellesskapene.  
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N av sosialtjenesten i Oslo

Ombudet har hatt en betydelig nedgang i antall henvendelser som gjelder Navsosialtjenestene i Oslo
i 2020. Nedgangen kom samtidig med at pandemien kom til Norge i mars 2020. En stor andel av våre
henvendelser som gjelder Navsosialtjenesten kommer ved personlig oppmøte fra brukerne. Av disse
er det mange som behersker norsk muntlig og skriftlig i begrenset grad. Noen synes offentlige brev
og vedtak er vanskelig tilgjengelig, også blant de som behersker norsk godt. Mange ønsker et fysisk
møte for å få lagt frem sin sak.

Vi stengte kontoret for oppmøte samtidig som resten av Norge stengte ned. Men vi åpnet opp så
raskt som dette ble mulig i mai. Nedgangen har trolig flere forklaringer. Det kan skyldes at brukerne
har unngått å oppsøke oss av hensyn til smittevern.

Samtidig vet vi atda pandemien kom fikk Navsosialtjenestene føringer på å fatte lengre vedtak,
begrense krav til dokumentasjon, ikke stille vilkår og unngå nødhjelp. Kan dette har bidratt til at
brukerne har vært mer fornøyde med Navsosialtjenesten? At de ikke har hatt behov for kontakt
med vårt kontor for klage? Dette bør Navog politikerne være opptatt av. Kan en slik innretning på
tjenestene gir bedre samhandling og mer ro til å følge opp den enkelte behov med mer enn
økonomi?

Henvendelser fra brukere av Navsosialtjenesten i perioden 2018-2020,

Sosialtjenester i Oslo 2018 2019 2020 2020

Nav Stovner 143 134 109 9%
Nav Gamle Oslo 308 270 160 6%
Nav Alna 189 127 83 6%
Nav Ullern 20 45 21 4%
Nav Frogner 72 112 65 5%
Nav Vestre Aker 22 50 29 4%
Nav Sagene 87 93 58 3%
Nav Søndre Nordstrand 111 82 62 4%
Nav Østensjø 81 64 34 3%
Nav Bjerke 65 54 44 4%
Nav Grünerløkka 116 92 78 3%
Nav Nordstrand 39 82 18 2%
Nav St. Hanshaugen 76 51 49 3%
Nav Grorud 53 47 49 4%
Nav Nordre Aker 21 23 24 3%
Ubestemt sosialtjeneste 41 65 30
Sum 1446 1340 914

Prosenttallet angir hvor stor andel av det totale antallet brukerpå det enkelte kontor, det er som
benytter seg av Ombudets tjenester. Variasjonen er stor. Ombudet har oppfordret Byrådsavdeling
for arbeid, sosiale tjenester og mangfold til å se nærmere på hva som er ulikt mellom kontorer med
få og med mange henvendelser. Kan det skyldes bedre rutiner, mer tilgjengelighet,
ressurssituasjonen eller er det andre årsaker, økt kunnskap om dette vil kunne medføre mer
likeverdige tjenester til byens innbyggere.
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Statistikken gir ingen konkret tilbakemelding på innholdet i enkelthenvendelser til det enkelte 

tjenestested. Samtidig kan henvendelser som omhandler andre ha verdi for den enkelte. På langt 

nær alle brukere melder fra selv om de opplever at tjenesten ikke levere som forventet. 

 

Klagesaksbehandling og klager som tas til følge ved tjenestested 
Ombudet undersøkte i 2019 antall klagesaker som var tatt til følge samt saksbehandlingstiden på 

disse ved Nav sosialtjenestene i Oslo. Svarene viste at det var stor variasjon i antall klagesaker som 

var blitt tatt følge ved tjenestene. Også klagesaksbehandlingstiden varierte mye mellom bydelene. 

Fra Nav mottar klagesaken og frem til oversendelse til FM var gjennomsnittstiden for bydelen i 2020 

3,4 måned, flere kontorer har en saksbehandlingstid på 5 måneder.  

Vi informerte byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester om vår bekymring som i brev 

ba NAV-kontorene gjennomgå egne rutiner for klagesaksbehandling, innskjerpe 

saksbehandlingstiden og vurdere om det er forhold ved saksbehandlingen som kunne forbedres, og 

som påvirket antall klager som omgjøres i første instans.  

Ombudet er usikker på om dette er tilstrekkelig med mindre det følges opp om forholdene endrer 

seg. Erfaringer vi har fra undersøkelsen, viser at det er utfordringer med rettssikkerheten for en del 

av befolkningen i Oslo. Mange av disse er barnefamilier og sakene handler om grunnleggende 

livsopphold.  

 

Tilgjengelighet til skriftlig og muntlig informasjon 
Vedtak kan fremstå som en byråkratisk øvelse der behovet for at det formelle er i orden, er viktigere 

enn at mottakeres forstår det som står der. Ikke sjelden tar personer kontakt med Ombudet for å få 

forklart innholdet i et vedtak. Dette er selvfølgelig et enda større problem for personer med 

mangelfulle norskkunnskaper. Det er derfor svært positivt at det det nå jobbes med klart språk i 

malene. 

Vi minner igjen om plikten for ansatte til å bruke tolk dersom det er grunn til å tro at dette er 

nødvendig for at partene i en samtale skal forstå hverandre. 

 

Kommunens normer for økonomisk sosialhjelp er godt gjemt 
Ombudet får med jevne mellomrom henvendelser fra personer som lurer på hvordan økonomisk 

sosialhjelp beregnes. De fleste som spør har ingen eller lav inntekt, og lurer på om de har rett til 

sosialhjelp. Andre har fått innvilget støtte, men lurer på om beløpet er riktig.  

Informasjon om satsene er ikke tilgjengelig på kommunens nettsider.  

Vi har tidligere henvendt oss til byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og bedt om 

at satsene publiseres på Oslo kommunes nettsider om sosialhjelp. Så langt har ikke byrådsavdelingen 

vist vilje til å gjøre dette. De har heller ikke gitt oss en tilfredsstillende begrunnelse på hvorfor.  

Kommunens satser for sosialstønad er veiledende, og NAV-kontorene skal alltid gjøre individuelle 

vurderinger. I praksis fungerer satsene som en standard for hvorvidt man har rett på støtte, og hva 

man får innvilget.   

Kommunikasjonsstrategien for Oslo kommune sier at innbyggernes behov skal ligge til grunn for 

utvikling av informasjon og etablering av kommunikasjonstiltak. Videre at innbyggerne enkelt skal 
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kunne finne relevant informasjon. Hvordan stemmer manglende publisering på nettsiden overens 

med byrådets ambisjon om åpenhet?  

Normene for økonomisk sosialhjelp er i dag å finne på Ombudets nettsider. De bør også være å finne 

på hjemmesidene til Oslo kommune. 

 

Kommunale boliger - noen må flytte ut hvis andre skal flytte inn – krav til 
BOPLAN bør styrkes 
 

 

Boligmarkedet i Oslo er krevende. Etterspørselen etter kommunale boliger er større enn tilbudet. Når 

det er flere søkere til kommunal bolig enn antall boliger, bør regelverket sikre de mest 

hjelpetrengende. I dag er det viktigste inngangsvilkåret at søkeren "ikke selv greier å skaffe egnet 

bolig". Dette er et vilkår som er vanskelig å avgrense. Hvordan det skal forstås er heller ikke nærmere 

bestemt i instruksen fra byrådet. Det er derfor i stor grad opp til bydelen å avgjøre hvem som er i 

målgruppen. Dette er et rettssikkerhetsproblem. 

Et vedtak om bolig er imidlertid ikke nok. Ofte må søkeren vente i lenge før en kommunal bolig 

tildeles. Ventetiden kan være opp mot et halvt år. Hvis ventetiden er for lang kan man risikere å få 

avslag selv om vilkårene er oppfylt – det blir foretatt en prioritering mellom kvalifiserte søkere. Hvis 

man ikke når opp i prioriteringen, settes man inn i en kø for de uprioriterte. På det kommunale 

boligfeltet betyr det å ha rett, ikke nødvendigvis å få rett.  

Dersom nye søkere som oppfyller grunnvilkårene skal få tildelt en bolig, forutsetter dette en viss 

gjennomstrømning av leietakere. En ny vurdering av grunnvilkårene skjer derfor hver gang det søkes 

om å få forlenget en leiekontrakt av kommunal bolig. Å få avslag på forlengelse kan være dramatisk 

for den enkelte. Dette gjelder særlig hvis leieforholdet har vart lenge, og et nytt boalternativ ikke har 

blitt etablert.  

I forskriften står det at alle som får vedtak om kommunal bolig skal få tilbud om en boplan. Dette 

erfarer vi brukes i liten grad. En boplan skal definere langsiktige mål for leietakerens bosituasjon. 

Målet kan være at leietakeren skal bli i stand til å kjøpe eller leie bolig på det private markedet. En 

vei mot målet skal også utarbeides. Ofte blir informasjon om boplan kun gitt som et tilbud i 

tildelingsvedtaket. Det er ingen plikt å takke ja til slik plan, og bydelen har ingen plikt til å utarbeide 

en. En mer aktiv bruk av dette virkemiddelet vil øke bevisstheten om at kommunale boliger ikke er en 

endelig løsning på bosituasjonen for den enkelte.  

En omtalt enkeltsak på begynnelsen av 2021 skapte engasjement. Det er bra. Dette gjelder særlig 

hvis engasjementet benyttes til å gjennomgå og forbedre det regelverket som danner grunnlaget for 

beslutninger og vedtak. At leietakere av kommunale boliger må flytte mot sin vilje, er ingen ny 

problemstilling. Ombudet oppfordrer byens politikere til å nå se nærmere på dagens regelverk for 

tildeling av kommunale boliger. Ombudet foreslår at utarbeidelse av boplan gjøres obligatorisk for 

nye leietakere av kommunal bolig. 
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Tilbud til rusavhengige 
 

Tilbudet til rusavhengige ble sterkt preget av Covid-19. Tilbud ble stengt ned, innholdet i tilbud ble 

begrenset og begrunnelsen bak de ulike beslutningene vakte ikke alltid forståelse. 

Brukerrommet – sprøyterommet i Oslo stengt store deler av 2020 

Oslo kommune stengte sprøyterommet. Et tilbud til rusbrukere med tung avhengighet, svært dårlig 

helse og med stor risiko ved smitte av korona. Kommunen mente driften ikke kunne opprettholdes i 

tråd med nasjonale smittevernregler. Samtidig har Helsedirektoratet anbefalt at lavterskeltilbud som 

kan hindre smitte blant rusavhengige ikke bør stenges.  

Sprøyterommet har vanligvis flere hundre brukere i uka, og det er ingen grunn til å tro at behovet er 

mindre nå enn før koronautbruddet, heller tvert imot.  Det er uheldig at oppgavene som vanligvis 

ivaretas av sprøyterommet nå kun delvis er dekket opp av andre tjenester. Ansatte ved 

sprøyterommet har en unik kompetanse, og den må brukes til brukernes beste.  

Ombudet er kritisk til at Oslo kommune ikke fant andre alternativer enn stenging.  

 

Møte med pasienter og ansatte i TSB på OUS om reduksjoner i tilbudet 
Ombudet ble kontaktet av både pasienter og ledelse ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, 

avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, seksjon voksen, om vanskelige forhold for pasienter og 

ansatte som følge av tiltak i forbindelse med Covid-19. Vi deltok i møter med avdelingen, 

pasientrepresentanter og brukerrådsrepresentanter hvor pasientene fortalte at de ikke fikk 

permisjoner og at aktiviteter var stoppet opp som følge av smitteverntiltak, samtidig som de hadde 

felles oppholdsrom og toalett. Pasientene følte seg innesperret og opplevde at de ikke fikk rasjonelle 

forklaringer på tiltakene. Avdelingens ledelse opplyste at de måtte følge smitteregimet til sykehuset 

og at de opplevde dette som krevende. Samtidig innrømmet ledelsen at de kunne vært bedre på 

informasjon. Ombudet opplevde møtene som svært gode og at de bidro til bedre dialog og forståelse 

mellom pasientene og ansatte. Her fikk både pasientene og de ansatte anledning til å beskrive 

hvordan de opplevde situasjonen og dette ga både pasientene og de ansatte bedre mulighet til å 

forstå hverandres situasjon. I ettertid fikk vi tilbakemeldinger fra både pasientene og avdelingens 

ledelse på at møtene hadde vært nyttige.  

 

Gir brudd på husordensregler i enhver situasjon grunnlag for å skrive ut en 
pasient? 
Pasienter ved en helsetjeneste for pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser ble bedt om å 

skrive under på en advarsel om utskrivning, etter brudd på husordensregler. I advarselen sto det at 

pasienten kunne bli skrevet ut ved nytt brudd på husordensreglene.  

Ombudet stilte spørsmål ved praksisen – er dette en praksis i samsvar med pasienters rett til 

nødvendige og forsvarlige helsetjenester? Er praksisen egent til å skape forvirring rundt 

pasientrettigheter, slik som klageadgang på utskrivning? Hvordan blir pasientens interesser ivaretatt 

når vedkommende blir bedt om å signere en advarsel, særlig når pasienten er uenig i de faktiske 

forholdene som ligger til grunn for advarselen? 

I en enkelt sak ble dette berørt av Fylkesmannen som uttalte: "Fylkesmannen understreker at en 

pasients rett til helse- og omsorgstjenester ikke faller bort selv om vedkommende bryter 
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husholdningsregler, boavtaler og lignende." Og videre: "… brudd på husholdningsregler gir ikke i 

seg selv gir institusjonen adgang til å skrive en pasient ut fra en institusjon."  

At pasienten har skrevet under på en advarsel om utskrivelse, var ikke tema i FM sin endelige 

avgjørelse. Det prinsipielle rundt dette spørsmålet må derfor utledes av den midlertidige avgjørelsen. 

Det sentrale er, etter Ombudets mening, at brudd på husholdningsregler ikke i seg selv gir 

institusjonen adgang til å skrive ut pasienten. Dette må også gjelde selv om pasienten har skrevet 

under på en advarsel. Både avgjørelsen om utskrivelse og det pasienten skrives ut til må være 

forsvarlig, og forsvarligheten må bygge på helse- og omsorgsfaglige vurderinger. 

 

Pasient- og brukerombudenes høringsuttalelse til «Oppfølging etter 
rusmiddeloverdose», som er et kapittel i «Pakkeforløp TSB». 
Personer med rusavhengighet har ofte en vanskelig økonomisk situasjon og flere helseutfordringer. 

Ombudene erfarer at noen personer med rusavhengighet har vanskeligheter med å få helsetjenester 

grunnet ubetalt egenandel fra tidligere kontakt med helsetjenesten. Vi erfarer også at pasienter i 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR) får krav om oppmøte på poliklinikken og at de må betale 

egenandel for dette. Noen får store inkassokrav grunn av manglende betaling av egenandeler og 

dette kan medføre at man kvier seg for å be om helsehjelp. Ombudene har over tid vært opptatt av 

denne problemstillingen. Ombudene i Rogaland, Hedmark og Oppland samt Oslo og Akershus mener 

at det bør organiseres et system som gjør at personer med alvorlig rusavhengighet skal fritas for 

betaling av egenandel ved helsetjenester. Alle ombudene støtter forslaget om at det ikke skal betales 

for egenandel når man mottar helsehjelp i forbindelse med rusmiddeloverdose. 

Koordinerende enhet i kommunen skal få melding fra spesialisthelsetjenesten om gjennomgått 

rusmiddeloverdose. Dette bør medføre oppfølging fra kommunen og tilbud om IP. Ombudene erfarer 

at svært få av pasientene med rusavhengighet har IP. Tall fra Oslo kommune viser at det kun er 11% 

av rusavhengige i Oslo som har dette. Vi erfarer at det i liten grad tas initiativ til IP. Vi har fått 

tilbakemelding om at manglende kompetanse, uenighet i om hvem som har ansvar, manglende 

elektroniske systemer og manglende motivasjon fra pasientene er årsaken. Vi mener at dette 

arbeidet i kommunene må styrkes.  

Flertallet av overdoser i Norge i dag skyldes andre opioider enn heroin, blant annet sterke 

smertestillende medisiner som er forskrevet av lege. Antallet personer som fikk forskrevet 

oksykodon minst en gang økte fra 15.000 i 2008 til 53.000 personer i 2018. Det har vært mye bra 

arbeid med forebygging av overdose i Norge og vi har en overdosestrategi som har bidratt til dette. 

Ombudene mener at det nå bør fokuseres mer på legene både i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten og hvordan de arbeider med pasientgruppen. Vi erfarer at en del pasienter 

med komplisert smerteproblematikk kan få utskrevet store doser av sterke smertestillende over lang 

tid og at det kan være vanskelig å trappe ned pasientene eller gi dem annet tilbud.  

Personer med minoritetsbakgrunn benytter seg i mindre grad av hjelpeapparatet. Undersøkelser 

viser at dette skyldes tabu og skam. Det må tas hensyn til dette i oppfølgingen av denne 

pasientgruppen, og tolk må benyttes ved behov. 
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Kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

Vi blir stadig flere eldre, vi lever lengre med flere sykdommer, vi skal være kortere tid på sykehus og 

vi skal motta mer hjelp i kommunen. Målet er at vi alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Det 

forutsetter gode, trygge tjenester når helsa svikter, noe som igjen forutsetter tilstrekkelig ansatte 

med rett kompetanse.  

Omsorgstrappen er et begrep som ble innført for å visualisere kommunens ansvar for å tilby 

tjenester på individuelt tilpasset nivå. Henvendelser til Ombudet synliggjør uenighet mellom legen på 

sykehus, i helsehusene, fastlegen og ansatte i kommuner og bydeler om hva som er rett nivå. 

Innbyggere med hjelpebehov får spørsmålet: Hva er viktig for deg, men det er ikke nødvendigvis slik 

at svaret ses igjen i det tilbudet de får. 

Statsforvalteren skal representere en rettesnor - et utenfrablikk, i saker med uenighet mellom 

tjenesteyter og tjenestemottaker. 

Ombudet har innhentet statistikk for perioden 1.1.2020 – 23.2.2021 hos Statsforvalteren i Oslo og 

Viken for å se nærmere på hvordan dette tilsynsblikket vurderer praksis.  

Av 135 rettighetsaker innen helse og omsorg fra bydelene i Oslo ble 31% stadfestet, 13 % endret helt 

eller delvis og 56 % opphevet og sendt tilbake for ny behandling. 

Av 133 saker fra kommunene i tidligere Akershus ble 69 % stadfestet, 5 % endret helt eller delvis og 

26 % opphevet og sendt tilbake til ny behandling. 

Tallene forsterker en bekymring Ombudet også i tidligere år har rapport til Bystyret i Oslo. Det er 

grunn til å tro at nivåene i omsorgstrappen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn individuelle hensyn. 

Det er viktig å være oppmerksom på at når saker sendes tilbake til ny vurdering, resulterer dette i at 

den totale saksbehandlingstiden blir svært lang. 

 

Henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester i Oslo og Akershus i 2018 - 2020 

 

 2018  2019  2020 Oslo Akershus 

Fastlegene 571 608 706 432 243 

Heldøgns boform 449 425 428 301 127 

Hjemmesykepleie 179 174 199 136 61 

Praktisk bistand 77 40 43 37 33 

Barnebolig/omsorgsbolig 82 70 78 2 1 

Avlastning/støttekontakt 67 69 63 33 30 

Legevakt 65 54 72 34 31 

Brukerstyrt personlig assistent 54 37 66 35 31 

Omsorgsstønad 27 32 34 18 16 

Fengselshelsetjeneste 6 33 12 4 3 

Tannhelse   11 6 5 
 

Andre helse- og omsorgstjenester 395 339  301 47 

Sum 1879 1895 2052 1339 628 
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Fastlegeordningen – ytre og indre utfordringer 
Ombudet mottok i året som gikk 706 henvendelser knyttet til fastlegeordningen. Som tidligere 

omhandlet de fleste henvendelsene kvalitet, kontinuitet og tilgjengelighet. De fleste er enige om at vi 

trenger flere fastleger, men ordningen har også andre utfordringer. Resultatene av pilotene med 

primærhelseteam, med sykepleier eller annet helsepersonell tilknyttet fastlegekontoret, vil være av 

stor interesse. Ansatte med administrativt ansvar frigjør tid til mer pasientrettet arbeid for legene. 

Finansieringsordninger må understøtte en slik utvikling.  

For å sikre mer effektive og kvalitativt bedre behandlingsforløp må samhandlingen mellom 

fastlegene, sykehusene og hjemmetjenesten styrkes.  

Videokonsultasjoner i direkte pasientkontakt har økt under pandemien, men vi vet mindre om 

bruken i trekantsamtaler med andre deler av kommunen eller med spesialisthelsetjenesten.       

I tillegg må arbeidet med økt kvalitet på henvisninger videreføres. Kommunene må ta et større 

ansvar for å følge opp arbeidet som skjer i fastlegeordningen. Ikke overfor den enkelte pasient, men i 

oppfølgingen av fastlegeforskriften og annet kvalitetsarbeid. 

Ombudet blir fortsatt jevnlig kontaktet av pasienter som reagerer på at de må betale et gebyr på seks 

kroner per melding når de skal kommunisere med legekontoret via SMS, som oftest når de bestiller 

time til konsultasjon. Dette er har Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helfo flere 

ganger slått fast at ikke er lov.  

Ombudet ønsker å vise til et eksempel på hvordan en bydel følger opp saken med fastleger som 

benytter SMS gebyr. Bydelen har sendt brev til aktuelle fastlegekontorer i bydelen og påpekt at 

praksisen med at pasientene betaler for disse SMS er ulovlig. De informerer samtidig om at det finnes 

andre løsninger som ikke belaster pasientene økonomisk.  

Bydelen har bedt om en redegjørelse for planer for å gå over til et alternativt system uten oppkreving 

av gebyr, samtidig som de opprettholder kravet om tilgjengelighet. Bydelen har videre orientert om 

at det kan bli aktuelt med bruk av de sanksjonsmuligheter som forskrift og rammeavtale hjemler 

dersom det ikke legges frem tilfredsstillende planer og fremdrift. Ombudet mener bydelen på en god 

måte har tatt et ansvar for pasientens rettigheter og viser til at de kan bruke sanksjonsmuligheter 

hvis fastlegekontorene ikke følger rett praksis.  

Når det gjelder egenbetaling for timebestilling for SMS, sender vi jevnlig henvendelser til legekontor 

om dette, og da med kopi til bydels- eller kommuneoverlege. Også her har vi fått tilbakemelding om 

at legen mener det er urettferdig at de skal dekke denne utgiften. Vi viser i våre henvendelser til 

Helsedirektoratets uttalelse der det blant annet står at: Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og 

avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra 

det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per SMS eller via internett, og 

pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige. 

Helsedirektoratets vurdering er at det ikke er lov å kreve inn denne typen ekstra egenbetaling fra 

pasientene. 

 

Hvor langt strekker kommunens ansvar for fastlegeordningen seg? 
I 2020 hadde vi en sak der en fastlege brått sluttet å besvare henvendelser fra sine pasienter. Heller 

ikke bydelsoverlegen kom i kontakt med legen. Pasientene fikk hverken innfridd sin rett til vurdering, 

konsultasjon eller behandling hos denne legen. Bydelen iverksatte tiltak slik at pasientene fikk tilgang 

til allmennlege, men problemet var ikke løst med det. Ingen fikk tilgang til pasientenes journaler. 

Legen besvarte ikke henvendelser fra noen. Ombudet fikk informasjon fra bydelen om at de ville 
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kunne få tilgang til journalene, men de måtte da betale selskapet som var ansvarlig for datasystemet 

til legen rundt 80.000 kroner. Det var ikke bydelen villig til, uten at de var sikret å få dette beløpet 

refundert fra fastlegen, som de mente var ansvarlige for å frivillig og uten kostnad å gi fra seg 

journalene. Det tok flere måneder før saken løste seg. De skadelidende her ble pasientene. 

Pasientjournalene inneholdt informasjon av stor viktighet både for oppfølging av sykdommer og 

avklaringer hos NAV. Også Statsforvalteren og Statens helsetilsyn var involvert i saken, uten å finne 

virkemidler som kunne løse saken raskere. 

Ombudet mener kommunen bør ha et ansvar for å få på plass en løsning der de etter kort tid får 

tilgang til pasientjournalene der en lege av en eller annen grunn ikke lengre er tilgjengelig eller uten 

grunn nekter å innfri pasientens rett til å få utlevert en utskrift av sin journal. 

 

Hvor ble det av tillitsreformen i hjemmetjenesten Oslo? 
Etter kommunevalget i 2015 tok Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk venstreparti 

over byrådet i Oslo kommune. I byrådserklæringen skriver de om organisering av kommunen. "Tillit 

ligger til grunn for byrådets styring av Oslo kommune". For byrådet handler økt tillit om overføring av 

faglig myndighet og ansvar, tilstrekkelig bemanning, åpenhet, dialog kompetansehevingstiltak og 

forankring".  

Hjemmetjenesten skulle også endres. Den skulle i økende grad baseres på tillit og medvirkning. 

«Situasjonen i hjemmetjenesten i Oslo krever endringer. Faglige vurderinger og samarbeid mellom 

ansatte og de som mottar tjenester har kommet i bakgrunnen, byråkrati, stoppeklokker og for lite 

helhetlig omsorg er blitt normen. Stoppeklokkene skal fjernes og erstattes av en tillitsreform med 

behovsprøvde omsorgsplaner, der den som trenger tjenesten og de ansatte utformer tilbudet 

sammen.» 

Et pilotprosjekt i fire bydeler ble gjennomført fra 2017-2018. Flere bydeler startet sin tillitsreform 

parallelt med prosjektet med bakgrunn i Byrådssak 1055/17. For å høre om tillit er et "bærende 

prinsipp i styring og ledelse" gjorde Ombudet nylig en muntlig henvendelse til syv bydeler for å høre 

status (Frogner, Grorud, Ullern, Vestre Aker, Gamle Oslo, Stovner og Sagene). Vi kontaktet 

kommunens sentabord, og ønsket å bli satt over til utøvende sykepleiere i hjemmetjenesten. De som 

arbeidet nærmest den hjemmeboende hadde i liten grad hørt om Tillitsmodellen. Ved direkte 

spørsmål som Har du hørt om Tillitsmodellen? fikk vi svar som Nei, den har ikke vi, og Ja, har hørt om 

den, men er ikke kjent med den og Tør ikke svare ja eller nei. Flere ønsket ikke å svare på Ombudets 

spørsmål. I en bydel hvor utøvende sykepleier svarte er ikke kjent med den svarte lederen Ombudet 

ble satt over til at Tillitsmodellen var iverksatt.  

Med tillitsmodellen er det et mål at brukerne skal få mer innflytelse på hva de vil ha hjelp til og når. 

Spørsmålet Hva er viktig for deg skal være styrende. Tillitsmodellen har i liten grad medført økte 

økonomiske rammer til hjemmetjenesten. Spørsmålet Ombudet stiller er om det da er mulig å vedta 

tillit, når helsepersonell i byens hjemmesykepleie må vurdere fru Kristensen sitt økte behov for hjelp 

(for å bli boende hjemme) opp mot herr Hansen sitt vedtak.  

Overordnet standard for tjenester i hjemmet har som mål å skape et mer likeverdig tilbud uavhengig 

av hvor du bor i byen. I eksempel på vedtak hjemmesykepleie står det: "Du vil få oppfølging og 

bistand til medisinhåndtering, personlig pleie og ernæring med besøk hver morgen og kveld. 

Hjemmesykepleien vil sammen med deg avtale nærmere om tjenestens innhold og tidspunkt" 

(Overordnet standard for tjenester i hjemmet). Vi har eksempler på at personer som har 

ernæringsvedtak får maten plassert utenfor døren til sitt hjem. Om maten blir spist er ikke 

dokumentert.  
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I et intervju i  Fagbladet setter Eric Brugman, avdelingsdirektør i Østensjø bydel ord på det vi har hørt 

flere si.– Vi ønsker at de som kjenner pasientene best, skal bruke sin faglige kompetanse til på å 

prioritere. Men det finnes så mange gode grunner til å gi mer, ikke mindre, og det er den største 

utfordringen. Det som ikke kom så tydelig fram i politikernes taler om tillitsreformen, er at alt må 

skje innenfor økonomiske rammer. – Hvis en sykepleier spiller inn at «fru Hansen» må få mer tid fordi 

hun har det vanskelig nå, da må vi kutte ned på tilbudet til en annen bruker.  

Det ansvaret ligger nå i langt større grad på den enkelte i hjemmetjenesten. Det kan være et stort 

ansvar og en belastning for den enkelte når behovet er større enn tilbudet, det kan også seg utslag i 

redusert likebehandling som følge av mindre objektivitet. 

I den gamle organiseringen var det færre som fattet vedtak. De hadde mer avstand til den enkelte 

mottaker. Det hadde to sider; det kunne gi mindre kjennskap til den enkelte, det kunne også gjøre 

avgjørelsene mer objektive. Når vedtakskompetansen flyttes nærmere brukene og til flere ansatte, er 

det et spørsmål om saksbehandlingskompetansen er sikret.  

 

Brukerstyrt personlig assistanse 
Det er fortsatt mange som tar kontakt med oss med problemstillinger knyttet til tildeling og 

organisering av BPA. En av de største utfordringene slik vi ser det, er de store ulikhetene i tildeling og 

utmåling av antall timer avhengig av hvilken kommune eller bydel søker bor i. Selv om den 

kommunale selvråderetten står sterkt, burde det ikke være slik at det ved søknad om BPA er 

avgjørende hvilken side av kommune- eller bydelsgrensen du bor på. Vi ser at det kan være 

utfordrende å samkjøre regelverk knyttet til omsorgstjenester og regelverk knyttet til likestilling i et 

og samme vedtak, men her tenker vi en god, samkjørt opplæring av de som fatter disse vedtakene vil 

være viktig. Det er nedsatt et BPA-utvalg som skal se på hvordan BPA-ordningen fungerer i dag og 

hvordan den burde fungere og vi ser frem til at de kommer med sin rapport.  

Det er likevel flere ting kommuner og bydeler kan bli bedre på, ikke minst selve kartleggingsbiten. 

Også her har vi sett mange saker der kommunen ikke har hjulpet søker med å sette opp gode 

døgnhjul, der hjelpebehov kommer frem. Blant de sakene som har blitt sendt over til Fylkesmannen 

har vi sett alt for mange saker som blir sendt tilbake fordi vedtaket er ugyldig, ettersom 

saksbehandler ikke har sørget for å innhente nok informasjon før vedtaket ble fattet. 

Ombudet vil også anbefale at kommunene setter av tid til å gå gjennom omgjøringssakene fra 

tilsynsmyndighetene. På lik linje med saker knyttet til pårørendestøtte, er omgjøringsprosenten stor, 

i 2019 var den på 39 %. Det gjelder både det å få hjelpen organisert som BPA og omfanget av 

tjenesten. For å fatte mer korrekte og like vedtak bør omgjøringsvedtak i klageorganet fungere som 

en rettesnor, både i og utenfor den aktuelle kommunen/bydelen. Mange håpet og noen trodde at 

rettighetsfestingen av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse skulle styrke denne delen av 

befolkningen sine rettigheter. Svaret er nei. 

 
Helsehus i Oslo kommune 
Ombudet har i 2020 hatt møter med de fire helsehusene, og en av to trygghetsavdelinger i Oslo 

kommune. Ombudet ønsket å bli bedre kjent med de ulike helsehus- og trygghetsavdelinger i Oslo 

kommune, og utfordringer de ser for sitt tilbud til innbyggerne i Oslo. Informere kommunens ledelse 

og politikere om våre erfaringer og øke tjenesteapparatets kunnskap om Pasient- og brukerombudet, 

Sosial- og eldreombudet. Du kan lese rapporten her, eller kontakte oss så kan du få den tilsendt. 
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Ombudets forslag til forbedringer etter samtaler med ansatte på helsehusene og erfaringer fra 

brukere og pårørende som har erfaring fra helsehus 

Samhandlingen mellom helseforetakene, bydelene og helsehusene må styrkes. Ombudet mener det 

bør vurderes om helsehusene bør ha en plass i de nye Helsefelleskapene for å sikre bedre 

samhandling og bedre behandlingsforløp for pasientene. 

Kravet til kompetanse er stort og økende. Kommunen må sikre planer for nødvendig 

kompetanseheving i helsehusene i tråd med nye arbeidsoppgaver. 

Kommunen må sikre at pasienter med behov for spesialplasser får dette. Kompetanse og pasientens 

behov må avgjøre behandlingssted, ikke bydelens økonomi. 

Også rusavhengige blir stadig eldre. Det må lages en forpliktende avtale mellom Sykehjemsetaten og 

Velferdsetaten som omhandler hvor eldre syke pasienter som tidvis bruker illegale stoffer skal bo når 

de får behov for heltids omsorg og pleie. 

Det er viktig at brukerundersøkelser gir reell merverdi. Ombudet etterlyser en evaluering av hva de 

gir av informasjon i dag, og om det finnes andre supplerende eller alternative arbeidsformer for å 

avdekke forhold som kan bli bedre. Dette gjelder ikke bare brukerundersøkelser i helsehusene. 

Sykehjemsetaten har et felles kvalitetsutvalg for både helsehus og langtidshjem. Ombudet mener det 

bør vurderes om det kan opprettes et eget kvalitetsutvalg for helsehusene, som har helt andre 

arbeidsoppgaver enn langtidshjemmene. 

Tilbakemeldingene fra helsehusene er at dagens ordning for bydelens kjøp ikke er den beste. For å 

sikre forutsigbar og forsvarlig drift bør ordningen evalueres. Erfaringer fra henvendelser til Ombudet 

støtter dette, som denne saken er et eksempel på:  

Ved ankomst til avdeling lindrende enhet, blir datter informert først av ansvarlig sykepleier, og 

deretter av ansvarlig lege, om at det er sendt melding om alvorlig avvik rettet mot Bydel. Det 

refereres til at avdeling for rehabilitering har fått oppgitt av Bydel X at lindrende enhet har vært full, 

og at ingen ledige plasser tilgjengelig. Dette medfører ikke riktighet. Ved pasientens ankomst er 9 

plasser ledige. Både sykepleier og lege oppfordrer datteren til å ta kontakt med Pasient- og 

brukerombudet. Saken er nå sendt Statsforvalteren. 

Eksempelet kan være et resultat av finansieringsordningene i Oslo. Det kan også være en illustrasjon 

på ulikheter i faglig kompetanse og skjønn. Ingen av delene til pasientens fordel. 

Avlastningsopphold må flyttes til langtidshjem, hvor det er tilrettelagt for aktivitet og omsorg, ikke 

rehabilitering. 

Helsehusene må ikke brukes til langvarige opphold for pasienter som skal på langtidshjem. 

 
Hva skjer når pasienter med vedtak på helsehjelp ikke åpner døra? 
Spørsmål om samtykkekompetanse er krevende. At  noen ikke ønsker å ta i mot hjelp som kan bedre 

dere helse- og livssituasjon kan være vanskelig å akseptere. Det kan også aksepteres for lett: 

En flerårig LAR pasient med vedtak på utdeling av metadon fra hjemmetjenesten hver morgen sluttet 

etter mange år gradvis å åpne døra når de kom. Etter et kortvarig opphold på Gatehospitalet og 

hjemme hos familie, opplevde hjemmetjenesten over tre dager ikke kontakt. Etter 4 dager ble 

pårørende kontaktet, og bydelen gikk inn i leiligheten. Der fant de mannen død. 
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Ombudet hjalp etterlatte med en klage. Bydelen svarte kort at prosedyren i slike tilfeller var å forsøke 

og oppnå kontakt ved å ringe og undersøke i journalen om det er nevnt noe som kan begrunne at 

vedkommende ikke ville åpne. De skulle også kontakte vaktansvarlig og avklare hva man skulle gjøre 

videre. I mannens journal er det kun skrevet at de ikke oppnådde kontakt med han de aktuelle 

dagene. Det kom heller ikke frem om de andre prosedyrene ble fulgt i svaret til Ombudet.  

Statsforvalteren kom til at det var brudd på helselovgivningen, herunder manglende oppfølging av 

pasienten ved at rutinene for oppfølging ikke ble fulgt da de ikke oppnådde kontakt med han. Videre 

at det var mangelfull journalføring. Det er pekt på at det er et ledelsesansvar å følge opp at de 

ansatte har rutiner, systemer og mulighet til å overholde sin journalføringsplikt, men at denne saken 

antyder at dette ikke har blitt fulgt godt nok opp.  

 

Mangelfullt tilbud om rehabilitering 
Allerede før Covid-19 hørte ombudene om store forskjeller i tilbudet i kommunene - lang ventetid og 

for få fysioterapeuter og ergoterapeuter. Pasienter fortalte at de har gått glipp av sitt potensiale fordi 

ventetiden var for lang. Når vi nå også vet at fysioterapeuter og ergoterapeuter i enkelte kommuner 

ble omdisponert til andre stillinger, er det urovekkende. For de pasientene som har vært smittet og 

blitt alvorlig syke, er det behov for å komme raskt i gang med rehabilitering. 

Det er ikke nytt at rehabilitering er mangelvare og at mulighetene er ukjente for mange. At 

rehabiliteringstilbudet i kommunene varierer skrev Pasient- og brukerombudene i felles årsmelding 

2019, "Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene". Pasienter som var 

innvilget rehabilitering fortalte at dette er noe de selv hadde etterspurt. Det kom ikke som et tilbud.  

Helsedirektoratet har nedsatt et utvalg som skal se på oppfølging av de som sliter med senvirkninger 

etter Covid-19. Det skulle være ferdig til nyttår. For mange er det for sent. Det er heller ikke slik at 

retningslinjer i seg selv gir nødvendig helsehjelp.  
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Spesialisthelsetjenesten 
 

Henvendelser om spesialisthelsetjenesten i 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Oslo universitetssykehus 622 680 714 

Lovisenberg Diakonale sykehus 89 100 89 

Diakonhjemmet sykehus 78 92 72 

Akershus universitetssykehus 432 445 409 

Vestre Viken 120 165 128 

Sunnaas sykehus 6 18 7 

Privat helsetjenesten med avtale 245 268 101 

Andre helseforetak   195 

Sum 1603 1768 1708 

 

 

Henvendelsene fordeler seg på følgende spesialiteter: 

 

 2020 

Psykisk helse 458 

Kirurgi 287 

Indremedisin 178 

TSB 131 

Fødsel/kvinne 128 

Nevrologi 110 

Onkologi 52 

Annet  

SUM 1708 

 

TSB = tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kommenteres under overskriften Tilbud til rusavhengige 

Fødsel/kvinne = fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Onkologi – flere saker som omhandler kreft sorteres under andre spesialiteter, så antallet gir ikke et 

godt bilde. 

 
Psykisk helse 
I 2020 var mange av henvendelsene om psykisk helse knyttet til endringer i behandlingstilbudet som 

følge av Covid-19.  

Og fortsatt er avslag på behandlingstilbud et gjennomgående tema. Pasientene fortviler. Kommunen 

sier de ikke har flere tilbud å komme med, fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten som viser 

tilbake til kommunen. Dette er et viktig område for de nye Helsefelleskapene. 

Også tvang går igjen i henvendelsene – både for mye og for lite bruk. Kravet for bruk av tvang innen 

psykisk helsevern ble ytterliggere innstrammet fra 1. september 2017. Manglende 

samtykkekompetanse ble et av hovedkriteriene for at tvang kan utøves overfor pasienter. Hvis 
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pasienten ikke er vurdert til å være samtykkekompetent og motsetter seg behandling, kan 

behandling bare gis med bakgrunn i tvang. 

Ikke sjelden hører vi at pasienten blir utskrevet dagen etterpå etter å ha fått akutt medisinsk 

behandling og blitt vurdert til å være samtykkekompetent og at det ikke er grunnlag for bruk av 

tvang.  Pårørende fortviler over at pasienter med behandlingsbehov blir utskrevet for raskt. 

Spørsmålet er hvordan kan man komme i posisjon til å hjelpe alvorlig syke pasienter med 

samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelp? Det er lov å ta dårlige valg, men det kan være 

vanskelig å se at pasienter eller noen man er pårørende velger bort behandling en selv mener er 

fornuftig. Problematikken er vanskelig og har ingen enkle løsninger.  

 

Fødselshjelp 
Tilbudet til fødende har vært et tema både i media og i henvendelsene til Ombudets kontor. Så 

mange tok kontakt at vi møtte ledelsen, kvalitetsrådgivere og en brukerrepresentant på 

Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus. Der ble det uttrykt forståelse for de forhold Ombudet 

tok opp; fravær av partner, lite ammehjelp og generelt for liten bistand fra ansatte.   

Klinikkleder forteller at de hadde møte med Oslo kommune i starten av pandemien for å etablere et 

samarbeid med helsestasjonene i bydelene, men at kommunen ikke hadde kapasitet i tillegg til at 

mange jordmødre har blitt trukket ut til smittearbeid. Når jordmødrene på sykehuset fikk flere 

oppgaver som følge av smittevernrutiner og i tillegg mistet tilstedeværelsen og hjelpen fra fedrene, 

så hadde dette konsekvenser for fødekvinnene. Mange kvinner hadde også fått mindre oppfølging i 

for- og etterkant av fødselen fra bydelen de bor i. Klinikkleder forteller at de har et pågående 

prosjekt om tidlig hjemreise fra sykehuset, og at det da er viktig at kvinnene blir fulgt opp hjemme. 

Klinikkleder forteller at det nylig hadde vært gjort en gjennomgang av jordmortjenesten, som viste at 

fødepopulasjonen har endret seg, ved at flere kvinner er eldre når de får sitt første barn. Eldre 

fødende medfører mer komplikasjoner, noe som innebærer mer jobb med hver fødekvinne for 

jordmødrene, selv om fødetallene går ned. De må også planlegge for å dekke opp som følge av 

konsekvensene av endringene i bioteknologiloven. 

I etterkant av møtet har særlig partners tilstedeværelse vært et tema. Dette ser nå ut til å nærme seg 

en bedre løsning, blant annet ved bruk av hurtigtester, noe som også har vært foreslått fra Ombudet. 

Vi har i tillegg uttalt at dersom den fødende behandles som frisk, er det vel grunn til å gjøre det 

samme med partneren som i alle hovedsak deler hus og seng med den fødende. 
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Sykehusodontologi - et tilbud ved blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus  
Ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo har man siden 2006 drevet en sykehustannklinikk som gir 

et tilbud til pasienter med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. Fra 2014 har sykehuset vært 

del av ordningen «Forsøksordning med orale helsetjenester i sykehus», sammen med Oslo 

universitetssykehus. Denne ordningen har medført at sykehuset også kan gi et tilbud om 

tannhelsetjenester til somatisk syke pasienter som har behov for slike tjenester i sykehus 

Tilbudet har vært svært godt mottatt av både pasienter og annet personell i sykehuset.  En lege i 

medisinsk klinikk skriver i en tilbakemelding til sykehustannklinikken: 

«For oss er det nyttig å kunne henvise pasienter ved behov fra sengepost. Vi får inn mange med 

elendig tannstatus, med behov for rask vurdering og evt. sanering. Det er en grunn til at disse 

pasientene ikke har gått til tannlege på mange år, og det fungerer erfaringsmessig dårlig å be dem 

om å ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten i kommunen.» 

Følgende sak illustrerer dette: 

En eldre pasient ble henvist til sykehustannklinikken fra en bolig for eldre med psykisk sykdom på 

grunn av svært redusert munnhelse, noe som medførte redusert matinntak og underernæring.  

Pasienten nektet å la seg behandle, og det var tvil om vedkommende var samtykkekompetent. Det 

ble innkalt til et tverrfaglig møte med pårørende, fastlege, psykiatrisk sykepleier og sykehustannlege 

og det ble fattet tvangsvedtak og avgjort at tannbehandling skulle utføres i narkose. Kort tid etter ble 

pasienten innlagt medisinsk post ved sykehuset, og hadde da fått lagt inn et perifert venekateter. 

Personell på post, som kjente situasjonen, så da muligheten for å bidra til tannbehandlingen ved å gi 

beroligende medikamenter gjennom venekateteret, og dermed unngå narkose. Alle tenner ble 

trukket. Behandlingen har ført til at pasienten tar til seg mer næring. Det er i ettertid laget en 

tannprotese. Dette hadde vært vanskelig å få gjennomført utenfor sykehus. 

Forsøksordningen er under evaluering og HOD skal avgjøre om ordningen skal videreføres etter 2021.  

Pasientenes økonomi skal ikke være grunnlag for henvisning til sykehustannklinikken, men 

tilbakemeldinger fra ansatte er at dette medfører flere dilemma 

Ved alvorlig somatisk sykdom må ofte infeksjoner i munnhulen elimineres, noe som for eksempel kan 

innebære trekking av en rekke tenner. Dersom pasientene skal få bittet rehabilitert hos privat 

tannlege vil det, selv for de som har rett til refusjon av utgifter til tannbehandling fra Folketrygden, 

kunne bli svært dyrt. Det er flere eksempler på at pasienter må betale tresifrede beløp for 

rehabilitering av munnhelse etter et alvorlig sykdomsforløp. Ved sykehustannklinikken har de derfor 

også valgt å gjøre rehabilitering, selv om det er ikke er nok ressurser til å hjelpe alle. Dermed skapes 

ulikheter. Det er behov for en gjennomgang av regelverket på dette området, og at det tydeliggjøres 

hvor slik behandling skal skje og at det etableres finansieringsordninger som hindrer at 

enkeltpersoner får store utgifter.  

Ombudet mener det er naturlig at rehabilitering av munnhelse som skyldes alvorlig sykdom 

inkluderes i en helhetlig behandling. 

 

Helseatlasenes betydning i pasientsikkerhetsarbeidet 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) utarbeider rapporter som synliggjør variasjon i 

helsetilbudet til Norges innbyggere, både i omfang og kvalitet.  
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Det siste helseatlaset fra januar 2021 gir mulighet til å se nærmere på variasjon i kvaliteten av 

helsetjenester ut fra pasientenes bosted. Det er kunnskap som er en viktig forutsetning for å kunne 

redusere ulikhet i helsetjenestetilbud, og som kan styrke kvaliteten på helsetilbudet til den enkelte.  

Norge har generelt gode helsetjenester og tilliten - ikke minst til den enkelte helsearbeider - er høy. 

En forutsetning for å fortjene en slik tillit er at pasientene mottar nødvendig helsehjelp av god 

kvalitet, uavhengig av alder, bosted og helsekompetanse. I Norge har vi en egen pasient- og 

brukerrettighetslov som skal bidra nettopp til dette. Det er likevel viktig å understreke at det er 

helsetjenesten, og ikke den enkelte pasient, som har ansvaret for at dette skjer i praksis. 

I Helseatlaset kan vi lese at: "Selv om de nasjonale resultatene overordnet sett var gode, var det 

samtidig betydelig variasjon i måloppnåelse mellom opptaksområdene for flere av indikatorene."  

Sammenstillingen av kvalitetsindikatorer viser variasjoner i kvalitet som vanskelig kan aksepteres 

uten nærmere forklaring. Jeg undrer meg for eksempel over at noen pasienter ser ut til å leve kortere 

med en kreftdiagnose, fordi de er bosatt på feil sted i landet.  

Oppfølging av rapporten bør være en selvfølgelig del av kvalitetsarbeidet i de regionale 

helseforetakene som en del av deres "sørge-for-ansvar", i de enkelte helseforetakene og i deres 

styrer. 

 

Spesialisthelsetjenestens "trygdeskandale" 
Fra 1.1.2018 ble det gjort endringer i blåreseptordningen. Utgifter til legemiddelbehandling som 

tidligere ble betalt av HELFO etter søknad, skulle nå dekkes av helseforetakene. Det fikk imidlertid 

ikke behandlingsstedene med seg, og pasientene ble skadelidende. HELFO ga heller ikke ved avslag 

tilbakemelding til helseforetakene eller pasientene om at finansieringsansvaret nå var flyttet. 

Pasient- og brukerombudene ble først kjent med saken etter at Dagens Medisin satte den på 

dagsorden.  

Flere av pasient- og brukerombudene henvendte seg til sine regionale helseforetak og etterspurte en 

oppfølging av de pasientene som urettmessig hadde betalt for medisin helseforetakene skulle betalt 

- og, ikke mindre viktig, de pasientene som unnlot å følge opp anbefalt behandling på grunn av egen 

økonomi. Saken ble deretter fulgt opp av Helse Sør-Øst RHF overfor de andre regionene og landets 

helseforetak med informasjon om problemstillingen, og hva som burde gjøres i juli 2020. 

Saken viser endringer som trådte i kraft uten at ansvaret var avklart. Vi ser en helsetjeneste med 

stadig sterkere lovreguleringer, og der det ikke i tilstrekkelig grad er sikret at den enkelte aktør 

kjenner endringene. Og da mener vi ikke pasienten, som ikke må forutsettes å ha en slik inngående 

kjennskap til regelverket - i denne saken – endringer i finansieringsordningen for off-label 

legemiddelbehandling. Slik sett kan saken ha en viss likhet med trygdeskandalen. Vi må kunne 

forutsette at det er helsetjenesten, ikke pasientene, som har ansvar for å tolke regelverket og sørge 

for at pasienter får ivaretatt sine rettigheter.  

Læringen må være at når nye regelverk etableres, må en forsikre seg om at tjenestene kan 

gjennomføre dem i tråd med formålet. Å få adekvate svar på disse spørsmålene, er maktpåliggende 

for at vi skal ha tillit til vår offentlige helsetjeneste. 

Det er kritikkverdig at dette arbeidet ikke ble gjort før endringene i finansieringsansvaret trådte i 

kraft. Etter at Helse Sør-Øst RHF ba helseforetakene om å finne frem til alle pasienter som kan ha rett 

på tilbakebetaling av penger, er vi – igjen gjennom Dagens Medisin – kjent med at en 

etterforskningsgruppe jobber med å finne pasientene ved Oslo universitetssykehus (OUS) med rett til 

tilbakebetaling. Vi forutsetter at dette skjer også ved alle andre helseforetak i landet. 
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– Akkurat nå leter vi etter de pasientene som urettmessig har betalt sine egne legemidler, som vist i 

reportasjene i Dagens Medisin tidligere i år, sier spesialrådgiver Skule Ingeberg ved Seksjon for 

legemiddelkomite og sikkerhet på OUS til Dagens Medisin 20.11.2020.  

Nå venter vi en oppfølging av de pasientene som har unnlatt å følge opp anbefalt behandling som 

følge av økonomiske utfordringer. Både med tanke på etablering av behandling og med informasjon 

om tilsynsmyndighetene, Norsk pasientskadeerstatning og pasient- og brukerombudsordningen. Alle 

stener må snus og saken må være en alvorlig vekker for etablering av rutiner i forkant av endringer 

som dette. Det er avgjørende for tilliten til helsetjenesten. 

 

Ombudet etterspør psykebil 
Syke mennesker bør i størst mulig grad møtes av helsepersonell, ikke uniformert politi skrev Beate 

Gangås, politimester i Oslo politidistrikt i Avisa Oslo 26.1.202. Ett tiltak Ombudet har vært opptatt av 

dette over år og har flere ganger etterspurt dette tilbudet. Gangås skriver:  

Oslo politidistrikt har i flere år forsøkt å få helseforetaket til å iverksette en prøveordning med 

psykiatriambulanse, men blir ikke hørt. Vi mener helsemyndighetene må engasjerer seg og få dette 

på plass. Oslo politidistrikt bistår helsevesenet i flere tusen psykiatrisaker årlig. Erfaringer fra Bergen 

tilsier at en stor andel av disse kunne og burde ha vært løst uten hjelp fra politiet. Forskjellen på Oslo 

og Bergen er at Bergen har såkalt psykiatriambulanse, det vil si tilpassede kjøretøy med særlig 

kvalifisert helsepersonell. Når de ikke er på psykiatrioppdrag, kjører de ordinær ambulansetjeneste. 

Tilbakemeldingene fra Bergens politi, helsevesen, pasienter og pårørende er svært positive. 

Ordningen er senere etablert flere steder, blant annet i Stavanger, Stockholm, København og 

Amsterdam. Men i Oslo har ikke innbyggerne dette tilbudet. Selv om politiet gjør en god jobb i møte 

med sårbare mennesker, er likevel kompetansen til spesielt utdannet helsepersonell mer 

pasientrettet. Det kan også av noen oppleves som uverdig og provoserende å bli hentet av politiet, 

når han eller hun er syk og ikke nødvendigvis er til fare for seg selv eller andre. Videre kan politiets 

oppmøte og tilstedeværelse medføre unødvendig stigmatisering av den syke, for eksempel blant 

naboer. I ytterste konsekvens kan dette medføre utagering og ytterligere belastning på den syke. Vi 

har forståelse for at en psykiatriambulanse ikke vil være like resurseffektiv i alle deler av landet, men i 

og rundt store byer som Oslo, hvor helseforetaket har ansvaret for 1,5 millioner innbyggere og 

avstandene er korte, burde det være en hensiktsmessig løsning. Pasientbehandling er primært et 

ansvar for helsevesenet.  

Ombudet støtter dette. 

 

Avtalespesialister i psykisk helsevern 
Ombudet er kritisk til hvordan avtalespesialister er organisert i spesialisthelsetjenesten. 

Avtalespesialister bør inngå i det samme systemet som den øvrige spesialisthelsetjenesten når det 

skal vurderes hvem som skal gis rett til nødvendig helsehjelp.  

Ombudet har vært i dialog med Helse Sør-Øst om problemstillingen. Vi er kjent med at Helse Sør-Øst 

RHF i 2019 planla å gjennomføre en pilot for å se om det var gjennomførbart for avtalespesialister å 

rettighetsvurdere pasienter i avtalepraksis med tanke på et fremtidig felles henvisningsmottak. I brev 

til Ombudet informerte de om at det ble en utfordring å rekruttere avtalespesialister i psykisk 

helsevern inn i dette prosjektet, og at piloten strandet i november 2019. 
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1. PURA - Bakgrunn, formål: 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (se kart), ble 
opprettet i 2008 som en følge av innføringen av EUs vanndirektiv – ”Water Framework 
Directive”. Vanndirektivet er implementert i norsk lovverk gjennom ”Forskrift om rammer 
for vannforvaltningen – Vannforskriften” av 15.12.2006, revidert 14.01.2019.  
Vannområde PURA inngår i vannregion 1, Glomma. Vannregionmyndighet er Viken 
fylkeskommune. Fylkesmannen i Oslo og Viken har et faglig veiledningsansvar. 
Eierkommunene til PURA er Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Oslo kommune 
deltok finansielt og administrativt i PURA frem til 2013. De trakk seg da finansielt ut av 
vannområdet, men deltar administrativt etter ønske og behov. Formålet med PURA er å 
sikre god kjemisk og økologisk tilstand, tilnærmet naturlig økologisk tilstand1, for 
vannkvaliteten i vannområdet. Se for øvrig www.pura.no for mer informasjon. 
 
Vannområdet PURA er delt inn i følgende tiltaksområder med nummer (ref. kart) 
 
Gjersjøvassdraget: 
2. Gjersjøen 
3. Kolbotnvann 
4. Greverudbekken 
5. Tussebekken / Tussetjern 
6. Dalsbekken 
7. Midtsjøvann 
8. Nærevann 
 
Årungenvassdraget: 
14. Årungen 
15. Østensjøvann 
 
Bunnefjorden: 
1. Gjersjøelva 
9. Ås/Nordre Follo til Bunnefjorden 
11. Fålebekken/Kaksrudbekken 
12. Pollevann 
13. Årungenelva 
16. Bonnbekken 
17. Frogn til Bunnebotn 
18. Frogn/Nesodden til Bunnefjorden 
19. Bunnebotn 
20. Bunnefjorden 

                                                 
1 Naturlig økologisk tilstand er en tilstand der dyr og planter lever i et miljø som er i harmoni med 
menneskelig aktivitet. 
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PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Geografisk utbredelse 
av vannforekomster. Sammenheng mellom nummer og navn på tiltaksområdene: Se oversikt  
s 2. 
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Kommunene har en nøkkelrolle i vannforvaltningen og i arbeidet etter vannforskriften, 
siden kommunene er nære både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning 
og er i allmennhetens interesse at kommunene viser engasjement og kunnskap i 
arbeidet mot god vannkvalitet. Gjennom arbeidet etter vannforskriften har kommunene 
gode muligheter for medvirkning og påvirkning. Det legges til rette for at lokal forankring 
skal sikres og brukermålene for vannet skal nås. 
 

PURAs eierkommuner har gjennom samarbeidet i vannområdet fått et stort nettverk 
innen ulike fagområder og drar nytte av erfarings- og kunnskapsutveksling kommunene 
imellom. Organiseringen i et vannområde er tidsbesparende for kommunene ved at 
vannområdeleder koordinerer innspill, kunnskap og leveranser som kreves etter 
vannforskriften.  
 

Iht. vannforskriftens § 22 og § 23 er kommunenes deltakelse og bidrag i vannområdet 
obligatorisk. I den reviderte versjonen av vannforskriften, § 22, er viktigheten av 
kommunenes deltakelse i arbeidet forsterket: "….Statlige organer og kommuner har rett 
og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres ansvarsområde, jf. plan- og 
bygningsloven § 8-3".  
Dette understrekes og utdypes i "Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de 
regionale vannforvaltningsplanene" fra Klima- og miljødepartementet av mars 2019.  

 
2. Prosjektorganisasjon 2020 
PURA hadde følgende prosjektorganisasjon pr. 31.12.2020: 
 

Styringsgruppe: 
 

navn stilling 

Trine Christensen, leder av styringsgruppen rådmann, Ås kommune 

Jane Short Aurlien konst. rådmann, Nordre Follo kommune 

Wenche Folberg kommunedirektør, Nesodden kommune 

Harald K. Hermansen rådmann, Frogn kommune 

Elin Tangen Skeide avdelingsdirektør, Viken fylkeskommune  

Hilde Sundt Skålevåg og Otto Galleberg seksjonsleder/seksjonssjef, Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus  (observatørstatus) 

Anita Borge vannområdeleder, PURA  

 
Prosjektgruppe: 
Anita Borge, vannområdeleder 
Knut Bjørnskau, stedfortreder for vannområdeleder, Ski kommune 
Anette Bjerke, Ås kommune 
Reidun Isachsen, Nesodden kommune 
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune  
Terje Laskemoen, Oslo kommune (ved ønske og behov) 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag 
Håvard Hornnæs/Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Estrella Fernandez, Akershus fylkeskommune 
Sven Sandodden, Statens vegvesen 
 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Nordre Follo kommune 
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Grethe Arnestad, Nordre Follo kommune  
Kaya Svantesvold, Ås kommune  
Lars Blingsmo, Nesodden kommune 
Kjetil Ånesland, Frogn kommune  
Toril Giske, Oslo kommune (ved ønske og behov) 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor 
Håvard Hornnæs, Fylkesmannen i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd. 
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune 
Sven Sandodden, Statens vegvesen  
Anita Borge, vannområdeleder PURA 

 
Temagruppe Landbruk: 
Lars Martin Julseth, leder av gruppen, Follo landbrukskontor 
Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad og Ski Bondelag  
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag 
Reidar Haugen, Nordre Follo kommune 
Eli Moe, Frogn kommune 
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving 
Tore Krogstad, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet 
Anita Borge, vannområdeleder PURA  

 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse: 
Line Lid Brække, leder av gruppen, Nordre Follo kommune  
Helge Klevengen, Nordre Follo kommune  
Hilde Bergheim Naustdal, Nordre Follo kommune 
Jon Petter Sogge Hemstad, Nesodden kommune 
Erika Brun, Frogn kommune  
Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune  
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune (ved ønske og behov) 
Anita Borge, vannområdeleder PURA 

 
3. Møtehyppighet 2020 
Merk: 2020 ble et ekstraordinært år pga. koronaviruset som utløste en pandemi i mars. 
All møteaktivitet måtte begrenses og antall møter i PURA 2020 bærer til dels preg av 
dette. 
 

gruppe: antall møter i 2020: 
 

Styringsgruppen 
 

 

0 
 

Prosjektgruppen 
 

 

4  
 

Temagruppe Biologi/limnologi 
 ● ad hoc-gruppe "Årsrapport" 
 ● ad hoc-gruppe "Workshop gjennomføring av tiltak" 
 

 

3 
1 
2 

 

Temagruppe Landbruk 
  
 

 

1 

 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
 

 

3 
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4. Inntekter 2020 
 

Inntektspost: Kr: 

Tilskudd fra eierkommunene:  
(kostnadsnøkkel: Kr 15 pr innbygger, kr 3 pr daa 
jordbruksareal i vannområdet) 
• fra Nordre Follo kommune: kr. 722.370 
• fra Ås kommune: kr. 201.045 
• fra Nesodden kommune: kr. 160.290 
• fra Frogn kommune: kr. 72.000 
 

1.155.705 

Midler fra Viken fylkeskommune: 
• midler tildelt for arbeidet med formidling og drift av 
vannområdet: kr. 165.000 
• fordeling av overførte midler fra Miljødirektoratet via Viken 
fylkeskommune til bruk innen det sentrale 
vannforskriftarbeidet, samt til drift og administrasjon i 
vannområdet: kr. 232.258  

397.258 
 

Midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:  
• midler tildelt for tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking: kr. 
300.000 
• midler tildelt for systematisering og klargjøring av 
eierkommunenes vanndata for registering i Vannmiljø, arbeid 
gjennomført av konsulent: kr. 30.000 

     330.000 

Midler fra Miljødirektoratet etter søknad: 
• midler tildelt for erosjonssikring i 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken og utarbeidelse av 
skjøtselsplan for Skibekken 

150.000 

Midler fra Ås kommune: 
• midler tildelt for bidrag til erosjonssikring i 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken 

250.000 

Overførte prosjektmidler fra 2019 – ”Øvrige prosjektmidler” 1.014.422 

Sum 3.297.385 

 
5. Kommunenes utgifter til tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking 
 

For å fange opp effektene av de gjennomførte tiltakene i vannområdet gjennomfører 
PURA, på vegne av eierkommunene, en tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking. PURA 
sørger for kontinuitet i denne overvåkingen ved å gjennomføre anskaffelser som sikrer 
profesjonelle aktører for overvåkingen, analyseringen og rapporteringen. Aktørene 
følges tett opp under gjennomføringen av oppdraget. Tjenestene omfatter: 
- innsamling av vannprøver for analysering av fysiske, kjemiske og bakteriologiske 
parametere 
- innsamling av bunndyr, begroingsalger, planktonalger og eventuelt fisk for biologiske 
kvalitetselement 
- analysering av prøvene 
- tolkning av resultatene, samordning og rapportering i årlige rapporter 
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Kommunene faktureres etter antall prøvestasjoner i den respektive kommune. 
I 2020 besto den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen av: 
- prøvetaking: Vannprøver i bekker/elver og innsjøer, planktonalger i innsjøer 
- analysering av parametrene 
- rapportering og samordning av resultatene 
 

Fylkesmannen bisto i 2020 vannområdet med kr. 300.000 i den tiltaksrettede 
vannkvalitetsovervåkingen. Disse midlene kom sent i 2020 og vil bli tilbakeført fra PURA 
til eierkommunene primo 2021. I 2020 ble kommunene fakturert for utarbeidelse av 
årsrapport fra både NIVA (etterskuddsvis for 2019) og Norconsult (forskuddsvis for 2020, 
som blir utarbeidet i 2021).  
Kommunenes utgifter for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i 2020 blir 
følgelig: 
 

Kommune: Utgift, kr.: 

Frogn   233.654 

Nesodden    97.356 

Ås  447.836 

Nordre Follo  662.019 

Totalt:  1.440.865 

 
6. Forbruk i 2020, fordelt på konto/art 
 

Konto/art: Regnskap: * Budsjett:  ** Kommentar: 
Lønn, feriepenger, 
pensjon, 
arbeidsgiveravgift 

1.061.400 
 

1.170.000 Vannområdeleder  

Godtgjøring av 
møtedeltakere 

6.900 15.000 Møtedeltakere fra 
landbruksnæringen 

Konsulenttjenester/ 
honorar 

374.700 1.661.000 Norconsult, NIBIO, NIVA, 
Limno-Consult, Nordre Follo 
kommune 

Formidling av informasjon 67.900 150.000  Sommerseth Design 
(årsrapport, fotografering, utkjøp 
billedbank, illustrasjoner, service 
+ vedlikeholds- og 
sikkerhetsavtale web-siden, 
domene, web-server, database), 
web-abonnement  Østlandets 
Blad 

Husleie til 
Landbrukskontoret inkl. 
div. tjenester + parkering 

42.500 47.000 Husleie inkl. strøm, rengjøring 
og merkantile tjenester, 
parkering 

Utgifter til 
kursholder/foreleser 

18.800 20.000 Tre foredrag 

Bevertning ved 
møter/utvalg, seminarer, 
kurs 

15.800 50.000 Bevertning ved møter i prosjekt- 
og temagrupper, styringsgruppe, 
ad hoc-gruppe Årsrapport, møte 
med grunneiere, fagseminar. 

Kurs, opplæring 14.000 50.000 Tekna-kurs, coaching 
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Leie av lokaler  5.600 40.000 Leie av Folkvang til fagseminar, 
møterom Thon Hotel for 
arbeidsgruppemøte 

Velferdstiltak / gaver 
ansatte 

1.700 3.000 Blomster når sentrale deltakere i 
vannområdet har sluttet 

Kjøregodtgjørelse 1.500 10.000 Kjøregodtgjørelse for bil 

Utlegg ifølge bilag til reise 1.200 10.000 Tog- og bussbilletter, parkering 

Matvarer 1.000 
 

1.000 Drikke og pausemat til prosjekt- 
og temagruppemøter, drikke til 
befaring 

Utstyr 800 15.000 Mus, webkamera 

Telefonutgifter 800 2.000 Mobiltelefon 

Kontingenter 700 1.000 Medlemskontingent i Norsk 
vannforening 

Kontorrekvisita 400 2.000 Div. kontorrekv. 

Portoutgifter 100 1.000 Porto til brev 

Trykking/kopiering - 20.000  

Annonser - 20.000 - 

Annet forbruksmateriell - 2.000 - 

Diettgodtgjørelse - 1.000 - 

Personforsikringer - 4.000 Gruppeliv-, yrkesskade- og 
reiseforsikring 

Inventar - 2.000 - 

Sum 1.615.800 
 

3.297.000  
 

 

 

 

*  avrundet til nærmeste 100 kr.  
 

** Revidert budsjett 2020, godkjent av prosjektgruppen 17.12.2020 og av styringsgruppen i møte 
15.01.2021.  
 
 
 

Ca. 1.681.200 kr overføres til 2021*** 
*** = (overførte prosjektmidler fra 2019 til 2020 kr 1.014.400 + tilskudd fra eierkommuner, midler fra Viken 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Ås kommune) – forbruk i 2020.  

 
7. Bruk av økonomiske tilskudd fra eksterne bidragsytere 
 

Viken fylkeskommune: 
• Kr. 165.000 tildelt for arbeidet med formidling og drift av vannområdet. Bevilget i 
tildelingsbrev av 11.06.2020. 
Bruk av midlene fremgår av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 2020. 
 

• Kr. 232.258 tildelt etter fordeling av overførte midler fra Miljødirektoratet. Bevilget i 
tildelingsbrev av 06.06.2020. Midlene skal benyttes til det sentrale vannforskriftsarbeidet 
med gjeldende frister i 2020 og til drift og administrasjon av vannområdet. 

Bruk av midlene fremgår av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 2020. 
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
• Kr. 300.000 tildelt som bidrag til tiltaksrettet vannkvalitetsovervåking i vannområdet i 
2020. Bevilget i tildelingsbrev av 03.11.2020. 
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I årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2020 vil resultatene for den tiltaksrettede 
overvåkingen i 2020 fremgå. De bevilgende midlene benyttes til aktiviteter som inngår i 
overvåkingen. 
 

• Kr. 30.000 tildelt for systematisering og klargjøring av eierkommunenes vanndata for 
registering ii Vannmiljø, gjennomført av konsulent. Bevilget som konklusjon etter møte 
mellom Fylkesmannen og vannområdet 07.02.2020. 
Bruk av midlene fremgår av regnskap og aktivitetsoversikt i årsmelding for PURA 2020. 
 

Miljødirektoratet: 
• Kr. 150.000 tildelt etter søknad av 20.12.2019 og tildelingsbrev av 08.06.2020 for  
- erosjonssikring av Skuterudbekken/Grytelandsbekken 
- utarbeidelse av skjøtselsplan for Skibekken  
Bruk av midlene vil fremgå i årsmeldinger for PURA 2020 og 2021 samt i rapport til 
Miljødirektoratet ultimo 2021. 
 

Ås kommune: 
• Kr. 250.000 tildelt som delfinansiering av erosjonssikring av 
Skuterudbekken/Grytelandabekken. Bevilget etter vedtak i Ås kommunestyre 1969. 
Bruk av midlene vil fremgå i årsmeldinger for PURA 2020 og 2021. 

 
8. Hovedfokus i temagruppene 2020 
 

Temagruppe Biologi/limnologi: 
 

● Årsrapport vannkvalitetsovervåking 2019 – ferskvann: Statusmøte med Faun og NIVA, 
bidrag ved utarbeidelse av årsrapport (ad hoc-gruppe "Årsrapport"), kvalitetssikring av 
rapporten i temagruppen. Orientering om resultatene ved NIVA. 
 

● Ny mal for årsrapport 2020 – diskusjoner mellom temagruppen og Norconsult, 
skissering av løsninger. 
 

● Planlegging av workshop (ad hoc-gruppe "Workshop gjennomføring av tiltak") med 
tittel "Gjennomføring av tiltak – prioritering av tiltaksområder". Workshopen skulle vært 
gjennomført for temagruppe Biologi/limnologi, temagruppe Kommunalteknikk, overvann 
og spredt bebyggelse samt leder av temagruppe Landbruk i november, men måtte 
utsettes på grunn av koronaviruset. 
 

● Gjennomføring av utvidet overvåking av Skibekken iht. prosjektplan ved Norconsult: 
Faglige diskusjoner om prosjektplan og av foreløpige resultater fra prøvetakingen.  
 

● Utfiske i Østensjøvann som innsjørestaurerende tiltak: Presentasjon ved NMBU - 
resultater av forundersøkelser og bakgrunn for anbefaling om utfiske. Presentasjon av 
forslag til gjennomføring og budsjett. Prosjektet ble utsatt på grunn av koronaviruset. 
 

● Septik fra fritidsbåter: Statusoppdateringer fra Ås kommune, prosjektavdelingen, ifm. 
bygging av septikmottaket ved Nesset, Bunnebotn.  
 

● Drift av algesensor i Årungenelva.  
 

● Vann-nett: Oppdatering av PURAs data i Vann-nett - informasjon om prosess. 
 

● Vannmiljø: Registrering av PURAs vannkvalitetsdata for 2020. Møte med 
Fylkesmannen vedr. klargjøring for registrering av eierkommunenes data fra 
problemorientert overvåking, kjøp av tjenester fra konsulent. 
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● Uttak av stasjoner for PAH- og THC-analyser (hhv. polysykliske aromatiske 
hydrokarboner og totalt hydrokarbon) i PURAs tiltaksorienterte overvåking. 
 

● Erosjonssikring av Skuterudbekken/Grytelandsbekken: Informasjon om prosjektet. 
 

● Særskilt hendelse: Oljeutslipp i Tussetjern – informasjon om konsekvenser og 
oppfølging av forurensningen. 
 

● Dialog med Ås kommune om beredskap ved akutt forurensning av vassdrag. 
Oppfordring til kunnskapsdeling mellom kommunene ifm. utarbeidelse av 
beredskapsplaner. 
 

● Dialog med student om resultater fra masteroppgave om akkumulering av metaller i 
sedimenter i Østensjøvann. 
 

● Oslofjordforbindelsen: Orientering om status for utbyggingen. 
 

● Ny E18 Retvet-Vinterbro: Orientering om status for utbyggingen.  
 

● Orienteringer om aktiviteter i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord, utvalg for miljøovervåking: 
- gjennomføring av anskaffelse av tjenester innen risikovurdering av forurenset sediment 
i indre Oslofjord og dets virkning på økosystemet 
- valg av aktør: NGI – Norges Geotekniske Institutt 
- gjennomføring av prosjektet ved NGI, diverse informasjons- og diskusjonsmøter 
 
Se referat fra møtene i temagruppe Biologi/limnologi her. 

 
Temagruppe Landbruk: 
 

● Gjennomgang av handlingsplan for tiltak innen landbruk i PURA 2018-2022. 
 

● Utbedring/sikring av Skibekken/Finstadbekken: Innhenting av midler fra 
Miljødirektoratet for utarbeidelse av skjøtselsplan. Fokus på tilleggsplan for reparasjon 
av eventuelle skader samt vegetasjonspleie. 
 

● Skuterudbekken/Grytelandsbekken: Informasjonsmøte med grunneiere, brukere og Ås 
kommune. Befaring, innhenting av tillatelser til tiltaksgjennomføring. Møte med 
landbruksentreprenører for planlegging av gjennomføring. Innhenting av midler fra Ås 
kommune. 
 

● Kjøring av Agricat 2-modellen for PURA med 2019-data. Dialog med NIBIO. Bidrag fra 
Landbrukskontoret med inputdata til modellkjøringen samt kunnskap og erfaring fra 
landbruksdriften i vannområdet. Diskusjon av resultatet. 
 

● Planlegging og gjennomføring av Fagtreff: "Fremtidens landbruk – på vei mot et 
klimasmart presisjonslandbruk?" – samarbeid med Frogn Bondelag. 
 

● NIBIO-rapport: Tiltaksanalyse for vannregion Glomma. Orientering. Planer om at 
forfatter av rapporten skulle inviteres til temagruppen for en fullstendig orientering, - 
dette ble utsatt på grunn av koronaviruset. 
 

● Vann-nett: Orientering om registreringen av landbrukstiltak og kostnadsberegninger for 
disse. 
 

● Regionalt miljøprogram (RMP): Erfaringer fra siste søknadsomgang.  
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● Tiltaksstrategi for miljøvirkemidler: Orientering om nytt strategidokument om 
miljøvirkemidler i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøvirkemidler i skogbruket 
(NMSK). 
 

● Fagmidler fra Fylkesmannen 2020: Orientering om tildelingen. 
 

● Orientering fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruksavdelingen, om pågående 
aktiviteter der.  
 
Se referat fra møtene i temagruppe Landbruk her. 

 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse (KOS): 
 

● Tilførselsdata: For sektorene kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater inkl. 
vei er data fremskaffet og levert PURA. Dataene benyttes til PURAs årsrapport for 
vannkvalitetsovervåking. Bruk av eget-utviklet rapporteringssystem. 
I 2020 ble det gjort en gjennomgang av rapporteringen ved innmelding av utfordringer og 
mangler og revidering av regneark og huskeliste/bruksanvisning for rapporteringen. 
 

● Bidrag til konsekvensutredning av regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027: 
Workshop med deltakere fra KOS-gruppen – utarbeidelse av bidrag til 
vannregionmyndigheten. 
 

● Prosess og diskusjon om interkommunalt samarbeid innen avløpsarbeid i spredt 
bebyggelse: Utarbeidelse av notat/mulighetsstudie, diskusjon om notatets innhold, 
avgjørelse om videre arbeid innen temaet. Fokus ble endret til gebyrsatser og 
ressursbruk innen kommunenes arbeidet med avløp i spredt bebyggelse. 
  

● Utbedringer/arbeid i og tilsyn av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse: Løpende 
orienteringer om status iht. handlingsplan / tiltaksplan i den enkelte kommune. 
 

● Rehabilitering/sanering av og planer for kommunalt ledningsnett: Løpende 
orienteringer om status iht. handlingsplan / tiltaksplan i den enkelte kommune. 
 

● Aktiviteter/hendelser i kommunene som vil kunne påvirke vannkvaliteten og som bør 
omtales i årsrapporten for vannkvalitetsovervåking i PURA. 
 

● Overvann – løpende orienteringer om kommunenes arbeid innen dette feltet. 
 

● Arbeidsgruppe i Norsk Vann for utarbeidelse av veileder på forurensningsforskriftens 
del 4 Avløp, kap. 12.13 og 15: Deltaker fra KOS-gruppen, – orientering fra arbeidet. 
 

● Generelt: På KOS-møtene er nå fokus dreid fra ren rapportering til mer faglige 
diskusjoner og erfaringsutvekslinger. På denne måten legges det til rette for å dele og 
skape kunnskap blant gruppens deltakere. 
 
Se referat fra møtene i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
her. 

 
9. Aktiviteter og oppnådde resultater for PURA i 2020 – 
vannområdets organisasjon 
 
● Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 med tiltaksprogram for 
vannregion 1  
● Tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 med faktaark 
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● Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 med tiltaksprogram for 
vannregion 1  
Mål: Følge opp målsetningene for PURA slik de er beskrevet i:  
● Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 med tiltaksprogram 
● Tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 
● Regional plan for vannforvaltning for Innlandet og Viken vannregion 2022-2022 med 
tiltaksprogram (prosess med utarbeidelse av dokumentene) 

Oppdatering av PURAs data i Vann-nett 
- justering av status for tiltak 
- gjennomgang av måloppnåelse for tiltak, bruk av utsatt frist 
- justere kostnader for avløpstiltak 
 

Innspill til tekst i følgende dokumenter: Tiltaksprogram, regional vannforvaltningsplan 
med tiltaksprogram, konsekvensutredning av regional vannforvaltningsplan, 
handlingsprogram for regional vannforvaltningsplan. 
 

 
Organisering av vannområdet 
Mål: Sørge for at PURA har en effektiv og leveransedyktig organisasjon som på best mulig måte 
ivaretar vannområdets mandat  

Generelt: Gjennomføre møter iht. utfordringene som vannområdet til enhver tid står 
overfor 

Gjennomføring av suksesskritiske aktiviteter i ad hoc-grupper: 
● ad hoc-gruppe “Årsrapport”: Statusmøte med NIVA og Faun, bidrag ved utarbeidelse 
av årsrapport 
● ad hoc-gruppe "Workshop gjennomføring av tiltak": Planlegging av workshop 
"Gjennomføring av tiltak – prioritering av tiltaksområder" for temagruppene 
Biologi/limnologi, Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse og leder av 
temagruppe Landbruk. 

Opprettholdelse av administrativ deltakelse fra Oslo kommune i prosjekt- og 
temagrupper etter avslutning av Oslo kommunes finansielle bidrag til PURA i 2012 

Opprettholdelse av deltakelse fra landbruksnæringen i prosjektgruppe og temagruppe 
Landbruk ved videreføring av møtegodtgjørelse for deltakere fra Akershus bondelag / 
lokale faglag 
 

 

Møtevirksomhet, seminarer, kurs 
Mål: Gjennom rasjonell møteaktivitet internt i vannområdet og eksternt mot våre interessenter 
sikre kontinuerlig arbeid som sikrer vannområdets fremdrift 

Internt og mot interessenter: 

Gjennomføring av møter med styringsgruppens leder 

Gjennomføring av møter i prosjektgruppen 

Gjennomføring av møter i temagruppe Biologi/limnologi, temagruppe Landbruk og 
temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 

Gjennomføring av møter i ad hoc-gruppene "Årsrapport" og "Workshop gjennomføring 
av tiltak" 

Gjennomføring av møte med deler av KOS-gruppens deltakere og leder av temagruppe 
Biologi/limnologi for utarbeidelse av bidrag fra PURA til konsekvensutredning av 
regional vannforvaltningsplan 

Gjennomføring av møte med deler av temagruppe Biologi/limnologi for oppdatering av 
PURAs informasjon i Vann-nett 
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Planleggingsmøter og gjennomføring av fagtreff for landbrukssektoren: "Fremtidens 
landbruk – på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?". Samarbeid med Frogn 
Bondelag. 

Oppstartsmøte om erosjonssikring av Skuterudbekken/Grytelandsbekken med 
grunneiere, brukere, Ås kommune og Follo landbrukskontor 

Gjennomføring av befaring i Skuterudbekken/Grytelandsbekken før arbeid med 
erosjonssikring av bekken. Deltakere fra grunneiere, brukere/entreprenører, Follo 
Landbrukskontor, Ås kommune og PURA. 

Møte med landbruksentreprenører for arbeid med erosjonssikring av 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken 

Planlegging av workshop: "Gjennomføring av tiltak – prioritering av tiltaksområder" ved 
to formøter med konsulenter 

Eierkommunene: 

Møte med varaordfører i Nordre Follo, Hans Martin Enger, for orientering om 
vannområdets arbeid 

Fylkesmannen: 

 Møte om registrering av vannkvalitetsdata fra eierkommunenes problemorienterte 
overvåking – initiativ fra PURA 

Møter om justering og korrigering av PURAs data i Vann-nett 

Teams-møte med dronefilm langs Skuterudbekken/Grytelandsbekken – informasjon for 
behandling av søknad fra PURA om erosjonssikring av bekken 

Vannregionmyndigheten: 

Deltakelse på Teams-møte i vannregionutvalget for Innlandet og Viken vannregion 

Deltakelse på to Teams-møter i arbeidsgruppen for Innlandet og Viken vannregion om 
utarbeidelse av regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord: 

Deltakelse i møter i utvalg for miljøovervåking 

Deltakelse på årsmøte 

Ingen deltakelse på høstmøtet pga. korona-situasjonen 

Statens vegvesen: 

Møte om erosjonssikring av Skuterudbekken – Statens vegvesens ansvar. Felles møte 
med Follo landbrukskontor og NIBIO. 

Norsk vannforening: 

Deltakelse på webinar: "Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger" 

Vannteam Øst (vannområdene Morsa, Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma Sør): 

Deltakelse på webinar: "Hvordan kan vi planlegge for et godt vannmiljø?" 

Økonomi 
Mål: Ivareta budsjettansvaret for PURA. Forvalte vannområdets midler i henhold til mandatet – 
innhente prosjektmidler og sikre effektiv bruk av disse 

Anskaffelser: 

Kontraktsinngåelse med NIBIO for kjøring av Agricat 2 for driftsåret 2019 

Kontraktsinngåelse med NIVA for utplassering og drift av algesensor i Årungenelva i 
2020 

Innhenting av økonomiske bidrag til vannområdets arbeid: 

Innhenting av bidrag fra Viken fylkeskommune for gjennomføring av arbeidet med 
vannforvaltningen 

Innhenting av bidrag fra Viken fylkeskommune (overførte statlige midler) til bruk innen 
det sentrale vannforskriftarbeidet, samt til drift og administrasjon i vannområdet 

Innhenting av bidrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd., for 
tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking 



25/21 Referat og orienteringer - 20/00202-13 Referat og orienteringer : PURA Årsmelding 2020

 14 

Innhenting av bidrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd., for 
sammenstilling og klargjøring av data fra kommunenes problemorienterte 
vannkvalitetsovervåking – gjennomført av konsulent 

Innhenting av bidrag fra Miljødirektoratet for erosjonssikring av 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken og skjøtselsplan for Skibekken 

Innhenting av midler fra Ås kommune for delfinansiering av erosjonssikring av 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken 

Løpende: 

Arbeid i forbindelse med budsjettansvar 

Håndtering av bestillinger til leverandører (konsulenter med mer); mottak av tilbud, 
vurdering og aksept av tilbud, utarbeidelse av avtaler og kontrakter, innløsing av 
opsjoner, oppfølging 
 

 

Kontakt med fagmiljø 
Mål: Opparbeide og opprettholde en god kontakt mot fagmiljøet, noe som bidrar til en faglig 
forankring i leveransene fra PURA 

NMBU: 

Kontakt med forskningsmiljøet for planlegging av et eventuelt utfiske i Østensjøvann 

NIBIO: 

Agricat 2: Beregning av jord- og fosforavrenning fra landbruksområder for driftsåret 
2018 – dialog ifm. modellkjøring og utarbeidelse av rapport 

Statens vegvesen: 

Dialog om status for etablering av ny E18 Retvet-Vinterbro og Oslofjordforbindelsen 

NIVA: 

Møte og dialog vedr. årsrapportering av vannkvalitet for 2019 – presentasjon av 
resultatene med diskusjon 

Drift av algesensor i Årungenelva – dialog om videre drift 

Faun: 

Møte og dialog vedr. årsrapportering av vannkvalitet for 2019 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord: 

Deltakelse på møter i utvalg for Miljøovervåking og årsmøte (høstmøte avlyst pga. 
korona-situasjonen).  
Innspill ifm. NGIs prosjekt om risikovurdering av forurenset sediment i indre Oslofjord og 
dets virkning på økosystemet 

Vannområdeforum for Innlandet og Viken vannregion: 

Deltakelse på 2-dagers samling med vannområdene i ny vannregion Innlandet og 
Viken, presentasjoner av to prosjekter i PURA 

Norsk vannforening: 

Ledelse av redaksjonskomiteen for tidsskriftet "VANN"   
 

 

Kontakt mot sentrale myndigheter 
Mål: Opprettholde en god kontakt mot sentrale myndigheter og støtte opp under deres arbeid for 
å ivareta sentral myndighetsutøvelse innen vannforvaltningen 

Klima- og miljødepartementet: 

Dialog om deltakelse ved klima- og miljøministeren under åpning av mottaksanlegg for 
båtseptik i Bunnebotn mai 2021 

Vannregionmyndigheten: 

Dialog om innholdet i de regionale planene – kvalitetssjekk mot PURAs data 
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Kontakt med media 
Mål: Legge til rette for og følge opp en god kontakt mot media, i tråd med PURAs 
kommunikasjonsplan 

Løpende arbeid for god kommunikasjon med media – invitasjoner til aktuelle 
arrangement 

Artikkel i Amta om PURAs presentasjon i kommunestyret i Frogn og utdyping av temaer 
derfra 

Artikkel i Østlandets Blad om landbrukets bidrag i vannområdets arbeid. Forberedelse til 
møte med journalist ved dialog med bønder, møte med journalist og intervju, artikkel i 
avisen. 
 

 

Kommunikasjon/informasjon, øvrig 
Mål: Legge til rette for og følge opp en god kontakt mot øvrige interessenter, i tråd med PURAs 
kommunikasjonsplan 
Presentasjon av PURA i forbindelse med felles saksfremstilling i eierkommunene om 
videre finansiering av vannområdet. Presentasjon for: 
- Frogn kommune, kommunestyret 
- Nesodden kommune, kultur-, teknikk- og miljøutvalget 
- Ås kommune, kommunestyret 
- Nordre Follo kommune, utvalg for klima, teknikk og miljø  

Web-side: Løpende arbeid med designbyrå og programmerer 

“Årsrapport 2019” for PURA – kortversjon. Setting og design 

Gjennomføring av foto-session og dronefotografering i vannområdet med bistand fra 
kommunikasjonsbyrå 

 
10. Oppnådde resultater for vannkvaliteten i PURA i 2020 
Årsrapport for vannkvaliteten i PURA 2019 gir den siste status for vannet i vannområdet. 
 

På de to neste sidene vises økologisk tilstand for tiltaksområdene i de tre vassdragene 
Gjersjøvassdraget, Årungenvassdraget og Bunnefjorden for årene 2012-2019.  

Forklaring til fargekoder: 

Tilstand/Klasse Tilstand/miljømål Normalisert EQR 

Svært god  

Miljømål tilfredsstilt 

0,8-1 

God 0,6-0,8 

Moderat  

Tiltak nødvendig 

0,4-0,6 

Dårlig 0,2-0,4 

Svært dårlig 0-0,2 
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TO-
nr 

Navn  
tiltaksområde 

Økologisk tilstand 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2 Gjersjøen God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,71 

God 
nEQR= 

0,70 

Moderat 
nEQR= 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,53 

God 
nEQR= 

0,74 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

3 Kolbotnvann Dårlig 
nEQR= 

0,30 

Svært 
dårlig 

nEQR= 
0,19 

Dårlig 
nEQR= 

0,23 

Dårlig 
nEQR= 

0,38 

Svært 
dårlig 

nEQR= 
0,12 

Svært 
dårlig 

nEQR= 
0,05 

Dårlig 
nEQR= 

0,30 

Dårlig 
nEQR= 

0,24 

4 Greverud-
bekken 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

Moderat 
nEQR= 

0,52 

Moderat 
nEQR= 

0,51 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Dårlig 
nEQR= 

0,21 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Dårlig 
nEQR= 

0,38 

5 Tussetjern Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

5 Tussebekken 

 

Moderat 
nEQR= 

0,57 

Moderat 
nEQR= 

0,41 

God 
nEQR= 

0,66 

God 
nEQR> 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 
 

Moderat 
nEQR= 

0,55 

6 Dalsbekken 

 

Moderat 
nEQR= 

0,51 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

God 
nEQR= 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,42 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 
 

Moderat 
nEQR= 

0,55 

7 Midtsjøvann Moderat 
nEQR= 

0,53 

Moderat 
nEQR= 

0,48 

Moderat 
nEQR= 

0,52 

Moderat 
nEQR= 

0,53 

Moderat 
nEQR= 

0,47 

Moderat 
nEQR= 

0,51 

Moderat 
nEQR= 

0,55 

Moderat 
nEQR= 

0,54 

8 Nærevann Moderat 
nEQR= 

0,46 

Moderat 
nEQR= 

0,48 

Moderat 
nEQR= 

0,46 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,56 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,50 
 

14 Årungen Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,53 

Dårlig 
nEQR= 

0,40 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

Moderat 
nEQR= 

0,58 
 

Moderat 
nEQR= 

0,57 
 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

Moderat 
nEQR= 

0,45 

15 Østensjøvann Moderat 
nEQR= 

0,58 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

Dårlig 
nEQR= 

0,37 

Moderat 
nEQR= 

0,58 

Moderat 
nEQR= 

0,49 

Dårlig 
nEQR= 

0,40 

Dårlig 
nEQR= 

0,23 

Moderat 
nEQR= 

0,53 

1 Gjersjøelva Moderat 
nEQR= 

0,52 

Moderat 
nEQR= 

0,44 

Moderat 
nEQR= 

0,46 

Svært God 
nEQR= 

0,83 

Moderat 
nEQR= 

0,51 

Svært God 
nEQR= 

0,88 

Svært god 
nEQR= 

0,87 
 

Moderat 
nEQR= 

0,57 
 
 

9 Ås/Oppegård 
til 
Bunnefjorden 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

 

Moderat 
til dårlig 
nEQR= 

0,27 

God 
nEQR> 

0,60 

 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 

God til 
moderat 
nEQR< 

0,60 

God 
nEQR 
>0,60 

God til 
moderat 
nEQR< 

0,55 
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11 Fålebekken/ 
Kaksrud-
bekken 

Moderat 
nEQR= 

0,43 

 

Moderat 
nEQR= 

0,48 

 

God 
nEQR> 

0,60 

 

God 
nEQR> 

0,60 
 

God til 
moderat 
nEQR= 

0,54 

God 
nEQR> 

0,60 
 

God 
nEQR 
>0,60 

God til 
moderat 
nEQR= 

0,56 

12 Pollevann God 
nEQR= 

0,76 

God 
nEQR= 

0,75 

God 
nEQR= 

0,75 

God 
nEQR= 

0,63 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR= 

0,70 

God 
nEQR 
=0,70 

Moderat 
nEQR= 

0,50 

13 Årungenelva Moderat 
nEQR= 

0,52 

Moderat 
nEQR= 

0,56 

Dårlig 
nEQR= 

0,27 

Moderat 
nEQR< 

0,60 
 

Moderat 
nEQR= 

0,46 

God 
nEQR> 

0,60 
 

God 
nEQR 
>0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,48 

16 Bonnbekken God 
nEQR> 

0,60 

Svært 
dårlig 

nEQR= 
0,18 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR> 

0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,58 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR 
>0,60 

Moderat 
nEQR= 

0,42 

17 Frogn til 
Bunnebotn 

    God 
nEQR= 

0,63 

God 
nEQR> 

0,60 

God 
nEQR 
>0,60 

 

Moderat 
nEQR= 

0,58 

18 Frogn/ 
Nesodden til 
Bunnefjorden 

Moderat 
til dårlig 
nEQR= 

0,35 

Moderat 
til dårlig 
nEQR= 

0,39 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Moderat 
nEQR< 

0,60 

Moderat 
til dårlig 

nEQR=0,3
0 

God til 
moderat 

nEQR<0,6
0 

God til 
moderat 

(nEQR<0,6
0 

Moderat 
til dårlig 
nEQR= 

0,30 

 

 

 
11. Status i forhold til føringer i vannforskriften og fra 
vannregionmyndigheten 
PURAs overordnede mål er å sikre god kjemisk og økologisk tilstand for vannkvaliteten i 
vassdragene Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (ref. PURAs prosjektmandat av 
02.07.2008). Følgende rapporterings-/planregime gjelder: 
 

Rapportering av vannkvalitet i vannområdene: 
Utvikling i vannkvalitet for vannforekomstene i PURA rapporteres i egne årsrapporter. 
Årsrapporter for ferskvannsforekomstene i PURA 2008-2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 finnes under følgende link: 
https://pura.no/publikasjoner/arsrapporter-for-overvakingen/ 
Rapportering av forholdene i de to marine vannforekomstene Bunnebotn og 
Bunnefjorden inngår i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 
sin årsberetning for 2017, se www.indre-oslofjord.no.  
 
Lokale tiltaksanalyser i vannområdene – regionale vannforvaltningsplaner med 
tiltaksprogram: 
I 2009 utarbeidet PURA sin første tiltaksanalyse: ”Tiltaksanalyse for PURA – 
vannområdet- Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget”. Tiltakene fra denne 
analysen operasjonaliseres gjennom de kommunale planene: Kommuneplaner, 
hovedplaner for vann og avløp og reguleringsplaner for områder der vassdrag kan 
påvirkes. I tillegg utarbeider landbrukskontoret handlingsplaner som stimulerer til 
tiltaksgjennomføring innen jordbruket.  
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I henhold til planhjulet for gjennomføring av vannforskriften ble tiltaksanalysen for PURA 
fra 2009 evaluert og revidert i 2013 og tilpasset de maler og disposisjoner som 
vannregionmyndigheten la opp til. En del av revisjonen har bestått i å oppdatere 
følgende viktige bakgrunnsdokumenter: 
  • Tilførselsregnskap for totalt fosfor og biotilgjengelig fosfor for landbruk og befolkning    
    (avløp) 
  • Beregning av avlastningsbehov for vannforekomstene 
  • Innhenting av forslag til tiltak for å nå avlastningsbehovet, inklusiv effekt og  
    kostnader. 
Den reviderte, lokale tiltaksanalysen for PURA 2016-2021 inngår i den regionale 
vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram som er utarbeidet i regi av 
vannregionmyndigheten ved Østfold fylkeskommune. De regionale 
vannforvaltningsplanene ble godkjent ved en departementsgodkjenning 04.07.2016. 
 
Bidrag fra vannområdet til regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027 
Arbeidet med å forberede neste planperiode, 2022-2027, startet opp i 2018. 
Vannområdene fikk i oppdrag å utarbeide dokumentet Hovedutfordringer i vannområdet. 
PURA utarbeidet "Hovedutfordringer i vannområdet PURA". Dette ligger som et vedlegg 
til Hovedutfordringer i vannregion Glomma, sammen med Hovedutfordringer fra de 
øvrige vannområdene i vannregion Glomma. Hovedutfordringsdokumentene er igjen 
vedlegg til "Planprogram for regional vannforvaltningsplan 2022-2027 for vannregion 
Glomma". Dokumentene kan lastes ned fra Vannportalen.  
 

Etter føringer fra Miljødirektoratet igangsatte PURA i 2019 en revidering av 
vannområdets data i Vann-nett på vegne av kommunene og landbruksforvaltningen. I 
2020 ble dette arbeidet videreført, og det ble samtidig gitt innspill til de regionale 
plandokumentene. Følgende er dermed utført og levert: 
- justeringer i Vann-nett ifm. status for gjennomføring av påvirkninger, tiltak, 
måloppnåelse, kostnader 
- innspill i planprosessen for regionale vannforvaltningsdokumenter ifm. tekst i 
tiltaksprogrammet, konsekvensutredning for regional vannforvaltningsplan, regional 
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og handlingsprogrammet for regional 
vannforvaltningsplan. 
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Behandlede saker 2021 (pr 04.05.2021) 
Møte nr./dato Sak nr. Sakstittel Status 

26.01.2021    

 01/21 Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging A 

 02/21 Orientering om status for kommunens smittevernarbeid A 

 03/21 Orientering fra revisjonen A 

 04/21 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 A 

 05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 A 

 06/21 Kurs og konferanser 2021 B 

 07/21 Referat og orienteringer A 

 08/21 Eventuelt A 

09.03.2021    

 09/21 Utstyrs-situasjonen for elever ved Ås læringssenter A 

 10/21 Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid A 

 11/21 Orientering om kommunens varslingsrutiner A 

 12/21 Ås kommune – Foreløpig årsregnskap 2020 A 

 13/21 Oppsummering interimsrevisjon 2020 A 

 14/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 B 

 15/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige 
anskaffelser 

B 

 16/21 Forvaltningsrevisjon 2021 – valg av tema nr.2 B 

 17/21 Referat og orienteringer A 

 18/21 Eventuelt A 

20.04.2021    

 19/21 Ås kommune – Årsregnskap 2020 U 

 20/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen Plan- og 
byggesaksbehandling 

B 

 21/21 Referat og orienteringer O 

 22/21 Eventuelt B 

 

 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 
B Saken er under behandling 
O Saken er til videre oppfølging 
U Saken utgår, evt. saken er utsatt 
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Kontrollutvalget i  
Ås kommune 

A jour pr 04.05.2021 

 Oversikt over saker til behandling 2021 
 Referat og orienteringer 

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

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

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

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/21  
(26.01.2021 kl. 18:00) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams 

• Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging 

• Orientering om status for kommunens smittevernarbeid 

• Orientering fra revisjonen 

• Tema for forvaltningsrevisjon 2021 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

2/21  
(09.03.2021 kl. 18:00) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams / Store sal, 
Ås kulturhus 

• Utstyrs-situasjonen for elever ved Ås læringssenter 

• Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid 

• Orientering om kommunens varslingsrutiner 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 – FORELØPIG (frist: 22.02.2021) 

• Oppsummering interimsrevisjon 2020 

• Forenklet etterlevelseskontroll 2020 

• Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser 

• Forvaltningsrevisjon 2021 – Valg av tema nr.2 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

3/21  
(20.04.2021 kl. 18:00) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 m/revisjonsberetning (frist: 
15.04.2021) (kontrollutvalgets uttalelse) 

• Prosjektplan forvaltningsrevisjon innen Plan- og 
byggesaksbehandling  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

4/21  
(11.05.2021 kl. 18:00) 
Store sal, 
Ås kulturhus 

• Opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater 
med særskilte behov 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 m/revisjonsberetning (frist: 
15.04.2021) (kontrollutvalgets uttalelse) – NY BEHANDLING 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

5/21  
(01.06.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Økonomirapport 1.tertial 2021 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020 (frist: 30.06.2021) 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

6/21 
(24.08.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Overordnet revisjonsstrategi 2021  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

7/21 
(12.10.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Økonomirapport 2.tertial 2021 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2022 

• Møteplan 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

8/21 • Kontrollutvalgets årsplan 2022 
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(23.11.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Kurs og konferanser 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

 (ikke fordelt) 

2021 
 

• Kontrollutvalget – Årsregnskap 2020 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås 
kommune (frist: 21.10.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte 
ved grunnskolen i Ås kommune (frist: 10.06.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i 
Ås kommune (frist: 10.08.2021) 

• Vurdere virksomhetsbesøk (f.eks. Follo brannvesen IKS, Follo Ren 
IKS, Krise- og incestsenteret i Follo IKS, Ås læringssenter, Åspro AS) 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o Kommunalsjefene (Organisasjon og fellestjeneste, Oppvekst og 

opplæring, Helse og mestring og Teknikk, samfunn og kultur) 
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Arkivsak-dok. 20/00208-13 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 11.05.2021 

PS 26/21 EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør meldes inn til kontrollutvalgets leder eller 
sekretariatet før kontrollutvalgets møte. 

Vedtak treffes som regel ikke under Eventuelt. 
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