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1 Kommunedirektørens innledning
2021 ble et utfordrende år med kontinuerlige utfordringer knyttet til koronapandemien. Dette har vært
belastende for de ansatte, og til tider lagt stort press på tjenestene for å opprettholde kontinuitet.
Samtidig kan vi se tilbake på et år hvor vi har jobbet med kontinuerlig utvikling av tjenestene til det
beste for innbyggerne.
Økonomisk bærekraft er avgjørende for å sikre tjenester med god kvalitet. Derfor er dette et viktig
innsatsområde. I et år med store omstillingsbehov har vi klart tilpasningen på en imponerende måte.
Takket være økt skatteinngang og andre overføringer går vi også inn i nytt år med et solid overskudd
som styrker disposisjonsfondet vårt.
Vi har høye ambisjoner om å bidra til at Nordre Follo skal være en god kommune å vokse opp i og bo
igjennom hele livet. Vi skal være både nær og nyskapende, og det viser 2021 at vi er godt i gang med.
Vi har brukt 2021 til å jobbe aktivt med å legge vekt på at innbyggerne skal få være sjef i egne liv, og
etablering av plattform for tillitskultur der ansatte i samskaping med innbyggerne skal utvikle treffsikre
tjenester.
Vi har et godt fundament for å møte fremtidens utfordringer på en god måte.
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2 Hvordan har Koronaen påvirket oss
Pandemien har også i 2021 lagt et stort press på kommunens tjenester. Virksomhetene har bidratt til en
profesjonell og god håndtering av situasjonen. Med stadig endrede føringer har det vært tett
samhandling både internt i og mellom virksomhetene.
Flere utviklings- og omstillingsoppgaver har blitt forsinket eller utsatt på grunn av pandemien. I perioder
har tiltak blitt lagt på is. Prosjekt- og utviklingsarbeid har blitt forsinket fordi ordinær drift har hatt
førsteprioritet. Forebyggende og støttende tilbud i grupper som for eksempel pårørendetilbud, har
også vært redusert eller utsatt.
Medarbeiderne har utvist stor fleksibilitet i en krevende periode
Medarbeidere har holdt motivasjonen oppe selv med hyppige endringer i smitteverntiltak. Perioder med
høyt sykefravær har medført merarbeid og overtid for medarbeidere. Nødvendig drift har vært
opprettholdt i alle tjenester til tross for høy smitte, sykefravær og utbrudd. Økning i korttidsfraværet har
redusert saksbehandlingskapasiteten og framdriften i flere tjenester, og som følge av dette har
saksbehandlingstiden økt på enkelte områder.
Medarbeidere har utviklet god kompetanse på digitale løsninger. Pandemien har påvirket evnen til
samhandling og endring på en positiv måte. I større utbrudd har ansatte jobbet på tvers av virksomheter
og med endrede oppgaver. Samhandling med frivilligheten knyttet til vaksinering har vært positiv under
pandemien. Dette er noe som kan bygges videre på for å knytte tjenestene og frivilligheten tettere
sammen. Tjenestene er blitt mer digitalisert, og det er skapt nye løsninger de siste to årene som vil bidra
til et bredere og mer fleksibelt tjenestetilbud i årene fremover.
Flere utviklings- og omstillingsoppgaver har blitt forsinket eller utsatt på grunn av pandemien. I perioder
har tiltak blitt lagt på is.
Nordre Follo har også i 2021 driftet en smittevernavdeling med inntil 90 ansatte, for å oppfylle det
kommunale ansvaret med tesing, smittesporing og vaksinasjon.
Utfordringer har blitt løst i fellesskap
Pandemien har påvirket oss både som innbygger og ansatte. Det har vært nødvendig å justere drift og
tjenestetilbud både til barn og unge i skole og barnehage og til voksne i pleie og omsorgstjenestene. Det
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har vært krevende arbeid, men det har også bidratt til at ansatte, avdelinger, virksomheter og
virksomhetsområder har blitt bedre kjent på tvers ved å løse utfordringene i fellesskap.
Barnehager og skoler har omorganisert dagene og ukene avhengig av smittevernanbefalinger og fravær
hos barn og ansatte. I perioder har det vært nødvendig å redusere åpningstid eller stenge enkelte
avdelinger. Enkelte skoler har måttet ty til digital hjemmeundervisning. Sykehjem og hjemmesykepleie
har i kortere perioder måttet prioritere vekk oppgaver som ikke er nødvendig for å ivareta liv og helse.
Alle endringer har vært gjort i tett dialog med innbygger, foresatte og pårørende. Innbyggerne, både
barn og voksne har vært tålmodige, forståelsesfulle og sammen har vi klart å komme oss gjennom et
krevende pandemiår.
Vi har prioritert å ivareta de mest sårbare innbyggerne særskilt. Vi har opplevd hvor betydningsfullt
sosiale møteplasser og fritidstilbud er for barn og unge. Og vi har sett hvor viktig lavterskeltilbud og
aktivitetstilbud er for voksne og eldre, for å opprettholde egen helsetilstand.
Flere av tjenestene våre har opplevd økt pågang under pandemien
Kommunens støttetjenester har opplevd økt antall henvendelser gjennom pandemien. Helsestasjon,
skolehelsetjeneste, fysisk og psykisk helsehjelp for barn og unge, PP-tjenesten rask psykisk helsehjelp for
voksne og barnevernstjenesten har naturligvis blitt påvirket av pandemien og erfart
kapasitetsutfordringer på grunn av mange henvendelser. Alle har opplevd at mange tar kontakt og har
spørsmål, samtidig som tjenestene har mottatt flere formelle henvendelser, henvisninger eller
meldinger. Tjenestene har vært åpne og tilgjengelige gjennom pandemien, både fysisk og digitalt, men
ulike smittevernanbefalinger og høyt fravær har skapt utfordringer, og siste del av 2021 har vært
spesielt krevende.
Vi ser at pandemien har påvirket barn, unge og familier i stor grad. For barn i risiko har pandemien vært
særlig krevende.
Det har vært prioritert å opprettholde et godt tilbud til barn og unge, spesielt med tanke på barn i
risiko.
I 2021 var det en økning av voksne innbyggere med behov for et forebyggende tilbud innen psykisk
helse. Kapasiteten innen psykisk helse ble styrket ved hjelp av midler fra Statsforvalteren.
Legevakten har hatt en markant økning i henvendelser, både for akutt helsehjelp, med også for å få råd
og veiledning. Dette behovet oppstod særlig i perioder hvor andre tilbud var redusert.

Koronapandemiens økonomiske konsekvenser
Samlet sett viser koronaregnskapet at Nordre Follo har hatt netto utgifter på 0,1 mill. kroner knyttet til
pandemien. Det er kartlagt hvilke merutgifter og mindreinntekter alle virksomhetene i kommunen har
hatt som følge av pandemien. Mange av postene har vært merket med aktivitetsnummer for
koronapandemien i økonomisystemet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tallene da flere av
utgiftene av systemtekniske årsaker ikke kan registreres mot koronaregnskapet. Det er derfor gjort
beregninger på noen poster som ikke er merket, som for eksempel tapte inntekter. Mange faktorer har
indirekte påvirkning på kostnadssiden, men er utfordrende å beregne. Det er derfor gjort estimater på
de største indirekte postene, som for eksempel sosialhjelp og overliggerdøgn.
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I tillegg er det flere indirekte forhold som kan påvirke koronaregnskapet, men som ikke er tatt med i
regnestykket da det ikke er mulig å tallfeste hva som skyldes koronapandemien og hva kostnaden ville
vært i et ordinært driftsår. Siden regnskapstallene i kommunens første driftsår ble så preget av
pandemien, vil sammenlikning med 2020 ikke nødvendigvis gi et riktig bilde. Dette kompliserer bildet
ytterligere, siden vi på grunn av dette ennå ikke har et «normalt» regnskapsår for Nordre Follo
kommune
Utgiftene kommunen har hatt knyttet til koronapandemien kan deles i to områder; økte kostnader og
inntektstap.
Økte kostnader
De økte kostnadene omhandler lønn og andre driftskostnader. Økte lønnskostnader skyldes blant annet
personell på smittevern, personell vaksinasjon, kompensasjon til leger, samt vikarer og overtid på grunn
av høyt sykefravær. Andre driftskostnader skyldes blant annet nødvendig utstyr kommunen har vært
nødt til å anskaffe for å ivareta smittevernet. I tillegg har overliggerdøgn og økt sosialhjelp gitt ekstra
kostnader. Tallene er et beste estimat målt mot tidligere års «normalsituasjon».
Kostnadene til smittevern inkluderer utgifter til smittesporing, testing, smittevern, beredskapslager,
testtelt, korttidsavdeling for koronasmittede pasienter etc. Dette gjelder både lønnskostnader,
medisinsk materiell og øvrig nødvendig utstyr knyttet til områdene helse, pleie og omsorg. Kostnader til
andel av lokalmedisinsk senter og legevakt er inkludert, i tillegg til kompensasjon til leger.
Inntektstap
Inntektstapet var i 2020 stort, og i stor grad knyttet til redusert skatteinngang. For 2021 er situasjonen
en annen, da skatteinngangen har vært høy. For 2021 er inntektstapet i sin helhet knyttet til reduserte
inntekter for parkering, dagsenter, stengt kino, avlyste kulturarrangementer, halleie og reduserte
billettinntekter til basseng, samt foreldrebetaling for barnehage og SFO som var stengt i uke 4.
Reduserte kostnader
Det er ikke identifisert noen reduserte kostnader i 2021. I 2020 fikk kommunene redusert
arbeidsgiveravgiften ved 3. termin (mai-juni) med fire prosentenheter. Dette ble estimert til å utgjør om
lag 20 mill. kroner. Lønnsoppgjøret for 2020 ble lavere enn forventet, og ble estimert til en innsparing på
om lag 50 mill. kroner. For 2021 har det ikke vært slike forhold. Lønnsoppgjøret for 2021 ble derimot
høyere enn forventet.
Økte inntekter
Andre inntekter består av Helfo-refusjon ved testing og kompensasjon for næringsdrivende fastleger.
Rammetilskudd og skjønnsmidler utgjør 124,2 mill. kroner.
Kommunen mottok i 2020 statlige vedlikeholdsmidler på 27,1 mill. kroner, til bruk på drift og investering
med det formål å redusere vedlikeholdsetterslepet. Midlene ble brukt i henhold til gitte retningslinjer i
tilsagnsbrev, og kontrakter for dette ble inngått i 2020. Det ble i ettertid gitt godkjenning fra staten om å
videreføre ubrukte midler til 2021. Totalt ble 24,3 mill. kroner overført fra 2020 til 2021 til arbeidene
som ble sluttført i 2021.
Det ble utført arbeid i 2021 knyttet til følgende aktiviteter:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ski stadion løpedekke,
Ski sykehus
Kirkeveien 3 helsestasjon,
Sofiemyrhallen tekniske anlegg
Tussebo ventilasjon
Langhushallen garderobe og dusj
Siggerudhallen garderobe og dusj
Kolben kulturskole kontorer 3.
etasje

•
•
•
•

Ski idrettshall dør og vinduer
Skorhaugåsen hinderløype
Tårnåsen aktivitetssenter
varmepumpe
Sofiemyrhallen,
Ski idrettspark klubbhuset
Sofiemyr idrettspark klubbhus og
bryterhus
ENØK tiltak kanalrens

Kommunalt næringsfond fra Viken (krisepakke 3) på 1,4 mill. kroner. Beløpet er tildelt søkere og er i
hovedsak utbetalt. Det gjenstår 0,3 mill. kroner som utbetales i 2022.
Samlet kostnadsbilde
Korona-regnskap

2021

2020

Netto merkostnader

-1 492 600

5 808 000

Lønnskostnader

68 288 150

40 712 000

Andre driftskostnader

53 124 250

30 202 000

SUM økte kostnader

121 412 400

70 914 000

Inntektstap

12 926 000

96 377 000

SUM inntektstap

12 926 000

96 377 000

Reduserte kostnader (redusert AGA og lønnsoppgjør)

-

-70 000 000

SUM reduserte kostnader

-

-70 000 000

Andre inntekter

-11 600 000

-2 851 000

Rammetilskudd

-107 231 000

-81 801 000

-17 000 000

-32 481 000

Skjønnsmidler og ekstrabevilgninger
Avsatte ekstrabevilginger ubrukt 2020, til bruk i 2021*
SUM økte inntekter

25 650 000
-135 831 000

*) Beløpet på 25,65 mill. kroner gjelder Vedlikeholdsmidler

-91 483 000

fra Staten og midler fra Viken fylkeskommune til kommunalt

næringsfond. Midlene ble mottatt i 2020.

Andre inntekter utenfor korona-regnskapet
I 2021 har Nordre Follo i tillegg mottatt 30,6 mill. kroner i kompensasjon til lokale virksomheter. Midlene
er utbetalt i henhold til vedtatt fordeling.
Kommunen har mottatt midler til sommerskole, tiltak sårbare barn, digitale hjelpemidler og midlertidig
styrking av psykisk helse og rusarbeid på til sammen 15,1 mill. kroner. Midlene er benyttet i henhold til
formålet.
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3 Bærekraftig utvikling
Status temaplaner, strategier og meldinger
Temaplan
Sammen for en ny kommune
Innovasjons- og digitaliseringsstrategi
Anskaffelsesstrategi
Kommunikasjonsstrategi
Temaplan for frivillighet
Temaplan for næringsutvikling
Langsiktig driftsanalyse og
investeringsplan (LDIP)
Trygg oppvekst
Melding – demokratiprogram for
barn og unge
Temaplan for forebyggende arbeid

SHP 2021-2024
Oppstart
Avsluttes

Status 31.12.2021

2020
2020
2020
2021
2021
2020

2022
2021
2021
2021
2022/2023
2021

2020

2020

Vedtatt i kommunestyret 10.02.2021

2021

2022

Plan i henhold til ny barnevernlov.

2021

2021

Utgår og erstattes av nasjonal rammeplan
for SFO

2020

2022

2020

2022

Temaplan mot vold og overgrep i
nære relasjoner
Lokal handlingsplan for å bekjempe
hatkriminalitet
Boligstrategi
Temaplan rus og psykisk helse

2020

2022

Kvalitetsmelding vedtatt 24.03.2021.
Temaplan vil bli lagt fram i 2022
Påbegynnes høst 2021. Ferdig 2022. LHBT
er avhengig av framdrift for felles
Folloprosjekt
Rapporteres 2022

2020

2021

2020
2021

2022
2021

Temaplan for SLT

2021

2021

Temaplan – rammeplan for SFO
Aktiv hele livet
Kvalitetsmelding og temaplan for
helse og omsorg
Temaplan for mangfold, integrering
og inkludering inkl. LHBT
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Sluttføres 2022
Vedtatt i kommunestyret 10.02.2021
Vedtatt i kommunestyret 10.02.2021
Rapporteres 2022
Rapporteres 2022/2023
Første utgave vedtatt i kommunestyret
16.06.2021

Planarbeidet startet høsten 2020 og
ferdigstilles i 2022
Legges fram til behandling i mars 2022
Vedtatt i kommunestyret 05.05.2021
Utgår og erstattes av vedtatt SLT-modell
med tiltaksplan

Årsberetning 2021

Temaplan
Temaplan for kultur
Ernæringsstrategi - Matglede
Byvekst med grønne kvaliteter
Temaplan for klima og energi
Klimabudsjett
Temaplan for vannmiljø og avløp
Hovedplan
Temaplan for kommunale veier
Hovedplan
Temaplan for trafikksikkerhet
Temaplan for mobilitet
Melding om grøntområder i
byggesonen
Temaplan for skjøtsel av uteområder
Melding om kulturminner – grunnlag
for ny kommuneplan
Kommunedelplan for naturmangfold

SHP 2021-2024
Oppstart
Avsluttes
2021
2021
2020
2021

Status 31.12.2021
Endres til kulturstrategi Rapporteres 2022
Vedtatt i kommunestyret 13.01.2021

2020

2020

2021

2022

Vedtatt i kommunestyret 17.02.2021
Klimabudsjett integrert i ØHP 2022-2025
Rapporteres 2022

2020

2021

Vedtatt i kommunestyret 24.03.2021

2020
2021
2021

2021
2022
2022

2020
2021

2021
2022

2020

2022

Vedtatt i kommunestyret 24.03.2021
Rapporteres 2022
Innarbeides i kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel
Vedtatt av kommunestyret 08.12.2021.
Innarbeides i kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel
Planprogram vedtatt i formannskapet
15.10.2020. Rapporteres i 2022.

Sosiale forhold
Befolkningsdata
For å sikre en bærekraftig utvikling med en sunn kommuneøkonomi, ble kommunens første langsiktige
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) vedtatt i juni 2021. Nye utbyggingsområder ble vurdert opp mot
kommunens muligheter til å investere i sosial- og teknisk infrastruktur. Kommunestyrets vedtak om
prioritering av utbyggingsområder er førende for når utbyggingsområdene kan realiseres og hvilke
planprosesser som skal settes i gang. Prioriteringen bygger opp om kommunens arealstrategier. Det
innebærer blant annet å unngå å bygge ned dyrket eller dyrkbar mark, samt fortette og utvikle arealer
som allerede er bebygde, før en går løs på nye områder. Utbyggingsmønsteret skal bidra til å redusere
bilbehovet i daglige gjøremål. Det innebærer fortetting og utbygging i kollektivknutepunkter.
Kommunen prioriterer derfor utbygging i Ski sentrum og Kolbotn, i tillegg til stasjonsnære områder langs
Østfoldbanen.
Oppegård og Ski kommuner hadde mange pågående arealplanprosesser ved sammenslåingen. Det har
vært et ønske å ha færre planprosesser gående samtidig da dette er ressurskrevende for store deler av
organisasjonen. I 2021 ble syv av disse planene (fem detaljreguleringer og to områdereguleringer)
sluttbehandlet i kommunestyret.
Befolkningsutviklingen påvirkes blant annet av hvor mange boliger som blir bygget i kommunen.
Kommunens boligprogram gir 550 boliger de tre første årene til og med 2023 og 400 årlig etter det. Av
disse er om lag 190 boliger per år i Ski. Dette er betydelig mer enn hva som har vært bygget de siste ti
årene i Oppegård og Ski. I 2021 ble det ferdigstilt 630 boliger i Nordre Follo. Nordre Follo hadde 61 032
innbyggere per 31.12.2021. Dette er en økning på om lag 1 000 innbyggere (1,6 prosent) fra 2020.
Det er knyttet usikkerhet til hvor fort nye boligprosjekter igangsettes. Det vil avhenge av
markedssituasjonen, både lokalt og regionalt. I noen områder vil infrastruktur være avgjørende.
Skolekapasitet i Ski er en minimumsfaktor for utviklingen i Ski sentrum. Hvor mange prosjekter som kan
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settes i gang der, vil avhenge av kommunens investeringer i infrastruktur. Det utarbeides nye
befolkningsframskrivinger hvert år. Det er nødvendig for å følge utviklingen tett og fange opp nye
trender så tidlig som mulig.
Behandling av detaljreguleringer innenfor områdeplan for Ski sentrum ble stilt i bero i påvente av blant
annet vedtak om avfallssug, renovasjonsforskrifter, gjennomgang av infrastruktur og revisjon av
områdereguleringene i sentrum og Ski vest. Det vil kunne skape forsinkelser i gjennomføringen av nye
prosjekter, spesielt i Ski. Finansiering av fylkesveier påvirker også fremdriften på utvikling i Kolbotn og
Ski. Mangel på avklaringer av fylkesvei 152 Skiveien ved Kolbotn, setter foreløpig en stopper for
utviklingen av utbyggingsområdet Skrenten. På slutten av året fikk kommunen signal om utsettelse av
Kolbotn stasjon. Det får konsekvenser for ferdigstillelse av Kolbotn torg, utvikling av Sentrumsgården og
realisering av nye trafikkløsninger i Kolbotnveien. Det er viktig at Staten og fylkeskommunen bygger opp
under kommunens prioriteringer for å nå målene i nasjonal og regional areal- og transportpolitikk.
Nordre Follo har i kommuneplanen satt tydelige føringer for arealforvaltningen og definert hvor de
prioriterte utbyggingsområdene skal være.
Folkehelse
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler. Det er også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen, jf.§ 3 i Lov om folkehelse.
Kommunens mål skal gjenspeiles i folkehelsearbeidet og gjennom kommunens aktiviteter.
I planstrategien (2020-2023) ble det pekt på fem utfordringer som legges til grunn for folkehelsearbeidet
i Nordre Follo.
•
•
•
•
•

Sosial ulikhet helse
Psykisk helse og livskvalitet hele livet
Utenforskap
Helsefremmede nærmiljø og lokalsamfunn
Fysisk helse og levevaner

Nordre Follo skal ha et trygt lokalsamfunn
I 2021 er alle kommunale barnehager og skoler godkjente som Trafikksikker barnehage og skole. I 2021
inngikk Nordre Follo partnerskap for trafikksikkerhet med Viken fylkeskommune
Nordre Follo kommune skal søke om godkjenning som trygt lokalsamfunn. Det forberedende arbeidet
for å søke om godkjenning som trygt lokalsamfunn startet oktober 2020 og ble avsluttet desember
2021. Det er løftet frem syv satsningsområder; beredskap/samfunnssikkerhet, miljørettet helsevern,
psykisk helse, seniorsikkerhet, smittevern, systematisk internkontroll og trafikksikkerhet. Valg av
satsningsområder vedtas i kommunestyret i 2022.
Nordre Follo kommune deltar i Program for folkehelsearbeid i kommunene
Deltakelsen skjer gjennom tiltaket MITT VALG Idrett. Ski ILA, Langhus AIL, Siggerud IL og Oppegård IL
deltar i prosjektet. Etter planen skulle prosjektet starte opp vinteren 2020, med avslutning i 2023. På
grunn av koronapandemien ble alt idrettsliv satt på vent våren 2020, og oppstarten av MITT VALG Idrett
ble utsatt til høsten 2021. Det ble gjennomført to kurs for administrasjonen og styreledere, syv kurs for
trenere og lagledere (september og november) og to foreldremøter. Oppslutningen om kurskvelder har
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vært lavere enn forventet. Til tross for en noe svak rekruttering til kurs, rapporteres det om at de som
deltok ga positive tilbakemeldinger. Oslo Economics har gjennomført nullpunktmålingen med intervju av
styret i klubbene og spørreundersøkelse av utøvere mellom 10-16 år.
Viken fylkeskommune gjennomførte sin første digitale folkehelseundersøkelse i november 2021 for å få
bedre kunnskap om hvordan befolkningen opplever egen livskvalitet, helse og trivsel i nærmiljøet
sitt. Nordre Follo hadde en svarprosent på 45,4. Det var kun Frogn som hadde bedre svarprosent i Follo.
Ulike forhold viser om folkehelsearbeidet går riktig vei sett opp mot utfordringsbildet
3,9 prosent av 7. klassinger har opplevd mobbing fra andre elever (2021/2022). Det er en nedgang på
1,7 prosentpoeng fra forrige måling (2020/2021). For 10. klassingene er det en liten økning på 0,7
prosentpoeng fra forrige måling, til 3,2 prosent i 2021/2022. Resultatene er hentet fra
Elevundersøkelsen.
Miljørettet helsevern har gjennomførte følgende tilsyn i 2021:
•
•
•

14 barnehager (tematilsyn – uteområdet)
fire tilsyn med overholdelse av covid-forskriften i treningssentre
to godkjenninger av tatoveringsvirksomhet

For å oppnå tryggest mulig skolevei, er det gjennomført flere trafikksikkerhetstiltak i 2021:
•
•
•
•
•

Utskifting av 16-17 nye lyspunkt i Valhallaveien mellom Sønsterudveien og Brages vei
Opphøyd gangfelt, ny kantstein og bedre belysning i Mellomåsveien 102
Utskifting til LED gatelys i Eikeliveien og Skråveien
Etablert nytt gatelys i Kryssveien
Etablert tre nye fartsdempere i Fjellveien ved Kolbotn Skole

Nordre Follo har en høyere forekomst av hudkreft enn landet som helhet, og antallet stiger.
Gjennomsnittet for tiårsperioden 2011-2020 var 50 årlige nye tilfeller av hudkreft, som var 11
prosent høyere enn landsnivået. Til sammenligning var det 45 nye årlige tilfeller med hudkreft i
2010-2019, som var 5 prosent over landsnivået. I 2021 har kommunen montert solseil over
sandkasse for de minste barna i 17 barnehager for å forebygge hudkreft og UV-stråling.

Klima og miljø
Lokal forskrift om forbud mot utslipp av kloakk i sjøområder ble vedtatt
I 2021 ble det vedtatt lokal forskrift om forbud mot utslipp av kloakk i sjøområder fra skip, småbåter og
fritidsbåter, og forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Det ble også gjennomført kartlegging og
utstedelse av pålegg om oppgradering til alle boligeiere med avløpsanlegg som ikke er i henhold til
dagens forskrift i nedbørsfeltene Gjersjøen og Gjersjøelva.
Det er begrensninger i antall saker kommunen har kapasitet til å følge opp samtidig Det er derfor viktig
med god planlegging når frister i pålegg settes, og hvilke områder som bør prioriteres.
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Kommunen bidrar til stans av tap av naturmangfold
Nordre Follo har vedtatt å bidra til å nå det nasjonale målet om stans av tap av naturmangfold. Dette
innebærer blant annet at kommunen må rette innsatsen inn mot bevaring av leveområder og blågrønne
strukturer, samt reduksjon av påvirkningsfaktorer som har negative effekter på naturmangfoldet. Dette
gjelder spesielt arealbruk og tap av natur/leveområder, som gjenspeiles i kommunens vedtak om å være
arealnøytral.
Arealnøytralitet er nybrottsarbeidet og det jobbes mye med dette i forbindelse med rullering av
kommuneplanens arealdel, et arbeid som ble påbegynt i 2021. I tillegg er Nordre Follo med som
pilotkommune i to prosjekter som skal utarbeide metodikk for å lage arealregnskap: Viken
fylkeskommunes arealregnskapsprosjekt samt prosjektet EcoGaps, som drives av OsloMet/NIBR (Norsk
institutt for by- og regionforskning) og NINA (Norsk institutt for naturforskning) i samarbeid med
miljøorganisasjonen Sabima, SSB, KS og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).
Det utarbeides også en egen kommunedelplan for naturmangfold for hele Nordre Follo. Arbeidet ble
påbegynt i 2020 og videreført i 2021, blant annet med medvirkningsprosess. Planen ferdigstilles i 2022.
Hovedformålet med kommunedelplanen for naturmangfold er å få en helhetlig oversikt over verdifull
natur i kommunen. Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre
beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser.
Det er over flere år arbeidet med en skjøtselsplan for Slorene ved Gjersjøen. Slorene er et område av
stor viktighet for naturmangfoldet i Nordre Follo og Ås kommuner. Skjøtselsplanen ble utarbeidet i nært
samarbeid mellom de to kommunene og endelig vedtatt i 2021. Arbeid med igangsetting av noen av
skjøtselstiltakene ble påbegynt i 2021.
Bekjempelse av fremmede arter er ressurs- og kostnadskrevende. Det er lite tilskudd å hente eksternt til
dette. Høsten 2021 ble tilskuddsordningen omgjort, slik at det i kommende år blant annet ikke blir gitt
midler til å fortsette den helhetlige bekjempelsen av kjempebjørnekjeks. Dette arbeidet har kommunen
drevet med siden 2008, med gode resultater og mange friskmeldte lokaliteter. For å fortsette den gode
trenden må kommunen nå dekke utgiftene til bekjempelse selv.
Kommunens første klimabudsjett ble vedtatt i 2021
I februar 2021 ble Temaplan for klima og energi vedtatt. Temaplanen er et godt kunnskapsgrunnlag for
klimautfordringene i kommunen. I tillegg setter den føringer for kommunens klimaarbeid. I desember
2021 ble Nordre Follo kommunes første klimabudsjett vedtatt. Klimabudsjettet utgjør den årlige
handlingsplanen for klima og energi. Her presenteres de klimatiltakene kommunen skal iverksette,
ansvarlig for å gjennomføre tiltakene, samt tiltakets kostnad. Klimabudsjettet er en integrert i
kommunens Økonomi og Handlingsplan.
Vi har samarbeidet med de andre Follokommunene om å få på plass en organisering av Klima- og
energinettverket Follo innenfor Klima Viken (KEN). Kommunestyret vedtok i oktober 2021 medlemskap i
Klima Viken og har satt av midler til en felles nettverkskoordinater for Klima og energinettverket i Follo .
Dialogen med øvrige Follokommuner om en felles nettverkskoordinator er i gang.
I november 2021 ble Kolbotn skole ferdigbygget. Skolen ble bygget med fossilfri byggeplass, hvilket har
fungert bra. Erfaringen fra 2021 er at dette er et klimakrav som entreprenører klarer å oppnå så vel i
bygg- som anleggsprosjekter. Det er et viktig krav å stille siden vi ser at utslippene fra bygg- og
anleggsplasser øker i kommunen.
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I oktober 2021 ble det gjennomført et webinar om hvordan kommunale virksomheter skal kildesortere.
Bakgrunnen til dette er at kildesorteringen er lav i kommunale virksomheter. Etter webinaret er det noe
mindre feilsortering, men kildesorteringen er fortsatt ikke god nok. Det er satt sammen en
prosjektgruppe som skal fortsette arbeidet med dette.
I 2021 tok Viken Fylkeskommune initiativ til et felles krafttak for en omstilling til transport på
elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. Nordre Follo kommune, sammen
med 46 andre kommuner og fire innkjøpssamarbeid, meldte seg på initiativet og vil nå begynne å
etterspørre fossilfri transport i sine vare- og tjenesteanskaffelser.
Det er startet et arbeid med å lage rutiner for hvordan utbyggere i kommunen skal ta klimahensyn i
arealplanleggingen. Arbeidet fortsetter i 2022. Det er iverksatt flere tiltak innen energieffektivisering i
2021, blant annet installering av LED-lys, etterisolering og skifte av ventilasjonsanlegg.
Av kommunens leasede kjøretøy var andel elektriske personbiler 47 prosent per 01.01.2022. Andelen
forventes å øke til over 60 prosent i løpet av 2022. Det ble etablert 14 nye ladepunkter, av disse er fire
ladepunkter offentlige. Etter hvert som kommunen bytter til nyere elbiler med bedre rekkevidde
fungerer elbilene bedre i hverdagen. Det ble i 2021 gjort en forskriftsendring slik at personbiler som
anskaffes av offentlige virksomheter må være nullutslippskjøretøy fra 01.01.2022.
Nordre Follo kommune skal legge til rette for et bærekraftig landbruk basert på lokale ressurser
Follo landbrukskontor har en nøkkelrolle i måloppnåelsen på dette punktet. Videreføring av et felles
landbrukskontor for Follo bidrar til å sikre god landbruksfaglig kompetanse, både innen jord- og
skogbruk. Det er mange berøringspunkter mellom klima- og miljøforvaltningen på den ene siden og
landbruksforvaltningen på den andre siden. Det legges stor vekt på å videreføre og -utvikle samarbeidet
med Follo landbrukskontor de kommende årene.
Flere tiltak er gjennomført for å opprettholde god vannkvalitet
Vann og vassdrag i Nordre Follo er omfattet av vannkvalitetsovervåkingen som utføres av Fagrådet for
indre Oslofjord, vannområdene PURA og Morsa, på tvers av kommunegrensene. Nordre Follo kommune
har i tillegg en omfattende lokal overvåking for å følge effekt av tiltak, samt lokale mål. Det er
gjennomført en rekke tiltak, men det er fremdeles en vei å gå for å nå mål om god kjemisk/økologisk
vannkvalitet. Dette viser hvor viktig det er at Nordre Follo også i tiden som kommer viderefører lokal
tiltaksrettet overvåking av kommunens vannforekomster, samt bidrar i arbeidet med å oppdatere og
følge opp forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregionen.
Det er etablert en tverrfaglig administrativ overvannsgruppe for å følge opp
utfordringer/problemstillinger knyttet til overvann. Det er blant annet utarbeidet en overvannsveileder
for kommunen for å operasjonalisere rammer lagt i kommuneplanens arealdel, og gjennomført en
tverrfaglig workshop i kommunen om erfaring med forvaltning av overvann hvor også NVE og NMBU
deltok.
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4 Organisasjonsutvikling
Organisering
Kommunen har gjennomført flere omorganiseringer
Som et omstillingstiltak for 2021 lå det inne omorganiseringsprosesser for ledergruppene. I tillegg lå det
føringer om at kommunedirektør skulle fortsette arbeidet med å realisere intensjonene med
kommunereformen, herunder sikre en robust og styringsdyktig organisasjon.
Første halvdel av 2021 ble det foretatt en omorganisering i kommunedirektørens ledergruppe hvor
antall kommunalsjefer ble redusert fra åtte til fem. I tillegg til å dekke inn omstillingstiltak i strategi- og
handlingsplan, var det også begrunnet i behovet for en mindre og mer strategisk orientert
toppledergruppe.
For å ivareta forsvarlig drift ble det på nivået under kommunalsjefene opprettet både faste og
midlertidige stillinger som områdeledere. Kravet om budsjettmessig innsparing er innfridd ved at det ble
foretatt omdisponeringer av ledere på ledernivå 3 (virksomhetsleder), og at disse stillingene ble holdt
vakante.
I tillegg til endringene i kommunedirektørens ledergruppe ble det parallelt gjennomført en
omorganisering av stabsenheter med få ansatte.

Medarbeidere, likestilling og etikk
Mangfold og likestilling
Nordre Follo kommune gir like muligheter og er en inkluderende arbeidsgiver uavhengig av kjønn,
etnisitet, funksjonsnivå og seksuell orientering. Respekt for ulikhet gjelder både ved rekruttering,
medarbeiderutvikling og i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Dette gjelder både overfor
innbyggere og de ansatte i kommunen.
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Kommunen har flere politiske utvalg som spesielt retter seg mot arbeidet for likestilling og
fravær av diskriminering for kommunens brukere:
•
•
•

Eldrerådet uttaler seg i alle saker som angår eldres levekår.
Råd for personer med funksjonsnedsettelser arbeider for full deltakelse og likestilling for
personer med nedsatt funksjonsevne.
Ungdomsrådet uttaler seg om alle saker som angår barn og ungdoms levekår.

Arbeidsgiverpolitikken slår fast at «medarbeidere skal gi rom for ulikheter og mangfold» og at «ledere
skal være bevisst på holdninger og handlinger omkring mangfold, likeverd og inkludering».
Kommunen legger Diskrimineringsloven til grunn som et minimumskrav. Kommunens planbestemmelser
legger klare føringer når det gjelder universell utforming, og dermed hensynet til likestilling og
tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.
Rekruttering
Nordre Follo kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I rekrutteringsprosesser har
kommunen fokus på likebehandling av søkere, der målet er å tilsette den best kvalifiserte søkeren
uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn med mer. Nordre Follo kommune har en avtale
med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som slår fast at minst én person med
innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, dersom vedkommende er kvalifisert til stillingen.
I Protokollen som brukes i ansettelsessaker må rekrutteringsansvarlig krysse av for at mangfolds- og
likestillingshensyn er hensyntatt i rekrutteringsprosessen. Dette gjelder både avtalen med IMDi, men
også punktene fra rekrutteringsstrategien som gjelder positiv særbehandling. Dette for å sikre at
rekrutteringsansvarlige har et bevisst forhold til disse mulighetene.
Status 2021 for rekruttering
I 2021 var det 429 søkere som oppga å ha utenlandsk opprinnelse. Av disse ble 78 søkere innkalt til
intervju , hvorav 41 personer (29 kvinner og 12 menn) ble ansatt.
Antall søkere som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne og utenlandsk opprinnelse, sier ikke noe om de er
kvalifisert til stillingen de søker på. Tallene nedenfor gir derfor kun en indikasjon.
Det var ingen søkere som oppga å ha nedsatt funksjonsevne i 2021. Dette kan skyldes at søkere velger å
ikke krysse av for dette på søknaden. Det er derfor viktig at kommunen viser at det tilrettelegges ved
behov og at kommunen ønsker å representere mangfoldet i befolkningen.
Det var totalt 90 lærlinger i Nordre Follo kommune i 2021, hvorav 70 var kvinner og 20 menn. Seks av
disse var en del av ordningen «fagbrev på jobb». Vi er opptatt av å kunne tilby læreplasser innenfor
mange ulike fagområder og har politisk vedtak på antall lærlinger som skal rekrutteres.
Det er også deltakere i prosjektet «Menn i helse» i kommunen. Dette er et godt tiltak for å rekruttere
flere menn til typisk kvinnedominerte yrker. Vi ønsker å utvide antall plasser i 2022.
Vi tilbyr også arbeidspraksis til kandidater via NAV, samt språkpraksis for eksempel innenfor barnehage.
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Status turnover 2021:
Jobber i
samme
kommune,
men annen
sektor

Jobber i
annen
kommune

Ikke lenger
ansatt i
kommunal
forvaltning

83,2

Jobber
fortsatt i
samme
kommune
og samme
sektor
80,7

2,5

3,2

13,6

100

88,7

75,6

13,1

1,4

9,9

Undervisning

100

84,8

83,4

1,4

2,6

12,5

Barnehager

100

83,5

82,1

1,4

2,0

14,5

Helse/pleie/omsorg

100

81,0

79,3

1,7

4,5

14,5

Samferdsel og teknikk

100

90,2

88,0

2,2

1,7

8,1

Annet

100

80,0

74,3

5,7

4,1

15,9

Sektor

Sum

Jobber
fortsatt i
samme
kommune

100

Administrasjon

I alt

Tabellen viser endring i sektor og/eller kommune fra 1.12 et år til 1.12 neste år. KS bruker gjennomsnittstall i prosent for årene
2017 til 2021. Grupperingen i tabellen er basert på KOSTRAs funksjonskoder

Det har i 2021 vært en forholdsvis høy turnover innenfor flere sektorer i kommunen, og den totale
turnover er på 16,8 prosent. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2020. Høyest turnover var det
innenfor tjenesteområdene barnehage og helse/pleie og omsorg. Analyse av tallene viser høyest
turnover blant ansatte uten formell utdanning.

Kjønnsfordeling
Kommunen ønsker å sikre en jevn kjønnsbalanse innenfor alle tjenesteområder. For å oppnå dette er
positiv særbehandling av det underrepresenterte kjønn ved ansettelser i særskilte kvinne- eller
mannsdominerte yrker et av tiltakene i rekrutteringsprosedyren. Dette er et langsiktig arbeid.
Status 2021 for kjønnsfordeling
Kvinner utgjør den største andelen ansatte i Nordre Follo kommune, med 79 prosent av totalt
5 024 fast ansatte.
Fordelingen i kommunedirektørgruppa var fem kvinner og to menn i 2021. Andel kvinner og menn av
virksomhetslederne utgjorde henholdsvis 20 prosent menn (22 stk.) og 80 prosent kvinner (88 stk.).
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Kjønnsfordelingen totalt sett har vært relativt stabil de siste årene og fordelte seg slik per 31.12.2021:
Sektor

Antall kvinner

Antall menn

Andel kvinner i %

3 959

1 065

79

21

338

84

80

20

1 964

369

84

16

Skoleadministrasjon

26

2

93

7

PP-tjeneste

23

3

88

12

Grunnskole

857

236

78

22

Barnehager

733

63

92

8

Fritidshj/skolefritidsordn

68

21

76

24

Barnehj/andre inst bu

152

15

91

9

Øvrig oppvekst

105

29

78

22

1 457

320

82

18

Administrasjon

54

10

84

16

Alm helsevern

157

31

84

16

Somatiske sykehjem

243

31

89

11

Alders- og sykehjem

168

22

88

12

PU

91

29

76

24

Aldershjem

24

5

83

17

234

60

80

20

196

36

84

16

8

0

100

0

282

96

75

25

41

33

55

45

155

258

38

62

Ymse

3

0

100

0

Uoppgitt

1

1

50

50

I ALT
Sentraladministrasjonen
Oppvekst

Helse/sosial

Hjemmehjelp/-sykepleie
Sosialhjelp
Edruskapsvern
Andre virksomheter
Kultur
Teknisk sektor

Andel menn i %

Kvinner er særlig overrepresentert innen områdene Oppvekst og Helse/sosial, mens menn er noe
overrepresentert innenfor område Teknisk sektor.
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Når det gjelder vikariater og midlertidige stillinger fordeler dette seg ut ifra kjønn per
virksomhetsområde per 31.12.2021:
Antall
kvinner
20

Andel
kvinner i %
65 %

Antall
menn
11

Andel
menn i %
35 %

Helse og mestring

184

79 %

49

21 %

Kultur og inkludering

26

59 %

18

41 %

Oppvekst og læring

319

83 %

66

17 %

4

57 %

3

43 %

553 kvinner

79 %

147 menn

21 %

Område
Eiendom, by og samfunn

Økonomi og organisasjon/Digitalisering
Totalt

Fordelingen er i tråd med kjønnsbalansen ellers i kommunen.
Deltidsstillinger
Statistisk er det oftest kvinner og arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som innehar deltidsstillinger.
De er også overrepresenterte innenfor virksomhetsområde Helse og mestring, og da spesielt innenfor
pleie og omsorg.
Status 2021 for deltidsstillinger
Ved utgangen av 2021 var det 2 104 ansatte i redusert stilling i Nordre Follo kommune, noe som
tilsvarer 41 prosent av alle ansatte. Gjennomsnittlig stillingsprosent for kvinner var 78 prosent og for
menn 79 prosent. For ansatte som jobber deltid er gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 54 prosent.

Stillingsstørrelse
per ansatt
0 - 24,9%

25 - 49,9%

50 - 74,9%

75 - 99,9%

100%

Prosent
5,7

2021
Antall
ansatte
280

Prosent
5,4

230

5,6

223

5,5

68

5,9

57

5,1

348

6,6

350

6,8

Kvinner

249

6,1

259

6,4

Menn

99

8,7

91

8,2

691

13,2

677

13,1

Kvinner

568

13,8

558

13,8

Menn

123

10,8

119

10,7

850

16,2

797

15,4

Kvinner

723

17,6

681

16,8

Menn

127

11,1

116

10,4

3.064

58,4

3.060

59,3

Kvinner

2.337

56,9

2.331

57,5

Menn

727

63,5

729

65,6

2020
Antall
ansatte
298

Kvinner
Menn

Kjønn
Kvinner og menn

Kvinner og menn

Kvinner og menn

Kvinner og menn

Kvinner og menn

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse per ansatt og kjønn. Tall per 1. desember i det enkelte år. Tabellen handler om
stillingsstørrelse per ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på henholdsvis 20 og 50 prosent bli
tilordnet gruppen 50 - 74,9 prosent. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts
stillingsstørrelse.
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Innenfor helsesektoren er det 57 prosent som arbeider i deltidsstilling. Gjennomsnittlig stillingsprosent
for kvinner var på 57 prosent, mens den for menn var på 50 prosent.
Kartlegging av ufrivillig deltid vil beskrives i eget dokument for rapportering til Likestillings- og
diskrimineringsombudet.
Vi har hatt fokus på at ledige deltidsstillinger skal brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte
fremfor å lyse ut ny deltidsstilling, eventuelt at stillingen lyses ut som full stilling. Dette blir ivaretatt
gjennom Omstillingsutvalget, som behandler alle ledige stillinger i kommunen før utlysning.
Det har i 2021 vært arrangert en todagers ledersamling for alle ledere i kommunen med tema
Heltidskultur. Eksterne foredragsholdere fra KS og FAFO deltok, deretter ble det gjennomført en
workshop i etterkant av foredragene. Vi vil fortsette å ha fokus på heltidskultur i 2022.
Likelønn
Status 2021 for likelønn
Nordre Follo kommune har gjennom de lønnspolitiske retningslinjene nedfelt rutiner som skal bidra til å
sikre lik avlønning for likt arbeid og ansvar. Blant annet skal alle særskilte forhandlinger via HR for
vurdering, noe som sikrer en helhetlig praksis i kommunen. Det samme gjelder lønnsfastsetting ved
rekruttering hvis det er aktuelt å gå utover sentralt eller lokalt avtalt garantilønn.
I 2021 har Nordre Follo kommune gjort flere grep med tanke på konkurransedyktig lønn for
yrkesgrupper det er vanskelig å rekruttere til. Disse gruppene er i stor grad kvinnedominerte yrker, som
sykepleiere, helsesykepleiere, barnehagelærere og barnevernskonsulenter, hvor kvinneandelen er stor
Tabellen nedenfor viser kvinners månedsverk og grunnlønn i prosent av menns, justert for ulike
faktorer. Tallene er per 1. desember:

2020

2021

Kvinners
månedsfortjeneste
i % av menns
100,3

Kvinners
grunnlønn
i % av menns
100,5

Kvinners
månedsfortjeneste
i % av menns
100,6

Kvinners
grunnlønn
i % av menns
101,0

Alder

100,3

100,5

100,6

101,0

Stillingsgruppe

98,9

99,2

99,0

99,4

Stillingskode

98,3

99,0

98,6

99,5

Utdanning

98,7

99,6

98,6

99,9

Justert for
Ujustert

Tallene viser hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt
samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for stillingsgruppe
eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor
den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.
Basert på disse overordnede tallene fra KS, er det liten forskjell i lønnsnivå mellom kvinner og menn.
Lønnsnivået har holdt seg stabilt de siste årene, med en noe positiv utvikling i grunnlønn i 2021.
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Lønnsfastsettelse i kommunen gjøres på bakgrunn av garantilønnstabell i Hovedtariffavtalen, lokale
lønnsstiger og eventuelle konkrete vurderinger i samråd med HR. De lønnspolitiske retningslinjene til
Nordre Follo kommune angir nøytrale kriterier som benyttes for vurdering av ansatte til blant annet
lokale forhandlinger.
Kommunen har lokalt avtalte funksjonstillegg, tillegg for fagansvar og nattarbeid som gis for funksjon
uavhengig av kjønn eller andre diskrimineringsgrunnlag. Ulempetillegg gis i tråd med bestemmelsene i
HTA, som tar utgangspunkt i antall arbeidede timer. Tillegg for vaktkompensasjon gis ut ifra garantilønn
for fagarbeidere med 16 års ansiennitet, slik at alle som deltar i vaktordningen får lik kompensasjon,
uavhengig av kjønn og andre faktorer.
Rapportering knyttet til likelønn og lønnskartlegging for 2021 vil beskrives i eget dokument

www.nordrefollo.kommune.no/om-nordre-follokommune/Styringsdokumenter/rapporter/www.nordrefollo.kommune.no

Kompetanseutvikling
I henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.4 gjennomfører kommunen årlige
kompetanseforhandlinger. Her har partene på forhånd drøftet og blitt enige om hvilke satser som
gjelder basert på antall studiepoeng, noe som sikrer lik vurdering av lønnsfastsettelse på bakgrunn av
kompetanseheving. I 2021 fikk 90 arbeidstakere innvilget kompetansetillegg på bakgrunn av fullført
etter- eller videreutdanning, hvorav 76 var kvinner og 14 var menn.
Karriereutvikling og eventuelle kompetansehevende tiltak er også et tema under de årlige, individuelle
medarbeidersamtalene. Virksomhetene i kommunen har i 2021 arbeidet med å kartlegge
kompetansebehov i virksomhetene og utarbeidelse en lokal kompetanseplan. Dette arbeidet fortsetter i
2022.
Oppfølging og tilrettelegging i ulike livsfaser
Vi skal tilrettelegge for alle ansatte så langt det er mulig, i alle faser av livet. Hver fase medfører ulike
behov, krav, begrensinger og muligheter.
Kommunens permisjonsordninger kan benyttes fleksibelt ved omsorgsoppgaver i alle livsfaser, og kan
ses på som et likestillingstiltak. Det samme gjelder for tilrettelegging av arbeidstid og avtale om fleksitid.
Kommunen tilrettelegger også for at ansatte skal kunne delta på obligatoriske norskkurs.
Fordelingen av ansatte med uttak av foreldrepermisjon fordeler seg som følger ut ifra kjønn og
virksomhetsområde i 2021:
Antall
kvinner

Andel
kvinner i %

Antall
menn

Andel
menn i %

Eiendom, by og samfunn

1

33,3 %

2

66,6 %

Helse og mestring

31

81,6 %

7

18,4 %

Kultur og inkludering

4

100 %

0

0%

Oppvekst og læring

32

94,1 %

2

5,9 %

Økonomi og organisasjon/Digitalisering

5

100 %

0

0%

Totalt

81

81,8 %

18

18,2 %

Virksomhetsområde
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Nordre Follo kommune tilrettelegger for at ansatte med nedsatt eller endret funksjonsevne skal kunne
beholde sitt arbeidsforhold på ulike måter. Som eksempler nevnes det tilrettelegging med diverse
hjelpemidler, utstyr og oppfølging av bedriftshelsetjeneste, tilrettelegging av arbeidstid, -sted og oppgaver, utprøving av restarbeidsevne og/eller omplassering til ny stilling. Fem ansatte ble omplassert
til nye stillinger av helsemessige årsaker i 2021. Rapportering knyttet til oppfølging og tilrettelegging i
ulike livsfaser vil beskrives i eget dokument www.nordrefollo.kommune.no/om-nordre-follokommune/Styringsdokumenter/rapporter/
Vi arrangerer årlige pensjonsdager med pensjonsleverandøren KLP for ansatte fra 55 år. I tillegg til
informasjon om pensjonsmuligheter er det også fokus på det helsefremmende perspektivet ved å stå i
jobb lengst mulig.
Diskriminering og trakassering
Kommunen har nulltoleranse for mobbing, diskriminering og seksuell trakassering og oppfordrer alle
ansatte til å melde ifra om uønskede hendelser.
Varslingssaker meldes til kommunens varslingsmottak. Det var ingen varslingssaker i 2021 knyttet til
diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell trakassering i 2021.
Ansatte melder også avvik knyttet til diskriminering og seksuell trakassering i kommunens avvikssystem.
I 2021 er det meldt om syv avvik knyttet til «Diskriminering og rasisme», og 48 avvik knyttet til
«Trakassering og mobbing» (her inngår også seksuell trakassering). Hendelsene ble håndtert i tråd med
prosedyre for håndtering av uønskede hendelser.
Nordre Follo kommune har i 2021 gjennomført opplæring for blant annet virksomhetsledere og
avdelingsledere i «reaksjoner i ansettelsesforhold». Her ble blant annet rutiner for håndtering av saker
knyttet til mobbing, diskriminering og uønsket seksuell oppmerksomhet gjennomgått.
Nordre Follo jobber forebyggende og systematisk for å redusere sykefraværet og øke nærværet
Arbeidsplassen er den viktigste arena for dette arbeidet og virksomhetene jobber kontinuerlig med å
skape gode arbeidsmiljøer som fremmer mestring og økt nærvær. Fravær følges opp i tråd med
lovverket og kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging.
Periode
01.01.2021 – 31.12.2021

Uten koronakoder

Med koronakoder

9,6 %

10,2 %

Sykefraværsprosenten i Nordre Follo kommune var 10,2 prosent inkludert koronarelatert fravær for
2021.
Det har gjennom året vært høy aktivitet og stort fokus på å redusere sykefraværet. Sykefravær har vært
tema på hvert møte i Samhandlingsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og i Partssammensatt utvalg. Etter
omfattende jobbing i partssammensatte arbeidsgrupper ble det utviklet en nettside med informasjon
om nærvær- og sykefraværsarbeid, denne ble publisert tidlig i 2021 og er godt besøkt.
Det er utviklet en prosess med tilhørende verktøy for hvordan virksomhetene kan arbeide med nærvær
både hos enkeltpersoner, og med arbeidsmiljøet. Verktøyene er publisert på intranett. Etter samme
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prosess er det jobbet med et knippe virksomheter som har fått spesiell prioritet. Dette er virksomheter
som har hatt et høyt sykefravær over tid.
Fire sykehjem deltar i IA-bransjeprogram, der det er gjennomført workshops og andre aktiviteter, blant
annet med tjenestedesignere fra Halogen. Dette spennende arbeidet fortsetter ut 2022.
Det er inngått et samarbeid med KS, Norsk sykepleierforbund og IA bransjeprogram, som skal tallene
våre for å analysere om vi kan finne sammenhenger, og en ny måte å se på sykefravæsstatistikk.
Prosjektet har mål om en modell som kan hjelpe med å finne rotårsaker til sykefravær og frafall slik at vi
kan sette inn målrettede tiltak. Modellen skal ha overføringsverdi til andre tjenesteområder og
kommuner.
I omstillingsprogrammet Utvikling og bærekraft er det vedtatt et prosjekt som skal se på HMS og
sykefravær, prosjektet er i innsiktsfasen.
Det er jobbet omfattende med å se på samhandlingen både i verne- og tillitsvalgtlinja. To
arbeidsgrupper har jobbet frem forslag til ny samhandlingsplattform, herunder møtearenaer, roller,
prinsipper, prosedyrer, retningslinjer og årshjul. Plattformen drøftes og vedtas i 2022.
Nordre Follo kommunes aller første medarbeiderundersøkelse er gjennomført, resultatene fra denne er
positive.
Etikk og verdier i Nordre Follo kommune
Visjonen og verdiene er idealer, og skaper samtidig retning og et etisk grunnlag for samarbeid,
samhandling, samskaping og praksis.
For at vi skal kunne utføre oppgavene våre må vi kunne trives, ha en åpen og inkluderende arbeidsplass
der vi har tillit til hverandre. Dette betyr at verdiene blir styrende for arbeidet vi utfører individuelt og
som kommune. Verdier har vi med oss i alt vi gjør, og det er et poeng å være dem bevisst. Vi må
sammen arbeide for å definere, gi verdiene et innhold og innføre verdier i arbeidet.
Virksomhetene jobber kontinuerlig med å knytte visjonen og verdier til konkrete situasjoner og eget
arbeid, tjenesteutvikling, sykefravær og velferdsteknologiske løsninger. Flere beskriver at de savner
fysiske møter for å bli kjent, jobbe med disse prosessene og eller nye behov, ideer og løsningsforslag.
Videre skal vi jobbe på nye måter og på tvers i organisasjonen, dette beskrives i så måte krevende og
ivareta med videomøter. Noen beskriver også at arbeidet med verdier og kultur bidrar til å ta tak i de
viktigste sakene og rydde og sette strategier, planer, dokumenter med mere i et system.
Vi har lært mye dette året. Unntakssituasjonen med koronapandemien begynner å bli den nye
hverdagen og i tillegg har pandemien preget tjenesteproduksjonene og dialogen med innbyggerne. Vi
leverer forsvarlige tjenester og har utvist stor evne til omstilling. Koronatiltak prioriteres høyt, men
andre mål og prosesser står på vent eller tar lenger tid. Det er et stort engasjement for å skape noe nytt.
En evaluering kan favne hva som har vært positivt under korona og hvorfor, men også avdekke hva som
har vært krevende på jobb, hvorfor og om verdier står på spill, er truet eller kan ha fått bedre vilkår.
Spørsmål som kan stilles er om verdien har hjulpet oss til bevissthet om begrunnelser for valg,
prioriteringer og beslutninger. Men også hvordan innbyggere og samarbeidspartnere opplever
relasjonene og servicen med kommunen og hvordan vi leverer tjenester, kan gi ny innsikt.
Vi vil fortsette det gode arbeidet og etablere fora for diskusjon og refleksjon av visjonen, verdier, etikk
og innovasjon.
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Lokalisering og arealer
Samling av fagmiljøer i Nordre Follo og endret lokalisering av ikke stedbundne tjenester gjennomføres
etter de overordnede prinsippene om effektiv samhandling, arealeffektivisering og tilgjengelighet for
innbyggere og brukere. Det legges vekt på fleksible løsninger for å kunne justere på bruk av arealer ved
endrede behov for tjenesten, endret samhandling med brukere og innbyggere og fremtidig digitale
løsninger.
Mange fagmiljøer har nå funnet sin lokalisering i Nordre Follo, men det er fortsatt store miljøer som
gjenstår.
Gamle Oppegård rådhus er under rehabilitering for Læring og migrasjon med voksenopplæring,
integrering og bosetting. Lokalene i 1-3. etasje ferdigstilles og vil tas i bruk 1. mars 2022.
Miljøer innen Oppvekst og læring har hatt midlertidige lokaliseringer. Det har pågått en prosess for
flytting av PPT til 4. etasje i gamle Oppegård rådhus og beslutning tas i februar 2022. Ski helsestasjon er
utvidet, og det er foretatt en samlokalisering i Kirkeveien 1. Dette har frigjort arealer i Langhuset. Det
gjenstår fortsatt avklaringer knyttet til fremtidig lokasjon for NAV.
På Ski sykehus er det etablert en ny KAD-avdeling med 25 sengeplasser, samt at fastlegekontoret er
flyttet fra underetasjen til 3. etasje. Det er inngått et makeskifte med Ahus, hvor daglegevakten skal
flyttes til underetasjen. 2. etasje blir da frigjort for ny kommunal daglegevakt.
Lokaliseringskabalen har medført mange flytteprosesser. Flere virksomheter flyttet fra gamle Oppegård
rådhus til Nordre Follo rådhus. Beredskapslageret i Verkstedveien flyttet til Sofiemyrveien 16 og
teststasjonen til Langhuset. Det er frigjort arealer ved flyttinger fra Liaveien 25 og Toppenhaug
legesenter.
I 2021 har det vært utstrakt bruk av hjemmekontor som følge av koronapandemien. Det er flere positive
erfaringer med bruk av hjemmekontor. Mer fleksibel bruk av arbeidsplasser kombinert med
hjemmekontor kan redusere arealbehovet til kommunal tjenesteproduksjon. Medarbeidernes trivsel og
behov for samhandling med kolleger eller andre fagmiljøer enn sitt eget, må ivaretas i denne prosessen.
Det er startet et pilotprosjekt for eiendomsvirksomhetene på Berghagan 7, hvor behovsbaserte
arbeidsplasser testes ut. Det er også startet et prosjekt om morgendagens arbeidsplasser, hvor en ser på
utnyttelsen av Nordre Follo rådhus.
Vi har gjort mange nyttige erfaringer som vi tar med oss videre i arbeidet med lokaliseringsprosesser og
ombygginger av kommunens formålsbygg.
Universell utforming
Universell utforming er et viktig samfunnsovergripende tema. Kommunen må ha fokus på universell
utforming inn i plansaker, byggesaksbehandling, tilsyn og kommunens egne byggeprosjekter. Det er
opprettet et tverrfaglig team for fagområdet universell utforming. Kunnskap om universell utforming må
være til stede i alle ledd i organisasjonen, fra planlegger til utfører.
I 2021 ble det startet opp et kunnskapsutviklingsprosjekt for implementering av arbeid med lydmiljø i
eksisterende skolebygg. Det er mål om å redusere støy og bedre taletydelighet i rommene. I prosjektet
ble det foretatt lydmålinger i klasserom på mange skoler. Arbeidet videre blir å utbedre klasserom med
akustikkdempende tiltak.
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Internkontroll
Sentralt Kvalitetsråd er etablert. Det består av kommunedirektørens lederteam og kvalitetsrådgivere.
Rådet møtes hver måned, og har som hovedoppgave å understøtte kommunedirektørens internkontroll
og bidra til målrettede prioriteringer i det helhetlig kvalitetsutviklingsarbeid.
Kvalitetsforum er opprettet. Det består av superbrukere i kvalitetssystemet og kvalitetsrådgivere. Det er
et forum for utvikling og opplæring i systematisk kvalitetsarbeid. Informasjon fra Sentralt Kvalitetsråd
blir videreformidlet til forumet, slik at superbrukere kan være viktige pådrivere for
kvalitetsutviklingsarbeid ut i virksomhetsområdene. Kvalitetsrådgiverne har ansvar for gjennomføring og
oppfølging av forumet.
Bruk av kvalitetssystemet er med å sikre kommunens systematiske kvalitetsarbeid. Det er i
kvalitetssystemet medarbeidere melder, følger opp, behandler og lukker uønskede hendelser (avvik),
finner gjeldende styrende dokumenter, gjennomfører risikovurderinger og tar ut statistikker over
uønskede hendelser.
Statistikken under viser hvilke områder det er innmeldt flest uønskede hendelser i 2021:
Antall
uønskede
hendelser
totalt
5.622 *

Hovedkategorier

HMS

Antall
uønskede
hendelser per
hovedkategori

2 058

Organisasjon/internt

828

GDPR/vern av personopplysninger

447

Tjeneste/tjenestemottaker

Underkategori
innen hver hovedkategori,
med flest registreringer

3 199

• Psykososialt
arbeidsmiljø og
krenkelser
• Organisering av
arbeidet
• Personskade – ansatt
• System for legemidler
• Manglende bemanning
• Bygninger og tilhørende
utstyr
• Personopplysninger på
avveie/brudd på
taushetsplikt/brukt til
annet formål enn angitt
• Legemiddelhåndtering
• Fall
• Behandling og pleie

Antall
uønskede
hendelser per
underkategori

1 139

329
308
147
135
117
365

1 118
352
328

En uønsket hendelse kan resultere i avkryssing i flere kategorier, derfor vil ikke summen av antall uønskede hendelser i alle
hovedkategorier være lik summen av antall uønskede hendelser totalt.

Strategiske innkjøp
Strategier/planer som ble vedtatt på anskaffelsesområdet i 2021 var anskaffelsesstrategi, handlingsplan
til anskaffelsesstrategi og seriøsitetsmodell i anskaffelser.
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Handlingsplan til anskaffelsesstrategi ble fulgt opp innenfor klima og miljø ved at alle kommunens
konkurranser om større entrepriser i 2021 inneholdt krav om fossilfri byggeplass. Arbeidet med
rammeavtaler på biler, som primært gjelder fossilfrie biler, ble påbegynt og kommunen stilte krav til
leverandør, krav til varer/tjenester, kontraktskrav og/eller evaluerte på miljøkriterium i
konkurranser/intensjonskunngjøringer der det var relevant.
På område leverandørsamarbeid og utvikling er innovasjon sentralt. Innovativ metode for
behovsvurdering er under utprøving i programmet Utvikling og bærekraft. Øvrige innovative grep som
er tatt, er å vurdere nye prosedyrer og kontraktsformer, blant annet innkjøpsprosedyren dynamisk
innkjøpsordning der leverandører forhåndskvalifiseres for en lengre periode. Kommunen har en mer
strategisk tilnærming til IT-anskaffelser, med prioritering, behovsvurderinger, tverrfaglig samarbeid med
vekt på sikkerhet, personvern og lojalitet til digitaliserings- og innovasjonsstrategien.
På område Samfunnsansvar er implementering av seriøsitetsmodell startet og ny samarbeidsavtale med
Skatt Øst inngått og implementert. Det er registrert direkte besparelser som følge av grep i anskaffelser,
herunder kontraktsoppfølging. .
Kommunens elektroniske bestillingsløsning Visma ehandel skal gi effektive bestillinger på riktige
rammeavtaler med riktige priser, uten gebyrer og med forenklet fakturabehandling. Bruken av ehandel
har økt, men det er betydelig rom for ytterligere økning.
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5 Samfunnssikkerhet og Personvern
Samfunnssikkerhet
Det er i 2021 ikke blitt arbeidet med beredskap med utgangspunkt i kommunens planprogram, generell
virksomhetsstyring eller annet utviklingsarbeid. Alle tilgjengelige ressurser har vært rettet inn mot
operativ håndtering av koronapandemien. Takket være tilgang til mye kompetanse i organisasjonen,
medarbeidernes vilje og evne til å strekke seg, samt administrativ evne til rask omstilling og god
koordinering, har Nordre Follo kommune lykkes meget godt i å håndtere enda et krevende år med
pandemi.
Kommunen har hele tiden vært utførende ledd i myndighetenes koronahåndtering. Det har i hele
perioden vært stadig økende krav til testing, smittesporing, informasjonsarbeid, distribusjon av
smittevernutstyr, operativt smittevern i form av kontroll/tilsyn, oppfølging av karantene/isolasjon (TISK)
med mer. Dette er omfattende oppgaver som har kommet i tillegg til kommunens øvrige tjenester. For å
løse dette har vi både måtte omorganisere og tilføre vesentlige ressurser. Dette arbeidet er i praksis
organisert i egne virksomheter.
I tillegg til TISK opprettet kommunen en egen organisasjon for vaksinering av befolkningen, bestående
av medarbeidere og frivillige. Ski storsenter har hele året stilt et meget egnet lokale til disposisjon, og
kommunen har i hele perioden holdt tritt med myndighetenes vaksineringsmål. Den gode
organiseringen har bidratt til at kommunens vaksineringsgrad er meget høy.
Ledelse og informasjonsarbeid settes raskt på prøve i en slik situasjon. Dette er løst ved å koordinere
arbeidet i en krisestab når omstendighetene har krevet det som følge av tidsmangel og usikkerhet, men
så raskt som mulig lagt styring tilbake i vår daglige organisasjon når det er formålstjenlig. Dette er i tråd
med de viktige beredskapsprinsippene ansvar, nærhet og likhet. Vi ser at dette er den beste måten å
håndtere langvarige situasjoner, og at organisasjonen raskt lærer og «absorberer» større og større
enkelthendelser, uten at det oppfattes som «kriser».

Personvern
Nordre Follo kommunes arbeid med personvern har økt betraktelig etter innføring av
personopplysningsloven av 2018. Nye dataprogrammer under anskaffelse gjennomgår krav om
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datasikkerhet og personvern. Innføring av velferdsteknologi krever blant annet en større grad av
oppmerksomhet. Personvernombudet samarbeider med kommunale virksomheter om vern av
personopplysninger, blant annet risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser, og rådgivning
til arbeidsgiveren og virksomhetsledere, databehandlere og ansatte. Personvernombudet arbeider i tett
samarbeid med kommunens datasikkerhet og Digitalisering.
Antall avviksmeldinger er på likt nivå som i fjor, mens antall meldinger til Datatilsynet er noe lavere.
Noen innbyggere har bedt om innsyn i registre de er oppført i.
Kommunen har utarbeidet et kurs på egen plattform som er delt ut til alle ansatte i løpet av
sikkerhetsmåneden (oktober). Kurset ble godt mottatt. Det utgjør en del av opplæringen til nye ansatte.
Overholdelse av GDPR-kravene krever deltakelse fra ulike deler av organisasjonen. Dette har ført til tett
samarbeid om informasjon, inngåelse av kontrakter, datasikkerhet, retningslinjer, råd og veiledning m.fl.
I noen tilfeller har pandemien preget situasjonen ved raskere innføring av nye dataprogrammer.
Kommunen har utviklet en egen tilnærming til risikovurdering av dataprogrammer som tas i bruk ved
nye anskaffelser og ved prioriterte programmer som allerede er i bruk. Skolesektoren styrer mange
programmer og har utviklet en systematisk tilnærming av registre. Barnehagesektoren følger samme
spor, og på sikt bør flere tjenesteområder følge etter. Helsesektoren har også mange dataprogrammer
som krever fokus på personvern. Andre og mindre utsatte tjenesteområder innhenter støtte i aktuelle
saker.
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6 Demokratisk arena
Politisk organisering
2021 var preget av pandemien. Det ble avholdt mange politiske møter for å innføre eller endre lokal
forskrift for å hindre smitte. Dette skjedde særlig i kjølvannet av utbruddet av mutert virus i slutten av
januar.
Et stort antall politiske møter ble i 2021 avholdt digitalt for å begrense smitte. Møtene ble filmet og var
mulige å følge via kommunens nettside.
Det ble i tillegg til ordinære møter i de politiske organene gjennomført temamøter, workshop og
seminar for å bygge kunnskap. Temaene på møter og seminar har vært innenfor områder der det er høy
kompleksitet og/eller viktig med gode prosesser og forankring, som blant annet strategi-/økonomi- og
handlingsplan, langsiktig driftsanalyse og investeringsprogram (LDIP), klimabudsjett, byromprosjektet
Kolbotn sentrum og utvikling av Ski sentrum.
Det ble gjennomført folkevalgtsamlinger i 2021 som var knyttet til rullering av kommuneplanens
arealdel.
Kommunestyret vedtok politisk reglement i møte 20.11.2019 og dette ble revidert 10.02.2021.

Lokaldemokrati
Innbyggermedvirkning har vært mer utfordrende enn planlagt under pandemien. Kommunen har testet
ut ulike digitale løsninger som Your Priorities yrpri.org som blant annet er brukt til
medvirkningsprosesser til valg av navn på veier, gamle Oppegård rådhus og ny turnhall. Erfaringen fra
bruk av denne løsningen er så langt god. Innbyggerne kan medvirke på tidspunkt som passer for seg og
også se hva andre har ment. Det er gjennomført møter med innbyggere på Teams, noe som også er en
god erfaring.
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Barn og unges kommunestyre (BUK) fikk i 2021 anledning til å avholde ett fysisk møte. I tillegg til
ordførers spørretime, ble møtet dedikert til å gi medlemmene mulighet til å komme med innspill til
«Handlingsplan for demokrati for barn og unge». Møtet ble ledet av elever fra valgfag demokrati i
praksis på Hellerasten skole, som skriver planen i samarbeid med en arbeidsgruppe fra kommunens
administrasjon. BUK hadde også et digitalt møte der de delte ut midler etter søknad fra skoler og
fritidsklubber.
I utforming av uterommene på Kolbotn har kommunen invitert flere grupper til medvirkning i 2021. Det
er holdt både åpne webinarer og egne møter for ulike interessegrupper for å få et bredt tilfang av
synspunkter og ideer for prosjektet. Det er gjort opptak av webinarene og skrevet referater fra møtene.
De kan sees på www.byromkolbotn.com.
Det har også vært arrangert en workshop med elever fra Roald Amundsen videregående skole.
Dessverre var barne- og ungdomsskolene på rødt nivå i de periodene det var aktuelt med medvirkning.

Samskaping
Prosjektet Den samskapende kommune er godt i gang, og det har vært arrangert samskapingsarenaer
innen temaene «Aktiv hele livet, Byvekst med grønne kvaliteter», og «Trygg oppvekst» gjennom hele
2021. På arenaene har både folkevalgte, ansatte, innbyggere og næringsliv deltatt. Arenaene skaper økt
forståelse for aktørenes ulike ståsted og gjør at de lettere kan identifisere ulike sider ved
samfunnsflokene. Prosjektene blir forsket på og det blir testet ut ulike verktøy som kan føre til økt
innbyggerinvolvering.
Samskaping har ikke etablert seg som et førstevalg for hvordan vi utvikler tjenestene. Holdningene om
at vi utvikler løsninger sammen med innbyggere og ikke bare for dem krever en organisasjonsendring.
To år med pandemi, begrenset sosial omgang og hjemmekontor, har forsinket dette arbeidet.
Samskaping er tatt inn i porteføljen Utvikling og bærekraft, og det legges inn en forventning om
samarbeid med flere aktører i alle prosjekter. Kunnskap om samskaping og relevante verktøy vil bli
formidlet inn i de pågående og kommende prosjektene i 2022.
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7 Tjenesteutvikling og innovasjon
Systematisk arbeid med tjenesteutvikling og innovasjon
Gjennom en årlig intern kåring av innovasjoner, får kommunen fram gode eksempler på nye, smarte
måter å yte gode tjenester til innbyggerne, effektivisere de interne prosessene og samskape med
eksterne. Dette er både kulturbyggende og sprer kompetanse om felles retning og mål. Vinnerne for
2021 var Digitalt tilsyn via nettbrett og Hjerteknappen.
Kommunen deltok i FoU-prosjektet «Den samskapende kommune» sammen med Telemarksforskning og
Nye Stad kommune og konsulentselskapet Tinkr. Arbeidet fortsetter i 2022. Forskningsprosjektet har
fokus på samskapende innovasjon, og kommunens tre delprosjekter jobber systematisk med
tjenesteutvikling. Prosjektene er satt sammen med bred tverrfaglighet fra kommunen, samt
representanter fra næringsliv, organisasjoner og frivillighet. Også folkevalgte og kommunedirektørens
lederteam er inkludert i arbeidet. Prosjektet vil bidra til økt kompetanse og forståelse for både
muligheter og utfordringer ved samskapende innovasjon.
Tilegne oss ny kunnskap, ferdigheter og holdninger og sette innbyggernes behov i sentrum
Virksomhetsområdet Helse og mestring deltok i en pilot i regi av Handelshøyskolen BI og Arkitektur- og
designhøgskolen i tjenesteutvikling. Gjennom studiet trener medarbeidere på å jobbe med
tjenesteutvikling, der innsikt i brukerens problem og behov er utgangspunkt for å forbedre og
effektivisere tjenestene. Veiledninger, metoder og maler til bruk i tjenesteutvikling er gjort digitalt
tilgjengelig. En evaluering av piloten er planlagt i 2022.
Gevinstrealisering
Før større prosjekter igangsettes, er det et krav at det foreligger en gevinstrealiseringsplan. Oppfølging
av gevinstuttak skjer i linjen, etter at prosjektene er avsluttet. I 2021 startet arbeidet med å
systematisere dette gjennom prosjektporteføljen «Utvikling og bærekraft».
Økt digitalisering er et virkemiddel
Økt digitalisering er en viktig del av utviklingen innenfor de fleste bransjer. Kommunen kan fra 2021 vise
til både forbedring av tjenester og arbeidsprosesser og smartere bruk av data fra sensorer gjennom
både økt digitalisering og en begynnende digital transformasjon.
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8 Status oppdrag
Verbalvedtak
Oppdrag

Beskrivelse

Bomiljø for
demente

Nordre Follo kommune kartlegger muligheten LDIP og behovsanalyse for Pleie og omsorg skisserer
for å etablere et bomiljø for demente tilpasset fremtidig behov for plasser. Det er behov for å gjøre en
kommunens innbyggeres behov.
ytterligere konkretisering av type formålsbygg og type
plasser for pleie og omsorgstjenestene i løpet av
Her kan man bruke erfaringer fra Eikjoltunet 2023. Muligheten for å etablere et bomiljø for demente vil
som tilhører Solborg bo- og
sees i sammenheng med dette arbeidet.
aktiviseringssenter. Det bør vurderes
etablering av en nærmat-forretning tilknyttet
området som også dekker behovet for
bebyggelsen i nærområdet.

El-bysykler

Kommunedirektøren bes legge frem sak med
en helhetlig redegjørelse for hvordan
ordningen med el-bysykkel er planlagt
organisert. Redegjørelsen må omfatte både
kostnader til investering og drift og fremlegges
kommunestyret i mai-møtet 2021.

Felles standard
for kvalitet på
renhold

Beskrivelse status

Kommunedirektøren skal legge frem en plan
til politisk behandling for felles standard for
kvalitet på renhold i kommunale tjenester i
kommunale bygg i Nordre Follo innen 1. juli
2021. Berørte tjenester skal involveres i
utarbeidelsen av felles standard.

Kommunestyret vedtok i sak 65/21: «Kommunedirektøren
bes gå videre med utredning av privat utformet elbysykkelordning. Anbefaling med bakgrunn i utredningen
fremmes til politisk behandling innen 1. kvartal 2022».
På grunn av utfordringer med kapasitet og sykefravær, blir
ny sak om elbysyklene forsinket. Gjennom samarbeidet med
Ruter og deres pilotprosjekt ved Ski stasjon har kommunen
opplevd utvikling innen grønn mobilitet det siste året- .
Antall elsparkesykler har økt i kommunen. og flere
leverandører ønsker å etablere seg. Dette medfører at
kommunedirektøren må tenke nytt. Frem mot ny sak
planlegges l blant annet en innbyggerundersøkelse.
Det ble i 2022 startet et prosjekt for å lage en felles standard
for kvalitet på renhold for alle typer formålsbygg i Nordre
Follo kommune. Alle berørte tjenester har deltatt i arbeidet i
tillegg til representanter fra HR og tillitsvalgte. For å sikre at
kvaliteten på renholdet er den samme overalt er det
utarbeidet områdeplaner for skoler, barnehager,
helseinstitusjoner, idrettshaller og administrasjonsbygg.
Disse var på høring hos alle virksomheter høsten 2021.
Oppstart implementering av nye områdeplaner ble utsatt
noe på grunn av korona og høyt sykefravær. Det forventes
full implementering av disse fra 2022.
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Oppdrag

Beskrivelse

Beskrivelse status
Prosjektet vil arbeide videre i 2022 med system for
kvalitetskontroll og avvikshåndtering.

Flyktninger

Nordre Follo ønsker velkommen flyktningene Det er Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting som
IMDi anmoder Nordre Follo om å ta imot.
fastsetter hvor mange flyktninger det vil være behov for å
Nordre Follo mener Norge bør ta et større
bosette, på bakgrunn av tre elementer:
ansvar for flyktninger på europeisk jord, og at
•
Prognose for antall flyktninger med innvilget
det legges til rette for å ta imot flere
opphold som vil bo i asylmottak ved inngangen til
flyktninger fra europeiske flyktningleirer.
neste år.
Kommunen stiller seg positiv til å bosette flere
•
Prognose for antall flyktninger som vil komme til
dersom bosettingsbehovet øker som følge av
Norge og få opphold neste år.
dette.
•
Stortingets vedtak om hvor mange
overføringsflyktninger Norge skal ta imot
kommende år.
Fylkeskommunen anbefaler hvor mange flyktninger som bør
bosettes i den enkelte kommune. Fylkeskommunen skal
bidra med lokalkunnskap når IMDi anmoder kommunene om
å bosette flyktninger. Anbefalingen skal være i tråd med de
nasjonale anmodningskriteriene og regjeringens hovedmål
for integrering, som er overgang til arbeid og utdanning.
Fylkeskommunen skal legge vekt på planer for kvalifisering
av innvandrere. Videre skal planene omfattet tiltak for å
kvalifisere innvandrere til å møte regionale
arbeidsmarkedsbehov.
Forebyggende
Nordre Follo kommune går i dialog med kirken Sak om dette kommer til behandling i mars/april 2022.
samtaletilbud
om etablering av et gratis forebyggende
for ungdom
samtaletilbud for ungdom mellom 13 og 20 år
mellom 13 og 20 etter modell av ‘13-20’ i Bærum, blant annet
år
rettet inn mot forebygging av nasking og
begynnende ungdomskriminalitet. Det ses
nærmere på mulighetene for finansiering
gjennom et samarbeid med lokalt næringsliv,
frivilligheten og ulike livssynssamfunn.
Helsefremmende
omgivelser i
skoler og
barnehager

Nordre Follo kommune skal ha fokus på
helsefremmende omgivelser, sunt innemiljø
og at utearealer i skoler og barnehager
utformes hensiktsmessig og tar hensyn til
arealnormen.
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern
involveres tidligst mulig i arbeid med
planlegging av nye skoler og barnehager, samt
ved drift, rehabilitering og utvidelse av
eksisterende.

Nordre Follo kommune jobber med å sikre at skoler og
barnehager har helsefremmende omgivelser, sunt innemiljø
og utearealer som er hensiktsmessige og tar hensyn til
arealnormen. Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern
involveres tidligst mulig i arbeid med planlegging av nye
skoler og barnehager, og ved drift, rehabilitering og
utvidelse av eksisterende.
Miljørettet helsevern har hatt tilsyn i barnehagene etter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler,
som har som formål å fremme helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Det
ble gjennomført et stedlig tilsyn av barnehagemyndigheten i
14 av barnehagene i 2021. Formålet med tilsynet var å se på
uteområdets egnethet i forbindelse med barnas
skaperglede, undring og utforskertrang jf. barnehageloven
§§ 1, 2. I tillegg ble barns behov for fysiske aktivitet og
allsidige bevegelseserfaring uavhengig av funksjonsnivå og
alder sett på. Det ble ikke avdekket noen avvik på
uteområdet i de utvalgte barnehagene. Barnehagene har i
hovedsak varierte uteområder med gode muligheter for lek
og aktivitet. Mange har tilført løst og udefinert materiell som
bidrar til kreativitet hos barna. Uteområdene er også
utformet slik at de bidrar til fysisk aktivitet gjennom
mulighet for å bevege seg i ulendt terreng, sykle, klatre, ake
og andre fysiske aktiviteter.
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Oppdrag

Beskrivelse

Beskrivelse status
Gjennom funnene i tilsynene ser barnehagemyndigheten at
det generelt er lite fokus på det pedagogiske innholdet i
utetiden og at det kan være nødvendig med en
bevisstgjøring knyttet til det pedagogiske arbeidet for tiden
barna tilbringer ute. Det kreves aktive, engasjerte og
tilstedeværende ansatte som observerer hva barna trenger,
tilrettelegger, igangsetter ved behov og inspirerer til kreativ
og variert lek. Det har betydning for barnets muligheter for
fysisk aktivitet og skaperglede, som igjen har betydning for
barnets sosiale kompetanse, språkutvikling og trivsel i et
inkluderende fellesskap.

Tilrettelegging
for sykling til
jobben i Nordre
Follo

Vikarpool innen Kommunedirektøren bes legge frem en
Helse og Pleie og vurdering om å innføre en kommunal
omsorg
vikarpool- / ressursbankordning innenfor
tjenesteområdene Helse og pleie og omsorg
for politisk behandling i løpet av 2021.

Prosjekt lydmiljø i skolene har tatt tak i utfordringen med at
elever presterer dårlig på grunn av dårlige lydforhold i
klasserom. Gjennom samtaler med elever og tverrfaglig
samarbeid har man funnet ut hvilke tiltak som elevene
opplever å ha effekt, og hvordan dette kan løses gjennom
kostnadseffektive tiltak i skolebygg. Brukermedvirkning,
kompetanse og samarbeid om forbedringer av lydforhold
gjør at løsningene i rommene blir smartere, og mer
kostnadseffektive. Samarbeidet for utbedring av lydforhold i
skolebyggene baner vei for en ny arbeidsmåte for å utvikle
byggene mer i tråd med brukernes behov. Kunnskapen fra
prosjektet brukes til å gjøre skolehverdagen bedre for
mange elever, noe som igjen bidrar til et inkluderende
fellesskap og til å redusere frafall fra skolen.
For pilot i Ski sentrum er det nå gjennomført en mer
målrettet brukerundersøkelse blant de som i dag sykler-,
eller ser for seg at de vil begynne å sykle til jobb.
Undersøkelsen viser at det er liten grad av tilfredshet med
nåværende tilbud og et stort innmeldt behov for
oppgradering, både med tanke på garderobefasiliteter og
mulighet for trygg sykkelparkering. Det har til nå vært
krevende å frigjøre ytterligere ressurser til dette arbeidet,
vurdert opp mot andre vedlikeholds- og utviklingstiltak på
kommunale bygg. Kommunedirektøren vil jobbe videre med
saken frem mot avviklingen av parkeringsplasser ved
Rådhuskvartalet.
Det ble gjennomført behovskartlegging i de aktuelle
virksomhetene i 2021. Resultater og forslag til tiltak ble lagt
frem til politisk behandling i november 2021. Utvalget
returnerte saken til administrasjonen, og ny sak vil fremmes
i løpet av 2022.
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9 Økonomisk analyse
Kapitlet omtaler ulike indikatorer for økonomisk bærekraft og utvikling samt, kommunens økonomiske
forutsetninger og resultater. Analysene baserer seg på foreløpige konserntall fra KOSTRA per
15.03.2022 dersom ikke annet er opplyst. SSB har oppdatert strukturen i mange tabeller knyttet til
økonomiske oversikter. Dette skyldes både ny kommunestruktur fra 2020 og at forskriftene har blitt
endret. Konsekvensen er at det for en del indikatorer ikke vil finnes data for 2018 og 2019.
Nordre Follo kommune tilhører KOSTRA-gruppe 11, som inneholder kommuner med 45 000 til 74 999
innbyggere.
Netto resultatgrad beskriver kommunens økonomiske handlefrihet
Netto driftsresultat regnes for å være en av de viktigste indikatorene for å beskrive økonomisk balanse i
en kommune. Netto resultatgrad er driftsresultat i prosent av driftsinntekter, og viser andel av
driftsinntekter som kan benyttes til finansiering av investeringer og fondsavsetninger når drifts- og
finansutgifter er dekket.
Vedtatte handlingsregler for Nordre Follo sier at netto driftsresultat skal være minimum 2 prosent.
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Kommunekonsernets netto driftsresultat endte på 4,1 prosent av driftsinntektene. Dette er en
forbedring fra 1,2 prosent i 2020. Beregningen er basert på konserntall, og hentet fra KOSTRA.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov
og uforutsette utgifter
Disposisjonsfond kan fritt benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Størrelsen
på disposisjonsfondet i forhold til brutto driftsinntekter forteller hvor stor økonomisk buffer kommunen
har til løpende drift. Denne bufferen har betydning for hvor raskt kommunen kan omstille seg ved
vesentlige rammeendringer, og bør være slik at den kan dekke opp for kortsiktige svingninger.
Vedtatte handlingsregler for Nordre Follo sier at disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal
være minimum 8 prosent.

Disposisjonsfondet utgjorde 13,3 prosent av kommunekonsernets driftsinntekter for 2021,
mot 11,7 prosent i 2020. Fondene beløper seg ved utgangen av 2021 på til sammen 710,8 mill. kroner,
en styrking på 164,1 mill. kroner fra 2020. Av dette er 6,3 mill. kroner merket Grønt næringslivsfond, og
7,2 mill. kroner merket Flyktningefond. Midler på disposisjonsfond er en viktig buffer for å kunne handle
kortsiktig. I henhold til regnskapsforskriften skal regnskapsmessig mindreforbruk settes av til
disposisjonsfond ved avslutningen av regnskapet.
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Høy gjeldsgrad gir færre midler til tjenesteproduksjon
En høy gjeldsgrad innebærer at en høy andel av driftsbudsjettet må brukes på renter og nedbetaling av
gjeld. Dette medfører at en mindre andel av driftsbudsjettet kan brukes til tjenesteproduksjon.
Vedtatte handlingsregler for Nordre Follo sier at netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter ikke skal
overstige 110 prosent i gjennomsnitt i økonomiplanperioden (2020-2023), og reduseres til
80 prosent innen 2030. For 2020 lå tallet på 117,3 prosent, mens det er redusert til 110,1 prosent i
2021. Det vi si at om man skal komme ned på 110 prosent i gjennomsnitt, må man ligge under 110
prosent i 2022 og i 2023.

Kommunekonsernets netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt jevnt fra 2017 frem til
2020, men er redusert i 2021. Dette skyldes at lånegjelden har gått opp fra 2020 til 2021, men brutto
driftsinntekter har økt mer.
Frie inntekter per innbygger
Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende
lover og forskrifter. Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd. Prisvekst
gjør at indikatoren har en naturlig stigende trend. I 2021 har det vært en betydelig økning i
skatteinntektene i hele kommunesektoren.
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Kommunekonsernets frie inntekter utgjorde i 2021 kr 63 009 per innbygger. Dette tilsvarer en økning på
6,1 prosent fra året før. Dette er en lavere økning i de frie inntektene enn KOSTRA-gruppe 11 som hadde
en økning på 7,8 prosent fra 2020 til 2021.
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10 Sentrale kapitler
I 2021 endte Nordre Follo kommune med et netto driftsresultat på 217 mill. kroner, tilsvarende 4
prosent av driftsinntektene. Dette er langt bedre enn forutsatt ved inngangen til 2021, hvor opprinnelig
budsjett hadde et negativt netto driftsresultat på nærmere 13 mill. kroner
Hovedårsakene til det gode resultatet er kommunen fikk høyere frie inntekter som følge av
ekstraordinær stor skatteinngang, men også økt rammetilskudd for å dekke opp for betydelige
merutgifter knyttet til pandemien. De statlige tilskuddene ble høyere, samtidig som pensjonskostnader
ble lavere enn forutsatt. Det har vært høyt sykefravær, noe som har medført høyere
sykelønnsrefusjoner. Det har vært midlertidig endrede regler for sykelønnsrefusjon på grunn av
pandemien som også har bidratt til økningen. Netto finansutgifter ble lavere enn opprinnelig
budsjettert. For kommunens virksomheter som ikke har vært direkte berørt av koronapandemien, har
hjemmekontorsituasjonen også betydd et lavt forbruk av budsjettmidler.
Det ble i 2021 avsatt netto 0,5 mill. kroner til bundne driftsfond, mens avsetningen til ubundne
driftsfond kom på netto 164 mill. kroner.
Gjeldsgraden viser forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. For Nordre Follo var
gjeldsgraden ved utgangen av 2021 på 110,1 prosent. Kommunen har en høy gjeldsgrad sammenlignet
med KOSTRA-gruppe 11 som har en gjeldsgrad på 88,4 prosent i 2021. Til tross for fortsatt høy
gjeldsgrad, ble resultatet lavere enn opprinnelig budsjettert gjeldsgrad på 129 prosent ved inngangen til
2022.

Driftsregnskapet
Driftsinntekter
Driftsinntekter Nordre Follo kommunes driftsinntekter (eksklusiv interne overføringer) består av:
•
•
•

Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd fra staten
Øvrige driftsinntekter som brukerbetalinger, refusjoner, salgs- og leieinntekter og øremerkede
tilskudd

Side 40 av 136

Årsberetning 2021
Samlede driftsinntekter ble i 2021 på 5,4 mrd. kroner. Dette er 374 mill. kroner mer enn justert budsjett.
Den største andelen av driftsinntektene består av frie inntekter, det vil si skatt på inntekt og formue og
rammetilskudd. I 2021 utgjorde de frie inntektene 3,8 mrd. kroner, tilsvarende 71,2 prosent, av totale
driftsinntekter.
Brukerbetalinger, kommunale avgifter, salgs- og leieinntekter med mer utgjorde 784 mill. kroner,
tilsvarende 14,5 prosent av driftsinntektene. Andre driftsinntekter besto blant annet av diverse tilskudd
fra staten, NAV-refusjoner og momskompensasjon. Disse inntektene utgjorde 770,7 mill. kroner,
tilsvarende 14,3 prosent av driftsinntektene i 2021.
Driftsinntektene utgjorde kr 91 134 per innbygger i 2021. Samme indikator for KOSTRA-gruppe 11 er
kr 90 339 per innbygger.
Driftsutgifter
Nordre Follo kommunes driftsutgifter (eksklusiv interne overføringer) består av:
•
•
•
•

Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester, både som inngår i tjenesteproduksjonen og som erstatter
tjenesteproduksjonen (for eksempel kjøp av tjenester fra ulike interkommunale selskap, tilskudd
til private barnehager og fastleger)
Andre utgifter som tilskudd og overføringer
Avskrivninger

Samlede driftsutgifter ble for 2021 på 5,2 mrd. kroner. Dette er 114 mill. kroner mer enn justert
budsjett.
De største driftskostnadene kommunen har er kostnader til lønn og sosiale utgifter. Dette utgjorde
3,4 mrd. kroner i 2021, tilsvarende 65,7 prosent av driftsutgiftene. Kjøp av varer og tjenester utgjorde
1,1 mrd. kroner, tilsvarende 21,9 prosent av driftsutgiftene. Overføringer og tilskudd til andre utgjorde
300 mill. kroner, tilsvarende 5,7 prosent av driftsutgiftene. Avskrivninger utgjorde 6,6 prosent av
driftsutgiftene.
Driftsutgiftene utgjorde kr 88 277 per innbygger i 2021. Samme indikator for KOSTRA-gruppe 11 er
kr 87 899 per innbygger.
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Status drift for kommunen (1A)
Beløp i 1000

Oppr. bud.
2021
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Rev.bud. 2021 Regnskap 2021

-1 320 081
-2 271 278
0
-62 216
-3 653 575

-1 434 291
-2 330 908
0
-74 550
-3 839 749

-1 399 152
-2 446 439
0
-93 304
-3 938 895

3 335 947

3 584 160

3 423 455

0

347 359

347 359

3 335 947
-317 628

3 931 519
91 770

3 770 813
-168 081

-28 875
-22
0
161 574
197 775
330 452

-22 325
-22
0
120 000
229 349
327 002

-31 010
-25
0
111 159
217 864
297 989

0

-347 359

-347 359

12 824

71 413

-217 451

10 600
-9 758
-13 666
0
-12 824

51 494
-67 247
-55 660
0
-71 413

52 795
517
164 140
0
217 451

0

0

0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto
Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Generelle driftsinntekter
Skatteinntekter og rammetilskudd er sentrale inntekter for kommunen. Dette er midler kommunene
fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De omtales derfor som
frie inntekter. Rammetilskudd og skatt må derfor sees under ett.
Formålet med kommunenes inntektssystem er å bidra til at alle kommuner skal kunne gi et likeverdig
tjenestetilbud til innbyggerne. Rammetilskuddet er i all hovedsak avhengig av størrelsen på statlige
rammer til kommunesektoren og utviklingen i folketallet i de aldersgruppene som etterspør kommunale
tjenester. Inntektsutjevning i inntektssystemet fungerer slik at kommuner med høye skatteinntekter blir
trukket i inntektene til fordel for kommuner med lave skatteinntekter. Nivået på skatteinntektene
påvirkes av lokal skatteinngang, mens rammetilskuddet beregnes gjennom det kommunale
inntektssystemet. Tilførsel eller trekk gjennom skatteutjevningen avregnes mot det statlige
rammetilskuddet. Rammene for skatt og rammetilskudd må derfor sees i sammenheng.
Størstedelen av kommunens driftsinntekter er frie inntekter. I 2021 hadde kommunen frie inntekter på
3,9 mrd. kroner. Dette er 92,8 mill. kroner høyere enn justert budsjett.
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Rammetilskuddet ble på 1,4 mrd. kroner og er om lag 35 mill. kroner lavere enn justert budsjett.
Kommune-Norge opplevde generelt en ekstraordinær høy skattevekst i 2021. Dette gjaldt også Nordre
Follo, som fikk en skatteinngang som var 115 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Kommunen hadde
en økning i skatteinntektene sammenlignet med 2020 på hele 17 prosent. Økningen for landet var på 16
prosent. I forhold til landsgjennomsnittet, var Nordre Follos skattenivå på 112 prosent.
Hovedårsakene til den høye skatteveksten for landet, inkludert Nordre Follo, er en høyere økning av
både forskuddstrekk og forskuddsskatt enn forventet. Marginoppgjøret trekker også skatteinntektene
opp. I tillegg har korrigerte fordelingstall og innbetalt restskatt bidratt til økningen.
Netto inntektsutjevning kom på totalt 159 mill. kroner, tilsvarende kr 2 643 per innbygger.
Andre generelle statstilskudd ble 12 mill. kroner høyere enn budsjettert. Tilskuddene gjelder i hovedsak
integreringstilskudd og noe rentekompensasjon knyttet til omsorgsboliger og sykehjem, samt
rentekompensasjon for skolebygg.
Netto finansutgifter
Renteinntektene ble noe høyere enn budsjettert grunnet at kommunens gjennomsnittslikviditet har
vært noe bedre enn budsjettforutsetningene. Budsjettert innskuddsrente var på nivå med faktisk rente i
2021.
Avviket på renteutgiftene skyldes blant annet at første låneopptak til investeringer ble utsatt fra juni til
august, og redusert med opprinnelig beløp grunnet fremdriften i prosjektene. I tillegg ble budsjettert
renterisiko redusert i 1. tertial. Utsettelsen i låneopptaket førte også til at avdragene på lånene ble
redusert i 2021.
Når det gjelder avdrag på lån benytter Nordre Follo en forenklet modell ved utregning av
minimumsavdrag. Minimumsavdraget er beregnet på følgende måte:
(Årets avskrivninger (2021)/Total bokført verdi per 01.01.2021, eksklusive tomter)*Total langsiktig gjeld,
eksl. startlån per 01.01.2021.
Nordre Follo betalte 0,5 mill. kroner mer enn minimumsavdraget på lån i 2021. Minimumsavdraget i
2021 var 217,3 mill. kroner.
Nordre Follo tok i 2021 opp nye lån med 25 års avdragstid. I 2020 ble lånene tatt opp med 40 års
avdragstid, men grunnet at en betydelig del av investeringene nedskrives med en mye raskere takt enn
dette, ble avdragstiden på nye lån redusert i 2021.
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
I løpet av 2021 er det foretatt omklassifisering av ett fond, hvor fond knyttet til etableringen av Nordre
Follo og den reformstøtten fra staten er omklassifisert fra bundne til ubundne fond.
De bundne fondene skiller seg fra ubundne fond ved at midlene er mottatt fra eksterne, ofte er regulert
gjennom lover og forskrifter og er øremerket et spesifikt rapporteringspliktig formål. Midlene kan derfor
ikke disponeres av kommunestyret.
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Netto avsetning/bruk bundne driftsfond
Nordre Follo kommune hadde per 31.12.2021 139,6 mill. kroner i bundne driftsfond. Av dette utgjør
selvkostfondene om lag 51,6 mill. kroner. Bundne driftsfond består i tillegg til selvkost hovedsakelig av
gaver og øremerkede midler. I 2021 er netto avsetning til bundne driftsfond på 0,5 mill. kroner.
Netto avsetninger/bruk, ubundne driftsfond
Per 31.12.2021 hadde Nordre Follo kommune 710,8 mill. kroner i ubundne driftsfond. Ubundne
driftsfond består av Disposisjonsfond på 697,2 mill. kroner, Flyktningefond på 7,2 mill. kroner (opprettet
i henhold til KST-sak 211/20) og Grønt næringslivsfond på 6,3 mill. kroner (opprettet i henhold til KST-sak
108/20).
I 2021 er netto avsetning til ubundne driftsfond på 164,1 mill. kroner.
Avsetninger til ubundne driftsfond i 2021 er som følger:
•
•
•
•
•

Årets netto driftsresultat etter bruk og avsetning samt strykninger er avsatt til fond med
149 mill. kroner. Årets netto driftsresultat er avsatt på disposisjonsfond i henhold
til regnskapsforskriften.
Avsetning til disposisjonsfond på 4 mill. kroner i henhold til vedtatt SHP 2021-2024, KST 211/20.
Årets avsetning på flyktningefond, 2,9 mill. kroner.
Omklassifisering av statlige reformmidler til program Nordre Follo fra bundet til ubundet
driftsfond, med 6 mill. kroner.
Tilbakebetalte forskutterte spillemidler fra Kråkstad IL, med 2,3 mill. kroner.

All bruk av ubundne driftsfond i 2021 er strøket etter strykningsreglene i regnskapsforskriften.
Status drift for tjenesteområdene (1B)
Beløp i 1000

Oppr. bud. 2021

Rev. bud. 2021

Regnskap 2021

Fellesfunksjoner
Finans og fellesutgifter
Barnehage
Barnevern
Bolig
Helse
Kultur
Næring
Plan
Pleie og omsorg
Samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Skole
Sosial
Sum bevilgninger drift, netto

237 300
172 248
565 743
120 010
-66 801
193 050
114 137
-10 280
35 838
1 053 672
30 617
-72 083
798 203
164 294
3 335 947

253 318
128 178
604 184
130 476
-51 561
237 050
147 245
-14 649
40 915
1 115 425
33 431
-73 425
852 414
181 158
3 584 160

236 128
-88 118
611 299
137 396
-45 506
251 167
148 131
-12 695
41 228
1 202 385
33 925
-105 339
839 709
173 744
3 423 455

Herav:
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

3 335 947

3 584 160

3 423 455

På grunn av ulik koding i rapporteringsverktøyet knyttet til bruk og avsetning til fond er det ulike tall i tabellen 1B i fht tabellene
som fremkommer under status økonomi til hvert tjenesteområde. Se også vedlegg 2.
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Tabellen er i tråd med forskriftskravene. Tjenesteområdene samlet fremstår med et mindreforbruk på
161 mill. kroner. Resultatet for det enkelte tjenesteområde beskrives under kapittel 13. Budsjettene er
ikke justert for koronarelaterte utgifter etter 2. tertial.

Investeringsregnskapet
Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår

Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, fellessystemer
Digitalisering, plattform
Digitalisering, samskaping/innbyggertjenester
Digitalisering, skole og bhg.
Digitalisering, velferdsteknologi
Egenkapitaltilskudd KLP
Etterarbeider
Finstad barneskole, uteområder
Greverudlia, ny barnehage
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Hebekk skole, 98-bygg, med inv.
Kartløsninger
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Klargjøring tomter, flytting barnehager
Kolbotn barneskole, inventar
Kolbotn barneskole, utvidelse/rehabilitering
Kolbotn omsorgsboliger
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
Langhusbadet
Minnested Jan Baalsrud plass
Momsavtaler
Mork, institusjon psykiske lidelser
Mulighetsstudie
MVA-avtale Myrvold/Ekornrud
Møllerenga, renovering
Oppgradering og sikring, uteområder
Ski barneskole, paviljong
Ski barneskole, uteområder
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Ski vest, ny ungdomsskole
Ski, ny turnhall
Ski-Haugbro, overføringsledning
Skolekvartalet, detaljregulering
Sofiemyr, plassbygd skole
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Tilfluktsrom, tilskuddsmidler fra fond
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, bygg
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, Ski sykehus
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, vei
Tiltak, el, brann og energi

59 250
3 125
6 625
92 063
4 563
84 813
87 750
46 000
500
1 875
625
1 750
500
4 562
0
1 125
25 000
456 250
-121 723
2 575
137 750
84 800
3 000
200 000
125
0
12 100
2 000
0
11 300
20 450
10 000
1 875
542 261
412 500
74 625
115 000
750
281 250
68 750
0
0
0
0
33 762
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2021
2025
2025
2025
2025
2024
2025
2024
2025
2021
2021
2022
2020
2022
2030
2021
2022
2022
2021
2022
2027
2025
2022
2023
2021
2025
2021
2025
2020
2021
2023
2021
2021
2042
2025
2021
2021
2021
2023
2021
2025
2021
2021
2021
2025

Rev. bud.
19 572
3 125
2 849
7 500
875
17 313
10 875
10 600
99
1 633
44
202
34
3 150
0
613
19 204
187 153
1 350
1 489
23 250
29 257
2 000
4 000
-265
0
677
500
0
10 606
4 801
7 015
1 875
11 102
4 586
9 860
54 177
690
19 661
67 561
0
0
0
0
21 534

Årets budsjett
Regnskap
11 631
1 577
96
3 380
0
17 794
896
0
0
2 007
38
0
39
747
13 249
0
17 538
153 608
1 670
1 846
818
36 933
266
5 585
74
1 757
549
314
6 408
5 981
4 950
7 747
1 448
9 968
3 626
7 196
24 220
12
14 903
52 682
7 595
12 565
7 001
696
19 209

Avvik i kr
7 941
1 548
2 753
4 120
875
-481
9 979
10 600
99
-373
6
202
-5
2 402
-13 249
613
1 666
33 545
-320
-357
22 432
-7 676
1 734
-1 585
-340
-1 757
127
186
-6 408
4 625
-149
-732
427
1 134
960
2 664
29 957
678
4 758
14 879
-7 595
-12 565
-7 001
-696
2 325
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Investering
Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, gang- og sykkelveier
Tiltak, kommunale bygg
Tiltak, kulturbygg
Tiltak, nytt vann- og avløpsnett
Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett
Tiltak, vei og park
Tømtebanen, kunstgress
VA, biler, maskiner, utstyr
Vann og avløp, driftsovervåking
Vannverket, oppgradering
Vardåsen, bolig rusavhengige
Vei, biler, maskiner og utstyr
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50)
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
13 775
26 375
1 744 962
2 625
485 037
188 615
79 590
17 200
10 400
5 000
43 900
43 761
34 500
157 000
5 622 266

Rev. bud.

2025
2023
2029
2023
2021
2024
2025
2022
2025
2023
2025
2021
2025
2025

Årets budsjett
Regnskap

6 762
17 906
127 366
398
150 924
40 333
15 066
7 591
2 507
5 000
3 265
7 015
6 735
0
951 436

7 894
4 529
83 762
352
77 461
22 763
16 776
4 109
3 181
0
2 817
7 041
5 892
165
695 364

Avvik i kr
-1 132
13 377
43 603
46
73 463
17 570
-1 711
3 482
-674
5 000
447
-25
843
-165
256 072

Status investering og finansiering (2A)
Beløp i 1000

Oppr. bud. Rev. bud. 2021 Regnskap 2021
2021
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

1 059 035
0
10 600
0
0
1 069 635

940 836
0
10 600
0
0
951 436

682 870
3 264
9 229
0
99 183
794 547

-163 262
0
-56 500
0
0
-1 039 873
-1 259 635

-132 800
-146 625
-94 500
0
0
-767 511
-1 141 436

-99 579
-31 894
-51 050
0
0
-501 316
-683 838

190 000
0
41 309
-41 309
190 000

190 000
0
41 309
-41 309
190 000

246 506
-246 506
37 428
-80 610
-43 181

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-52 795
-55 627
0
40 894
-67 527

Fremført til inndekning i senere år (udekket)

0

0

0

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

Side 46 av 136

Årsberetning 2021
Investeringsregnskapet for 2021 ble avsluttet i balanse. I hovedsak finansieres investeringene ved
låneopptak som utføres to ganger i året, mai og november. Bevilgningsoversikt investering (§5-5) viser
tall i hele tusen, brutto i tråd med forskriftskrav.
Sum investeringsutgifter
Sum investeringsutgifter (finansieringsbehov) endte regnskapsmessig på i overkant av 794,5 mill. kroner,
det vil si 156,9 mill. kroner lavere enn regulert årsbudsjett for 2021.
Det er utført investeringer i varige driftsmidler for om lag 682,9 mill. kroner brutto. Det er et forbruk på
om lag 75,5 prosent av budsjettet. Prosjektenes fremdrift og gjennomføringsevne har generelt vært
lavere enn i 2020. Det har vært et krevende år ressursmessig, med tanke på koronapandemien.
Vedlikeholdsmidlene fra staten som kommunen mottok i 2020 ble i stor grad ble videreført til 2021, og
har bidratt til at andre oppgaver har blitt skjøvet på ut i tid. Samtidig har kommunen fått redusert noe av
etterslepet på vedlikehold som følge av disse tilskuddsmidlene.
Tilskudd til andres investeringer på 3,3 mill. kroner gjelder overføringer til andre (private). Herunder kan
1,1 mill. kroner knyttes til momsavtaler (justeringsplikt for merverdiavgift) for Ormerudveien, ved
Greverud senter og Nordbyveien 23. Resterende gjelder utbetaling til Ski idrettspark som utgjør til
sammen 2,2 mill. kroner.
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper er egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er en årlig forpliktelse
kommunen har som deleier i KLP, og utgiften utgjør 9,2 mill. kroner. Slike utgifter kan ikke
lånefinansieres og må derfor dekkes inn ved bruk av fond eller overføringer fra drift. Det var i 2021
budsjettert med en overføring mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet på 10,6 mill. kroner.
Kommunen har mottatt ekstraordinære avdrag på startlån fra innbyggerne, og 99,2 mill. kroner er
innbetalt til Husbanken i november 2021.
Sum investeringsinntekter
Sum investeringsinntekter (finansiering) endte regnskapsmessig på i overkant av 683,8 mill. kroner, det
vil si 457,6 mill. kroner lavere enn regulert årsbudsjett for 2021.
Kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer utgjorde 99,6 mill. kroner, og inntektsføres direkte i
investeringsregnskapet på en overordnet post. Inntektene henger direkte sammen med nivået på
investeringsutgifter innenfor momskompensasjonsordningen. Om lag 73 prosent av kommunens
investeringer i 2021 er knyttet til momskompensasjonsordningen.
Nordre Follo kommune mottok inntekter fra andre på totalt 31,9 mill. kroner i 2021. Det er
114,7 mill. kroner lavere enn forventet. Isolert sett bidrar reduserte inntekter fra for eksempel tilskudd
til at kommunen må erstatte slik finansiering med lånopptak. Kommunen mottok inntekter i 2021
knyttet til:
•
•
•
•

anleggsbidrag på om lag 19,5 mill. kroner
momsavtaler på om lag 5,4 mill. kroner for Myrvoll-Ekornrud og 1,1 mill. kroner for
Ormerudveien, ved Greverud senter og Nordbyveien 23
eldre spillemidler fra Ski som har kommet til utbetaling i 2021 på 4 mill. kroner som gjelder
Hebekk skole gymsal
andre spillemiddelinntekter på til sammen om lag 1,9 mill. kroner for Østre Greverud kunstgress
rehabilitering, Bekkensten sanitæranlegg og Lysanlegg Grønnlimyrene
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•

Nordre Follo kommune har også mottatt tilsagn for spillemidler på til sammen 28,1 mill. kroner i
2020-2021, men midlene er foreløpig ikke kommet til utbetaling, og påvirker derfor ikke
regnskap 2021:
o 2020; Lysløypeanlegg Fløysbonn-Taraldrud, tilsagn på 1,7 mill. kroner
o 2020/2021; Rådhusteateret, tilsagn på 5 mill. kroner
o 2021; Kolbotn skole flerbrukshall, tilsagn på 10 mill. kroner
o 2021; Ski Turnhall, tilsagn på 11,4 mill. kroner

Det budsjetteres ikke med spillemidler da utbetalingsåret som oftest er ukjent, og inntekten kan derfor
foreligge flere år etter at investeringen er avsluttet i regnskapet.
Manglende inntekter fra tilskudd kan i sin helhet knyttes til eiendel 10017 Kolbotn omsorgsboliger. Her
forventet kommunen en utbetaling på 123,1 mill. kroner, men det er ikke ventet at Husbanken utbetaler
dette før i 2022.
Salg av varige driftsmidler utgjorde i overkant av 51 mill. kroner i 2021.
Salg av eiendom utgjør de største salgsinntektene og utgjorde 34,9 mill. kroner i 2021. Salg
gjennomføres for de eiendommer som har fått vedtak fra kommunestyret i 2020 og i 2021.
Salgsinntektene gjelder i all hovedsak salg av Skolebakken og Brostubben 7. Som fratrekk
i salgssummene er omkostninger knyttet til salg av eiendom, slik som utgifter til taksering,
meglerutgifter, annonsering med mer. I tillegg utbetalte kommunen 2,3 mill. kroner til grunneiere i Ski
idrettspark i henhold til inngått avtale i tidligere Ski kommune. Kommunen utbetalte også 1 mill. kroner
til Sameiet Kolbotn terrasse og Kullebunden eiendom i forbindelse med grensejusteringer og ny
eiendomsdannelse ved Kolbotn skole.
Manglende inntjening gjelder blant annet salg av Kolbotnveien 23, som var budsjettert i 2021, men ikke
gjennomført. Mottatte tilbud i forbindelse med salg av Kolbotnveien 23 ble behandlet i kommunestyret
8. desember 2021, i KST sak 148/2021. Det ble vedtatt å beholde eiendommen i kommunalt eie.
Kommunen har mottatt 13,6 mill. kroner knyttet til salg av kommunale boliger. Resterende inntekter på
om lag 2,5 mill. kroner kan knyttes til andre enkeltsalg av biler, maskiner og utstyr.
Kommunens bruk av investeringslån skiller ikke mellom lån til ordinære investeringer og selvfinansierte
investeringer. Lånebehovet til Nordre Follo kommune for 2021, justert for momskompensasjonsinntekter, tilskudd fra andre samt salg av varige driftsmidler, endte på om lag 501,3 mill. kroner
eksklusive startlånsopptak.
Selvfinansierende investeringer utgjør i underkant av en tredjedel av investeringsregnskapet for 2021.
Finansiering av disse investeringene gjøres ikke særskilt for hvert anlegg, men inngår i kommunens
samlede finansiering av investeringene.
Brutto lånegjeld er kommunens rentebærende gjeld, og omfatter alle investeringslån og startlån, sett
bort i fra pensjonsforpliktelser og kortsiktig gjeld. Kommunens netto lånegjeld er brutto lånegjeld justert
for utlån og ubrukte lånemidler.
Sum netto utgifter videreutlån
Sum netto utgifter videreutlån (startlån) endte regnskapsmessig på i underkant av 43,2 mill. kroner.
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Kommunen har i 2021 tatt opp 190 mill. kroner i startlån fra Husbanken, og dette videreformidles i sin
helhet fra kommunen til kommunens innbyggere. I 2021 ble det i tillegg lånt ut 56,5 mill. kroner av
ubrukte startlånsmidler fra tidligere år. Tallet er høyere sammenlignet med fjoråret, og kommunen har
jobbet aktivt med å få vanskeligstilte på boligmarkedet inn i egen eiet bolig. Økt pågang på startlån, krav
om fullfinansiering ved boligkjøp, samt økte boligpriser førte til relativt høy utbetaling i 2021. Et større
boligprosjekt til personer med nedsatt funksjonsevne ble ferdigstilt og er også medvirkende årsak til det
økte behovet. At startlån tilbys i kommunene er viktig for at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig.
Regjeringen og Husbanken satser i stor grad på boligvirkemidler som startlån og bostøtte og kommunen
har brukt disse ordningene godt. Høye utbetalinger av startlån, kommunale boligtilskudd og bostøtte
gjenspeiler dette.
Kommunen har betalt avdrag til Husbanken på 37,4 mill. kroner. Dette inkluderer ordinære avdrag på
startlån som kommunen har mottatt fra innbyggerne.
Kommunen har mottatt 80,6 mill. kroner i avdrag fra innbyggerne. Dette er både ordinære avdrag på
24,3 mill. kroner og ekstraordinære avdrag på 56,3 mill. kroner. Kommunens utgifter til ordinære og
ekstraordinære avdrag på startlån føres i investeringsregnskapet.
Sum Overføring fra drift og netto avsetninger
Sum Overføring fra drift og netto avsetninger endte regnskapsmessig på i overkant av 67,5 mill. kroner.
Det ble regnskapsmessig overført 52,8 mill. kroner fra drift til finansiering av investeringsregnskapet.
Dette inkluderer dekning av tidligere års udekket beløp på 40,9 mill. kroner, kommunens
egenkapitaltilskudd til KLP på 10,3 mill. kroner samt Vedlikeholdsmidler fra Staten på 1,6 mill. kroner.
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond utgjorde i overkant av 55,6 mill. kroner.
Avsetninger til bundne investeringsfond utgjorde til sammen 39,5 mill. kroner, innbetaling fra:
• Anleggsbidrag knyttet til Kirkeveien 1 og Durendalsveien 1 utgjør om lag 19,5 mill. kroner.
• Ekstraordinære avdrag på startlån, innbetalt fra innbyggerne, som ikke ble innfridd til
Husbanken, om lag 18,5 mill. kroner.
• Vedlikeholdsmidler fra staten som ikke ble brukt i 2021, til investeringer, er avsatt med tanke på
mulig krav om tilbakebetaling. Dette utgjør om lag 0,3 mill. kroner.
• Eiendel 10123 Tilfluktsrom skulle finansieres av tilskudd til tilfluktsrom som ble utbetalt fra
staten i 2014. Ved en inkurie ble utgiftene dekket i sin helhet fra fond, og fondet ble overtrukket
med 1,3 mill. kroner. Dette ble derfor rettet opp og tilbakeført til samme fond.
Bruk av bundne investeringsfond utgjorde til sammen 95,2 mill. kroner, utbetaling knyttes til:
• Avsatte ekstraordinære avdrag på startlånsmidler fra 2020, om lag 74,5 mill. kroner, som ble
innbetalt til Husbanken i november 2021.
• Vedlikeholdsmidler fra staten som ikke ble brukt i 2020, til investeringer, og ble avsatt til bruk i
2021, deretter overført til eiendelene 10113, 10115 og 10116 som alle tre gjelder
Vedlikeholdsmidler fra staten, med til sammen 13,1 mill. kroner.
• Eiendel 10123 Tilfluktsrom som skulle finansieres av tilskudd til tilfluktsrom, utbetalt fra staten i
2014. Ved en inkurie ble utgiftene dekket i sin helhet fra fond, og fondet ble trukket med
7,6 mill. kroner. Dette ble derfor rettet opp og 1,3 mill. kroner ble tilbakeført til samme fond.
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Status investeringer (2B)
Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Oppr. bud. Rev. bud. 2021 Regnskap 2021
2021

Samferdsel
Sum
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer
Fellesfunksjoner
Finans og fellesutgifter
Barnehage
Barnevern
Bolig
Helse
Kultur
Næring
Plan
Pleie og omsorg
Samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Skole
Sosial
Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer
Avgiftsfinansierte investeringer
Bolig
Pleie og omsorg
Vann, avløp og renovasjon
Sum Avgiftsfinansierte investeringer
Investeringer i varige driftsmidler

0
0

0
0

688
688

139 128
0
49 333
0
14 250
12 500
60 304
0
141 126
26 651
47 325
0
315 319
0
805 935

27 793
0
15 627
200
32 852
12 500
72 826
0
5 078
56 026
39 707
500
392 265
0
655 373

19 608
6 540
3 071
72
11 437
25 370
68 508
18
2 947
44 746
30 563
1 796
299 338
625
514 642

20 000
0
233 100
253 100
1 059 035

17 257
12 000
256 206
285 463
940 836

24 786
12 147
130 608
167 541
682 870

Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Oppr. bud. Rev. bud. 2021 Regnskap 2021
2021

Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Momsavtaler
Tilskudd til andres investeringer

0
0
0

0
0
0

2 195
1 070
3 264

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Oppr. bud. Rev. bud. 2021 Regnskap 2021
2021

Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Egenkapitaltilskudd KLP
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

0
10 600
10 600
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10 600

9 229
0
9 229
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Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Oppr. bud. Rev. bud. 2021 Regnskap 2021
2021

Utlån av egne midler
Sum del 1-4

0

0

0

1 069 635

951 436

695 364

Status investeringsprosjekter (2B) viser tall i hele tusen, brutto, i tråd med forskriftskrav. Det er kun
investeringer med større mer-/mindreforbruk som omtales under tjenesteområdene.
Enkeltinvesteringer med større avvik omtales under respektive tjenesteområder. For enkelte
investeringer vil beløp i tabellene fremstå noe avvikende på grunn av at inntekter som tilskudd og andre
spillemidler ikke medtas i tabelluttrekket.
Nordre Follo kommunes investeringsbudsjett 2021 er tjenestebasert, og igjen inndelt i enkeltvise
investeringsprosjekter/eiendeler.
Kommunens opprinnelige vedtatte investeringsbudsjett for 2021 beløp seg til i overkant av 1 059 mill.
kroner brutto.
Våren 2021 ble investeringsbudsjettet redusert med netto 2,3 mill. kroner knyttet til videreføringer av
mer-/mindreforbruk fra 2020, og vedtatte endringer i 1. tertialrapport.
Høsten 2021 ble det i 2. tertialrapport vedtatt å redusere investeringsbudsjettet ytterligere med 115,9
mill. kroner, som også ble flyttet ut i tid. Nytt revidert budsjett 2021 endte på 940,8 mill. kroner.
Regnskapet endte ved årsslutt på 682,9 mill. kroner. Dette tilsvarer et forbruk på 72,6 prosent.
Kommunens fremdrift på investeringssiden har vært noe lavere enn forventet, også sammenlignet med
2020. Forbruket er imidlertid i henhold til et normalår. Investeringsbudsjettet var i utgangspunktet
svært ambisiøst, og dette i tillegg til manglende ressurser som følge av koronapandemien, samt arbeid
knyttet til bruk av vedlikeholdsmidlene fra staten, har gjort at andre oppgaver har blitt satt på vent eller
måtte flyttes ut i tid.

Gjeld
Nordre Follo kommunes lånegjeld beløp seg til om lag 7,7 mrd. kroner per 31.12.2021.
Diagrammene viser hvordan lånegjelden fordeler seg på kredittinstitusjonene, og fordelingen mellom
fast og flytende rente.
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Kommunens lånegjeld består av investeringslån og lån til videreformidling (startlån). Lån til
videreformidling finansieres i prinsippet av låntakerne, i motsetning til lånekostnader knyttet til
investeringer som må dekkes av kommunens frie inntekter.
Netto lånegjeld er kommunens totale gjeld, fratrukket startlån og ubrukte lånemidler. Per 1.1.2021 var
netto lånegjeld på 5,9 mrd. kroner. I løpet av 2021 økte netto lånegjeld med 0,2 mrd. kroner til 6,1 mrd.
kroner. Dette tilsvarer en endring på 3,3 prosent.
Kommunens gjeldsgrad (kommunekassa) ble redusert fra om lag 116 prosent i 2020 til 112 prosent i
2021. Gjeldsgraden er netto lånegjeld dividert med kommunens brutto driftsinntekter. Basert på
investeringer som ligger inne i Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025, er det forventet at
gjeldsgraden vil øke i planperioden.
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11 Finansrapportering
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en tilfredsstillende avkastning, samt
sikre stabile og lave netto finansierings- og gjeldskostnader for kommunens aktiviteter innenfor
definerte risikorammer.
Likviditet
Ledig likviditet utgjorde 1 243,1 mill. kroner per 31.12.2021. Kommunens likvide midler består av
innskudd på kommunens bankkonti. Forvaltning av ledig likviditet er gjort innenfor gjeldende
finansreglement per 31.12.2021.
Gjennomsnittlig avkastning på ledig likviditet for 2021 var per 2. tertial på 0,89 prosent og økte til 1,03
prosent per 31.12. Kommunen har bedre avkastning på innskudd sammenlignet med gjennomsnittlig tre
måneders NIBOR-rente. NIBOR-rentene steg fra 0,30 prosent til 0,42 prosent fra 1. til 2. tertial, og videre
til 0,95 prosent ved årsskiftet. For 2021 er det beregnet en effekt på om lag 2,1 mill. kroner i økte
renteinntekter i forhold til opprinnelig budsjett.
Stresstest ved endringer i renten bruker gjennomsnittlig likviditet som utgangspunkt. Gjennomsnittlig
likviditet per 31.12 for hele 2021 var 982 mill. kroner. Gjennomsnittlig likviditet har steget gjennom året,
fra 902 i 1. tertial og 915 mill. kroner i 2. tertial.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Beløp i mill. kroner
Likviditet hittil i år
Saldo hovedbankforbindelse
Saldo andre bankforbindelser
Avkastning kortsiktig likviditet
Avkastning hovedbankforbindelse
Avkastning annen bankforbindelse
Avkastning benchmark, NIBOR 3 mnd.
Stresstest
Renteendring på 1 prosentpoeng

30.04.2021

31.08.2021

31.12.2021

1 005
0

792
0

1 243
0

1,00 %
0,30 %

0,90 %
0,42 %

1,03 %
0,95 %

+/- 9

+/- 9

+/- 10

* ST1X har utgått som referanseindeks og vil ikke bli rapportert mot i fremtiden
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Gjeld
Gjeldsporteføljen til kommunen var på 7 688 mill. kroner per 31.12.2021. Startlån til videre utlån
utgjorde 1 166 mill. kroner. Porteføljen består kun av ordinære lån og ingen sertifikat- eller
obligasjonslån. Det vil si at kommunen har en lav refinansieringsrisiko.
Det er gjennomført låneopptak for startlån på 190 mill. kroner og to opptak av lån til investeringer.
Gjennom vedtak i SHP 2021-2024, kunne det i 2021 tas opp inntil 190 mill. kroner i startlån og 906 mill.
kroner i lån til investeringer. Kommunen delte opp låneopptakene til investeringer i to. Det første lånet
var på 300 mill. kroner. Det ble tatt opp i KLP, og er et fastrentelån med ti års bindingstid, nominell rente
på 1,83 prosent og avdragstid på 25 år. Det andre lånet ble tatt opp i Kommunalbanken og var på 500
mill. kroner. Lånet ble tatt opp med fastrente i ti år, en nominell rente på 2,29 prosent og med 25 års
avdragstid.
RAPPORTERINGSPARAMETRE
Beløp i mill. kroner
Sammensetning av lån
Kommunalbanken
Husbanken
KLP
Sammenlagt langsiktig gjeld
Rentebetingelser
Lån med fastrente
Lån med flytende rente
Andel fast rente
Andel flytende rente
Andre parametere
Største enkeltlån i
porteføljen
Lån med forfall innen 12
mnd.
Lengde på lengste
renteløpetid
Vektet gjennomsnittsrente
Referanserente, Swap 2Y
Stresstest
Renteendring på 1
prosentpoeng*
Renteendring på 3
prosentpoeng*

Krav

30.04.2021

31.08.2021

31.12.2021

5 541
1 299
357
7 198

5 502
1 284
646
7 432

5 855
1 166
667
7 688

Bør være min 33 %
Bør være min 33 %

3 108
4 091
43,20 %
56,80 %

3 381
4 051
45,50 %
54,50 %

3 879
3 809
50,45 %
49,55 %

< 25 %

9,90 %

9,60 %

9,26 %

< 20 %

7,80 %

2,90 %

2,80 %

<240 mnd.

159 mnd.

156

154

1,50 %
0,49 %

1,50 %
0,76 %

1,53 %
1,56 %

+/- 20

+/- 19

+/- 19

+/- 59

+/- 58

+/- 56

* Gjelder kun investeringslån med flytende rente. Forutsetter en gjennomsnittlig likviditet på 982 mill. kroner

Gjennomsnittlig rente for den totale låneporteføljen var ved utgangen av 2021 på 1,53 prosent.
Låneporteføljens snittrente har økt noe, i takt med Norges Banks renteøkninger. Samlet ble
rentekostnadene redusert med om lag 50 mill. kroner i 2021 i forhold til opprinnelig budsjett.
Risikoreduserende tiltak for økninger i utgiftsnivået som følge av renteendringer er avtaler om fastrente.
Per 31.12.2021 var andelen lån med fast rente 50,5 prosent for hele låneporteføljen. Startlån har en
lavere andel fast rente enn investeringslånene. For investeringslånene isolert sett er fordelingen 57,8
prosent fast og 42,2 prosent flytende rente. I perioden har kommunen latt gamle fastrenteavtaler med
høy rente gå over til en lavere flytende rente. Forvaltningen av gjeldsporteføljen er gjennomført
innenfor gjeldende finansreglementet per 31.12.
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Kommunen er sårbar for store renteendringer grunnet høy gjeld. En enkel stresstest av renterisikoen
der renten endrer seg raskt med henholdsvis 1 prosent og 3 prosent, viser at rentekostnadene vil endre
seg med henholdsvis 19 og 56 mill. kroner. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens gjeld til
investeringer per 31.12 og en gjennomsnittlig likviditet på 982 mill. kroner. Startlån er også tatt ut av
denne beregningen, da kommunens renteinntekter på utlån er ventet å endre seg tilsvarende.
Nordre Follo kommune gjorde to låneopptak i 2021. Tilbudsforespørsel var innenfor rammen av
kommunens reglement og gikk ut til to tilbydere. Låneopptaket ble vurdert opp mot likviditetsbehov,
vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.
Behovet for låneopptak er knyttet til fremdrift og utgifter i investeringsregnskapet.
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12 Utvikling og bærekraft og LDIP
Handlingsrom 2023 ble til Utvikling og bærekraft
Kommunens omstillingsprogram, Handlingsrom 2023, ble etablert i januar 2020, og skulle bidra til
effektivisering og omstilling av tjenestene i perioden 2020-2023. Våren 2021 hadde
omstillingsprogrammet ansvar for gjennomføring av prosjektene Behovsanalyser og Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP). LDIP ble vedtatt av kommunestyret i juni 2021.
Kommunedirektøren er opptatt av at kommunens tjenester skal være i stadig utvikling, og at utviklingen
skal være bærekraftig. Vi kan ikke løse de store utfordringene vi nå står overfor ved bare å forbedre det
vi gjør i dag. Utfordringene krever innovasjon og nye måter å jobbe på. For å sikre ressurser og krefter til
å gjennomføre omstilling, må det gjøres en samlet og helhetlig prioritering av ressursene.
Omstillingsprogrammet skal ha en lengre tidshorisont enn til 2023, og i juni 2021 skiftet derfor
programmet navn fra Handlingsrom 2023 til Utvikling og bærekraft, for at navnet skal harmonisere med
målene i programmet.
Utvikling og bærekraft startet opp sommeren 2021. Omstillingsprogrammet skal bidra med helhetlige
retningsvalg, felles prioriteringer og fokus på gjennomføring.
Prosjekter som naturlig hører sammen, er koblet sammen
Høsten 2021 har Utvikling og bærekraft utarbeidet en samlet oversikt over alle prosjektene som pågår i
kommunen. Vi har koblet sammen prosjekter som naturlig hører sammen, uavhengig av hvor i
organisasjonen eller i hvilken tjeneste de gjennomføres. Alle prosjektene er vurdert i forhold til
hverandre og ut fra hvor strategisk viktige de er for kommunen.
Høsten 2021 ble det laget en prosjektportefølje som består av prosjekter som er strategisk viktige,
som allerede er startet, og som må løses på tvers av virksomhetsområdene i kommunen.
Porteføljestyringen er innført for å sikre at det gjøres en felles og helhetlig prioritering i kommunen, og
at kommunens ressurser blir brukt på de rette prosjektene.
De valgte prosjektene samles i seks delprogrammer i Utvikling og bærekraft.
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Det er laget et eget prosjektverktøy som skal brukes av alle prosjektene i porteføljen. Verktøyet bygger i
stor grad på metoder i KS’ Veikart for tjenesteinnovasjon, men enkelte verktøy baserer seg på metoder
fra andre kilder. Hensikten med verktøyet er at det skal være enklere å gjennomføre prosjekter og sikre
at det gjøres på samme måte i hele kommunen. I verktøyet er det stort fokus på behov og gevinst. Det
skal være forståelig, gjenkjennelig og lite rapportering. Med større fokus på behov, og ikke løsning, vil
dette i større grad åpne opp for nye måter å løse oppgaver på med innovative løsninger.
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13 Kommunens tjenesteområder
Det vil for alle tjenesteområdene være avvik som følge av bruk av pensjonsfond. Avvik regnskap mot
justert budsjett skyldes at i Nordre Follo kommune budsjetteres det med netto pensjonskostnad, det vil
si at vi ikke budsjetterer med premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik og bruk av
premiefond. Ved å budsjettere med netto pensjonskostnad gir det større grad av riktighet. Avslutning av
pensjon for 2021 blir gjort på overordnet ansvar, men på riktig tjeneste. Budsjettering av pensjon på det
enkelte tjenesteområde dekker med dette også føring av premieavvik, amortisering og bruk av
premiefond.

Fellesfunksjoner
Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 120 Administrasjon, 121 Forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen og 130 Administrasjonslokaler.
Fellesfunksjonene i Nordre Follo skal bidra til at kommunens ressurser blir brukt som vedtatt, og at
politiske mål og vedtak blir realisert. De skal bidra til en helhetlig utvikling, og gi støtte og rådgiving til
alle tjenesteområdene.
Nordre Follo kommune skal ha fellesfunksjoner som bidrar til å etablere en bærekraftig økonomi og
effektiv ressursbruk gjennom god økonomisk styring. Arbeidsgiverpolitikken skal legge til rette for å
utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser. Dette for at vi best mulig skal kunne løse kommunens
samfunnsoppdrag gjennom å rekruttere, beholde og sikre oss medarbeidere med riktig og viktig
kompetanse.
Kostnadene til området henger tett sammen med kommunens organisering og hvordan oppgaver er
fordelt mellom virksomhetene i organisasjonen. Det avgjørende er derfor ikke hva
administrasjonskostnadene alene utgjør, men at de administrative oppgavene løses på en måte som
samlet sett gir lave kostnader og gode tjenester til innbyggerne.
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Utvalgte resultater
Siden tjenesteområdet er hovedansvarlig for en helhetlig utvikling, støtte og rådgiving til alle
tjenesteområdene i kommunen, vil mange av resultatene som er oppnådd være omtalt enten på de
andre tjenesteområdene, eller i kapittel 4-6.
Utvikling og bærekraft og Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) er kommuneovergripende
program og prosjekt, men ansvaret for koordinering og oppfølging ligger i tjenesteområdet
Fellesfunksjoner. Det vises for øvrig til nærmere omtale i kap. 11 Utvikling og bærekraft.
I 2021 vedtok kommunestyret ulike temaplaner og strategier som tjenesteområdet har hatt
hovedansvaret for å utarbeide. Dette er med på å etablere politikk og retning for kommunen. Følgende
temaplaner og strategier er utarbeidet innenfor tjenesteområdets ansvarsområde:
•
•
•

Anskaffelsesstrategi
Kommunikasjonsstrategi
LDIP

I tilknytning til Anskaffelsesstrategien ble det også vedtatt en handlingsplan for anskaffelsesstrategi og
en seriøsitetsmodell i anskaffelser. Planene i oversikten over er med på å oppfylle kommuneplanens mål
«Sammen for en ny kommune».
De fleste av tjenesteområdets medarbeidere har i stor grad jobbet fra hjemmekontor siden mars 2020
og dette fortsatte også gjennom 2021. Organisasjonen er nå godt rigget til å jobbe mer digitalt når
samfunnet etter hvert vil komme tilbake til en normal situasjon. Selv om hjemmekontor gjennom nesten
to år har blitt den nye normalen for tjenesteområdets medarbeidere, er det vanskelig å drive
utviklingsarbeid fra hjemmekontor uten mulighet for å møtes fysisk.
I 2021 var tjenesteområdet ansvarlig for å gjennomføre et stortingsvalg i en pandemi. Selv om
pandemien gjorde det ekstra krevende å gjennomføre valget, ble dette gjennomført på en god måte.
Utgiftene til valget blir i stor grad belastet tjenesteområde Finans- og fellesutgifter, men ansvaret og
mye av det praktiske arbeidet med valget ble gjennomført av tjenesteområdets medarbeidere. Også
andre tjenesteområders medarbeidere har bidratt til gjennomføring av valget.
Det har i 2021 blitt gjennomført flere omorganiseringer i kommunen for å sikre at organisasjonen er
mest mulig robust og effektivt organisert, jf. omtale i kap. 4. Dette arbeidet vil fortsette også i 2022. Fra
etableringen i 2020 har kommunen hatt et budsjett- og vedtaksnivå i strategi- og handlingsplan
(økonomi- og handlingsplan fra 2022) som har vært basert på KOSTRAs tjenesteområder, et såkalt
tjenestebasert budsjett. Basert på erfaringer fra to år, ble det fra og med budsjettet for 2022 vedtatt å
gå over til en økonomi- og handlingsplan, inkl. vedtaksnivå etter kommunens åtte virksomhetsområder.
Økonomireglementet ble revidert for at dette kunne gjennomføres fra og med budsjettvedtaket for
2022.
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Nøkkeltall
Internkontroll - kvalitetssystemet
Antall innlogginger
Antall unike brukere (medarbeidere)
Trafikktall til nettsiden
Antall besøk
Antall besøkende
Antall sidevisninger
Antall henvendelser til chatboten «Kommune-Kari»
Antall henvendelser *
Prosessoppdrag, juridisk avdeling
Antall oppdrag **

2020

2021

32 000
3 334

45 000
3 738

1 662 633
482 111
4 071 790

3 108 886
905 640
7 511 633

25 547

42 596

-

45

* Ble implementert i 2020, antall henvendelser i 2020 gjelder fra mai. Omtrent halvparten av nettsidene som ble besøkt i
forbindelse med spørsmål til Kommune-Kari har vært koronarelaterte nettsider
** Tall for 2020 ikke tilgjengelig. Inkluderer også saker i fylkesnemnda og retten som har endt med alternativ behandling
(rettsmekling/samtaleprosess). Ved ankebehandling teller hver instans som ett prosessoppdrag

Antall møter inkl. temamøter
Kommunestyret
Formannskapet
Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB)
Utvalg for klima, teknikk og miljø (KTM)
Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk (OHS)
Utvalg for oppvekst, idrett og kultur (OIK)
Partssammensatt utvalg (PSU)
Eldrerådet (ELD)
Råd for personer med funksjonsnedsettelser (RPF)
Ungdomsrådet (UR)

2020
21
24
12
8
7
8
28
7
8
6

2021
17
21
10
8
9
9
7
6
7
7

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Administrasjon
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
Administrasjonslokaler
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
241 517
22 515
29 438
293 469

211 106
17 324
40 740
269 170

187 322
19 558
30 420
237 300

224 837
22 630
38 832
286 299

13 731
5 306
-1 908
17 130

6,1 %
23,4 %
-4,9 %
6,0 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Fellesfunksjoner fremstår med et mindreforbruk på 17,1 mill. kroner. Avvik pensjon for
tjenesteområde Fellesfunksjoner utgjør om lag 10 mill. kroner.
Årsaken til mindreforbruket skyldes flere forhold. Samlet for området er det reduserte utgifter knyttet
til lønn ved vakanse deler av året, ulønnet permisjon og opphørte stillinger. Samtidig har deler av
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tjenesteområdet hatt store ekstrautgifter knyttet til overtid som er pandemirelatert gjennom blant
annet utstrakt kommunikasjonsarbeid og ekstraordinære politiske møter.
Koronasituasjonen har påvirket aktiviteten gjennom store deler av året og har resultert i utstrakt bruk av
hjemmekontor. Dette har gitt et betydelig mindreforbruk på drift gjennom 2021. Gjennomføring av
planlagte felleskurs og samlinger har enten blitt avlyst, utsatt eller de har blitt gjennomført digitalt.
Dette har gitt et mindreforbruk i tillegg til reduserte utgifter på øvrige generelle driftsposter.
Ved etableringen av Nordre Follo kommune var det hensiktsmessig å samle koordineringen, anskaffelse
og oppfølgingen av alle IKT- og systemavtaler sentralt på vegne av alle tjenesteområder i
organisasjonen. Budsjettet gjenspeilet ikke endringen. Det har vært gjennomført en kartlegging av
lisensutgiftene og budsjettet ble tilført 21 mill. kroner i 2021 i forbindelse med 2. tertialrapport.
Resultatet ved årsslutt viser et mindreforbruk på om lag 4,3 mill. kroner knyttet til lisenser og
serviceavtaler. Mindreforbruket skyldes delvis reduksjon på antallet av de dyreste Microsoft-lisensene,
samtidig som løpende utgifter knyttet til porto og KS svar UT, med mer har et merforbruk. Budsjetterte
midler til konsulentbistand ble ikke benyttet i 2021.
Det er mottatt 3,4 mill. kroner i sykelønnsrefusjoner utover budsjett. Bruk av vikarer for de som er
sykemeldte har i liten grad blitt brukt. Det er også høyere salgsinntekter enn budsjettert som følge av
etterfakturering av honorarer for 2020, i tillegg til ubudsjetterte inntekter på 1 mill. kroner knyttet til
refusjon for IKT-tjenester til Follo medisinske senter.
Det er meldt risiko for avvik gjennom året for kommunale avgifter og byggforsikring på 2 mill. kroner,
strøm og fjernvarme på 1 mill. kroner og innleie av lokaler på 1,4 mill. kroner, til sammen 4,4 mill.
kroner. Alle meldte avvik, med unntak av strøm, er håndtert innenfor øvrige tjenesteområder.
Driftsrelaterte avvik er løst ved å avvente ansettelser i vakante stillinger. Dette har vært utfordrende for
den daglige driften av kommunens formålsbygg og kritiske oppgaver har vært prioritert foran periodiske
rutiner. Det har ikke vært tilført midler for leie av Idrettsveien 16A, 2. etg. (lokaler til Regnskap og
Lønn).
Tjenesteområdet er godskrevet med kommunens andel av sluttoppgjøret for Kemneren i Follo på om lag
2 mill. kroner, inkludert tilbakeføring av kommunens andel av kemnerens disposisjonsfond.
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Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall

Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Prioritet
Administrasjon brutto driftsutgifter
beløp pr innb (kr) *) **)
Administrasjonslokaler brutto
driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)
**)
Forv.utgifter i eiendomsforv. brutto
driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)
**)
Netto driftsutgifter per innbygger
(120) administrasjon (B) *) **)

4 775

4 089

4 742

4 430

4 443

2 859

3 952

566

726

580

484

600

629

467

395

307

467

490

213

295

337

4 580

3 937

3 941

4 147

4 197

2 682

3 461

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, fellessystemer
Digitalisering, plattform
Digitalisering, samskaping/innbyggertjenester
Etterarbeider
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Mulighetsstudie
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
3 125
4 125
92 063
3 938
500
0
1 720
3 750
13 418
1 627 596
1 750 235

2025
2025
2025
2025
2025
2030
2025
2021
2025
2029

Rev. bud.
3 125
2 849
7 500
250
99
0
220
2 561
1 189
10 000
27 793

Årets budsjett
Regnskap
165
96
1 839
0
0
56
0
2 071
1 915
13 467
19 608

Avvik i kr
2 960
2 753
5 661
250
99
-56
220
489
-726
-3 467
8 185

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Digitalisering, bygg og infrastruktur har forsinket fremdrift knyttet til effektivisering og styring
av bygg, herunder også implementering av SD-anlegg og såkalte smarte bygg. En stor del av kostnadene
antas å bli driftskostnader.
Prosjekt Digitalisering, fellessystemer har forsinket fremdrift. Det knyttes usikkerhet til hvorvidt de fleste
kostnadene til de planlagte aktivitetene er drifts- eller investeringskostnader.
Prosjekt Digitalisering, plattform er forsinket som følge av flere omprioriteringer og utsettelser av
aktiviteter grunnet ressurs- og pandemisituasjonen, samt manglende levering av IKT-utstyr på grunn av
komponentmangel i markedet. Forsinkelser vil bli forsøkt innhentet i løpet av 2022. Inntektene kan
knyttes til salg av utrangert IKT-utstyr.
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Prosjekt Tiltak, el, brann og energi er en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien. Det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg. Prosjektet
berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene Skole, Pleie og
omsorg, Kultur, Barnehage og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Av de største
tiltakene kan nevnes LED-bytte, bytte av ventilasjonsanlegg, brannoppgraderinger, el-oppgraderinger
samt ENØK-tiltak. Kommunedirektøren har gjennomført en omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel
10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el, brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og
tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse eiendelene må for visse utgifter ses i
sammenheng.
Prosjekt Tiltak, kommunale bygg er også en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien, og det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg.
Prosjektet berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene
Skole, Kultur og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Et av de største ferdigstilte
tiltakene er Berghagan 7 fase 2, der flere virksomheter ble samlokalisert i samme etasje, med utvidelse
av areal og tilpasning av lokaler. Rehabilitering av Greverud skole bygg B er utført, og Greverudhallen er
oppgradert med forlenget levetid. Mindreforbruket skyldes personalmangel, forsinkede leveranser, lang
bestillingstid og underkapasitet hos rammeavtaleleverandører. Prosjekter finansiert av
vedlikeholdsmidler fra staten måtte prioriteres i 2021. Kommunedirektøren har gjennomført en
omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel 10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el,
brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse
eiendelene må for visse utgifter ses i sammenheng.
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Finans og fellesutgifter

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 100
Politisk styring, 110 Kontroll og revisjon, 170 Årets
premieavvik, 171 Amortisering av tidligere års
premieavvik, 172 Pensjon, 173 Premiefond, 180
Fellesutgifter, 190 Interne serviceenheter, 285
Tjenester utenfor ordinært kommunalt
ansvarsområde, 290 Interkommunale samarbeid,
338 Forebygging av branner og andre ulykker, 339 Beredskap mot branner og andre ulykker.
Området skiller seg fra de øvrige tjenesteområdene ved at, med unntak av utgifter til politisk styring og
kontroll, er dette området i stor grad knyttet til mer «regnskapstekniske» utgifter som fordeles internt
til øvrige tjenesteområder, pensjons- og amortisering av tidligere års premieavvik, interkommunale
samarbeid og beredskap.
Utvalgte resultater
I forbindelse med omlegging av tjenestepensjon fra 2020, har KLP gjort en ekstraordinær tilbakeføring til
kundene som følge av at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Til sammen drøye
23 mrd. kroner ble tilbakeført til kommuner og fylkeskommuner. Nordre Follo fikk i 2021 tilbakeført om
lag 300 mill. kroner til sitt premiefond i KLP som følge av dette. I tillegg fikk vi tilbakeført om lag 32 mill.
kroner, som er vår andel av KLPs overskudd for 2020, slik at premiefondet ble økt med om lag 332 mill.
kroner i 2021. Premiefond kan bare brukes til å redusere premiebetaling. Det betyr at premieavviket
(forskjellen mellom premiebetaling og pensjonskostnad) blir redusert tilsvarende. I
kommuneproposisjonen for 2022 anbefalte departementet at de tilbakeførte midlene til premiefond ble
brukt over syv år tilsvarende nedbetalingstiden eller amortisering, i dette tilfelle betyr det belastning i
driftsregnskapet, som forskriften sier skal brukes på premieavvik. I 2021 brukte vi 150 mill. kroner av
premiefondet. Dette betyr at vi sparte arbeidsgiveravgift på om lag 21 mill. kroner i 2021, og vil «spare»
årlig belastning i driftsregnskapet i syv år fremover på om lag 20 mill. kroner. Dette fordi akkumulert
premieavvik ble lavere som følge av bruken av premiefondet i 2021. Innsparingen i økonomiplanene
fremover er allerede lagt inn i økonomi- og handlingsplanen for 2022-2025.
Også i det andre driftsåret til Nordre Follo har det vært utfordringer med å avvikle politiske møter i en
periode med pandemi. Gjennom 2021 har det vært ulike perioder med helt eller delvis restriksjoner som
har gjort at møtene måtte gjennomføres digitalt. Tjenesteområdet har gjennom 2021 likevel klart å
gjennomføre de nødvendige politiske møtene. Utgiftene til politisk styring føres på dette
tjenesteområdet, men de ansatte i kommunen som jobber med oppgaver i tilknytning politisk styring er
ført på tjenesteområde Fellesfunksjoner, i tråd med KOSTRA-føringene.

Side 65 av 136

Årsberetning 2021

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Politisk styring
Revisjon og kontrollutvalg
Premieavvik
Amortisering av tidligere års premieavvik
Pensjon
Premiefond
Diverse fellesutgifter
Interne serviceenheter
Tjenester utenfor ordinært kommunalt
ansvarsområde
Interkommunale samarbeid (§27/28a-samarbeid)
Forebygging mot branner og andre ulykker
Feiing (selvkost)
Beredskap mot branner og andre ulykker
Rammetilskudd
Statstilskudd flyktninger
Renter- utbytte og lån
Interne finansieringstransaksjoner
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
9 514
1 721
-93 788
80 531
0
0
1 690
0
-641

13 477
1 738
-92 840
90 397
10 316
-150 000
1 178
0
-446

12 471
1 250
0
0
0
0
108 364
0
107

13 658
1 250
0
0
0
0
14 308
0
95

180
-488
92 840
-90 397
-10 316
150 000
13 130
0
541

1,3 %
-39,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
91,8 %
0,0 %
569,2 %

0
6 723
10
43 650
0
3
-410
0
49 003

0
6 071
19
40 862
0
0
0
2
-79 226

0
6 519
-10
43 583
0
0
0
0
172 283

45 947
6 450
167
45 060
-202
0
0
0
126 733

45 947
379
148
4 198
-202
0
0
-2
205 959

100,0 %
5,9 %
88,4 %
9,3 %
-100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
162,5 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Finans- og fellesutgifter endte med et avvik mellom justert budsjett og regnskap på om
lag 206 mill. kroner.
Tjenesteområdet skiller seg fra andre tjenesteområder med at det er mange «tekniske» føringer blant
annet i tilknytning til pensjon. Skatt, rammetilskudd, finansutgifter og integreringstilskudd blir
kommentert i årsberetningens innledende kapitler. Under kommenteres derfor bare vesentlige avvik på
tjenesteområdet som ikke omfatter disse utgiftene.
Hovedårsaken til det store avviket skyldes at det er regnskapsført bruk av premiefond på om lag 150
mill. kroner som ikke er budsjettert. Dette må sees i sammenheng med at kommunen budsjetterer med
netto pensjonskostnad, det vil si at det ikke budsjetteres med premieavvik, amortisering av tidligere års
premieavvik og bruk av premiefond. Så lenge kommunen budsjetterer med en prosentsats i henhold til
prognoser fra KLP, vil utgifter til premieavvik og amortisering være inkludert i det som budsjetteres på
pensjon i alle tjenesteområdene. Men i henhold til regelverket, skal bruk av premiefond, premieavvik,
amortisering av tidligere års premieavvik og bruk av premiefond føres på funksjoner som i KOSTRA ligger
under dette tjenesteområdet. Avslutningen av pensjon i kommunen innebærer at det er ført netto 142
mill. kroner som forklarer det meste av avviket mellom justert budsjett og regnskap på dette
tjenesteområdet.
Den store økningen til Politisk styring fra 2020 til 2021, skyldes først og fremst at utgifter til
stortingsvalget i 2021 er ført her.
Det skulle vært budsjettjustert totalt 45,6 mill. kroner fra tjenesteområde Finans- og fellesutgifter til
tjenesteområdene Helse (30,4 mill. kroner) og Pleie og omsorg (15,2 mill. kroner) i forbindelse med
vertskommunesamarbeidet om Follo medisinske senter. Se nærmere omtale under de nevnte
tjenesteområdene.
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Midler budsjettert til lønnsoppgjøret i 2021 og til innovasjons- og omstillingsmidler i kommunen, er
budsjettert på tjenesteområdet. Disse fordeles ut til de øvrige tjenesteområdene gjennom året. Om lag
13 mill. kroner av disse midlene er ubrukte.
Nordre Follo fikk tilbakeført kommunens andel av Follo Brannvesens IKS sitt mindreforbruk i 2020 på 4,4
mill. kroner.
Det er inntektsført om lag 0,6 mill. kroner fra Viken Fylkeskommune som er en tilbakebetaling til
kommunen for tidligere utlagt merverdiavgift knyttet til en justeringsavtale på fylkesvei Ski-Kråkstad.
Dette var det ikke budsjettert med.
Detaljvisning drift (graf)
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Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Digitalisering, plattform
Egenkapitaltilskudd KLP
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Tilfluktsrom, tilskuddsmidler fra fond
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
46 000
0
0
46 000

2025
2024
2030
2025

Rev. bud.
0
10 600
0
0
10 600

Årets budsjett
Regnskap
443
0
9 229
6 098
15 769

Avvik i kr
-443
10 600
-9 229
-6 098
-5 169

Sammendrag status investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper utgjøres av egenkapitaltilskudd til KLP, og utgiften utgjør 9,2
mill. kroner, det vil si 1,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Egenkapitaltilskudd kan ikke
lånefinansieres, og må derfor dekkes inn ved bruk av fond eller overføringer fra drift.
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Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 201
Barnehage, 211 Styrket tilbud til barnehagebarn og
221 Barnehagelokaler og skyss.
Kommunen har om lag 3 500 barn i
barnehagealder, 42 kommunale barnehager,
14 ikke-kommunale barnehager og tre åpne barnehager.
Tjenesteområde Barnehage skal skape en trygg og god oppvekst sammen med barn, foresatte, skoler og
andre samarbeidspartnere.
Tjenesteområdet har jobbet i tråd med mål og strategier i kommuneplanen og strategi- og
handlingsplanen. Utviklingsarbeid og ulike prosesser har vært krevende med alt pandemiarbeidet som
er gjort og som har gitt avbrudd i progresjon.
Utvalgte resultater
Pandemi
Pandemien har preget barnehagedriften i stor grad. En del utviklings- og harmoniseringsoppgaver har
blitt utsatt på grunn av pandemien. Barnehagene har jobbet svært mye med å opprettholde et godt
tilbud til barna. I perioder har det vært stort fravær, noe som har gjort det utfordrende å ha ordinære
åpningstider til enhver tid. Selv om vi har mange vikarer, har det i lange perioder ikke vært
tilstrekkelig. Barnehagene har hatt myndighet til å vurdere hvilke tiltak som måtte settes inn for å drive
forsvarlig. Enkeltbarnehager har i perioder vært nødt til å redusere åpningstiden, eller stenge for noen
brukere enkelte dager. Barnehagene melder om stor samarbeidsvilje blant brukerne. Vi har tatt spesielt
hensyn til barn med spesielle behov og barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner, i dialog med
foreldrene.
Utvikle hensiktsmessig barnehagestruktur, rekruttere barnehagelærere og realisere pedagognorm
I 2021 har flere barnehager deltatt i et pilotprosjekt der vi har sett på alternative måter å organisere
ledelse i barnehage. Prosjektet skal avsluttes i 2022. Det er varslet en forskriftsendring om ressurser
knyttet til ledelse og administrasjon av barnehagene. Dette kan få konsekvenser for ressursbruk og
organisering, og kan påvirke hvordan vi organiserer barnehagene i kommunen.
Alle barn med rett til plass, og som søkte innen søknadsfristen ved hovedopptak, fikk tilbud om
barnehageplass. Ellers er det en del barn som flytter til kommunen, eller fyller ett år etter utgangen av
november, som ikke får plass når de har behov. Kommunen har noe ledig kapasitet og kan derfor ivareta
forventet vekst i antall barnehagebarn de nærmeste årene. Den ledige kapasiteten er nødvendigvis ikke
i samme område som veksten i barnetallet. Vi vurderer derfor alternative måter å drive barnehager på
slik at vi kan redusere behovet for å bygge nye barnehager.
Pedagognormen i de kommunale barnehagene er realisert, men det er fortsatt ansatte på dispensasjon i
noen stillinger. De fleste av disse stillingene er imidlertid besatt av ansatte med annen relevant
høyskoleutdanning eller ansatte som er i gang med barnehagelærerutdanning. Vi har etablert et
intervjuteam for å sikre at søkerne til pedagogstillinger blir ivaretatt på en profesjonell og likeverdig
måte. Intervjuteamet fordeler også søkere slik at barnehager med størst behov for barnehagelærere blir
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prioritert. Kommunen oppfordrer ansatte som ønsker å gjennomføre arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning (ABLU-studie). Vi oppfordrer også ansatte med annen relevant
høyskoleutdanning til å ta etter- og videreutdanning for å få utdanningen godkjent som pedagogisk
leder. De to siste årene har imidlertid ingen søkere fra Nordre Follo blitt prioritert til ledige
studieplasser.
Bidra til at foresatte er ressurser for sine barn, mestre en digital hverdag og utvikle gode digitale
ferdigheter og digital dømmekraft
Arbeidet med en felles plan for foreldremøter fra barnehagen til og med 10. trinn er forsinket på grunn
av pandemien, men arbeidet vil tas opp igjen i 2022. Foreldre skal få tilbud om foreldrestøtte.
Det ble påbegynt et arbeid med en digitaliseringsstrategi for barnehage i 2021. Strategien skal sikre at
barnehagene ivaretar det digitale aspektet i tråd med rammeplanen og arbeidet videreføres.
Utvikle et inkluderende, trygt og godt leke- og læringsmiljø
Vi har utarbeidet en plan for arbeid med et trygt og godt barnehagemiljø. Planen er i tråd med kravene i
barnehagelovens § 8, som kom i 2020. Lovendringen innebærer et nytt regelverk som krever at
barnehagen følger med på hvordan barna har det, undersøker og setter inn tiltak ved mistanke om at ett
eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Mobbeombudet som ble opprettet våren 2021, har vært
en brobygger mellom barnehage, barn og foresatte i enkeltsaker, og har bidratt med råd i arbeidet.
Tre av kommunens barnehager er med i satsingen Inkluderende barnehage og skolemiljø. Satsingen skal
bidra til å styrke de ansattes kompetanse og tilrettelegge for et godt, trygt og inkluderende miljø for
omsorg, lek, læring og danning. Erfaringer herfra skal trekkes inn i barnehageledernettverk.
Inkluderende fellesskap er tema for samlingene i barnehageledernettverket, for å sikre god oppfølging
av barns rett til et trygt og godt miljø.
Vi har utviklet en egen kompetansepakke for kultursensitiv omsorg og visuell støtte. Syv barnehager har
deltatt på denne opplæringen i 2021. Verktøyet skal legge til rette for bedre kommunikasjon med både
foreldre og barn med annen språklig og kulturell bakgrunn.
Barnehagemyndigheten gjennomførte stedlige tilsyn i 14 barnehager i 2021. Målet var å se om
uteområdet var egnet til barns skaperglede, undring og utforskertrang, jf. barnehageloven §§ 1 og 2. I
tillegg ble det sett på barns behov for fysisk aktivitet og allsidig bevegelseserfaring, uavhengig av
funksjonsnivå og alder. Det ble ikke avdekket avvik på uteområdet i de utvalgte barnehagene.
Barnehagene har i hovedsak varierte uteområder med gode muligheter for lek og aktivitet. Mange har
tilført løst materiell som bidrar til kreativitet hos barna. Uteområdene er også utformet slik at de bidrar
til fysisk aktivitet. Tilsynet viste imidlertid at barnehagene kan bli enda bedre på det pedagogiske
innholdet i utetiden.
Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er ett av flere satsningsområder for
barnehagene i Nordre Follo. Erfaringer viser at stadig flere barn henvises til PPT med behov for
spesialpedagogisk hjelp. Denne trenden må vi bidra til å snu ved at barnehagene blir enda bedre til å
ivareta enkeltbarns behov innfor det allmennpedagogiske tilbudet. Arbeidet med kompetanseløftet for
barn som krever noe ekstra støtte startet i 2021, og vil fortsette i årene fremover.
Barnehagene fortsatte arbeidet med å forebygge vold og seksuelle overgrep gjennom arbeidet med
fagplanen, Se meg – hele meg. Målet er å lære barn om kropp, seksualitet og grenser. Barn skal bli kjent
med ord og begreper så de kan snakke om kropp, seksualitet, grenser og helse. De skal lære hva som er
normalt, hva som ikke er normalt, hva som er lov og ikke lov. Personalet skal ha et bevisst forhold til at
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barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep og vite hvordan de kan forebygge og
oppdage slike forhold.
Gjennom arbeidet med planen ser vi et økt behov for mer kompetanse om det å avdekke overgrep og
vold. I 2022 vil vi jobbe med dette.
Harmonisering av prosedyrer og praksis innenfor barnehagesektoren i ny kommune har tatt lengre tid
enn planlagt og arbeidet fortsetter i 2022.
Nordre Follo kommune opprettet i 2021 en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å få flere barn
med minoritetsspråklige bakgrunn til å søke om barnehage. Bakgrunnen var at kommunen har
utfordringer med å rekruttere minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år til barnehage. Kommunen fikk
tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til dette. Tilskuddet brukes til aktivt informasjons- og
rekrutteringsarbeid.
Smittevernambassadører som kommunen knyttet til seg under pandemien, har fått opplæring i hvordan
de skal informere om barnehagetilbudet. Informasjons- og rekrutteringsarbeidet pågår hele året, men
vektlegges særskilt ved hovedopptak. Arbeidet vil fortsette i 2022.
Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Ordinært tilbud bhg
Mattilbud i barnehagen
Private/ikke-kommunale barnehager
Styrket tilbud til førskolebarn
Barnehagelokaler og skyss
Drift og forvaltning barnehagelokaler
Renhold barnehagelokaler
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
367 426
394
112 634
43 428
38 982
11 524
11 233
585 621

392 042
76
124 975
53 689
52 904
6 131
16 926
646 743

389 257
0
94 480
38 505
13 585
12 743
17 174
565 743

403 282
53
116 780
39 773
47 714
9 934
16 419
633 955

11 240
-23
-8 195
-13 916
-5 190
3 803
-507
-12 789

2,8 %
-43,1 %
-7,0 %
-35,0 %
-10,9 %
38,3 %
-3,1 %
-2,0 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Barnehage viser et samlet merforbruk på 12,8 mill. kroner. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør 31,9 mill. kroner.
Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til lønn som følge av at sykelønnsrefusjoner har vært høyere enn
budsjettert. Det har det vært vanskelig å få tak i vikarer, både kvalifiserte pedagoger og assistenter.
Pandemien har også medført lavere driftskostnader grunnet utstrakt bruk av hjemmekontor.
De kommunale barnehagene fikk samlet sett et mindreforbruk på 12,3 mill. kroner som i all hovedsak
skyldes høyere refusjonsinntekter enn kostnadene barnehagene har hatt til vikar. Årsaken til dette er
blant annet mindreforbruk som følge av vakante stillinger i perioder, og at innleide vikarer har lavere
lønn enn de som eier stilingene. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer i pandemien. For å kunne drifte
forsvarlig har derfor barnehagene måtte redusere åpningstid eller stenge i perioder det ikke har vært
mulig å få tak i nok vikarer.
Det er ført tap av inntekter knyttet til foreldrebetaling på om lag 0,4 mill. kroner som det ikke var
budsjettert med.
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Kjøp av plasser i private barnehager i andre kommuner er lavere enn forutsatt og viser et mindreforbruk
på i overkant av 1,4 mill. kroner.
Som følge av koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gjennomføre alle kurs og
kompetansehevingstiltak som planlagt. Det er mindreforbruk på generelle utgifter på drift grunnet
pandemien og utstrakt bruk av hjemmekontor.
Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner knyttet til lærlingeordningen.
Drift, forvaltning og renhold av barnehagelokaler har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Avviket
skyldes mindreforbruk på lønn med 1,9 mill. kroner, økte utgifter på 1 mill. kroner og mindreinntekter
på 0,6 mill. kroner.
Detaljvisning drift (graf)
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Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Prioritet
Barnehagelokaler og skyss netto
driftsutgifter på funksjon/
tjenesteområde beløp per
innbygger (kr) *) **)
Netto driftsutgifter per innbygger
(211) styrket tilbud til
førskolebarn (B) *) **)

986

1 147

485

468

724

133

535

677

808

959

915

728

864

805

12,0

12,0

12,0

14,7

12,5

12,5

13,7

3 299
93,7 %

3 301
93,5 %

5 951
93,1 %

4 810
91,2 %

2 511
91,5 %

2 282
90,2 %

26 900
92,8 %

39,3 %

39,2 %

44,7 %

42,1 %

36,9 %

32,7 %

44,0 %

Produktivitet
Førskolelokaler og skyss Areal per
bruker (m2)

Dekningsgrad
0-6 år barn i barnehage (antall)
1-5 år andel barn i barnehage i
forhold til innbyggere (prosent)

Kvalitet
Andel barnehagelærere i prosent
av grunnbemanningen (prosent)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, skole og bhg.
Greverudlia, ny barnehage
Oppgradering og sikring, uteområder
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
0
625
3 160
0
3 423
9 000
16 208

2025
2024
2021
2023
2021
2025
2029

Rev. bud.

Årets budsjett
Regnskap

0
0
44
3 160
0
3 423
9 000
15 627

100
100
38
1 051
5
1 558
219
3 071

Avvik i kr
-100
-100
6
2 109
-5
1 865
8 781
12 556

Sammendrag status investeringer
Under tjenesteområdet ble investeringen Greverudlia, ny barnehage, ferdigstilt.
Prosjekt Tiltak, el, brann og energi er en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien. Det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg. Prosjektet
berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene Skole, Pleie og
omsorg, Kultur, Barnehage og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Av de største
tiltakene kan nevnes LED-bytte, bytte av ventilasjonsanlegg, brannoppgraderinger, el-oppgraderinger
samt ENØK-tiltak. Kommunedirektøren har gjennomført en omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel
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10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el, brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og
tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse eiendelene må for visse utgifter ses i
sammenheng.
Prosjekt Tiltak, kommunale bygg er også en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien, og det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg.
Prosjektet berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene
Skole, Kultur og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Et av de største ferdigstilte
tiltakene er Berghagan 7 fase 2, der flere virksomheter ble samlokalisert i samme etasje, med utvidelse
av areal og tilpasning av lokaler. Rehabilitering av Greverud skole bygg B er utført, og Greverudhallen er
oppgradert med forlenget levetid. Mindreforbruket skyldes personalmangel, forsinkede leveranser, lang
bestillingstid og underkapasitet hos rammeavtaleleverandører. Prosjekter finansiert av
vedlikeholdsmidler fra staten måtte prioriteres i 2021. Kommunedirektøren har gjennomført en
omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel 10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el,
brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse
eiendelene må for visse utgifter ses i sammenheng.
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Barnevern

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 244
Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak i familien og
252 Barneverntiltak utenfor familien.
Barnevern samarbeider nært med helsetjenester for
barn og unge, barnehager, skoler og andre naturlige
samarbeidspartnere for å bidra til trygg og god
oppvekst i Nordre Follo kommune.
Utvalgte resultater
Første tilstandsrapport for barnevernstjenesten
I 2021 har barneverntjenesten for første gang utarbeidet en tilstandsrapport etter nytt lovkrav, jf.
barnevernreformen og ny barnevernlov. Rapporten inneholder barneverntjenestens mandat,
beskrivelse av tjenesten, utfordringer, innsatsområder og tiltak.
Barneverntjenesten kan vise til gode kvantitative resultater i rapportering på tiltaksplaner og
evalueringer. Dette er oppgaver i en barnevernssak som krever stor grad av medvirkning fra partene og
som gir oss nyttig tilbakemelding på om tjenestene vi gir er til hjelp for brukerne. Tilbakemeldingene
benyttes til å justere tiltakene.
Foreldreveiledning er det tiltaket barneverntjenesten bruker mest. Utgangspunktet er at barn skal bo
hjemme, sammen med sine foreldre. Tjenesten jobber derfor med at foreldre skal klare å gi god nok
omsorg til egne barn. Foreldreveiledningen tar utgangspunkt i foreldrenes ressurser for å få til
nødvendig endring.
Forberede barnevernreformen
I løpet av 2021 har barneverntjenesten jobbet med å forberede barnevernreformen som trådte i kraft i
januar 2022. Tre ansatte har fått kunnskapsoverføring fra Bufetat for å drive egne veiledningsgrupper til
fosterhjem. Gruppene er i gang. Barneverntjenesten har mer kapasitet og vil tilby nabokommuner å
delta i gruppene ved at de dekker utgiftene.
Barnevernsreformen er også en oppvekstreform som skal bidra til styrke arbeidet med forebygging og
tidlig innsats. Barnevernstjenesten gir viktige innspill til de mer forebyggende tjenestene når det
kommer til å videreutvikle det forebyggende arbeidet i kommunen.
Pandemi
Barneverntjenesten er en operativ tjeneste. De første ukene i pandemien forsøkte tjenesten å alternere
med vaktlag på jobb. Det viste seg å være svært utfordrende å løse barneverntjenestens oppgaver
forsvarlig på denne måten. Med unntak av de seks første ukene av pandemien har alle ansatte i
barneverntjenesten vært til stede på jobb/kontor. Tjenesten har hatt noe fravær, men ikke mer enn at
den har gitt et forsvarlig tilbud. På grunn av koronarestriksjoner har det vært vanskelig å få til helhetlig
kompetanseheving og utvikling av tjenesten. Utviklingsarbeid har derfor vært krevende gjennom
pandemien.
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Barneverntjenesten er i gang med å etablere en «proffgruppe», som består av ungdom som nylig har
hatt erfaringer med tiltak fra barnevernstjenesten. Formålet er at proffene skal gi tilbakemeldinger om
hva som er bra, hvor vi bør forbedre oss og komme med gode ideer til videre arbeid.
Nøkkeltall
Antall bekymringsmeldinger barnevernet

2019

2020

2021

649

1 031

930

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Barneverntjeneste
Barneverntiltak i familien
Barneverntiltak utenfor familien
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
41 513
19 273
70 112
130 899

46 997
21 141
61 344
129 481

35 274
16 318
68 418
120 010

49 258
16 575
59 749
125 582

2 261
-4 566
-1 595
-3 899

4,6 %
-27,5 %
-2,7 %
-3,1 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Barnevern gikk med et merforbruk på 3,9 mill. kroner i 2021. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør om lag 4,1 mill. kroner.
Flere enslige, mindreårige flyktninger (EMF) har gått over til ettervern. Dette har gitt høyere kostnader
enn forventet til livsopphold/bidrag. Budsjett for EMF er opprinnelig et nullbudsjett hvor utgiftene skal
balanseres mot inntekter fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Integreringstilskuddet som
skal dekke utgifter til EMF føres som sentrale inntekter, mens utgiftene føres på tjenesteområde
Barnevern.
Tjenesten har ikke klart å dekke inn det ekstra høye fraværet med vikarer i året som gikk. I tillegg har økt
turnover ført til rekruttering av ansatte med kortere erfaring. Dette har bidratt til lavere lønnskostnader
enn budsjettert.
Lisenser for ulike verktøy og systemer tilknyttet tjenesteområdet har et merforbruk på om lag 0,1 mill.
kroner.
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Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall
Nordre
Follo
2020

Nordre
Follo
2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
sand

Kostragruppe 11

1,1 %

1,3 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

1,4 %

1,3 %

0,5 %

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,5 %

0,5 %

0,4 %

1,1 %

1,0 %

1,2 %

1,8 %

0,6 %

1,5 %

1,5 %

10 491

10 230

8 254

10 520

7 000

7 992

10 222

17,3

16,0

12,0

16,2

16,3

19,6

17,1

168 151

167 335

188 809

190 606

89 710

184 110

161 639

2,2 %

2,0 %

2,0 %

2,5 %

1,7 %

1,5 %

2,8 %

Prioritet
Netto driftsutgifter i prosent 244
barnevernstjeneste (B)
Netto driftsutgifter i prosent 251
tiltak når barnet ikke er plassert av
barnevernet (B)
Netto driftsutgifter i prosent 252
tiltak når barnet er plassert av
barnevernet (B)
Netto driftsutgifter per innbygger
0-17 år, barnevernstjenesten (B) *)
**)

Produktivitet
Barn med undersøkelse eller tiltak
per årsverk (funksjon 244)
Brutto driftsutgifter til tiltak
(funksjon 251, 252) per barn med
tiltak *)

Dekningsgrad
Andel barn med barnevernstiltak pr
31.12 ift. innbyggere 0-17 år
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Tiltak, kommunale bygg
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
200
200

Rev. bud.

2029

Sammendrag status investeringer
Investeringer under tjenesteområdet er gjennomført i henhold til plan.
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200

Årets budsjett
Regnskap
72
72

Avvik i kr
128
128
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Bolig

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 265
Kommunalt disponerte boliger, 283 Bistand til
etablering og opprettholdelse av egen bolig og 315
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak.
Kommunale boliger skal bidra til at alle skal kunne
bo trygt og godt, også de som trenger hjelp og tilrettelegging for å skaffe bolig og beholde den.
Strategisk og langsiktig planlegging og utvikling skal sikre at Nordre Follo har kommunale boliger som er
tilpasset brukernes behov.
Kommunen bistår vanskeligstilte til etablering og opprettholdelse av egen bolig gjennom boligtildeling,
boligoppfølging og husbankens virkemidler som startlån, bostøtte og tilskudd til etablering og tilpasning
av bolig.
Utvalgte resultater
I Nordre Follo kommune bor de aller fleste innbyggerne godt og trygt. Rundt 80 prosent eier egen bolig.
Boligprisene i kommunen er høye og har fortsatt å stige gjennom 2021. En del av innbyggerne i
kommunen har derfor problemer med å få etablert seg på boligmarkedet. Det har vært utfordrende å
finne egnede boliger til innbyggere med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser.
Boligstrategi for Nordre Follo kommune er under utarbeidelse og blir fremmet for politisk behandling
våren 2022. Regjeringen kom med ny strategi for sosial boligpolitikk desember 2020, og målene derfra
sammen med kommunens egne mål legges til grunn ved utarbeidelse av ny strategi.
Nordre Follo kommune bruker startlån godt. I 2021 ble det gitt startlån til 86 husstander og lånt ut 246,5
mill. kroner. Dette er en markant økning fra 164 mill. kroner i 2020. Aktivt arbeid med vanskeligstilte
familier og et boligprosjekt til personer med nedsatt funksjonsevne som ble ferdigstilt, var med å bidra
til økningen. Over 70 prosent av startlånmottakerne var barnefamilier. Det jobbes godt mot beboere i
kommunal bolig for at flere skal kunne få etablert deg på eiermarkedet i kommunen. Kommunale
boligtilskudd som ble overført i rammen til kommunene fra 2020 varierer i bruk fra år til år, og det var
en økning i bruk av disse midlene i 2021. Andel kommunale boliger som er utleid har økt i 2021. Dette
skyldes økt andel omsorgsboliger til eldre som er tildelt, effektiv tildeling og ferdigstillelse av boliger for
utleie. To nye boligprosjekter ble tatt i bruk med til sammen 16 boliger, Bregnefaret på Langhus og
Vardåsveien 36 i Ski. Dette er henholdsvis boliger for personer med nedsatt funksjonsevne og boliger til
personer med rus og psykiske lidelser.
I 2020 ble det vedtatt at Nordre Follo kommune skulle lyse ut et behov for tilvisingsavtaler. Dette for å
sikre kommunen flere kommunalt disponerte utleieboliger i samarbeid med private og med dette styrke
det generelle utleiemarkedet i kommunen. Avtale om tilvisingsavtale ble inngått i 2021.
Kommunen arbeider for å få redusert husleierestanser.
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Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Kommunale boliger uten momskompensasjon
Kommunale boliger med momskompensasjon
Tilskudd og formidlingslån
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
-25 658
15 149
-1 980
792
-11 696

-42 379
17 309
-2 423
344
-27 150

-71 412
0
-14 628
-1 016
-87 056

-41 563
13 670
3 529
-527
-24 892

816
-3 639
5 952
-871
2 258

2,0 %
-26,6 %
168,7 %
-165,3 %
9,1 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Bolig gikk med et merforbruk på 2,3 mill. kroner i 2021. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør 4,9 mill. kroner.
Tjenesteområdet har hatt stort sykefravær i 2021. Kapasitet er dekket opp med midlertidige ansatte
som har gitt en merkostnad. Området har hatt økte kostnader til strøm og kommunale avgifter, men har
løst store deler av merforbruket innenfor rammen ved at boliger har vært prioritert opp mot helt
nødvendig behov for bosetting.
Merinntekter knyttet til leieinntekter gjør at tjenesteområdet likevel har gått med mindreforbruk.

Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall
Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Prioritet
Brutto investeringsutgifter til
boligformål per innbygger i kroner
*)

97

594

551

938

797

541

804

2,0

2,0

8,0

5,0

3,0

3,0

4,0

5,0

6,0

12,0

8,0

5,0

3,0

7,0

Kvalitet
Antall nye søknader per 1000
innbyggere
Antall søknader per 1000
innbyggere
*) Inflasjonsjustert med deflator
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Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår

Digitalisering, bygg og infrastruktur
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Sum

0
0
128 250
72 800
0
538 386
739 436

2025
2030
2027
2025
2022
2042

Rev. bud.
0
0
23 250
17 257
-1 000
10 602
50 109

Årets budsjett
Regnskap
37
1 371
818
24 786
0
9 210
36 224

Avvik i kr
-37
-1 371
22 432
-7 529
-1 000
1 391
13 885

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Kolbotn sentrum, infrastruktur er forsinket. Pandemien har gjort medvirkningsprosessen
vanskeligere og mer tidkrevende for aktivitet Uterom Kolbotn. Prosjektet måtte justeres for å komme
innenfor avsatt budsjett. Det er valgt å gjennomføre en KS2 (kvalitetssikring) og vedtaket for
opparbeidelse av torgene på Kolbotn blir derfor først behandlet i 2022.
Prosjekt Kommunale boliger, kjøp, salg og oppgradering er noe forsinket i henhold til plan. Det er solgt
tre kommunale boliger i 2021. Tre boliger på Langhus og Vevelstadåsen er anskaffet. Kostnader til kjøp
av personalbase på Trelasttomta på Myrvoll ble belastet prosjektet under tjenesteområde Pleie og
omsorg. Det er gjennomført rehabilitering av flere boliger og det pågår oppgradering av enkelte større
boliger. Mindreforbruk skyldes at det ikke var mulig å få kjøpt egnet familiebolig i forhold til behov i
markedet, som var planlagt mot slutten av 2021.
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Helse

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 232
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste,
233 Annet forebyggende helsearbeid og 241
Diagnose, behandling og re-/habilitering.
Under tjenesteområdet ligger helsestasjonene og
jordmortjenesten, herunder forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Forebyggende tilbud til
voksne er organisert gjennom to Frisklivssentraler i samhandling med frivillige og idretten, åpne
treningsgrupper til seniorer og forebyggende tilbud via rehabiliteringstjenesten, samt fastleger og
fysioterapeuter med driftsavtaler, samt legevakt.
Utvalgte resultater
2021 ble nok et år der pandemien preget tjenesteområdet i stor grad. Smittevernteamet som ble
etablert i 2021 ble ytterligere utvidet, og på det meste har 90 ansatte vært knyttet til teamet.
Teststasjoner har blitt etablert etter behov. I tillegg har gjennomføringen av vaksinasjon knyttet til
pandemien vært et omfattende arbeid med hittil 120 000 vaksinedoser satt. En av prioriteringene i
strategi- og handlingsplan har vært videreutvikling av samarbeid med frivilligheten. I 2021 har
frivilligheten vært en viktig faktor i arbeidet med vaksinering, og har bidratt til at gjennomføringen har
vært svært vellykket.
Kommunen har de siste årene utviklet en innsatstrapp for helse- og omsorgstjenestene. Denne har blitt
videreutviklet i 2021, og er et viktig verktøy for å sikre riktig og tilstrekkelig innsats på rett nivå for at
innbyggerne skal oppleve å mestre egen hverdag. Ved å legge til rette for tidlig innsats forhindres eller
utsettes behovet for mer omfattende og vedtaksbaserte tjenester. Utviklingen av Temaplan for Helse og
omsorg som ble påbegynt i 2021, vil være et viktig verktøy i arbeidet med kommuneplanens mål. Også
for barn og unge har lavterskeltilbud i 2021 blitt etablert og videreutviklet for å nå kommuneplanens
målsetninger. Eksempler på dette er Hjerteknappen og oppstart av gruppe for ungdom
med kjønnsinkongruens.
Tjenesteområdet har opplevd en økende pågang til sine rehabiliteringstilbud. Fysioterapi har hatt en
økning i antall henvendelser på 42 prosent, og antall henvendelser knyttet til hverdagsrehabilitering har
økt med 36 prosent fra 2020 til 2021. Dette skyldes både et økende behov, men også tjenesteområdets
innsats med å tilgjengeliggjøre og markedsføre sine lavterskeltilbud. Fysioterapitjenesten for barn får
økende antall forespørsler med ønske om psykomotorisk fysioterapi, når barn og ungdom har vondt i
hodet, mage og kropp generelt. Prosjektet «Godt lydmiljø» i skolen har vist hvordan gode universelle
tiltak bidrar til en inkluderende og bedre skolehverdag for mange elever, med blant annet reduksjon av
hodepine og kroppslige plager og økt konsentrasjon. Høsten 2021 startet en fysioterapeut i 50 prosent
stilling på Follo barne- og ungdomsskole, basert på vedtak i alle samarbeidskommunene, og gir
fysioterapitilbud til elevene som har behov for det.
Innbyggere skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten enn tidligere. Dette fører til behov for endrede
arbeidsrutiner for tjenesteområdet og påvirker spesielt ergoterapitjenesten og hjelpemiddellageret i
tillegg til de andre forebyggende tjenestene. Gjennom 2021 har arbeidsmetoder og rutiner kontinuerlig
blitt evaluert og justert for å møte et økende behov.
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Tidlig innsats har vært prioritert i helsetilbudet til barn- unge og deres familier. Helsestasjonstjenesten
bruker Edinburgh-metoden for å forebygge og registrere svangerskap- og fødselsdepresjoner, og tilby
hjelp. Gruppekonsultasjoner på helsestasjonen er viktig, blant annet for å skape nettverk.
Smittevernrestriksjoner har imidlertid gjort det vanskelig å gjennomføre grupper. Høsten 2021 ble det
igjen muligheter for å drive grupper, og det ble prioritert å ha enkelte barselgrupper. Med bakgrunn i
pandemien og høyt sykefravær har helsestasjonstjenesten ikke gjennomført hele
helsestasjonsprogrammet. Tjenesten gjorde en faglig vurdering av hvilke konsultasjoner som ikke skulle
tilbys til alle, og har hatt avvik på seks, ti og 18 måneders-konsultasjoner for barn, der dette ble vurdert
som forsvarlig. Reduksjon i de universelle tiltakene har medført økt antall ekstra konsultasjoner.
Antall henvendelser og konsultasjoner hos helsestasjonen og skolehelsetjenesten er høyt.
Helsestasjonen hadde om lag 1 000 flere konsultasjoner i 2021 enn i 2020. Økt antall konsultasjoner
handler til en viss grad også om at tiltaket med «Åpen helsestasjon» ikke har vært åpen som tidligere, og
at alle har måttet bestille individuelle timer/konsultasjoner på grunn av smittevernhensyn.
Arbeidet med å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt og psykisk helse for barn- unge og foresatte har
vært viktig i 2021. Skolehelsetjenesten har fulgt de nasjonalfaglige retningslinjene med
skolestartundersøkelser, 8. klasse-samtaler og vaksinering, og har hatt søkelys på å være til stede for
barn, unge og deres foresatte på alle skoler. «Hjerteknappen» har vært utprøvd på noen skoler og i
dette arbeidet har blant annet helsesykepleierne hatt en viktig rolle i samarbeid med Hjelper’n. Ansatte i
skolehelsetjenesten har hatt oppmerksomhet rettet mot pandemien og hvordan den har påvirket barn,
unge og deres familier for å kunne være en støtte for disse.
Det har vært prioritert å ha Helsestasjon for Ungdom (HFU) åpen gjennom hele pandemien, for å kunne
gi godt lavterskel helsetilbud til målgruppen. I løpet av året ble det startet gruppe for ungdom med
kjønnsinkongruens.
Migrasjonshelsetjenesten har tatt imot nye flyktninger og fulgt opp disse i henhold til retningslinjene.
Antall henvendelser til psykisk helsetjeneste for barn og unge er økende. Barn og unge opplever
utfordringer med sin psykiske helse og fungering i hverdagen. Hjelper’n ser imidlertid en ønsket dreining
i foreldre sin forståelse av egen rolle i barnets liv, hvilket medfører at foreldre i økende grad søker
veiledning for egen del, slik at de bedre kan styrke og støtte egne barn i deres utfordringer. Dette har
gitt tjenesteutvikling i form av flere foreldrekurs/grupper gjennom året, samt mer fokus på
foreldreveiledning i samtaletilbudet. Hjelper’n gjennomførte 17 kursrekker for foreldre i 2021. En ønsket
utvikling med flere foreldre som tar kontakt tidligere i barnets liv, gjør seg også gjeldende gjennom året.
Det har vært et sterkt fokus på å opprettholde tilbudet gjennom hele pandemien, og tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet til styrking av den psykiske helsetjenesten under pandemien, har bidratt til dette. Det
er en andel familier med ungdom med langvarig hjelpebehov innen psykisk helse som kommunen har
utfordringer med å gi tilstrekkelig hjelp og støtte til i dag.
Det er gjennomført tverrfaglig samarbeid om Echostudien på tre skoler. Echostudien skal videreutvikle
og evaluere et lavterskeltiltak for barn 9-12 år som er engstelige eller triste. Gjennom tverrfaglig
samarbeid har det blitt pilotert SIBS-kurs, et familiestøttende- og forebyggende gruppetiltak for foreldre
og søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.
Follo medisinske senter har hatt sitt første driftsår i vertskommunesamarbeidet. Gjennom tett
samarbeid med de andre kommunene tilknyttet samarbeidet har beleggsprosent på Kommunal Akutt
Døgnenhet blitt betraktelig forbedret, og ligger nå over landsgjennomsnittet. Legevaktsentralen har,
som landets øvrige sentraler, hatt utfordringer med stor pågang under pandemien.
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Legetjenesten har på grunn av pandemien vært presset i 2021. Det har vært forsøkt å fordele ressursene
etter behov på hele tjenesteområdet, både til barn, ungdom, voksne og eldre. Det oppleves pågang til
tjenester til barn og unge, men også sykehjemmene har et økende behov for legetjenester. Nivået for
tildeling av sykehjemsplass er justert, og dette medfører at pasienter er sykere enn tidligere, med mer
sammensatte behov. Legetjenesten er sammen med fysio- og ergoterapi viktige brikker i å nå
målsetningen om å leve selvstendige liv ut ifra den enkeltes forutsetninger.

Nøkkeltall
Antall henvendelser hverdagsrehabilitering
Overliggerdøgn somatikk
Legevakt, andel telefoner besvart innen
lovkravet på 2 minutter

2020

2021

167

229

1 161

1 103

63 %

55 %

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Jordmortjeneste
Annet forebyggende helsearbeid
Diagnose- behandling- re-/habilitering
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
37 753
2 292
26 378
135 942
202 365

41 442
2 426
64 961
142 485
251 314

35 707
1 799
31 336
123 888
192 730

39 213
1 875
92 758
100 031
233 878

-2 228
-551
27 797
-42 454
-17 436

-5,7 %
-29,4 %
30,0 %
-42,4 %
-7,5 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Helse gikk med et merforbruk på 17,4 mill. kroner i 2021. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør 10,2 mill. kroner.
Midler til vertskommunesamarbeid på tjenesteområdet finans og fellesutgifter utgjør 30,4 mill. kroner
som skulle vært justert til helse. Korrigert for dette utgjør det reelle resultatet et mindreforbruk på 13
mill. kroner.
Kostnadsbildet er preget av pandemisituasjonen også i 2021 og 50,6 mill. kroner kan relateres direkte til
utgifter som følge av pandemien. Tjenesteområde Helse har fått tilført 61,8 mill. kroner i 2021, og
fremstår med 11,2 mill. kroner i mindreforbruk på koronautgifter. Kostnader til koronapandemien er i all
hovedsak knyttet til drift av teststasjoner, smittesporing og vaksinering. I tillegg kommer indirekte
kostnader som ikke er kostnadsført eksplisitt i regnskapet for 2021.
Det har også i 2021 vært behov for å omdisponere personell til smittevernarbeidet. For å ivareta
kommunens andre lovpålagte oppgaver innen tjenesteområdet, har utgifter til ekstern bemanning vært
nødvendig gjennom året. I tillegg kommer økte kostnader til legeressurser knyttet til pandemiutbrudd.
I helsestasjon og skolehelsetjeneste har det vært vanskelig å rekruttere helsesykepleiere til ledige
hjemler og planlagt ansettelse av helsesykepleier er derfor ikke gjennomført. Det er rekruttert inn
helsesykepleierstudenter som vikarer.
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Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall

Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

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

2 793

2 904

2 923

3 825

3 359

3 040

3 498

4,0

4,3

5,5

3,3

1,6

4,7

5,6

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

103,1 %

117,2 %

72,6 %

17,7 %

61,5 %

79,8 %

98,9 %

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

95,4 %

87,2 %

73,0 %

110,4 %

60,7 %

102,1 %

95,9 %

1 095,0

1 137,0

1 143,0

1 254,0

1 283,0

1 163,0

1 115,0

11,5

12,1

11,9

10,8

9,4

11,1

11,5

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

Dekningsgrad

Kvalitet
Gjennomsnittlig listelengde

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Avtalte legeårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, bygg
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
0
12 500
12 500

2021
2025
2029

Rev. bud.
0
0
12 500
12 500

Årets budsjett
Regnskap
10 086
1
15 283
25 370

Avvik i kr
-10 086
-1
-2 783
-12 870

Sammendrag status investeringer
Under tjenesteområdet ble investeringen Tilskuddsmidler fra staten 2020, Ski sykehus, ferdigstilt.
Tilskuddsmidlene er brukt iht gitte retningslinjer i tilsagnsbrev, samt inngåtte kontrakter i 2020.
Arbeidene ble sluttført i 2021. Midlene ble benyttet til diverse tiltak for innhenting av
vedlikeholdsetterslep. Merforbruket skyldes at inngåtte kontrakter viste seg ikke å være tilstrekkelige
for arbeidene som måtte utføres knyttet til den enkelte planlagte aktivitet.
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Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 231
Aktivitetstilbud barn og unge, 370 Bibliotek, 373
Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett
og tilskudd til andres idrettsanlegg, 381
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, 383
Musikk- og kulturskoler, 385 Andre kulturaktiviteter
og tilskudd til andres kulturbygg, 386 Kommunale kulturbygg, 390 Den norske kirke, 391 Tilskudd til trosog livssynssamfunn og 393 Gravplasser og krematorier.
Tjenesteområdet bidrar til at kulturlivet i kommunen er mangfoldig, sterkt og uavhengig. Det gjør vi
blant annet ved å gi tilskudd, stille lokaler til disposisjon for lag- og foreninger og sørge for at det er gode
muligheter for å oppleve profesjonelle oppsetninger i kommunen.
Utvalgte resultater
Pandemien i 2021 satte begrensninger på hvilke satsinger som lot seg gjennomføre innenfor
kulturfeltet. Kulturhusene har jobbet hardt for å gi innbyggerne mulighet for kulturelt påfyll.
Kompensasjonsordninger for artister gjorde det noe enklere for kulturhusene å gjennomføre
arrangementene. Pandemien satte en stopper for 17. mai-feiringen slik innbyggerne er vant til. Den
offisielle markeringen foregikk digitalt. Sendingen ble laget av Empo TV, kommunens egen bedrift.
Pandemien har gitt friluftslivet et løft. Den har understreket at friluftsliv i nærområdene har stor verdi
for innbyggerne. Folk har strømmet ut i skog og mark. Det gir nye utfordringer i et tett befolket område
som vårt. Vi må sørge for at slitasjen ikke blir for stor i enkelte områder og at friluftslivets interesser
balanseres opp mot private interesser.
Utvikling og tilrettelegging av kommunens lokaler, friluftslivsområder, leke- og rekreasjonsareal, samt
nærmiljø- og idrettsanlegg er et viktig virkemiddel for å bidra til en fysisk aktiv befolkning. Det er utført
et godt arbeid for å utvikle gode aktivitetsmuligheter i nærmiljø og friluftsområder som også hensyntar
klima og miljø. Det har vært utfordringer med kapasitet til selve gjennomføringen og etableringer.
Implementering av fritidserklæringen videreutvikles i samhandling internt i kommunen og mellom
kommune og frivillighet. Det er et pågående arbeid med å koordinere eksisterende og nye tiltak for å
øke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter med særlig fokus på sårbare grupper. Ulike
tilskuddsordninger har i noe grad ivaretatt et variert tilbud til barn og unge i 2021.
I 2021 sto Ski Turnhall klar til bruk for turnere i kommunen. Østre Greverud kunstgress ble rehabilitert
med kokos- og korkinnfyll og lysløyper ble ferdigstilte. For å utnytte kapasiteten godt i anleggene våre,
ble det utarbeidet nye retningslinjer og prinsipper for fordeling av treningstid i lokaler og anlegg, som
også sikrer muligheten for å drive egenorganisert aktivitet.
I 2021 har vi videreutviklet partnerskapsavtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner i tråd
med kommunens mål. Vi kan nevne idrettsrådet, kulturrådet, musikkrådet og Røde kors.
Det er startet opp tre nye barnekor i SFO-tiden i Ski-området. Samarbeidet med korpsene/frivilligheten
er styrket og bidrar til rekruttering slik at korpsene unngår å miste medlemmer i en krevende tid.
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Nordre Follo kommune inngikk ny samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om Den kulturelle
skolesekken (DKS) for perioden 2021-2025. Alle elever på 1.- 10. trinn fikk oppleve og medvirke i
profesjonelle kulturtilbud.
Fritidsklubbene og kulturskolen inngikk et samarbeid om Soul Sessions community i august 2021, et
nasjonalt ungdomsprosjekt. Prosjektet fremmer streetdance og hip hop-kulturen og skal bidra til et
inkluderende miljø i kommunen. Nordre Follo ble valgt som en av deltakerkommunene og har fått
finansiering gjennom Sparebankstiftelsen og gaveforsterkningsordningen.
Fritidsklubbene har holdt åpent under det meste av pandemien, men uten de store arrangementene
som Follofestivalen, Sumprock og KAOS. Flere turer og mindre arrangementer har vært arrangert
innenfor smittevernreglene. Ungdommens kulturmønstring ble avviklet digitalt i 2021. Tømmerholen
skal utvikles til en aktivitetsarena for barn og unge. Oppgradering og vedlikehold startet i juli 2021.
Tømmerholen åpnet for aktiviteter 01.10.2021. Fram til jul har det vært 300 dagsbesøk og tre helger
med overnatting.
Prosjektet Nordre Follo Gatekunst er igangsatt for å skape en alternativ arena for barn og unge.
Høsten 2021 startet bibliotektjenesten, i samarbeid med frivillige, med «Etter skoletid» for elever i 5.- 8.
trinn. Tilbudet ble gitt i Ski og Kolbotn og har hatt stor oppslutning og betegnes som vellykket.
Gjennom kommunens tilskuddsordning fikk 139 barn og unge dekket utgifter til en fast organisert
fritidsaktivitet. Dette dekket ikke behovet, og flere fikk støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen
Coop-dugnaden.
Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Aktivitetstilbud barn og unge
Bibliotek
Kino
Museer- lokalhistorie
Kunstformidling
Idrett og tilskudd til andre idrettslag
Kommunale idrettsbygg og anlegg
Kulturskoler
Andre kulturhusaktiviteter og tilskudd til andres
kulturbygg
Kommunale kulturbygg
Kirkelig administrasjon
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Grøntanlegg gravlunder
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
13 444
19 356
209
587
72
4 095
51 403
22 817
14 032

14 355
19 434
626
605
71
3 988
53 347
20 133
11 243

10 166
18 849
188
275
-1 600
5 015
34 908
19 852
7 303

13 975
17 944
490
223
70
2 757
50 606
19 368
12 898

-381
-1 489
-135
-382
-1
-1 231
-2 741
-764
1 655

-2,7 %
-8,3 %
-27,6 %
-171,5 %
-0,9 %
-44,7 %
-5,4 %
-3,9 %
12,8 %

15 617
21 720
4 140
1 838
169 328

18 356
21 527
16
3 318
167 020

7 781
10 171
-2
531
113 437

17 951
20 762
28
4 656
161 728

-406
-765
12
1 338
-5 291

-2,3 %
-3,7 %
42,3 %
28,7 %
-3,3 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Kultur viser et merforbruk på 5,3 mill. kroner. Avvik pensjon for tjenesteområdet utgjør
5 mill. kroner.
Det er merutgift i forhold til budsjett på om lag 0,5 mill. kroner som følge av at kommunens tilskudd til
Kirkelig Fellesråd ikke hadde tatt høyde for kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2020 og 2021.
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Smittevernrestriksjonene ga større spillerom for kulturhusaktivitetene i høstsesongen og det ble
gjennomført mange inntektsbringende arrangementer i kulturhusene, slik at noe av tapet fra
vårsesongen ble tatt igjen. 1,3 mill. kroner er relatert til merinntekter på utleie av kulturhus, kino og
kulturhus, samt stram ressursbruk og lavere kostnader til for eksempel 17. mai og Follo Pride på grunn
av pandemien.
Tjenesteområdet har holdt stillinger vakante og minimalisert driftsmidler. Dette har ført til
mindreforbruk på lønnskostnader. Generelt for området er ikke vikarer alltid satt inn blant annet på
grunn av mindre behov i perioder med nedstenging. Samtidig har tjeneste kulturskole hatt høye
vikarkostnader for å opprettholde undervisningstilbudet. Dette som følge av høyt sykefravær. Antall
elever i kulturskolen har blitt påvirket av pandemien. Pandemien førte til at et betydelig antall foresatte
meldte om endret privatøkonomisk situasjon.
Tjenesteområdet har hatt et høyt inntektskrav for overføring av lønnskostnader til investering. Totalt på
7,8 mill. kroner for flere tjenester, herunder Kultur. Det er jobbet aktivt med riktig timeføring på
investeringer for å bedre inntjeningen på drift.
Tjenesteområder er ikke tilført midler for leie av lokaler til Ballettskolen i Idrettsveien 16A, 1. etasje.
Dette er dekket opp av midler til vedlikehold av kommunale bygg.
De høye strømkostnadene på slutten av året har gitt merutgifter.
Noe av midler til sommervikarer står ubrukt som følge av at de er belastet på andre tjenesteområder.
Omlegging av lærlingeordingen har gitt tjenesteområdet et mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kroner.

Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall

Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner *)
Netto driftsutgifter til funksjon 392
tilskudd til tros- og livssynssamfunn
pr. innbygger *)
Netto driftsutgifter til funksjon
390,393 pr. innbygger i kroner *)
Netto driftsutgifter til kommunale
musikk- og kulturskoler, per
innbygger 6-15 år *)
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent
av totale netto driftsutgifter

2 240

2 386

2 936

2 512

3 133

3 031

2 375

71

0

0

0

-2

0

2

419

407

619

521

475

434

588

2 675

2 418

2 234

2 001

2 248

1 904

2 036

0,8 %

0,7 %

1,0 %

0,8 %

0,8 %

0,7 %

0,9 %

22 027

21 322

22 846

25 283

16 930

19 987

20 544

3,7 %

3,7 %

1,3 %

1,0 %

1,5 %

1,5 %

4,0 %

12,8 %

13,8 %

11,9 %

9,2 %

9,7 %

10,3 %

9,5 %

3,3

3,2

3,1

2,6

1,4

2,0

2,5

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

Dekningsgrad
Andel barn i gr.skolealder på
venteliste til komm musikk- og
kulturskole, av barn i alderen 6-15
år
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i kommunens
musikk- og kulturskole, av antall
barn i al (B)

Kvalitet
Besøk i folkebibliotek per innbygger
*) Inflasjonsjustert med deflator

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår

Digitalisering, samskaping/innbyggertjenester
Langhus idrettspark, utredning tomteareal
Langhusbadet
Mulighetsstudie
Møllerenga, renovering
Ski barneskole, paviljong
Ski, ny turnhall
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Tilfluktsrom, tilskuddsmidler fra fond
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, bygg
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, vei
Tiltak, el, brann og energi

625
3 000
200 000
105
11 300
0
74 625
0
0
0
0
4 230
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2025
2022
2023
2025
2021
2021
2021
2021
2025
2021
2021
2025

Rev. bud.
625
3 000
4 000
105
10 606
0
9 860
0
0
0
0
4 230

Årets budsjett
Regnskap
0
266
5 585
148
5 981
0
7 196
9
1 498
2 478
696
5 118

Avvik i kr
625
2 734
-1 585
-43
4 625
0
2 664
-9
-1 498
-2 478
-696
-888

Årsberetning 2021

Investering

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår

Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, kommunale bygg
Tiltak, kulturbygg
Tiltak, vei og park
Tømtebanen, kunstgress
Vei, biler, maskiner og utstyr
Sum

13 775
25 649
2 625
0
17 200
0
353 134

2025
2029
2023
2025
2022
2025

Rev. bud.
6 762
25 649
398
0
7 591
0
72 826

Årets budsjett
Regnskap

Avvik i kr

7 870
26 023
352
51
4 109
1 128
68 508

-1 108
-374
46
-51
3 482
-1 128
4 318

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Digitalisering, samskaping og innbyggertjenester har forsinket fremdrift blant annet på grunn av
forsinket implementering av nytt biblioteksystem. Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2022.
Prosjekt Langhus idrettspark, utredning tomteareal har forsinket fremdrift. Det arbeides videre med
oppfølging av kommunestyrets vedtak i KST-sak 66/2021 Langhus idrettspark - Oppføring av svømmehall
og flerbrukshall på Langhus, vurdering av ulike alternativer. Det vil i løpet av 2022 iverksettes ytterligere
avklaringer og utredninger i forbindelse med mulighetsstudien.
Prosjekt Langhusbadet har fremdrift i henhold til plan. Revidert prognose for 2021 viste seg å bli noe lav.
Utlysning av totalentreprise blir gjennomført før politisk behandling (beslutning B2 ) for å kunne holde
fremdriften i prosjektet.
Prosjekt Møllerenga har noe forsinket fremdrift, men hovedhuset er ferdig. Betingelser fra Viken
fylkeskommune for bevaring av eksisterende konstruksjoner og bygningenes uttrykk, kan medføre
ekstrakostnader i prosjektet. Det var planlagt overtagelse i oktober 2021, men noen leveranser ble
forsinket. Forventet overtagelse er mai 2022.
Prosjekt Ski, ny turnhall er ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenstår prøvedrift og ettårsbefaring, samt noe
supplering av inventar. Prosjektet er gjennomført under budsjett.
Prosjekt Tiltak, el, brann og energi er en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien. Det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg. Prosjektet
berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene Skole, Pleie og
omsorg, Kultur, Barnehage og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Av de største
tiltakene kan nevnes LED-bytte, bytte av ventilasjonsanlegg, brannoppgraderinger, el-oppgraderinger
samt ENØK-tiltak. Kommunedirektøren har gjennomført en omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel
10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el, brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og
tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse eiendelene må for visse utgifter ses i
sammenheng.
Prosjekt Tiltak, kommunale bygg er også en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien, og det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg.
Prosjektet berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene
Skole, Kultur og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Et av de største ferdigstilte
tiltakene er Berghagan 7 fase 2, der flere virksomheter ble samlokalisert i samme etasje, med utvidelse
av areal og tilpasning av lokaler. Rehabilitering av Greverud skole bygg B er utført, og Greverudhallen er
oppgradert med forlenget levetid. Mindreforbruket skyldes personalmangel, forsinkede leveranser, lang
bestillingstid og underkapasitet hos rammeavtaleleverandører. Prosjekter finansiert av
vedlikeholdsmidler fra staten måtte prioriteres i 2021. Kommunedirektøren har gjennomført en
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omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel 10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el,
brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse
eiendelene må for visse utgifter ses i sammenheng.
Prosjekt Tømtebanen, nytt kunstgress er noe forsinket. Det er to entrepriser som henger sammen; selve
kunstgresset som kommunen er ansvarlig for og energisentralen som Kolbotn idrettslag (KIL) er ansvarlig
for. Det skal etableres en brønnpark under kunstgresset som gjør at prosjektene må samkjøres med
tanke på løsninger og rekkefølge. Energisentral med brønnpark må etableres før kunstgresset.
Entreprisen er derfor delt i tre hovedfaser. Fase 1 er grunnarbeid for kunstgressbane og energisentral,
gjennomført høsten 2021, kommunen er ansvarlig. Fase 2 er etablering av brønnpark med energisentral,
KIL er ansvarlig. Fase 3 er etablering av kunstgress, kommunen er ansvarlig, og starter så snart været
tillater det våren 2022.
Under tjenesteområdet ble investeringen Tilskuddsmidler fra staten 2020, Vei og Park, ferdigstilt.
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Næring

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 320
Kommunal næringsvirksomhet, 325 Tilrettelegging
og bistand for næringslivet og 329
Landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling.
Utvalgte resultater
Pandemien har rammet kommunens næringsliv hardt. Særlig har serveringssteder, reiselivsbedrifter,
treningssentre og varehandelen blitt berørt av lokale og nasjonale smittevernstiltak gjennom store deler
av året. Den kommunale kompensasjonsordningen har vært kommunens fremste tiltak for å avhjelpe
den økonomiske situasjonen og støtte opp om lokale arbeidsplasser. Kommunen delte ut 27,4 mill.
kroner gjennom kompensasjonsordningen. 123 lokale virksomheter søkte og mottok tilskudd en eller
flere ganger, mens alle kommunens skjenkesteder også ble kompensert for omsetningsavgiften.
Kommunens grønne bærekraftsfond for næringslivet ble utlyst høsten 2021. Fondet er på 10 mill. kroner
og skal gi drahjelp til nye prosjekter tuftet på grønn, sosial og økonomisk bærekraft. 4,9 mill. kroner ble
tildelt 11 bedrifter i Nordre Follo. Resten av fondet skal deles ut i 2022. Fondet bygger opp under ideen
om at lokal næringskompetanse er viktig for å løse miljø- og samfunnsmessige utfordringer både i og
utenfor vår kommune. Samtidig skal støtte fra fondet stimulere til etableringen av flere lokale
arbeidsplasser.
En ny samarbeidsavtale mellom fem kommuner i Follo og Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og
NAV ble inngått for de neste fire årene. Kommunene og fylkeskommunen har tidligere samarbeidet om
et tilbud til de som ønsker å starte sin egen virksomhet, men nå blir tilbudet utvidet og oppskalert.
Tjenesten består av opplæring, veiledning og kurs, slik at flere skal lykkes med bedriftssatsningen.
Tilbudet er viktig for etableringen av nye arbeidsplasser i kommunen og Folloregionen for øvrig. Nordre
Follo kommune har koordineringsansvaret i regionen de neste årene, og konsulenten som drifter
gründertilbudet vil ha arbeidsplassen sin i kommunen.
Tjenesteområde næring har bidratt med veiledning og vurdering i arbeidet med Ungt Entreprenørskap
og elevbedrifter.
Kommunen søker dialog og samarbeid med lokalt næringsliv, og det er særlig etablert samarbeid med
kommunens næringsforeninger. Samtidig deltar kommunen i et næringsfaglig nettverk som gjennom
ulike prosjekter og tiltak har som mål å styrke Folloregionens attraktivitet og konkurransekraft.
Kommunen deltar også i et strategisk Osloregionen-samarbeid.
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Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Kommunal næringsvirksomhet
Næringsutvikling
Landbrukskontoret i Follo
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
-11 105
1 690
1 560
-7 855

-10 675
2 566
1 482
-6 627

-12 838
998
1 560
-10 280

-13 014
2 576
1 560
-8 879

-2 339
10
78
-2 252

-18,0 %
0,4 %
5,0 %
-25,4 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområdet Næring viser et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreinntekter på utleie. Budsjett for utleieinntekter har ved en
feil inkludert leieforhold for Follo Kemnerkontor på 2 mill. kroner og Follo Lokalmedisinske senter på 2,8
mill. kroner. Mindreinntektene er løst delvis ved utleie av nye næringsarealer, som blant annet
Nordbyveien 23, og ved reduksjon av andre driftsutgifter. Sviktende avsetning for tømmer i 2021 har gitt
mindreinntekter på 0,1 mill. kroner.

Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall

Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Prioritet
Kommunal næringsvirksomhet
brutto investeringsutgifter beløp pr
innb (kr) *)
Kommunal næringsvirksomhet
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)
*)
Landbruksforvaltning og
landbruksbasert næringsutvikl.
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)
*) **)
Næringsforrvaltning, kommune
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)
*)
Tilrettelegging og bistand for
næringslivet brutto
investeringsutgifter beløp pr innb
(kr) *)
Tilrettelegging og bistand for
næringslivet
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)
*)

4

0

46

4

0

12

344

-258

-254

-42

62

-30

-68

-22

27

24

33

22

32

71

60

-226

-162

201

111

157

-123

315

29

0

125

-28

0

11

25

5

68

210

78

155

-126

295

*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Tiltak, kommunale bygg
Vei, biler, maskiner og utstyr
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
0
0

Årets budsjett
Rev. bud.
Regnskap

2029
2025

Sammendrag status investeringer
Investeringer under tjenesteområdet er gjennomført i henhold til plan.
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0
0
0

17
1
18

Avvik i kr
-17
-1
-18
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Plan

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 301
Plansaksbehandling, 302 Byggesaksbehandling og
eierseksjonering, 303 Kart og oppmåling, 335
Rekreasjon i tettsted, 360 Naturforvaltning og
friluftsliv og 365 Kulturminneforvaltning.
Temaer knyttet til naturforvaltning, klima og miljø er omtalt i eget kapittel.
Utvalgte resultater
Våren 2021 startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo. Formell
oppstart ble varslet i september 2021, samtidig som planprogram for arbeidet ble sendt på høring.
Rullering av arealdelen vil gi en samlet arealdel for kommunen som følger opp mål og arealstrategier fra
kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo i desember 2019.
Nordre Follo kommune har store boligarealreserver. I gjeldende kommuneplan ligger det inne arealer
til boligformål som tilsvarer nærmere 14 000 boliger. Tydelig prioritering av utbyggingsområder er viktig
for å styre boligutviklingen og sikre at den harmonerer med kommunens mål i arealforvaltningen og
mulighetene til å investere i sosial- og teknisk infrastruktur. Hvilke områder som har prioritet i fram mot
2030 og hvilke som må vente lengere ut i investeringsperioden går fram av kommunestyrets vedtak om
prioritering av utbyggingsområder fra juni 2021.
Gjennom kommunens langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) og prioritering av
utbyggingsområder, har kommunen fått et godt verktøy for en bærekraftig kommuneøkonomi og en
effektiv og målrettet plansaksbehandling.
Nordre Follo kommune har vedtatt å være en arealnøytral kommune og har mål om en nullvisjon for tap
av matjord. Det betyr at vi skal bygge på områder som allerede er berørt av inngrep, før vi tar i bruk
ubebygde arealer. Vi skal også skaffe oss god kunnskap om arealene i kommunen, slik at vi vet hva som
går tapt dersom vi likevel bygger på et uberørt areal. Som del av kommuneplanarbeidet startet
kommunen i 2021 utvikling av en metodikk for å vurdere verdier knyttet til ubebygde arealer og
grunnlag for å utarbeide et arealregnskap for kommunen.
Nordre Follo kommunes tilsynsstrategi har som formål å oppnå bedre bygg og dialog med bransjen,
samt hindre sosial dumping og sikre et anstendig arbeidsliv. Kommunen skal påse at aktørene i
byggetiltaket har riktig kompetanse og gjennomfører sine oppgaver i henhold til den erklærte
ansvarsretten. Tilsynet skal også ha en forebyggende virkning på byggefeil, som igjen vil redusere de
samfunnsmessige kostnadene som følger av slike feil.
I 2021 ble det gjennomført tilsyn med 88 tiltak. 80 av tilsynene hadde fokus på tema fra byggteknisk
forskrift og byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven. På grunn av pandemien har det ikke vært
mulig å gjennomføre byggeplasstilsyn som normalt. Antall tilsyn er derfor lavere enn forutsatt. En stor
del av tilsynene har foregått som dokumenttilsyn, som ofte medfører større ressursbruk.
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Kommunen er etter plan- og bygningsloven pålagt å følge opp ulovligheter. Det ble avsatt ett årsverk til
slik oppfølging, men som følge av vakanse i stillingen høsten 2021 og nyansettelse har saksbehandling av
ulovligheter blitt forsinket.
Det ble behandlet 100 saker i Utvalg for areal, klima og byggesak.
Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å behandle byggesaker innenfor fastsatte
tidsfrister, samt veilede og ivareta innsyn i byggesaker. Totalt er det registrert 1 463 saker. De aller fleste
saker blir behandlet innenfor lovpålagte tidsfrister. Det var 90 byggesaker som ble behandlet utover
fristen.
Det er også stor pågang av innsyn i pågående saker, og det var 1 740 innsynskrav i byggesaker.
Det er stort behov for informasjon blant innbyggerne. Nettsidene ble i løpet av 2021 oppdatert med ny
informasjon. Likevel ble 2 795 henvendelser besvart på byggesak sin servicetelefon. Ny informasjon på
nett er rettet for i større grad å svare på de vanligste spørsmålene som vi mottar på
servicetelefonen. Henvendelsene knytter seg i størst grad til søknadsplikt, tegninger, kart og
forhåndskontroll, reguleringsplan/bestemmelser, status i sak og TEK/lovverk.
Skanning og digitalisering av arkivene for byggesaker, dele- og oppmålingssaker, seksjoneringssaker, og
vann- og avløpssaker har vært viktig for kommunens saksbehandling og samhandling med innbyggere og
utbyggere. Det var i 2021 planlagt å anskaffe en innsynsløsning for å gjøre arkivene enda mer tilgjengelig
(selvbetjening for innbyggerne) og arbeidsbesparende for saksbehandlere. Ut fra en helhetlig
prioritering og gjennomføringskapasitet ble det nødvendig å utsette anskaffelsen. Det ble i
rapporteringsåret lastet ned 31 185 dokumenter gjennom 5 005 oppslag.
Presentasjoner i kart kan i mange sammenhenger fortelle mer enn ord, og er et nyttig verktøy i
medvirkningsprosesser og for å formidle informasjon. Med ny felles kartløsning (GIS, geografisk
informasjonssystem) anskaffet i 2021 har vi fått en fremtidsrettet løsning der virksomhetene deler på
samme data og tjenester, og vi bygger et større og mer robust fagmiljø innen geografisk informasjon.
I 2021 er det vedtatt en konseptvalgutredning (KVU) for utbyggingsrekkefølgen innenfor
områdereguleringsplanen i Ski sentrum. For første utbyggingsområde er detaljprosjektering av
byrommene i gang. Kvalitetssikring 2 (KS2) er startet opp og planlegges lagt fram til politisk behandling i
juni 2022. Gjennom året har det vært informasjons- og koordineringsmøter med utbyggere, næringsliv
og skolene i sentrum.
I 2021 har det vært jobbet med planer for opprusting av uterommene i Kolbotn sentrum. Det ble
gjennomført en rekke medvirkningstiltak for å innhente synspunkter fra innbyggere på utforming av torg
og felles møteplasser. Elever fra Roald Amundsen videregående skole deltok på verksteder og ga innspill
til planene. Planlagt medvirkning på barne- og ungdomstrinnet måtte utgå på grunn av pandemien.
I februar 2021 inngikk Nordre Follo kommune avtale om deltakelse i FutureBuilt, et forbildeprogram for
klima- og miljøvennlige byggeprosjekter. Globalt står byggenæringen for om lag 1/3 av
klimagassutslippene. Gjennom FutureBuilt forplikter kommunen seg til å gå inn med egne
byggeprosjekter der det skal satses på innovative, bærekraftige løsninger som bidrar til minimum 50
prosent reduksjon av klimagassutslipp. Kommunen skal også bidra til å rekruttere private
utbyggingsprosjekter og områder som kan bli forbildeprosjekter. Nordre Follo kommune har inngått en
intensjonsavtale for å vurdere om Ski Vest ungdomsskole kan bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt.
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Gjennom 2021 er det arbeidet med en temaplan for mobilitet. Temaplanen søker å beskrive
utfordringer, muligheter og vise retning i det videre arbeidet med miljøvennlig transport og mobilitet i
Nordre Follo kommune. Planen legges frem for politisk behandling første halvår i 2022.
Nordre Follo kommune har i 2021 samarbeidet med Ruter, Bane NOR og Entur i
pilotprosjektet Mobilitetspunkt på Ski stasjon. Gjennom denne piloten har man testet ut en tjeneste
med delebiler og ulike former for mikromobilitet på Ski stasjon fra våren 2021, som et ledd i å gi
passasjerene et mer helhetlig og kombinert mobilitetstilbud. Piloten Selvkjørende kjøretøy i Ski har også
vært en del av dette samarbeidet.
Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Reguleringstjenester (selvkost, momskomp.)
Overordnet planlegging og utredning
Bygge- og delesaksbehandling (selvkost,
momskomp.)
Eierseksjonering (selvkost, momskomp.)
Utslippstillatelse etter forurensningsloven
(selvkost, momskomp.)
Klagesaksbehandling
Administrasjon byggesaksbehandling
Forvaltning og GIS
Saksbehandling etter matrikkelloven (selvkost,
momskomp.)
Parker- plasser- torg og lekeplasser
Naturforvaltning- friluftsliv- folkehelse og miljø
Kulturminneforvaltning
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. Bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 Bud. 2021
2021
5 089
14 529
-2 998

2 310
17 291
-179

-355
17 604
-1 789

-244
17 845
-1 025

-2 555
554
-845

-1045,0 %
3,1 %
-82,5 %

160
184

-164
-621

-47
-9

-47
-9

118
612

250,4 %
6804,2 %

773
1 607
2 386
-195

923
865
2 742
292

1 040
1 437
1 595
34

940
569
3 223
-76

16
-295
481
-367

1,7 %
-51,9 %
14,9 %
-485,5 %

14 436
5 371
579
41 921

13 627
5 097
680
42 862

6 114
4 565
668
30 856

11 147
4 529
671
37 523

-2 480
-568
-10
-5 339

-22,3 %
-12,5 %
-1,5 %
-14,2 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Plan gikk med et mindreforbruk på 5,3 mill. kroner i 2021. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør 3,2 mill. kroner.
Inntektene fra private reguleringsplaner ble langt mindre enn forventet. Forventet inntekt for 2021 var
urealistisk høy. Det har vært nødvendig å endre fordelingen av årsverk mellom private reguleringsplaner
fram til førstegangs behandling og overordnet planlegging slik at en større andel av lønnsbudsjettet ble
belastet overordnet planlegging.
Det er behandlet overordnede planer (områdereguleringer), og ryddet opp i gamle planer fra de to
tidligere kommunene. Prioritering av utbyggingsområder og fokus på gjennomføring av utbygging i Ski
før nye planer blir behandlet, har vært nødvendig. Dette arbeidet gir ikke gebyrinntekter til
kommunen.
Mindreinntektene er delvis dekket opp av vakante stillinger og lavere utgifter til kurs, seminarer, reiser
og lignende som følge pandemien.
Mindreinntektene fra gebyrer byggesak blir framført som underskudd og avregnes i forhold til
selvkostfondet.

Side 101 av 136

Årsberetning 2021
Det er merinntekter for meglerpakke og kartsalg på 0,6 mill. kroner. Selvkostområdet seksjonering,
delesak og oppmåling har hatt en merinntekt på 0,6 mil. kroner, mens selvkostområdet oppmåling har
en mindreinntekt på 0,4 mill. kroner.
Det er benyttet ekstrahjelp innenfor oppmåling for å realisere deler av ordrereserve på oppmåling. Fra
2022 vil nyansettelse øke kapasiteten innenfor selvkost oppmåling.
Teknisk infrastruktur, utenfor selvkostområdet, endte med et negativt avvik på 1,9 mill. kroner. Avviket
skyldes blant annet økte brøytekostnader knyttet til parker og torg, samt driftsavtale for Kolbotn Torg.
Tidligere tapsavsetning fra Ski kommune på 0,7 mill. kroner er tilbakeført som inntekt.
Detaljvisning drift (graf)
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Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Kommunens gjennomsnittlige
saksbehandlingstid fra mottatt
komplett planforslag til endelig
vedtak (dager)

240

162

203

364

180

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Kartløsninger
Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
Klargjøring tomter, flytting barnehager
Minnested Jan Baalsrud plass
Oppgradering og sikring, uteområder
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Tiltak, fritidsaktiviteter
Tiltak, vei og park
Vei, biler, maskiner og utstyr
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
4 562
0
1 125
-265
1 580
3 375
0
0
0
10 377

2022
2030
2021
2021
2023
2042
2025
2025
2025

Rev. Bud.

Årets budsjett
Regnskap

3 150
0
613
-265
1 580
0
0
0
0
5 078

747
2 593
0
74
879
374
25
37
412
5 142

Avvik i kr
2 402
-2 593
613
-340
701
-374
-25
-37
-412
-64

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Kartløsninger har forsinket fremdrift. Anskaffelsen i 2021 ble mindre kostbare enn først antatt,
men grunnet forsinkelse på implementering kommer størsteparten av kostnadene i februar 2022.
Prosjekt Klargjøring tomter, flytting av barnehager har forsinket fremdrift. Bevilgningen var opprinnelig
tenkt brukt til flytting av barnehagene i Vestveien og i Finstadbekken, samt til tilbakestilling av
tomteareal etter rivning av Follo barne- og ungdomsskole. Midlene ble ikke brukt da disse
barnehagearealene i stedet skal benyttes til Ski vest ungdomsskole. Tilbakestilling av tomten til Follo
barne- og ungdomsskole er utført ved bruk av andre midler. Videre behov for bruk av midlene
planlegges i 2022 når nærmere avklaringer foreligger.
Under tjenesteområdet ble investeringen Minnested Jan Baalsrud plass ferdigstilt.
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Pleie og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 234
Aktivisering- og servicetjenester overfor eldre og
funksjonshemmede, 253 Bistand, pleie og omsorg i
institusjoner for eldre og funksjonshemmede, 254
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende, 256
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene og 261 Institusjonslokaler.
Tjenesteområdet har tjenester og tilbud til brukere og pasienter i alle aldersgrupper, som bor hjemme,
på institusjon eller i bemannede omsorgsboliger. Tjenestene er mange og varierte, og dekker ulike
brukerbehov som oppstår med bakgrunn i somatisk sykdom, psykiske lidelser, avhengighet eller
funksjonsnedsettelser.
Utvalgte resultater
Pleie- og omsorgstjenestene har jobbet aktivt med oppfølging av målene i kommuneplanen i 2021. Det
har vært en dreining fra det øverste omsorgsnivået til et lavere nivå i kommunens innsatstrapp. Fokuset
har vært å tilrettelegge for en høyere grad av egenmestring og forebygge og utsette behov for tjenester.
I 2021 har noen innbyggere flyttet fra en langtidsplass på sykehjem til en omsorgsbolig eller tilrettelagt
bolig. Noen innbyggere har flyttet tilbake fra kjøpte botilbud utenbygds til tilrettelagt bolig i kommunen.
Noen innbyggere, som tidligere ville fått tildelt samlokalisert bolig med heldøgns bemanning, får
mulighet til å mestre å bo i egen bolig med bistand fra ambulante tjenester. Det er jobbet med å utvikle
flere og nye aktivitetstilbud.
Kommunen var fremdeles i en stor pandemi da budsjettet ble vedtatt i desember 2020. Rett over nyåret
ble Nordre Follo kommune episenteret for den nye varianten av Covid 19; Deltaviruset. Oppdagelsen av
varianten bidro til at kommunene i store deler av området rundt Oslo ble stengt ned. Til tross for stor
belastning hadde tjenesteområdet fremdrift i tiltakene for å nå målene og tiltakene i budsjettet for
Nordre Follo kommune.
Reduksjonen av antall sykehjemsplasser ble gjennomført i løpet av tre måneder. De ansatte som ble
berørt av omleggingen ble omfordelt til ledige stillinger i andre virksomheter og nedtaket av antall
sykehjemsplasser ble løst ved at andre ledige plasser på andre sykehjem ble tatt i bruk. Kommunen tok
også i bruk ledig kapasitet ved Kolbotn omsorgsbolig slik at det var en faktisk omlegging fra et høyere
omsorgsnivå til et lavere omsorgsnivå og dermed innfrielse av strategien.
Pandemien utfordret målsettingen om å øke bruken av ambulante tjenester og øke bruken av
gruppetilbud og etablere flere lavterskeltilbud. I store deler av budsjettåret 2021 var mange av
kommunens lavterskeltilbud preget av stengning og eller redusert drift. Hovedfokuset ble endret til å
prioritere de som hadde et akutt behov for bistand/omsorg. Dagsentrene hadde god dialog med
hjemmesykepleien for å sire at riktige pasienter fikk et tilbud. Det var færre deltakere i de ulike
gruppene som ble opprettholdt. Det ble etter hvert synlig at mange av de vanlige brukerne av denne
tjenesten før pandemien forfalt mye raskere. Flere av disse ble registrert hyppigere som
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. På grunn av pandemien har mange av tiltakene knyttet til økt
bruk av ambulante tjenester ikke kommet langt nok, men arbeidet er godt i gang. Ny tildelingspraksis er
under utvikling og dette vil følges opp av nødvendige organisatoriske grep.

Side 104 av 136

Årsberetning 2021

Hjemmesykepleien hadde i hele 2021 en krevende arbeidssituasjon. I perioder har tjenestene måtte
redusere noe på tilbudet på grunn av stort sykefravær. Tjenesten har likevel greid å skjerme de
pasienter som har hatt et ekstraordinært omsorgsbehov. I den mest intensive smitteperioden bistod
flere av pårørende samtidig som flere av brukerne sa fra seg tjenesten av risiko for å bli smittet.
Arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste og dreie tildelingspraksisen ble forsinket på grunn av
høyt fravær, men er i 2022 på nytt igangsatt. Prosjektet velferdsteknologi har tatt lengere tid enn
planlagt, men er nå godt i rute. Prosjektet er omfattende og vil dreie enkeltstående teknologiske
løsninger fra de opprinnelige kommunene til teknologi som er innbakt i
tilbudet. Velferdsteknologiprosjektet vil sikre at pasienter/brukere vil kunne mestre sin egen hverdag på
en bedre måte. Dette arbeidet har lagt et grundig fundament i 2021 gjennom behovskartlegging,
kompetanseheving og utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for en større anskaffelse som gjøres i
starten av 2022.
Til tross for at strategien om å utvikle tettere samarbeid med innbyggere, brukere, næringsliv og andre
ble nedprioritert i 2021, har det vært et omfattende informasjonsarbeid rettet mot brukerne av våre
tjenester og pårørende. Informasjonsarbeidet har vært aktivt både på kommunens hjemmeside og brev
ut til brukere. Ved smittesituasjoner har ansatte ringt direkte til pårørende for nærmere informasjon.
I arbeidet med å etterleve strategiene og prioriteringene, har tjenestene innen psykisk helse og rus
tilrettelagt for å øke bruken av gruppetilbud og aktivitetstilbud, utviklet samarbeidet med Fontenehuset,
utviklet kompetansen i ambulante team, samt utviklet tjenestens lavterskel behandlingstilbud. Grunnet
pandemien har ikke alle disse tiltakene vært mulige å gjennomføre fullt ut, men de er blitt fortløpende
tilpasset. Det har vært mer bruk av digital behandling. Vi ser at et økt antall innbyggere har fått tilgang
til behandling via elektroniske selvhjelpsprogram «Assistert selvhjelp». Tjenestene har i større grad hatt
telefonkontakt med innbyggere, og de har vært mer systematiske i forhold til støtte av Mental helse sin
krisetelefon. Matombringingen og Cafe med mening er utviklet og utvidet, og aktivitetstilbudene er i
større grad vært utendørs med god avstand.
Innen tjenestene psykisk helse og rus er det i 2021 registrert en øking av innbyggere med behov for
forebyggende lavterskeltjenester, samt innbyggere som tidlig blir skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten
med omfattende behov. I tillegg til behovet for helse- og omsorgstjenester, kan de i tillegg ha
behandling på tvang eller har fått en dom til behandling. Nordre Follo kommune har per 31.12.2021, 25
innbyggere som er på tvungen behandling eller dom. Denne utviklingen utfordrer kommunens behov for
kompetanse i ambulante tjenester og i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. For å imøtekomme
disse innbyggeres ulike behov, fortsetter omstillingen med fortsatt søkelys på å utvikle lavterskeltilbud,
gruppetilbud og forebyggende tilbud. Samtidig skal omstillingen spesialisere kommunens tilbud til
innbyggere som har et omfattende behov for tjenester og en utfordrende atferd, dette for å nyttiggjøre
seg av alle trinnene i innsatstrappen. Omstillingen utfordrer fagkompetanse og kompetanse på
helserett, kartlegging, voldsforebygging og selvmordsforebygging hos våre ansatte. Høsten 2021 ble det
startet opp med kurs. 150 medarbeidere har vinteren 2021/2022 deltatt på kurs i selvmordsforebygging
og det er i 2022 planlagt kurs i forebygging av aggresjon og vold.
Boliger for denne gruppe av innbyggere er et viktig hjelpemiddel for å lykkes i selvstendigheten og
egenmestringen. Vardåsen samlokaliserte boliger, ble startet opp høsten 2021 og gjorde det mulig å
redusere på tjenester kjøpt fra private. Arbeidet med boliginnsatstrapp har vært utfordrende å
gjennomføre grunnet pandemien og dette arbeidet vil fortsette i 2022.
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Habilitering opplevde økt pågang innen alle tjenester i 2021. Nye familier flyttet til kommunen og
ungdommer som avsluttet videregående skole hadde behov for dagtilbud/arbeid og bolig.
Mange pårørende som har sine boende hjemme, begynner å bli eldre og strever mer enn før med å
ivareta de krevende omsorgsoppgavene. Flere familier melder behov for foreldreveiledning. Det er
opprettet tilbud til søsken og foreldre
Det er fremdeles innbyggere som venter på tilrettelagt bolig, men ventelisten er redusert i 2021.
Bregnefaret og Myrvoll har i 2021 kommet godt i gang med etableringen og flere brukere har flyttet inn.
På Solbråtan bo- og ressurssenter flyttet sju beboere inn i 2021. Det ble også opprettet to
kartleggingsleiligheter. Disse benyttes for å finne ut hvilket boligtilbud som passer best for den enkelte.
Fokus i kartleggingen er mestring, selvstendighet og laveste, beste omsorgsnivå. Noen innbyggere har
fått bistand til å kjøpe egen bolig. Ved behov for tjenester gis dette fra ambulerende tjenester.
Ambulerende tjenester har i 2021 økt sin innsats og det var i 2021 35 innbyggere som hadde disse
tjenestene.
Det er arbeidet med å etablere nye aktivitetstilbud. I tillegg er det laget en oversikt over tilbud som
finnes i kommunen i regi av lag og foreninger. Mange aktiviteter kom ikke i gang på grunn av de
skiftende reglene knyttet til pandemi og mye ble dessverre ikke gjennomført etter planen. Transport er
nevnt som viktig for å fremme aktivitet. Det leases flere biler slik at brukere kan komme seg på
aktiviteter. Brukerne betaler egenandel tilsvarende lokaltakst for transport.
Etter en omfordeling av dagsenterplasser får flere tilbud om dette. I tillegg er det opprettet fire plasser
med arbeidsrettet aktivitet, for eksempel kjøring av internpost og kjøring av bøker mellom bibliotekene.
Vi har også arbeid på et vaskeri knyttet til et sykehjem.
Noen ungdommer har flyttet i egen bolig i 2021 og dette har bidratt til at flere barn fått tilbud om
avlastningsopphold ved Konglestien og Lysnetoppen. Kommunen må fortsatt kjøpe avlastningsplasser,
spesielt til barn med psykiske lidelser som ikke er psykisk utviklingshemmede. Denne gruppen har behov
for sammensatte tjenester og øker i antall. Erfaringer fra 2021 viser at det er behov for å få til bedre
koordinering rundt denne brukergruppen i de kommunale tjenestene og med spesialisthelsetjenesten.
I tråd med målene har tjenester innen habilitering tatt i bruk nye velferdsteknologiske løsninger. Det
leveres tjenester som krever ulik og sammensatt kompetanse, og det er i 2021 satt i gang flere
kompetansehevende tiltak for de ansatte.
Driftsåret 2021 var meget spesielt og erfaringene fra dette året blir viktig å ta med seg inn i
planleggingen for de neste årene. Det har vært gjennomført en evaluering av pandemien som
omhandler institusjonstjenestene og organisering av beredskapsarbeidet i pleie og omsorgstjenestene.
Resultatet av evalueringen vil komme som en politisk sak våren 2022.
Alle disse endringene og erfaringene tar vi med inn i videre utvikling av tjenestene og innsatstrappen, og
den videre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, andre kommunale tjenester og fastlegene.
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Nøkkeltall
2020

2021

451

1

46 %

54 %

157

168

0

2

Antall brukere som har hjemmesykepleie 31.12.

1 011

1 049

Antall som i løpet av året har hatt hjemmesykepleie

1 629

1 723

23,8 %

23,2 %

101

155

Overliggerdøgn, psykisk helse og rus
Antall deltakere i lavterskeltilbud opp imot tjenester på enkeltvedtak,
psykisk helse og rus
Antall med PU-diagnose over 16 år, Habilitering
Nye lavterskeltiltak innenfor arbeid og aktivitet, med og uten bruk av
frivillige, Habilitering

Andel Innbyggere over 80 år som har hjemmesykepleie
Antall brukere med medisindispensere

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Aktivisering- og servicetj overfor eldre og
funksjonsnedsettelse, Andre
Aktivisering- og servicetj til eldre og personer med
funksjonsnedsettelse, Eldre
Akt- og servicetj til eldre og personer med
funksj.neds, Psykisk helse og rus
Akt-og servicetj til eldre og personer med
funksj.nedsettelse, Habilitering (PU)
Dagaktivitetstilbud, Andre
Dagaktivitetstilbud, Eldre
Dagaktivitetstilbud, Psykisk helse og rus
Dagaktivitetstilbud, Habilitering (PU)
Trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske
innretninger, Andre
Trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske
innretninger, Eldre
Transporttjenester, Andre
Transporttjenester, Eldre
Transporttjenester, Habilitering (PU)
Ambulerende vaktmester til hjemmeboende
Støttekontakt, Andre
Støttekontakt, Eldre
Støttekontakt, Psykisk helse og rus
Støttekontakt, Habilitering (PU)
Sykehjemsplass, Ordinær langtidsplass
Sykehjemsplass, Forsterket plass
Sykehjemsplass, Korttidsplass
Institusjonsplass, Avlastning/barnebolig
(Habilitering PU)
Institusjonsplass, Psykisk helse og rus
Praktisk bistand og opplæring, Andre
Praktisk bistand og opplæring, Eldre
Praktisk bistand og opplæring, Psykisk helse og
rus
Praktisk bistand og opplæring, Habilitering (PU)
Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Andre

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
33 849

33 899

39 435

30 750

-3 149

-10,2 %

1 018

8 608

-205

7 857

-750

-9,5 %

22

0

0

0

0

0,0 %

3 304

2 280

4 179

4 219

1 939

46,0 %

20 743
2 919
4 733
1 952
1 650

22 089
4 282
4 424
3 630
3 615

14 030
12 868
5 730
4 447
5 600

17 187
12 853
4 991
4 530
5 955

-4 901
8 572
567
900
2 340

-28,5 %
66,7 %
11,4 %
19,9 %
39,3 %

-2 900

488

-2 200

-1 649

-2 137

-129,6 %

8 565
99
78
0
2 725
894
13
233
321 642
8 654
25 425
30 419

10 793
275
132
64
4 695
-79
0
150
300 017
11 546
57 909
37 642

8 583
0
0
0
2 096
0
2 212
1 756
235 336
20 035
49 515
15 583

9 616
99
0
0
1 947
0
2 212
1 756
276 959
13 579
55 146
16 907

-1 177
-176
-132
-64
-2 749
79
2 212
1 606
-23 059
2 033
-2 763
-20 735

-12,2 %
-177,8 %
0,0 %
0,0 %
-141,2 %
0,0 %
100,0 %
91,5 %
-8,3 %
15,0 %
-5,0 %
-122,6 %

87
9 626
1 269
7

21
7 745
1 027
76

0
6 338
-1 038
0

0
6 882
419
6

-21
-863
-608
-70

0,0 %
-12,5 %
-145,0 %
-1167,9 %

716
49 356

2 307
55 023

2 106
54 503

6 065
52 958

3 758
-2 065

62,0 %
-3,9 %
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Beløp i 1000

Tjeneste
Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Eldre
Brukerstyrt personlig assistent (BPA), Habilitering
(PU)
Helsetjenester i hjemmet, Andre
Helsetjenester i hjemmet, Eldre
Helsetjenester i hjemmet, Psykisk helse og rus
Helsetjenester i hjemmet, Habilitering (PU)
Omsorgsbolig/bofellesskap, Andre
Omsorgsbolig/bofellesskap, Eldre
Omsorgsbolig/bofellesskap, Psykisk helse og rus
Omsorgsbolig/bofellesskap, Habilitering (PU)
Avlastning- utenfor institusjon
Omsorgslønn, Andre
Omsorgslønn, Eldre
Omsorgslønn, Habilitering (PU)
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene
Institusjonslokaler
Vaktmester i institusjon/bemannede
omsorgsboliger
Drift og forvaltning institusjonslokaler
Renhold institusjonslokaler
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
6 953
0

8 919
0

3 116
0

3 352
0

-5 566
0

-166,0 %
0,0 %

123 208
43 216
90 259
10
109 713
25 038
366
97 204
687
8 538
0
929
14 337

83 436
91 167
87 592
61
78 150
56 276
1 043
129 457
20 792
7 324
0
1 945
14 152

83 466
77 985
87 560
86
24 235
35 921
0
149 731
8 161
0
5 799
5 799
23 229

95 606
83 411
90 955
876
24 287
47 646
641
157 380
8 066
0
5 799
5 799
401

12 170
-7 756
3 364
815
-53 862
-8 630
-402
27 922
-12 725
-7 324
5 799
3 854
-13 751

12,7 %
-9,3 %
3,7 %
93,1 %
-221,8 %
-18,1 %
-62,6 %
17,7 %
-157,8 %
0,0 %
100,0 %
66,5 %
-3432,1 %

35 386
46

59 417
125

17 353
0

40 881
0

-18 536
-125

-45,3 %
0,0 %

19 596
24 704
1 127 288

11 266
24 644
1 248 421

30 290
20 034
1 053 672

31 696
21 229
1 149 270

20 430
-3 415
-99 151

64,5 %
-16,1 %
-8,6 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Pleie og omsorg endte med et merforbruk på 99,2 mill. kroner. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør 60 mill. kroner.
Koronapandemien har påvirket driften av tjenesteområdet i stor grad og tjenesteområdet har et samlet
merforbruk knyttet til korona på 6,8 mill. kroner.
15,2 mill. kroner av merforbruket skulle vært korrigert mot tjenesteområde finans og fellesutgifter.
Dette skyldes avvik mellom hvor regnskap og budsjett er ført på vertskommunesamarbeid.
Mindreforbruk på 4,3 mill. kroner skyldes at kostnader til lisenser var budsjettert høyere enn
nødvendig.
Det er merforbruk på 4,3 mill. kroner knyttet til eiendomstjenestene. Dette skyldes i hovedsak
merutgifter for energi og kommunale avgifter.
Det er et merforbruk på 2,9 mill. kroner knyttet til transport. Dette skyldes hovedsakelig økte
transportoppgaver, uten at det er tilført tilsvarende budsjettmidler. Det gjelder blant annet økt kjøring
av mat og tøy til sykehjemmene fra hovedkjøkken og hovedvaskeri. I tillegg har det vært høyt
merforbruk på vikarer for å dekke sykefravær og ferieavvikling.
Sykehjem og omsorgsboliger endte med et mindreforbruk med 5,7 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes
i hovedsak utsatt drift på KOMBO. I tillegg er det ubrukte budsjettmidler til velferdsteknologi.
Velferdsteknologiprosjektet er godt i gang, men i 2021 var det lite innkjøp av utstyr i driftsregnskapet.
Det er merforbruk knyttet til utskrivningsklare pasienter på Ahus. Årsaken til dette knyttes både til
omstillingen innenfor tjenesteområdet i tillegg til pandemien.
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Innen tjenestene psykisk helse og rus er det et mindreforbruk på 7,7 mill. kroner. Hovedgrunnen til
mindreforbruket innen tjenestene psykisk helse og rus, er sen oppstart av Vardåsen samlokaliserte
boliger. Det var budsjettert lønns- og driftsutgifter for hele året, men tilbudet ble, grunnet ulike
utfordringer rundt ferdigstilling av bygget, ikke startet opp før september 2021. Det pågår en stor
omstillingsprosess, hvor tjenestene dreies mot å levere alle forebyggende og ambulante helse- og
omsorgstjenester til pasientgruppen fra egne kommunale tjenester. Det medfører at kommunen leverer
bolig og ambulante helse- og omsorgstjenester til flere av de innbyggerne hvor det tidligere har blitt
kjøpt tjenestene fra private leverandører. Det jobbes med å skille ut de arbeidsoppgaver i pasientenes
hjem, som ikke er kommunale helse- og omsorgstjenester, men ambulante tjenester som skal leveres av
Helseforetaket. Dette for å sikre faglige forsvarlige helse- og omsorgstjenester, gode arbeidsforhold for
medarbeidere, at tiltakene blir målrettet og god økonomistyring. Disse krevende, og store målrettet
omstillingene, har medført at det er søkt om, og mottatt, økonomiske tilskudd fra statsforvalteren, til
omstilling og gjennomføring av prosessene.
Det jobbes fortsatt med å redusere kjøpeplasser. Innbyggerne det kjøpes tjenester til, er en gruppe med
stort behov for trygghet. Prosessene må gjennomføres individuelt, og det er utfordrende å budsjettere
kjøp av plasser. Det er et merforbruk på kjøp av tjenester fra private i 2021 selv om kjøpene er redusert,
og det forventes en fortsatt reduksjon av tjenester kjøpt fra private.
Habiliteringstjenesten endte med et merforbruk på 27,6 mill. kroner. Merforbruket utgjør i all hovedsak
13,7 mill. kroner innen lønnsområdet og 13,9 mill. kroner til nødvendig kjøp av plasser for å sikre et
forsvarlig tilbud.
Stillinger er lyst ut opptil flere ganger uten å få kvalifiserte søkere. Dette gjelder spesielt
høyskoleutdannede. Rekrutteringsutfordringer medfører økte utgifter til overtid og vikarer. I tillegg var
mange ansatte borte i forbindelse med stengte barnehager og skoler. Disse måtte erstattes av vikarer.
Det jobbes kontinuerlig med rekruttering og systematisk kompetanseheving. Utsatt oppstart for to
boliger under etablering har medført ledige driftsmidler. Dette demmer opp for noe av merforbruket på
lønnsutgiftene.
Habiliteringstjenesten gjennomførte i 2021 en kartlegging av vedtakene hos alle beboerne i tilrettelagte
boliger. Kartleggingsarbeidet viste et behov for harmonisering av ressursene og at det var nødvendig å
styrke boligene med om lag fem årsverk. Dette har i 2021 medført merutgifter knyttet til fastlønn og
ubekvemstillegg. Økningen i behovet for årsverk i 2021 er først og fremst søkt løst gjennom
ressursallokering. Det vil bli foretatt en ny kartlegging i 2022. Det har vært nødvendig å kjøpe plasser
til nye brukere. I tillegg er avtalene med leverandørene blitt prisjustert. Det er gjennom hele 2021
jobbet med å redusere kjøpte tjenester innen habilitering.
Enkelte små boenheter ble foreslått omdisponert i sammenheng med etablering av tilbud ved
Bregnefaret boliger og ved Solbråtan bo- og ressurssenter. Langhus boligteam, Christian Sindingsvei og
Holteveien ble besluttet avviklet i 2021. Beboerne er gitt annet tilbud og ansatte skulle følge med over
til Solbråtan bo- og ressurssenter. To av botiltakene er omdisponert til andre egnede lokaler. Det
gjenstår å flytte Langhus bobase. Flytting er planlagt i 2022. Forsinkelsen innebærer økte utgifter til
bemanning ved Solbråtan bo- og ressurssenter.
To klagesaker som Statsforvalteren ga pårørende medhold i, medførte 0,8 mill. kroner i merutgifter for
kommunen. Harmonisering av omsorgsstønad fra de tidligere kommunene medførte økte utgifter på om
lag 1 mill. kroner per år.
Vedlikeholdsarbeider av bygningsmassen på Solbråtan bo- og ressurssenter, ble på grunn av pandemi
ikke utført i 2020 og dette medførte kostnader i 2021 på om lag 0,6 mill. kroner.
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Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall
Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass *)
Antall innbyggere over 80 år som
bruker hjemmetjenester
Andel innbyggere over 80 år som er
beboere på sykehjem
Utgifter pr oppholdsdøgn i
institusjon
Legetime pr uke pr beboer
Årsverk per bruker av
omsorgtjenester
Avtalte fysioterapiårsvark per 1000
innbyggere

1 365 914

1 437 138

1 373 490

1 559 583

1 344 041

1 546 564

1 523 166

25,3

25,6

27,3

27,3

21,6

26,4

26,7

12,4

11,2

10,1

10,2

9,4

9,5

10,1

3540

4029

4307

4492

3905

4713

4524

0,47
0,58

0,50
0,63

0,66
0,57

0,86
0,49

0,64
0,49

0,49
0,59

0,72
0,60

10,3

10,2

8,5

10,5

8,6

8

9,0

13,60

13,10

13,40

11,40

8,40

14,80

11,40

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
i uken, praktisk bistand
*) Inflasjonsjustert med deflator

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår

Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, plattform
Digitalisering, velferdsteknologi
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Kolbotn omsorgsboliger
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Komm. boliger, kjøp, salg og oppgradering
Mork, institusjon psykiske lidelser
Tilskuddsmidler fra Staten 2020, Ski sykehus
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Vardåsen, bolig rusavhengige
Sum

19 572
0
0
78 750
875
1 350
1 989
12 000
677
0
5 846
9 000
7 015
137 074

2021
2025
2025
2025
2022
2021
2022
2025
2021
2021
2025
2029
2021

Rev. bud.
19 572
0
0
10 875
202
1 350
1 489
12 000
677
0
5 846
9 000
7 015
68 026

Årets budsjett
Regnskap
11 616
695
101
896
0
1 670
1 846
12 147
549
7 001
4 212
9 120
7 041
56 893

Avvik i kr
7 956
-695
-101
9 979
202
-320
-357
-147
127
-7 001
1 634
-120
-25
11 132

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Bregnefaret, bolig for utviklingshemmede er ferdigstilt og overtatt. Prøvedrift og ettårsbefaring
gjenstår. Husbankmidler forventes utbetalt i løpet av 2022, men kan ikke mottas før alle boligene er tatt
i bruk. Prosjektet vil ende noe under budsjett, men endelig oversikt over dette foreligger først etter
sluttoppgjør.
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Prosjekt Digitalisering, velferdsteknologi har forsinket fremdrift, og det knyttes fremdeles usikkerhet til
investeringsbehovet. Det arbeides med behovskartlegging og utarbeidelse av kravspesifikasjoner.
Prosjekt Kolbotn omsorgsboliger er ferdigstilt. Utbetaling av tilskudd fra Husbanken har blitt ytterligere
utsatt, til 2022. Her foregår prosesser med prosjekterende, ansvarlig søker og byggesak i forhold til
ferdigattest og dispensasjonssøknader. Husbanken har bekreftet at bygget er oppført i henhold til deres
krav og at midler blir utbetalt når ferdigattest foreligger. Det er nå sendt inn stevning for feil ved
prosjekteringen. Saken er kompleks og omfattende. Budsjettet for 2021 er overskredet. Det forventes
flere utgifter til advokat samt oppfølging for å få ferdigattest og dispensasjoner, i tillegg til at anskaffelse
av SD-anlegg til bygget ikke er gjennomført. Vi har forventninger om at stevning og planlagte
forhandlinger med prosjekterende vil føre til utbetaling av erstatning som minst vil dekke merforbruket.
Prosjekt Kolbotn omsorgsboliger, inventar er noe forsinket. Merforbruk er knyttet til en leveranse som
kom i desember og som ikke var forventet levert før i februar 2022, med tilhørende fakturering.
Merforbruket dekkes av budsjett 2022.
Prosjekt Tiltak, el, brann og energi er en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien. Det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg. Prosjektet
berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene Skole, Pleie og
omsorg, Kultur, Barnehage og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Av de største
tiltakene kan nevnes LED-bytte, bytte av ventilasjonsanlegg, brannoppgraderinger, el-oppgraderinger
samt ENØK-tiltak. Kommunedirektøren har gjennomført en omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel
10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el, brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og
tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse eiendelene må for visse utgifter ses i
sammenheng.
Prosjekt Vardåsen, bolig for rusavhengige er ferdigstilt. Bygget er overtatt fra entreprenør og
sluttoppgjør er ferdig. Bygget ble tatt i bruk i september 2021. Forventede Husbankmidler (inntekter)
vises ikke i tabellen, og utbetaling av disse avhenger av at alle boligene er innflyttet, det vil si i 2022.
Under tjenesteområdet ble investeringen Mork, institusjon psykiske lidelser og Tilskuddsmidler fra
staten 2020, Ski sykehus ferdigstilt.
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Samferdsel

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 330
Samferdselsbedrifter/transporttiltak og 332
Kommunale veier. Tjenesteområdet Samferdsel
omfatter 330 samferdsel/transporttiltak med
håndheving av parkeringsreglement, og 332
kommunale veier med forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Planlegging og
bygging av nye samferdsel- og parkanlegg inngår også i tjenesteområdet. Det kommunale veinettet
omfatter 227 kilometer kjørevei og 79 kilometer gang-/sykkelvei. Drift- og vedlikeholdsoppgaver er blant
annet brøyting, strøing, sluktømming, kvisting og feiing.
Forvaltningsoppgaver er trafikksikkerhet, avkjørselssaker, uttalelser til byggesaker og uttalelser til
planer.
Utvalgte resultater
Mer ekstremvær gjør drift og vedlikehold av det kommunale veinettet utfordrende. Variabelt vær øker
kravene til driften for å opprettholde en god og forsvarlig friksjon på det kommunale veinettet. Det
innebærer bruk av sand og grus. I bratte bakker og på veier med bussruter må det benyttes salt.
Krevende vintre med mye temperaturer rundt 0 grader betyr utstrakt bruk av strøing fremfor brøyting. I
tidligere kontrakt med privat kontraktør var dette et fordyrende element. Fra vinteren 2021/2022
gjennomfører kommunen vinterdriften av kommunale veier i egenregi. Det gir mer forutsigbare
kostnader. Etter vinteren 2021/2022 vil vi evaluere første sesong med vinterdrift i egenregi. Dette vil bli
lagt fram politisk innen juni 2022. I evalueringen vil det fremkomme kommunens bruk av salt på
kommunale veier.
Kommunedirektøren la fram sak knyttet til økt avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser i 2021.
Dette jobbes det med videre inn i 2022.
Økonomien innenfor tjenesten har vært krevende i 2021 som følge av store kostnader til vinterdrift
første kvartal 2021. Det har gjort at arbeidet med vedlikehold av det kommunale veinettet for resten av
året ble redusert til et minimum for å overholde budsjettet. I forbindelse med at kommunen har tatt
vinterdriften i egenregi, har kommunen leaset fire traktorer. I anskaffelsen er det satt strenge miljøkrav
som bidrar til økt bærekraft for kommunens maskinpark. Ved nye leasingavtaler for tjenestebiler søker
kommunen å anskaffe fossilfrie biler. Vi ser at dette gir en økt kostnad per bil.
Tjenesteområdet jobber opp mot Trygg Trafikk for å bli sertifisert som «trygge lokalsamfunn».
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Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Samferdsel/transporttiltak
Kommunale veier
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
-3 701
67 068
63 368

-2 478
63 856
61 378

-4 558
35 175
30 617

174
60 740
60 914

2 652
-3 116
-465

1526,3 %
-5,1 %
-0,8 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Samferdsel gikk med et merforbruk på 0,5 mill. kroner i 2021. Avvik pensjon for
tjenesteområdet utgjør 1,3 mill. kroner.
Ved inngangen til 2021 var vinterdriften av kommunale veier satt ut til privat kontraktør. Krevende
vinterforhold ga et merforbruk til vinterdriften. Det har gjennom året derfor vært stort fokus på
reduksjon i driften for å gå i balanse for 2021, med reduksjon i vedlikeholdet på veinettet. Til tross for
dette har driftsutgiftene til sammen gitt et merforbruk på 1,6 mill. kroner.
I tillegg til brøyting er merforbruket knyttet til reparasjoner på eldre maskiner og høye dieselkostnader.
Maskinparken er fornyet i 2021. Det forventes at reparasjonskostnadene reduseres i 2022 som følge av
dette.
Det er også høye kostnader til leverandør av veilys og andre lysanlegg (lysløyper, skoler, barnehager
med mer). Det vurderes hvordan disse kostnadene kan reduseres i forbindelse med inngåelse av ny
rammeavtale.
Tjenesteområdet har hatt høyere inntekter knyttet til parkering og gravegebyrer enn budsjettert.
Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall
Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Produktivitet
Brutto driftsutgifter i kr pr. km
kommunal vei og gate *)

303 797

282 437

293 909

440 871

598 103

297 514

225 057

116

126

62

51

157

308

123

Kvalitet
Antall utstedte parkeringstillatelser
for forflytningshemmede pr. 10 000
innb
*) Inflasjonsjustert med deflator

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår

Momsavtaler
MVA-avtale Myrvold/Ekornrud
Tiltak, gang- og sykkelveier
Tiltak, vei og park
Vei, biler, maskiner og utstyr
Sum

0
0
26 375
79 590
34 500
140 465

2025
2020
2023
2025
2025

Rev. bud.
0
0
17 906
15 066
6 735
39 707

Årets budsjett
Regnskap
1 376
4 995
4 529
16 688
4 351
31 939

Avvik i kr
-1 376
-4 995
13 377
-1 622
2 384
7 768

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Tiltak, gang og sykkelveier har forsinket fremdrift. Bakgrunnen for forsinkelsen er at kommunen
først i 2021 vedtok Tiltaksplan for trafikksikkerhet og Tiltaksplan for kommunale veier. Sammen gir
disse, med tillegg av den kommende mobilitetsplanen inklusiv sykkelstrategi, en politisk prioritert
bestillingsliste for bruk av midlene de kommende årene. Det har i tillegg vært manglende kapasitet
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innen området. Gang- og sykkelvei knyttet til Vardåsveien ved Ski sykehus ble ferdigstilt
sensommer/høst 2021.
Prosjekt Tiltak, vei og park har fremdrift i henhold til plan. Merforbruk kan knyttes til arbeid på veikryss i
Vevelstadveien, hvor kommunen måtte bruke egne investeringsmidler utover avtalen inngått med
utbygger.
Midler til innleid prosjektleder, samt konsulenter i Program Ski sentrum, er feilført her. I KST-sak
104/2020 fikk kommunedirektøren fullmakt til å omdisponere inntil 0,6 mill. kroner (brutto) mellom
investeringer fra ulike tjenesteområder, for å opparbeide friområdet ved Ski idrettspark. Arbeidet er nå
fullført, og prosjektet ble noe dyrere enn først antatt på grunn av forsinket oppstart.
Prosjekt Vei, biler, maskiner og utstyr er noe forsinket i henhold til plan. Kjøp av elektrisk Heatweat
(ugressfjerner uten kjemikalier) er iverksatt, men blir ikke kjøpt inn før våren/sommeren 2022.
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Vann, avløp og renovasjon

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 340
Produksjon av vann, 345 Distribusjon av vann, 350
Avløpsrensing, 353 Avløpsnett/innsamling av
avløpsvann, 354 Tømming av slamavskillere, septik
o.l. og 355 Innsamling, gjenvinning og
sluttbehandling av husholdningsavfall.
Vannforsyning, avløpshåndtering og renovasjon er grunnleggende tjenester for at samfunnet skal
fungere. Tjenesteområdet spiller også en nøkkelrolle knyttet mot overvannshåndtering og vannkvalitet i
bekker og vassdrag. Tjenesteområdet driftes med kommunale gebyrer og drives etter
selvkostprinsippet.
Utvalgte resultater
Et sterkt ønske om vekst i kommunen krever en tilsvarende utvikling av det kommunale ledningsnettet.
Digitalisering av tjenesten krever kompetanse hos nyansatte. Dette sikrer at kommunen leverer godt og
trygt drikkevann til sine innbyggere. Tjenesteområdet leverer samfunnskritiske tjenester som skal
fungere døgnet rundt hele året. Området fortsetter og ha stort fokus på lekkasjetetting på
ledningsnettet. Lekkasjeprosenten nærmer seg målsetningen som er under 20 prosent og var for 2021
22 prosent.
Tjenesteområdet spiller en nøkkelrolle knyttet mot overvannshåndtering og vannkvalitet i bekker og
vassdrag. Det gjennomføres omfattende prøvetakingsprogram for å holde oppsikt med vannkvaliteten i
bekker og vassdrag for å sette i verk de mest effektive tiltakene for å bedre vannkvaliteten.
Sammenslåingen av tidligere kommuner har også her økt tjenesteområdets samlede kompetanse og satt
oss i stand til å ta i bruk nye digitale løsninger for å bedre overvåkningen.
Forskrift for kommunale gebyrer ga utfordringer det første året som ny kommune. Forskriften er i løpet
av året revidert og gir nå en god og rettferdig gebyrfordeling. Det har også i 2021 vært satt inn ekstra
ressurser i tjenesten for raskere å kunne rette feil i datagrunnlaget og for å kunne svare ut innbyggere
på en god måte.
Ny digital løsning for kommunikasjon med entreprenører er tatt i bruk i løpet av året.
Bak knappen «Meld feil» på kommunens hjemmeside ligger programmet Gemini melding som genererer
meldinger som raskt omsettes til arbeidsordre, som gir raskere utrykning på innmeldte feil, raskere
tilbakemelding til de som melder feil og til slutt raskere tetting av lekkasjer og opprydding av
forurensninger.
Ved telefonhenvendelser til tjenesteområdet om kommunale gebyr, har innbyggere nå mulighet til å
velge hjelpetelefon hvor det sitter ansatte klare til å bistå innbyggere uten digital kompetanse raskt og
analogt.
Kunstig intelligens er tatt i bruk for å kartlegge behovet for oppgradering og vedlikehold av
ledningsnettet. Programmet samler kjente data og kommer med anbefalinger og dokumentasjon som
grunnlag for tiltak.
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Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Kommunalt vannverk
Vann-nettet (selvkost)
Pumpestasjoner- vann (selvkost)
Avløpsrensing
Avløpsnett (selvkost)
Pumpestasjoner avløp (selvkost)
Tømming av slam/privettømming
Håndtering av husholdningsavfall
Sum

Regnskap Regnskap Oppr. bud. Rev. bud.
2020
2021
2021
2021
27 934
-39 940
836
32 375
-51 347
1 352
-12
1 867
-26 935

34 161
-38 649
0
28 696
-41 593
0
707
999
-15 679

28 091
-63 169
0
37 532
-80 574
0
-25
1 551
-76 594

33 261
-36 689
0
37 532
-48 861
0
27
978
-13 753

Avvik i kr

Avvik i %

-901
1 960
0
8 836
-7 267
0
-680
-21
1 926

-2,7 %
5,3 %
0,0 %
23,5 %
-14,9 %
0,0 %
-2511,1 %
-2,1 %
14,0 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Vann, avløp og renovasjon gikk med et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2021. Avvik
pensjon for tjenesteområdet utgjør 1,8 mill. kroner.
Avviket skyldes i hovedsak merinntekter på 26 mill. kroner, mindreforbruk på direkte kostnader på 10,4
mill. kroner og merforbruk på lønn på 4,5 mil. kroner.
Totalt sett for hele selvkostområdet VAR ble gebyrinntektene nærmere 26 mill. kroner høyere enn
budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til vann og avløp. Noe av inntektsøkningen skyldes avregningen
for 2020. Hovedårsaken til at inntektene ble høyere enn forventet ses i sammenheng med at det
gjennomføres et betydelig oppryddingsarbeid i abonnementsregisteret Komtek. Dette har blant annet
medført økt antall abonnementsgebyr for bolig. I løpet av 2021 er forskrift om vann- og avløpsgebyrer
revidert for å kvalitetssikre mer rettferdig fordeling av kostnadene og likebehandling av borettslag og
eierseksjonssameier. Oppryddingsarbeidet tar tid da dette gjelder over 20 000 abonnenter. Arbeidet vil
fortsette utover i 2022, men det forventes ikke at effekten av oppryddingen nødvendigvis gir like store
utslag fremover.
Gebyrinntekter per område
Område

Budsjett 2021

Regnskap 2021

Avvik

Vann

-124 642 311

-139 181 640

14 539 329

Avløp

-58 941 057

-61 013 302

2 072 245

-2 879 085

-3 020 908

141 823

-100 692 805
-287 155 258

-110 001 211
-313 217 061

9 308 406
26 061 803

Renovasjon
Slam
Totalsum

Det er tilbakeført overskudd av selvkost fra Nordre Follo Renseanlegg på 2,2 mill. kroner som ikke var
forventet og heller ikke budsjettert.
Driftsbygningen på Drømtorp driftes av selvkost vann og avløp. Follo Brannvesen leier lokaler i dette
bygget og betaler husleie for det. Husleieinntektene fra Brannvesenet ble rundt 1,2 mill. kroner høyere
enn budsjettert.
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Avløp har et totalt mindreforbruk på 10 mill. kroner. Mindreforbruket ses noe i sammenheng med
pandemien og begrensninger det har gitt med hensyn til proaktiv aktivitet på avløpsnettet. Det er betalt
6 mill. kroner mindre til Oslo kommune for levering av avløp til Bekkelaget renseanlegg enn budsjettert.
Totale finanskostnader på tjenesteområdet er 64,1 mill. kroner. I etterkalkylen for tjenesteområdet er
«resultatet» 80,5 mill. kroner. Det er selvkostområdet sitt bidrag inn i kommuneregnskapet til dekning
av det utlegget kommunen har i forbindelse med finanskostnader og indirekte kostnader. Hoveddelen
av dette resultatet består av finanskostnader og endelig resultat påvirkes i stor grad av utviklingen i
renten. Renten som lå til grunn i budsjett for 2021 var 1,41 prosent. Den endelige renten for 2021 ble
1,96 prosent. Det vil si at kapitalkostnadene ble høyere enn budsjettert. Høyere rente enn budsjettert
betyr «bruk av fond».
Avskrivningene ble noe lavere enn forventet. Dette har sammenheng med at det i budsjett 2021 ligger
til grunn en prognose for investeringer siste halvår 2020. Endelige investeringer ble lavere enn
prognosen og medfører lavere avskrivninger i 2021 enn budsjettert.

Bevegelse i selvkostfondene 2021
IB selvkostfond
2021

Fondsbevegelse
-/+ bruk/avsetning

Kalkulert +/renteinnt./-kostnad
selvkostfond

UB selvkostfond
2021

Vann

-1 832 245

6 467 068

27 409

4 662 232

Avløp

12 592 508

21 231 400

453 953

34 277 861

Renovasjon

5 880 242

-979 034

105 443

5 006 651

Feiing

1 165 907

-347 378

19 408

837 937

Slam

-990 377

-655 365

-25 781

-1 671 523

Område
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Detaljvisning drift (graf)
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Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Produktivitet
Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1) *)

5 788

5 526

3 707

5 387

4 084

757

3 810

33,0

32,0

32,0

39,0

35,0

31,0

444

460

486

479

378

531

0

173

209

248

257

185

235

0

Kvalitet
Estimert gjennomsnittsalder for
kommunalt spillvannsnett med
kjent alder (år)
Renovasjon - Husholdningsavfall
per innbygger (kommune)
Renovasjon - Levert til
materialgjenvinning og biologisk
behandling per innbygger
(kommune)
*) Inflasjonsjustert med deflator

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Momsavtaler
MVA-avtale Myrvold/Ekornrud
Ski sentrum, infrastruktur (P50)
Ski-Haugbro, overføringsledning
Tiltak, nytt vann- og avløpsnett
Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett
VA, biler, maskiner, utstyr
Vann og avløp, driftsovervåking
Vannverket, oppgradering
Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel (P50)
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
0
500
115 000
485 037
188 615
10 400
5 000
43 900
157 000
1 005 452
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2025
2020
2042
2021
2021
2024
2025
2023
2025
2025

Rev. bud.
0
0
500
54 177
150 924
40 333
2 507
5 000
3 265
0
256 706

Årets budsjett
Regnskap
382
1 413
383
24 220
77 461
22 763
3 181
0
2 817
165
132 786

Avvik i kr
-382
-1 413
117
29 957
73 463
17 570
-674
5 000
447
-165
123 920

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Ski-Haugbro overføringsledning er overtatt og satt i drift. Deler av mindreforbruket skyldes
uenighet om sluttoppgjør. Restutbetaling vil eventuelt komme i 2022. Usikkerhetsavsetning knyttet til
eiendel Ski-Haugbro (P85) er ikke benyttet.
Prosjektene Tiltak, nytt vann- og avløpsnett og prosjekt Tiltak, oppgradering vann- og avløpsnett består
av mange delaktiviteter. Flere delaktiviteter har fremdrift i henhold til plan, mens enkelte er forsinket.
Mindreforbruket skyldes forsinket oppstart av planlagte aktiviteter. I tillegg er det avsatt 55 mill. kroner
for anleggsbidrag til BaneNOR for VA-arbeider ved Ski stasjon, som ikke kom til utbetaling i 2021.
Prosjekt VA, biler, maskiner og utstyr har forsinket fremdrift. Årsaken til mindreforbruket er forsinket
levering av en servicebilI tillegg har tjenesteområdet hatt redusert kapasitet til å utarbeide
kravspesifikasjoner før tilbudsinnhenting.
Prosjekt Vann og avløp, driftsovervåking har forsinket fremdrift. Midlene skal benyttes til overgang til
elektroniske vannmålere, som vil avhjelpe overvåking av private lekkasjer.
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Skole

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene: 202
Grunnskole, 213 Voksenopplæring,
215 Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler og 223
Skoleskyss.
Kommunen har om lag 8 200 elever og 21 skoler, i tillegg til voksenopplæringen og én spesialskole, Follo
barne- og ungdomsskole.
Skolene samarbeider med elever, foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere, slik at vi sammen
bidrar til en god skole og trygg oppvekst i Nordre Follo kommune.
Utvalgte resultater
Det har vært et krevende år for barn, foreldre og skoler og pandemien har påvirket oss i stor grad. Skoler
har jobbet godt til tross for pandemi og høyt sykefravær blant barn og voksne. Flere utviklings- og
harmoniseringsoppgaver er forsinket eller utsatt på grunn av pandemien. Skole og SFO har prioritert å
opprettholde et godt tilbud til barn og unge, med et spesielt blikk på sårbare barn. I perioder er
kompetansehevingstiltak lagt på is og prosjekt- og utviklingsarbeid er forsinket fordi ordinær drift har
hatt førsteprioritet gjennom pandemien. Fra første dag i pandemien har Nordre Follo hatt et særskilt
blikk på barn og unge, og særlig de utsatte og sårbare barna. Ettersom pandemien varte fikk vi nasjonale
rapporter om at flere barn og unge syntes det var tungt både med undervisning på hjemmeskole,
ensomhet og sosial distanse fra familie, venner og fravær av vanlige aktiviteter.
Skolene har gjort lokale vurderinger basert på tiltak skissert i kontinuitetsplanene. På denne måten har
tiltakene vært godt tilpasset situasjonen og utfordringene i den enkelte skole. Selv om vi har mange
vikarer, har det i lange perioder ikke vært tilstrekkelig. SFOer har i enkelte perioder vært nødt til å
redusere åpningstiden, eller stenge enkelte avdelinger. Noen skoler har i perioder benyttet digital
hjemmeundervisning. Barn og foreldre har vært tålmodige og forståelsesfulle og sammen har vi klart å
komme oss gjennom en krevende tid. Vi har tatt spesielt hensyn til barn med spesielle behov, i dialog
med foresatte.
Kommunen er under utvikling og det ble vedtatt noen mindre skolekretsgrensejusteringer i 2021, i
tilknytning til Kolbotn og Ski tettsted. Ny forskrift for skoletilhørighet åpner for mulighet til skolebytte. I
løpet av 2022 vil vi vurdere omfanget av dette og hvordan det påvirker skolene.
Kolbotn barneskole flyttet inn i nye, flotte lokaler i 2021, og to private skoler fikk godkjenning til å
etablere seg i Nordre Follo. Dette gjelder Wang Ung, som er en ungdomsskole rettet mot idrett og
aktivitet, og Hans Nielsen Hauge, en 1-10 skole med kristen profil. Wang Ung åpner i august 2022, mens
det er ukjent når Hans Nielsen Hauge starter opp.
Arbeidet med lærernormen har blitt fulgt opp på bakgrunn av tilsyn fra Statsforvalteren skoleåret 20202021. Med mindre justeringer høsten 2021 innfrir skolene lærernormen. Arbeidet følges opp.
Skolene jobber systematisk med felles kompetanseheving for lærerne. Det er opprettet nettverk for
kompetansebygging både på ledernivå og for ressurslærere. Disse skal ta med seg det de jobber med i
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nettverkene for å drive utvikling for øvrige ansatte på egne skoler. Vi legger vekt på god pedagogisk
praksis knyttet til nye lærerplaner, LK20, med elevaktiviteter og god vurderingspraksis, samt god digital
praksis og god lese- og skriveopplæring. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo, Oslo Met og
Universitetet i Stavanger om det faglige innholdet.
For å hjelpe elevene å mestre en digital hverdag, utvikle digitale ferdigheter og digital dømmekraft er
det jobbet med tema som digital identitet og digitale spor, hvordan oppfattes vår digitale identitet, samt
hvordan digital undervisning kan bidra til variasjon og spillbasert undervisning. Det har også blitt holdt
samlinger for alle lærere hvor man så på hvordan skolene kan jobbe med de generelle digitale
ferdighetene elevene trenger for å klare seg i samfunnet.
Vi har etablert arbeidsprosesser innenfor skole for å følge opp styringsdokumenter og
digitaliseringsstrategi, og legge til rette for involverende prosesser og gjøre nødvendige avklaringer for
trygg og god bruk av digitale verktøy. Det gjennomføres grundige risikovurdering av alle digitale
læremidler før de tas i bruk. Personvernet (GDPR) står sentralt i vurderingene, og rettigheter forankret i
GDPR skal ivaretas gjennom disse prosessene. Alle apper, programmer og nettsider som benyttes blir
risikovurdert. Skolene står fritt til å velge hvilke læremidler og læringsressurser de vil satse på.
Læremidlene benyttes pedagogisk, som støtte i undervisning og dialog mellom elev og lærer.
Skolene jobber kontinuerlig med å hindre og forebygge utenforskap og mobbing. Vi skiller mellom
fremmende, forebyggende og utøvende tiltak. I tillegg til arbeid med kunnskap og holdninger, bruker
skolene ulike programmer og aktiviteter for å styrke det psykososiale miljøet. Eksempler er
trivselsledere, Mitt valg, EQ og PALS. Arbeidet med å harmonisere tidligere planer for trygt og godt
skolemiljø har startet og blir ferdig i løpet av 2022.
Det er etablert samarbeid som bistår skolene med å skape trygge og gode skolemiljøer. Det legges vekt
på å veilede i god klasseledelse, positive relasjoner, samarbeid mellom hjem og skole, forebygging og
avdekking av mobbing. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med aktuelle lærere og skoleledelsen.
Elever og foresatte involveres også. Tre av skolene i kommunen deltar i prosjektet Inkluderende
barnehage- og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. Målet er økt kompetanse i å forebygge,
avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.
Alle skolene i kommunen deltar i ulike nettverk knyttet til skolemiljø. Nettverkene skal bidra til å heve
kompetansen på den enkelte skole. Kommunen har også opprettet et mobbeombud, noe som også vil
styrke arbeidet med å skape et inkluderende og trygt skolemiljø.
Det er utarbeidet et felles rammeverk for kvalitet. Rammeverket består av en fellesdel som beskriver
hovedoppgaver, ansvarsfordeling, møteplasser og kompetanseheving samt egne deler for de ulike
tjenestene innen området. Formålet med kommunes rammeverk for skole er å sikre forsvarlig drift og
utvikling av skolene til beste for elever, foreldre og ansatte. Rammeverket skal bidra til helhet og
sammenheng for de ulike nivåene i skolen, fra klasserommet til kommunestyresalen. Hvert år
utarbeides en tilstandsrapport som behandles politisk. Virksomhetsbesøk er en viktig del av
internkontrollen. Det gjennomføres årlige virksomhetsbesøk hos halvparten av
skolene. Virksomhetsbesøk består av to deler, en utviklingsdel for å følge opp satsningsområder og
skolens utviklingsarbeid og en kontrolldel for å følge opp forvaltning, administrasjon og resultater. I
internkontrollen inngår også sjekklister som skolene rapporterer på månedlig. Disse beskriver sentrale
oppgaver for skolene knyttet til forsvarlig skoledrift. Dette sikrer at kommunen som skoleeier har
oversikt og kan påse at skolene arbeider i tråd med planer, styringsdokumenter og lovverk.
Hjerteknappen, et digitalt ikon som er tilgjengelig på elevenes nettbrett eller PC, ble utviklet i
2021. Pilotering av Hjerteknappen ble påbegynt ved noen skoler rett før sommeren, og tilbudet har

Side 124 av 136

Årsberetning 2021
siden gradvis blitt utvidet. Fra desember har alle elevene i Nordre Follo hatt Hjerteknappen tilgjengelig
på nettbrettet eller PCen sin. Fra juni til februar har om lag 105 elever trykket på Hjerteknappen. Barn
og unge er nysgjerrige og liker å utforske, så noen har trykket fordi de lurer på hva Hjerteknappen
egentlig er og hva som skjer når de trykker. «Kommer det noen»? «Er det noen som egentlig ser
meg»? Andre har trykket fordi de har trengt noen å snakke med. Når elevene trykker på ikonet, blir de
kontaktet av helsesykepleier. Sammen finner de ut av veien videre.
Det eksisterende hjelpeapparatet i kommunen er bak Hjerteknappen, og er rustet til å møte en økt
pågang og forventede ettervirkninger av pandemien. Hjerteknappen gjør det enklere for elevene å
komme i kontakt med de gode hjelperne. Og ikke minst, tilbudet er likt uavhengig av hvor i kommunen
eleven bor, uavhengig av økonomi og etnisitet.
Innen pedagogisk-psykologisk tjeneste var det over 100 flere henvisninger i 2021 sett i forhold til 2020.
Det har også vært flere henvendelser direkte til tjenesten, eller via ressursteam i barnehager og skoler,
men som ikke nødvendigvis har resultert i formelle henvisninger.
Grunnskoleopplæring for voksne har hatt mer digital undervisning som følge av pandemien, som igjen
har medført noe redusert opplæring for en del nye deltakere som ikke har tilstrekkelige digitale
kunnskaper. Strenge smittevernrestriksjoner har ikke hindret oss i å bosette det antall flyktninger vi har
fått forespørsel om fra IMDI.

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Ordinær undervisning
Spesialundervisning
Særskilt språkopplæring
Voksenopplæring/spesialundervisning
SFO
Skolelokaler
Drift og forvaltning skolelokaler
Renhold skolelokaler
FDV skolelokaler
Skoleskyss
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
620 070
53 049
2 671
24 350
17 406
75 255
29 587
35 258
749
9 033
867 428

664 516
53 621
2 610
18 320
13 252
100 127
11 219
30 117
695
9 981
904 458

616 753
41 782
10 517
31 130
6 573
22 735
38 545
22 964
666
6 537
798 203

667 250
42 885
7 889
29 627
8 706
81 534
37 731
22 265
671
9 137
907 694

2 734
-10 736
5 279
11 307
-4 546
-18 593
26 512
-7 852
-25
-844
3 236

0,4 %
-25,0 %
66,9 %
38,2 %
-52,2 %
-22,8 %
70,3 %
-35,3 %
-3,7 %
-9,2 %
0,4 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Skole har et samlet mindreforbruk ved årsslutt på 3,2 mill. kroner. Pensjon til Statens
pensjonskasse har en mindreutgift på om lag 12 mill. kroner som skyldes at pensjonskostnadene ble
lavere enn i justert budsjett. Netto utgjør avvik regnskap mot justert budsjett for begge
pensjonsordningen er om lag 4 mill. kroner i merutgift.
Kostnader knyttet til lisenser har et mindreforbruk i forhold til budsjett på om lag 2 mill. kroner.
Ikke alle skolene har tatt i bruk tjenesten i ressursbanken og oppdragene har vært færre enn
budsjettert. Dette har gitt et merforbruk på tjenesteområdet.
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Koronasituasjonen har påvirket aktiviteten gjennom store deler av året. Det har resultert i utstrakt bruk
av hjemmekontor for deler av tjenesteområdet og generelt mindreforbruk på drift.
Det er mindreforbruk knyttet til lønn som følge av vakante stillinger gjennom deler av året, og det er
ikke satt inn vikar ved sykefravær eller for ansatte som har vært i permisjon.
Kjøp av skoleplasser i andre kommuner og refusjon fra kommuner for elever som går på skole i Nordre
Follo er uforutsigbart, og for 2021 viser resultatet et merforbruk på om lag 1,4 mill. kroner.
Grunnskolene i Nordre Follo har et samlet merforbruk på 12,8 mill. kroner. Det er variasjoner mellom
skolene. Koronasituasjonen har lagt store begrensninger på bruk av lærerressurser på flere trinn, i tillegg
til stort sykefravær. På flere av skolene og spesialavdelingene er det enkeltelever med stort behov for
spesialundervisning og oppfølging. Dette er elever som har behov for 1:1 og 2:1 oppfølging. Flere av
elevene har kommet midt i skoleåret og skolene har derfor ikke hatt budsjettmidler til dette, og heller
ikke klart å kompensere for utgiften.
Voksenopplæringen har økte inntekter som blant annet skyldes høyere tilskudd til norskopplæring enn
budsjettert og tildeling av koronamidler fra IMDi til utsatt norskopplæring og introduksjonsprogram som
følge av pandemien.
Drift av skolelokaler har et samlet mindreforbruk på 3 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette
mindreforbruk på generelle driftsposter for tjenesten, samtidig som utgifter til strøm og fjernvarme har
et merforbruk på 1,4 mill. kroner. Det er i tillegg mindreforbruk på lønn hvor blant annet vakante
stillinger for drift av bygg har blitt utsatt.
Det er ikke tilført midler til tjenesteområdet i 2021 for leie av moduler til Greverud skole og Finstad
skole. Dette er dekket av midler til vedlikehold av kommunale bygg.
Byggeprosjekter har hatt et høyt inntektskrav for overføring av lønnskostnader til investering. Det er
jobbet aktivt med riktig timeføring på investeringer for å bedre inntjeningen på drift.
0,7 mill. kroner av merforbruket skyldes tapsføringer blant annet på foreldrebetaling SFO og ulike
kundefordringer innen voksenopplæring. I 2021 ble det inntektsført om lag 2,4 mill. kroner som er
kommunens andel av avslutning Follo Kvalifiseringssenter IKS.
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KOSTRA Nøkkeltall
Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Prioritet
Netto driftsutgifter per
innbygger (213)
voksenopplæring (B) *) **)
Netto driftsutgifter per
innbygger (222) skolelokaler (B)
*) **)
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per innbygger
6-15 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skolefritidstilbud (215), per
innbygger 6-9 år *) **)
Netto driftsutgifter til
skolelokaler (222), per
innbygger 6-15 år *) **)

407

290

287

264

177

186

337

2 102

2 098

2 262

2 105

2 429

2 892

2 184

86 354

88 654

95 256

91 534

91 838

83 386

95 687

5 866

4 308

7 839

6 804

328

7 145

5 730

17 764

17 713

19 130

18 061

20 823

23 964

18 542

356

356

277

364

423

357

291

85 479

88 573

102 436

95 971

96 352

91 109,

101 369

15,6

15,1

17,4

17,1

15,4

18,4

20,0

177,4

180,6

160,6

127,7

130,1

118,0

151,4

6,3 %

6,2 %

7,0 %

7,9 %

5,5 %

8,2 %

8,1 %

70,5 %

71,0 %

46,7 %

50,8 %

71,0 %

43,9 %

58,7 %

44,7

44,1

43,1

42,7

43,8

41,0

43,3

14,0

13,8

13,3

13,8

14,8

14,1

13,2

8 177

8 184

13 274

11 633

5 074

5 357

62 853

Produktivitet
Elever per kommunal
grunnskole
Korrigerte brutto driftsutgifter
til grunnskole (202), per elev *)
Skolelokaler Areal per bruker
(m2)
Årstimer til spesialundervisning
per elev med
spesialundervisning (antall)

Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen som
får spesialundervisning
Andel innbyggere 6-9 år i
kommunal og privat SFO

Kvalitet
Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng (antall)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

Grunnlagsdata (Nivå 3)
kommunal Elever alle trinn
Elever (antall)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov

Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Bregnefaret, bolig utviklingshemmede
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, plattform
Digitalisering, skole og bhg.

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
0
0
68 188
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2021
2025
2025
2024

Rev. bud.
0
0
0
17 313

Årets budsjett
Regnskap
15
580
998
17 694

Avvik i kr
-15
-580
-998
-381

Årsberetning 2021

Investering
Finstad barneskole, uteområder
Hebekk skole, 98-bygg, med inv.
Kolbotn barneskole, inventar
Kolbotn barneskole, utvidelse/rehabilitering
Mulighetsstudie
Oppgradering og sikring, uteområder
Ski barneskole, paviljong
Ski barneskole, uteområder
Ski vest, ny ungdomsskole
Skolekvartalet, detaljregulering
Sofiemyr, plassbygd skole
Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering
Tiltak, el, brann og energi
Tiltak, kommunale bygg
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
1 875
500
25 000
456 250
175
15 710
10 000
1 875
412 500
750
281 250
65 000
6 846
61 017
1 406 936

2021
2020
2022
2022
2025
2023
2021
2021
2025
2021
2023
2021
2025
2029

Rev. bud.
1 633
34
19 204
187 153
175
61
7 015
1 875
4 586
690
19 661
65 000
6 846
61 017
392 265

Årets budsjett
Regnskap

Avvik i kr

2 007
39
17 538
153 608
166
3 020
7 747
1 448
3 626
12
14 903
50 596
6 406
18 937
299 338

-373
-5
1 666
33 545
9
-2 959
-731
427
960
678
4 758
14 404
440
42 080
92 926

Sammendrag status investeringer
Prosjekt Kolbotn barneskole, utvikling og rehabilitering har fremdrift i henhold til plan, og vil få en lavere
sluttkostnad enn forventet. Prosjektet ble overtatt fra entreprenør i november 2021 og skolen åpnet i
november som planlagt. Det gjenstår utbedring av mangler fra entreprenør samt sluttoppgjør som vil
strekke seg over i 2022. Det gjenstår også tilbakeføring av tomt på Solkollen der midlertidige lokaler for
skolen under byggingen har vært plassert. Dette forventes ferdigstilt i løpet av våren 2022.
Prosjekt Ski barneskole, paviljonger hadde forsinket fremdrift knyttet til igangsettingstillatelse, samt
midlertidig stopp i påvente av utredning av skolekabal i Ski sentrum. Paviljongene sto ferdig i juni
2021. Kostnaden for forsinkelsen, i tillegg til merarbeid på grunn- og infrastruktur, er forventet å bli om
lag 0,8 mill. kroner. I hovedsak er dette belastet i 2021 med en mindre sluttbetaling i 2022.
Prosjekt Skolekvartalet, detaljregulering har forsinket fremdrift. Dette skyldes blant annet at reviderte
rekkefølgebestemmelser for områdeplanen i Ski sentrum må vedtas før planen kan sluttbehandles, samt
at det er behov for ytterligere vurdering av bruk av skoletomten.
Prosjekt Sofiemyr, plassbygd skole har noe forsinket fremdrift. Det er inngått samspillavtale med
entreprenør Betonmast AS, og forventet ferdigstillelse er endret fra januar 2024 til juni 2024.
Prosjekt Tidl. Oppegård rådhus, rehabilitering har forsinket fremdrift. I tråd med KST-sak 50/2021 er det
utført løpende kost-/nyttevurderinger, og det er forsøkt å innarbeide så store oppgraderinger i bygget
som mulig innenfor gitt kostnadsramme. Eventuelle resterende midler etter ombygging av 1.-3. etasje
benyttes til utskifting av vinduer samt oppgradering av 4. etasje. Prosjektet skal ferdigstilles i 2022.
Prognosen tilsier at budsjett overholdes.
Prosjekt Tiltak, el, brann og energi er en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien. Det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg. Prosjektet
berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene Skole, Pleie og
omsorg, Kultur, Barnehage og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Av de største
tiltakene kan nevnes LED-bytte, bytte av ventilasjonsanlegg, brannoppgraderinger, el-oppgraderinger
samt ENØK-tiltak. Kommunedirektøren har gjennomført en omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel
10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el, brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og
tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse eiendelene må for visse utgifter ses i
sammenheng.
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Prosjekt Tiltak, kommunale bygg er også en samlepost for tiltak på kommunens formålsbygg i henhold til
vedlikeholdsstrategien, og det er utført mange ulike aktiviteter på flere forskjellige formålsbygg.
Prosjektet berører derfor mange tjenesteområder. De største utgiftene finnes på tjenesteområdene
Skole, Kultur og Fellesfunksjoner. Prosjektet har generelt forsinket fremdrift. Et av de største ferdigstilte
tiltakene er Berghagan 7 fase 2, der flere virksomheter ble samlokalisert i samme etasje, med utvidelse
av areal og tilpasning av lokaler. Rehabilitering av Greverud skole bygg B er utført, og Greverudhallen er
oppgradert med forlenget levetid. Mindreforbruket skyldes personalmangel, forsinkede leveranser, lang
bestillingstid og underkapasitet hos rammeavtaleleverandører. Prosjekter finansiert av
vedlikeholdsmidler fra staten måtte prioriteres i 2021. Kommunedirektøren har gjennomført en
omdisponering av 5 mill. kroner fra eiendel 10093 Tiltak, kommunale bygg til eiendel 10100 Tiltak, el,
brann og energi. Oppgavene, tiltak på bygg og tiltak på tekniske anlegg på bygg, går på tvers og disse
eiendelene må for visse utgifter ses i sammenheng.
Under tjenesteområdet ble investeringen Hebekk skole, 98-bygg, med inventar, Ski barneskole,
uteområder og Finstad barneskole, uteområder ferdigstilt.
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Sosial

Tjenesteområdebeskrivelse
Området består av KOSTRA-funksjonene 242 råd,
veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243
Tilbud til personer med rusproblemer, 273
kommunale sysselsettingstiltak, 275
introduksjonsordningen, 276
kvalifiseringsprogrammet og 281 ytelse til
livsopphold.
Utvalgte resultater
Tjenesteområdet har prioritert oppsøkende arbeid på kveld og helg i nærmiljøet og på kjøpesentrene, i
tillegg til å være til stede ute på ungdomsskoler. Det har vært viktig med en høy tilstedeværelse ute
blant ungdom også i de periodene samfunnet har vært nedstengt, eller har hatt restriksjoner for
samvær.
Tjenesteområdet har hatt en koordinerende rolle i forkant og under sammenkomster der mange
ungdom samles. Eksempelvis under SIAN-demonstrasjonen, natt til 1. mai og 16.mai. I tillegg har
området økt sin tilstedeværelse på sosiale medier for å øke både tilgjengeligheten, men også andre
kontaktflater med ungdommen i kommunen.
Sommerjobbprosjektet 2021 for ungdom var et samarbeid på tvers i kommunen. Kommunen har
samarbeidet med politiet og Oppegård Røde Kors for å få dette til. 69 ungdommer ble ansatt gjennom
prosjektet. 50 av ungdommene arbeidet i ulike kommunale virksomheter og resten hos private aktører.
Lønnsmidler til ungdommene ble delvis finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets
tilskuddsordning for inkludering av barn og unge og Oppegård Røde Kors lokale tilskudd for ungdom
med flyktningbakgrunn. Resten ble dekket av kommunen sammen med bedriftene.
Tjenesteområdet har i 2021 hatt 135 voksne brukere og 20 ungdommer under 18 år på
urinprøvekontrakter. 53 brukere er i snitt fulgt opp til enhver tid. Arbeidet fordrer sammensatt
kompetanse da brukeren kan være en som er 16 år og som er tatt av politiet med hasj, en bruker med
rus- og psykiske problemer eller en bruker som er underlagt tvunget psykisk helsevern.
Tjenesteområdet samarbeider godt med Fontenehuset. Flere av brukerne er godt i gang med å kunne få
seg arbeid på sikt.
Det har vært jobbet med å forhindre utenforskap for familier og barn med levekårsutfordringer. Dette
gjøres blant annet gjennom den arbeidsrettede oppfølgingen av foreldrene, og sørge for at barna skal ha
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og lokalmiljøet på lik linje med andre barn.
I 2021 fikk vi midler gjennom IMDi til Jobbsjansen, et prosjekt med mål om å øke inkluderingen av
hjemmeværende innvandrerkvinner i jobb. Prosjektet fanger opp kvinner som har behov for tett
oppfølging og kvalifisering for å delta i arbeidslivet. Kvinnenes påvirkning på sine barn som deltakere i
samfunnet, er et viktig forebyggende aspekt. 21 kvinner har vært med i Jobbsjansen i 2021. Tre kvinner
har gått ut av prosjektet da de fikk fast arbeid.
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Tjenesteområdet har etablert et samarbeid med Follo DPS. Samarbeidet skal fremme
samtidighetstanken knyttet til helse og arbeid. Alle kan jobbe gitt rett støtte er en verdi som ligger til
grunn, og dette er et viktig tankesett for å gi muligheter også til alvorlig psykisk syke og rusavhengige
innbyggere. Det er etablert et samarbeid med Politiet om innbyggere som er krevende å komme i
posisjon til i forhold til det de trenger av tjenester og bolig.
For å hindre frafall for minoritetsspråklige ungdom med kort botid i Norge er det inngått et tett
samarbeid med Ski videregående skole og Viken Fylkeskommune om Kombinasjonsprogrammet. I 2021
startet 30 ungdommer mellom 16-22 år fra Folloregionen i programmet og ingen har sluttet. Prosjektet
varer frem til 2024. Det er gjennomført norskkurs for arbeidssøkere med manglende kunnskaper i norsk
og som ikke har rett på gratis norskopplæring
Introduksjonsprogrammet er under tilpasning etter ny lov. Det medfører blant annet økt bruk av
grunnskoleutdanning for deltakere som ikke har begynt eller fullført dette i de landene som de har
flyktet fra. Godt samarbeid og gode rutiner med Veiledningssenteret i Viken er på plass. Kurs i
livsmestring, karriereveiledning ble tatt inn i Introduksjonsprogrammet i 2021. Pandemien har satt sitt
preg på introduksjonsprogrammet og har ført til at både tilbud og flere planlagte prosjekter har blitt
utsatt til 2022.
I 2021 ble det bosatt 43 flyktninger hvorav to var enslige mindreårige.
Det er en utfordring at mange innbyggere ikke har en bolig de klarer å bo i eller som er tilpasset deres
behov. Det er i 2021 etablert et tett samarbeid innad i tjenesteområdet for både å skape felles eierskap
til utfordringen med lite gjennomstrømming i den kommunale boligmassen, men også finne løsninger
for den målgruppen som ikke kan bo og som ofte har sammensatte utfordringer knyttet til både psykisk
helse og rus. Dette er samme målgruppen som er gjenstand for drøfting i samarbeidet med Politiet. Om
vi lykkes med dette samarbeidet, vil behovet for midlertidig bolig i henhold til lov om sosiale tjenester §
27 bli betraktelig mindre.

Status økonomi per tjeneste
Beløp i 1000

Tjeneste
Råd- veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Tilbud til personer med rusproblemer
Kommunale sysselsettingstiltak
Introduksjonsordningen
Kvalifiseringsprogrammet
Ytelse til livsopphold
Ytelse til livsopphold for flyktninger
Sum

Regnskap Regnskap
Oppr. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2020
2021 bud. 2021
2021
57 829
3 040
6 854
23 274
13 780
61 016
13 168
178 961

44 505
5 087
7 987
25 393
11 828
65 576
13 449
173 825

45 312
5 237
8 038
31 778
11 799
48 130
14 000
164 294

51 309
5 284
8 356
28 836
13 392
62 063
10 500
179 741

6 805
197
370
3 442
1 564
-3 513
-2 949
5 916

13,3 %
3,7 %
4,4 %
11,9 %
11,7 %
-5,7 %
-28,1 %
3,3 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde Sosial viser et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner. Avvik pensjon for tjenesteområdet
utgjør om lag 4 mill. kroner.
Det er tilbakeført om lag 1,2 mill. kroner fra Krise- og incestsenteret i Follo som er kommunens andel av
overskudd 2020.
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Det er et merforbruk på om lag 0,2 mill. kroner til ulike lisenser.
Introduksjonsordningen inkludert sosialhjelp til etablering av flyktninger ga et mindreforbruk på 2,8 mill.
kroner. Dette skyldes blant annet tildelte midler fra IMDi til utsatt norskopplæring og introprogram som
følge av pandemien.
Tjenesteområdet har hatt flere vakante stillinger gjennom året. Det er ikke satt inn vikar ved alt
sykefravær. Høye sykelønnsrefusjoner har i stor grad bidratt til mindreforbruk. Høyere salgsinntekter for
OMA har også bidratt til mindreforbruket. Pandemien har generelt gitt lavere driftskostnader for
enkelte tjenester.
Sosialhjelp ga et merforbruk på 4,9 mill. kroner. Dette henger blant annet sammen med at
gjennomsnittlig stønadslengde har økt noe sammenlignet med 2020, mens gjennomsnittlig antall
brukere som mottok økonomisk sosialhjelp har holdt seg rimelig stabil. Stønadstypene med størst
økning fra 2020 til 2021 er boutgifter, institusjonsopphold og tannbehandling.
Pandemien førte til at færre deltakere kom inn på Kvalifiseringsprogrammet. På
Kvalifiseringsprogrammet og sysselsettingsprosjektet Jobbsjansen ble det brukt om lag 2,35 mill. kroner
mindre enn budsjettert på grunn av vakanser før nytilsettinger.
Rustjenesten har opplevd mindre behov for ettervern til rus enn forventet.

Detaljvisning drift (graf)
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KOSTRA Nøkkeltall

Nordre
Nordre
Follo 2020 Follo 2021

Kristian- Drammen Lørenskog Ullensaker
Kostrasand
gruppe 11

Dekningsgrad
Andelen sosialhjelpsmottakere 1824 år, av innbyggerne (19)-24 år (B)

4,2 %

3,8 %

4,5 %

5,8 %

4,4 %

3,6 %

5,9 %

123

61

200

156

54

79

1 021

201

182

536

477

154

121

2 731

303

88

278

216

123

90

1 272

288

328

796

924

211

392

4 133

46

33

145

86

52

37

376

287

284

709

653

311

311

3 379

4 929

5 089

48 456

49 445

14 471

11 858

173 254

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og
trygd som viktigste inntekt
Sosialhjelpsmottakere i alderen 1824 år
Sosialhjelpsmottakere med stønad i
10 mnd eller mer
Sosialhjelpsmottakere med
trygd/pensjon som
hovedinntektskilde
Sosialhjelpsmottakere som er uten
bolig
Sosialhjelpsmottakere som
forsørger barn under 18 år (antall)

Kommunekasse
Netto driftsutgifter (243) Tilbud til
personer med rusproblemer
(Kommunekasse) *)
*) Inflasjonsjustert med deflator
**) Justert for utgiftsbehov
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Status investeringsprosjekter
Beløp i 1000

Investering
Tiltak, kommunale bygg
Sum

Totalbudsjett
Vedtatt
Vedtatt
totalt
ferdigår
0
0

Årets budsjett
Rev. bud.
Regnskap

2029

Sammendrag status investeringer
Investeringer under tjenesteområdet er gjennomført i henhold til plan.
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0
0

625
625

Avvik i kr
-625
-625

Årsberetning 2021

Vedlegg

1. Årsregnskap 2021
2. Avstemming bevilgningsoversikt mot tjenesteområdene
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Organisasjonsnummer 922 092 648
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ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ETTER ART
Note

Regnskap Reg. budsjett
2021
2021

Oppr.budsjett
2021

Regnskap
2020

Driftsinntekter
1 Rammetilskudd
2 Inntekts- og formuesskatt
3 Eiendomsskatt
4 Andre skatteinntekter
5 Andre overføringer/tilskudd fra staten
6 Overføringer og tilskudd fra andre
7 Brukerbetalinger
8 Salgs- og leieinntekter
9 Sum driftsinntekter

1 399 152 345 1 434 291 000
2 446 438 806 2 330 908 000
0
0
0
0
93 303 679
74 549 500
677 406 425 423 665 853
259 323 252 261 333 858
524 674 422 501 424 731
5 400 298 928 5 026 172 942

1 320 081 000 1 473 642 665
2 271 278 000 2 090 649 637
0
0
0
0
62 216 000
121 058 861
320 956 666
528 081 469
255 000 810
233 203 000
531 373 379
489 011 948
4 760 905 855 4 935 647 579

Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter
16
11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tjenester
17
13 Overføringer og tilskudd til andre
14 Avskrivninger
2, 4
15 Sum driftsutgifter

2 712 198 885 2 568 651 291
726 223 410 740 098 404
1 146 150 822 1 226 853 314
300 285 649 234 981 092
347 358 725 347 359 000
5 232 217 491 5 117 943 101

2 496 273 841 2 562 272 986
728 776 640
673 874 864
1 036 075 983 1 130 739 600
182 151 285
231 656 516
0
317 971 156
4 443 277 749 4 916 515 122

16 Brutto driftsresultat
Finansinntekter
17 Renteinntekter
18 Utbytter
19 Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
20 Renteutgifter
21 Avdrag på lån
22 Netto finansutgifter

10

23 Motpost avskrivninger
24 Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering
26 Netto avs./bruk bundne dr.fond 13,14
27 Netto avs./bruk av disp.fond
13
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk
28 Dekning av tidligere års merforbruk
29 Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat

168 081 437

-91 770 159

317 628 106

19 132 457

31 009 530
25 246

22 325 000
22 000

28 875 000
22 000

30 474 567
14 613

0
111 159 321
217 864 496
-297 989 041

0
120 000 000
229 349 000
-327 002 000

0
161 574 000
197 775 000
-330 452 000

0
121 217 669
202 079 476
-292 807 965

347 358 725
217 451 122

347 359 000
-71 413 159

0
-12 823 894

317 971 156
44 295 649

-52 794 686
-516 706
-164 139 730
0
0

-51 494 000
67 247 159
55 660 000
0
0

-10 600 000
9 757 894
13 666 000
0
0

-13 426 804
-16 812 514
-63 812 253
49 755 922
0

-217 451 122

71 413 159

12 823 894

-44 295 649

0

0

0

0

30 Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)
3
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BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

1 Rammetilskudd
2 Inntekts- og formueskatt
3 Eiendomsskatt
4 Andre generelle driftsinntekter
5 Sum generelle driftsinntekter
6 Sum bevilgninger drift, netto
7 Avskrivninger
8 Sum netto driftsutgifter

Note

2, 4

9 Brutto driftsresultat
10 Renteinntekter
11 Utbytter
12 Gevinster/tap på finansielle
omløpsmidler
13 Renteutgifter
14 Avdrag på lån
15 Netto finansutgifter
16 Motpost avskrivninger
17 Netto driftsresultat

10

Regnskap
2021
1 399 152 345
2 446 438 806
0
80 385 884
3 925 977 035

Reg. budsjett
2021
1 434 291 000
2 330 908 000
0
67 396 000
3 832 595 000

Oppr.budsjett
Regnskap
2021
2020
1 320 081 000 1 473 642 665
2 271 278 000 2 090 649 637
0
0
58 396 000
92 846 988
3 649 755 000 3 657 139 290

3 410 536 872 3 577 006 159 3 332 126 894 3 320 035 676
347 358 725 347 359 000
0 317 971 156
3 757 895 597 3 924 365 159 3 332 126 894 3 638 006 832
168 081 437

-91 770 159

317 628 106

19 132 458

31 009 530
25 246

22 325 000
22 000

28 875 000
22 000

30 474 567
14 613

0
111 159 321
217 864 496
-297 989 041

0
120 000 000
229 349 000
-327 002 000

0
161 574 000
197 775 000
-330 452 000

0
121 217 669
202 079 476
-292 807 965

347 358 725
217 451 122

347 359 000
-71 413 159

0
-12 823 894

317 971 156
44 295 649

-51 494 000

-10 600 000

-13 426 804

67 247 159

9 757 894

-16 812 514

55 660 000

13 666 000

-14 056 331

0

0

0

71 413 159

12 823 894

-44 295 649

0

0

0

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering
-52 794 686
19 Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond
13,14
-516 706
20 Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
13
-164 139 730
21 Dekning av tidligere års
merforbruk
0
22 Sum disponeringer eller dekning
av netto driftsresultat
-217 451 122
23 Fremført til inndekning i senere
år (merforbruk)

0
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BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT – PER TJENESTEOMRÅDE
Spesifikasjon av linje 6 «Sum bevilgninger drift, netto» fra Bevilgningsoversikt – drift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fellesfunksjoner
Finans og fellesutgifter
Barnehage
Barnevern
Bolig
Helse
Kultur
Næring
Plan
Pleie og omsorg
Samferdsel
Vann, avløp og renovasjon
Skole
Sosial

Regnskap
2021
236 128 028
-88 117 653
611 298 931
128 776 629
-45 506 200
251 167 078
144 574 590
-12 694 805
41 197 900
1 202 384 688
33 894 623
-105 405 369
839 094 598
173 743 834
3 410 536 872

Reg. budsjett
2021
253 318 814
128 178 383
604 183 669
124 975 865
-51 560 756
236 730 421
145 911 803
-14 650 325
40 915 086
1 115 425 625
33 430 612
-73 425 397
852 414 387
181 157 972
3 577 006 159

5

Oppr.budsjett
2021
237 299 702
172 248 113
565 743 104
120 009 665
-69 801 440
192 729 898
113 636 992
-10 279 991
35 837 660
1 053 672 255
30 616 602
-72 082 751
798 202 968
164 294 117
3 332 126 894

Regnskap
2020
258 793 366
40 829 038
546 542 505
130 103 640
-35 095 149
201 772 198
135 642 250
-16 443 983
36 126 222
1 091 692 496
37 466 391
-87 040 153
801 758 205
177 888 650
3 320 035 676
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BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING
Note
1 Investeringer i varige driftsmidler
2 Tilskudd til andres investeringer
3 Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper
4 Utlån av egne midler
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter
7 Kompensasjon for merverdiavgift
8 Tilskudd fra andre
9 Salg av varige driftsmidler
10 Salg av finansielle anleggsmidler
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne
midler
13 Bruk av lån
14 Sum investeringsinntekter
15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett
2021
2021
2021

Regnskap
2020

19

682 870 429
3 264 256

940 835 738 1 037 660 200
0
0

962 751 685
1 088 805

5

9 229 240
0
99 183 280
794 547 205

10 600 000
10 600 000
0
0
0
0
951 435 738 1 048 260 200

10 541 306
0
0
974 381 796

130 412 332
146 625 000
94 500 000
0
0

158 987 040
0
56 500 000
0
0

133 735 933
79 656 074
23 112 985
0
0

0
501 315 790
683 838 440

0
0
569 298 406 822 173 160
940 835 738 1 037 660 200

0
718 309 000
954 813 992

246 506 039
246 506 039
37 428 075
80 609 545
-43 181 470

190 000 000
190 000 000
41 309 000
41 309 000
0

190 000 000
190 000 000
41 309 000
41 309 000
0

164 935 906
164 935 906
33 859 159
105 329 716
-71 470 557

52 794 686

10 600 000

10 600 000

13 426 804

10

4
15

6
6
2

20 Overføring fra drift

99 578 871
31 894 275
51 049 504
0
0

21 Netto avsetninger til eller bruk av
bundne investeringsfond

13

55 626 609

0

0 -106 223 557

22 Netto avsetninger til eller bruk av
ubundet investeringsfond

13

0

0

0

0

-40 894 000

0

0

0

67 527 295

10 600 000

10 600 000

-92 796 753

0

0

0

40 894 000

23 Dekning av tidligere års udekket
beløp
24 Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere
år(udekket beløp)
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BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING – PER EIENDEL
Spesifikasjon av linje 1 - Investeringer i varige driftsmidler og linje 2 - Tilskudd til andres investeringer
fra Bevilgningsoversikt investering

10001 Sofiemyr, plassbygd skole
10003
10004
10011
10015
10017
10022

Kolbotn barneskole,
utvidelse og rehabilitering
Kolbotn barneskole, inventar
Ski vest, ny ungdomsskole
Greverudlia, ny barnehage.
Kolbotn omsorgsboliger
Vardåsen, bolig rusavhengige

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett
2021
2021
2021
14 903 338
19 661 263
0

Regnskap
2020
5 338 737

153 607 760
17 538 261
3 626 188
38 381
1 669 594
7 040 833

187 153 236
19 204 439
4 585 990
44 196
1 350 000
7 015 356

163 500 000
33 000 000
20 000 000
0
0
3 000 000

261 346 764
795 561
1 714 010
580 804
22 899 656
36 745 644

11 631 031
549 187

19 571 942
676 607

4 500 000
0

39 678 058
11 423 393

7 196 046

9 859 777

3 000 000

68 565 222

Kommunale boliger,
10044 kjøp, salg og oppgradering

36 933 487

29 257 385

20 000 000

4 799 916

10048
10054
10055
10060
10061
10062
10064

0
4 950 481
818 431
5 891 829
3 379 597
0
17 793 964

0
4 801 100
23 250 000
6 734 841
7 500 000
0
17 313 000

0
7 900 000
13 750 000
6 875 000
24 000 000
0
18 813 000

679 500
6 321 030
0
5 454 109
26 120 703
3 461 032
14 373 306

0
0

0
0

375 000
0

3 124 290
190 150

747 136
895 795

3 149 626
10 875 000

3 200 000
26 875 000

412 374
1 996 796

10069 Tiltak, nytt vann- og avløpsnett
10070 Tiltak, oppgr. vann- og avløpsnett

77 461 270
22 762 845

150 924 337
40 332 545

159 000 000
6 000 000

126 887 660
56 282 455

10071 Vann og avløp, driftsovervåking
10073 Ski-Haugbro, overføringsledning

0
24 220 148

5 000 000
54 177 306

2 000 000
45 000 000

0
60 822 694

0
2 817 352
3 180 674

0
3 264 715
2 506 788

18 000 000
500 000
2 600 000

0
12 735 285
2 898 213

0

0

0

-7 843

7 894 493

6 762 215

5 625 000

7 012 785

Bregnefaret,
10023 bolig utviklingshemmede
10024 Mork, institusjon psykiske lidelser
10029 Ski, ny turnhall

Kolben, Newtonrom med inventar
Oppgradering/sikring - uteområder
Kolbotn sentrum, infrastruktur
Vei, biler, maskiner og utstyr
Digitalisering, plattform
ERP system
Digitalisering, skole og barnehage

Innsynsløsning,
10065 bygge- og delesaksarkiv
10066 Sak, arkiv, depot
10067 Kartløsninger
10068 Digitalisering, velferdsteknologi

10074 Ski-Haugbro, P85
10075 Vannverket, oppgradering
10077 VA, biler, maskiner og utstyr
10090 Behovsplan, idrettsbygg
10091 Tiltak, fritidsaktiviteter
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Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

Regnskap

2021
352 287

2021
398 133

2021
500 000

2020
601 867

83 762 472
16 776 212

127 365 773
15 065 619

160 398 800
21 325 000

100 831 027
26 634 377

10095 Tiltak, gang- og sykkelveier
10096 Ski sentrum, infrastruktur (P50)

4 529 296
9 968 057

17 906 185
11 101 862

19 125 000
121 646 000

4 488 815
3 969 138

10097 Tømtebanen, kunstgress
10098 Tiltak, tros- og livssynssamfunn

4 109 483
0

7 591 185
0

13 250 000
1 925 000

408 815
0

10099 Oppegård rådhus, rehabilitering
10100 Tiltak, el, brann og energi

52 681 846
19 208 595

67 560 550
21 533 781

68 750 000
16 152 400

1 189 450
5 618 619

10101 MVA avtale Myrvold-Ekornrud

6 407 705

0

0

13 657 254

10103 Hebekk skole, 98-bygg inkl. inventar
10104 Møllerenga, renovering

38 828
5 981 024

34 044
10 606 027

0
5 500 000

465 956
693 973

10092 Tiltak, kulturbygg
10093 Tiltak, kommunale bygg
10094 Tiltak, vei og park

10105
10106
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115

Klargjøring tomter, barnehager
Minnested Jan Baalsrud plass
Skolekvartalet, detaljregulering
Ski barneskole, paviljong
Ski barneskole, uteområder
Finstad barneskole, uteområder
Etterarbeider
Tilskuddsmidler fra Staten 2020 EoB
Kolbotn omsorgsboliger, inventar
Tilskuddsmidler fra Staten 2020 VoP

0
74 200
12 300
7 746 909
1 447 652
2 006 512
0
12 564 508
1 846 129
696 194

613 445
-265 375
690 150
7 015 373
1 875 000
1 633 215
99 376
0
1 488 857
0

575 000
0
750 000
0
1 875 000
1 875 000
0
0
5 875 000
0

511 555
594 314
59 850
2 984 627
0
241 785
400 624
114 653
585 713
600 563

10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122

Tilskuddsmidler fra Staten 2020,
Ski sykehus
Mulighetsstudie
Hebekk omsorgsboliger, regulering
Digitalisering, bygg og infrastruktur
Digitalisering, samskaping/innb.tjen.
Digitalisering, fellessystemer
Kulturskolen, piano og flygel

7 000 825
313 758
0
1 577 094
0
95 829
0

0
500 000
202 056
3 125 000
875 000
2 848 818
0

0
500 000
875 000
3 125 000
2 375 000
3 750 000
0

2 355 095
7 658 497
672 944
0
0
0
1 265 018

10123 Tilfluktsrom, tilsk.midler fra fond

7 595 402

0

0

0

10124 Vevelstad-Kongslia, avløpstunnel

165 309

0

0

0

5 584 824

4 000 000

0

0

265 705

2 000 000

0

0

4 020 204
1 757 405

0
0

0
0

2 826 254
1 757 405

940 835 738 1 037 660 200

963 840 492

10126 Langhus badet
Langhus idrettspark, utredning
10127 tomteareal
10921 Kjøp og salg av aksjer og eiendeler
10929 Momsavtaler
Sum

686 134 685
8

Nordre Follo kommune 2021

BALANSE
Note
EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Utlån
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler

0
4

5
6
11

B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler
1. Aksjer og andeler
2. Obligasjoner
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
Sum eiendeler

1
7

11

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
3. Merforbruk i driftsregnskapet
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital
1. Kapitalkonto
2. Prinsippendringer - arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer - arbeidskapitalen investering
9

13
13,14,18

13
14

2
3
3

Regnskap
2021

Regnskap
2020

16 450 534 676
9 849 028 194
9 537 157 617
311 870 577
1 312 170 969
159 302 149
0
1 152 868 820
0
5 289 335 513

15 932 996 128
9 600 546 924
9 270 695 665
329 851 259
1 138 000 782
150 632 909
0
987 367 873
0
5 194 448 421

2 113 111 140
1 422 272 319
0
0
0
0
0
690 838 821
236 177 265
51 722 169
402 939 387
18 563 645 816

1 591 968 882
916 501 192
0
0
0
0
0
675 467 691
274 374 637
15 287
401 077 767
17 524 965 010

5 082 941 468
850 341 914
710 777 276
139 564 638
0
0
71 021 664
9 784 071
61 237 593
0
4 161 577 891
4 170 759 467
0
-9 181 576

4 733 479 734
685 685 478
546 637 546
139 047 932
0
0
85 754 273
9 784 071
116 864 202
-40 894 000
3 962 039 983
3 971 221 559
0
-9 181 576
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Note
D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til kredittinstitusjoner
2. Obligasjonslån
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse

9

11

E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
1. Leverandørgjeld
2. Likviditetslån
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld

1

11

F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakonti

2
14
2, 14

10

Regnskap
2021

Regnskap
2020

12 745 702 553
7 687 626 376
7 687 626 376
0
0
5 058 076 177

12 185 523 742
7 052 102 227
7 052 102 227
0
0
5 133 421 515

735 001 795
735 001 795
122 809 347
0
0
612 192 447
0
18 563 645 816

605 961 534
605 961 534
70 370 330
0
0
535 010 473
580 731
17 524 965 010

0
-465 927 344
-14 099 864
-480 027 208

0
-223 749 174
-17 438 938
-241 188 112
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BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER
Driftsregnskapet
- 217 451 122

Netto driftsresultat
Avsetninger til bundne driftsfond

82 326 481

Bruk av bundne driftsfond

- 81 809 776

Overføring til investering ihht. årsbudsjettet/fullmakter

52 794 686

Avsetninger til disposisjonsfond ihht. budsjettet/fullmakter

15 144 114

Bruk av disposisjonsfond ihht. årsbudsjettet/fullmakter
Budsjettdisposisjoner

- 59 668 000
8 787 505

8 787 505

Årets budsjettavvik før strykninger

- 208 663 617

Strykning av bruk av disposisjonsfond

- 59 668 000

Mindreforbruk - avsettes til disposisjonsfond

- 148 995 617

Bruk av disposisjonsfond som er vedtatt i driftsbudsjettet eller som har hjemmel i delegert myndighet
skal ikke gjennomføres hvis gjennomføring av disposisjonene medfører at driftsregnskapet avsluttes
med et mindreforbruk på bunnlinjen. Regnskapet for Nordre Follo kommune viser et (foreløpig)
mindreforbruk på kr. 208 663 617 etter at årsavslutningsdisposisjonene er gjennomført.
Mindreforbruket er redusert ned til 148 995 617 ved å stryke bruk av disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet
568 843 085

Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån
Avsetninger til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Budsjettert bruk av lån
Overføring fra drift ihh. til årsbudsjettet/fullmakter
Dekning av tidligere års udekket beløp
Budsjettdisposisjoner

39 525 024
- 95 151 633
- 569 298 406
- 52 794 686
40 894 000
- 636 825 701

Årets budsjettavvik før strykninger)
Strykning av bruk av lån

- 636 825 701
- 67 982 616
67 982 616

Fremført til inndekning i senere år

-

Bruk av lån som er vedtatt i investeringsbudsjettet eller som har hjemmel i delegert myndighet skal
ikke gjennomføres hvis det medfører at investeringsregnskapet avsluttes med et mindreforbruk på
bunnlinjen. Regnskapet for Nordre Follo kommune viser et (foreløpig) mindreforbruk på kr. 67 982
616 etter at årsavslutningsdisposisjonene er gjennomført. Mindreforbruket er redusert ned til 0 ved å
stryke bruk av lån.
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NOTE 0
REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING
REGNSKAPSPRINSIPPER
Nordre Follo kommune sitt regnskap er utarbeidet og avsluttet i henhold til bestemmelsene i
kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Kommuneregnskapet er finansielt orientert. Det vil si at regnskapet skal vise alle økonomiske midler
som er tilgjengelige i løpet av året og bruken av disse. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som
vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
Regnskapsføring av tilgang og bruk bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme.
Hovedregel er at alle inntekter og utgifter bokføres når de er kjent etter anordningsprinsippet,
uavhengig av om de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes.
Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet. Det betyr at
det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende
inntekter.
For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den
delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost og forvaltes i henhold til kommunens
finansreglement. Variabel lønn for desember utgiftsføres i januar året etter. Variabel lønn for
desember periodiseres ikke etter anordningsprinsippet, da det gjentar seg med relativt like størrelser
hvert år, slik at regnskapsresultatet det enkelte år i liten grad blir påvirket.

VURDERINGSREGLER
Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er
omløpsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter
året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsprinsippet er i tråd
med §8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes
ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven.
Pensjonskostnader som i henhold til regnskapsforskriftens §13 er belastet driftsregnskapet er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad (premieavviket), inntekts- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 år. For avvik oppstått før 2014 er
tilbakeføringsperioden 10 år og for avvik oppstått før 2011, er tilbakeføringsperioden 15 år.
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ORGANISERING
Administrativt vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven §20-4 hvor Nordre Follo kommune er
vertskommune:
Follo medisinske senter
Interkommunal virksomhet organisert etter tidligere Kommunelovens §27/§28 hvor Nordre Follo
kommune er vertskommune:
Follo Barnevernvakt
Follo Barne- og ungdomsskole
Kommunens deltar i følgende interkommunale selskaper IKS:
Follo Ren IKS
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Follo Brannvesen IKS
Nordre Follo Renseanlegg IKS
Arkiv Øst IKS
Andre samarbeidstiltak:
Nordre Follo kommune deltar i og er vertskommune for Follorådet IPR og Kompetansehjulet i Follo
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NOTE 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
31.12.2021

31.12.2020

Endring

2 113 111
735 002
1 378 109

1 591 969
605 962
986 007

392 102

Balanseregnskapet:
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Endring arbeidskapital i balanse
Drifts- og investeringsregnskapet:
Anskaffelse av midler:
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

5 400 298
182 523
859 466

Anvendelse av midler:
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

4 884 858
686 135
721 370

6 442 287

6 292 363

Anskaffelse - anvendelse av midler

149 924

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+)
Endring arbeidskapital i drifts- og inv.regnskap

-242 178
-392 102

Differanse

0

Alle tall er i 1 000
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NOTE 2 KAPITALKONTO
BALANSEN
Anleggsmidler
Langsiktig gjeld
Endring ubrukte lånemidler
(økning +/reduksjon-)
Endring i regnskapsprinsipp som
påvirker anleggsmidler
Endring i regnskapsprinsipp som
påvirker langsiktig gjeld

31.12.2021
16 450 535
12 745 703

31.12.2020
15 932 996
12 185 524

Endring
517 539
560 179

465 927

223 749

242 178
0
0

Netto

4 170 759

3 971 221

199 538

Alle tall er i 1 000

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto
01.01.2021 Balanse
Debetposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg
Nedskrivninger fast eiendom
Avskriving av fast eiendom/anlegg

01.01.2021 Balanse
Kreditposteringer i året:
2 989 Aktivering av fast eiendom/anlegg
78 700 Oppskriving av fast eiendom
260 110

Salg av utstyr, maskiner og
transportmidler

Aktivering av utstyr, maskiner og
2 970 transportmidler

Nedskrivning av utstyr, maskiner
og transportmidler

Estimatavvik pensjonsforpliktelse
31.12.2020 Balanse
Avstemming
Differanse

627 979

52 519

Oppskriving av utstyr, maskiner og
transportmidler

Avskrivninger av utstyr, maskiner
og transportmidler
Salg av aksjer og andeler
Nedskrivning av aksjer og andeler
Avdrag på formidlings/startlån
Avdrag på sosiale lån
Avdrag på utlånte egne midler
Avdrag på næringsutlån
Avskrivning sosiale utlån
Avskrevet andre utlån
Bruk av midler fra eksterne lån
Urealisert kurstap utenlandslån
UB Pensjonsforpliktelse (netto)
Aga netto
pensjonsmidler/forpliktelse

3 971 221

87 248 Kjøp av aksjer og andeler
Oppskrivning av aksjer og andeler
560 Utlån formidlings/startlån
80 609 Utlån sosiale lån
375 Utlån egne midler
Utlån næring
Oppskriving utlån
133 Avdrag på eksterne lån
Urealisert kursgevinst utenl. lån
747 822 UB Pensjonsmidler (netto)
Estimatavvik pensjonsmidler
-

75 345 Reversert nedskriving fast eiendom
Aga netto
pensjonsmidler/forpliktelse
Reversert nedskriving av utstyr,
maskiner og transportmidler
4 170 759 31.12.2020 Balanse
4 170 759
Alle tall er i 1 000
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9 229
246 506
113

354 476
73 850

21 037
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NOTE 3 VESENTLIGE ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp
spesifisert på egne kontoer under egenkapital for endring av regnskapsprinsipper. Dette gjelder
endringer fra tidligere år som før var regnskapsført mot likviditetsreserven.
År
1992
1995
2001
2001
2007

Utbetalte feriepenger
Påløpte renter
Varebeholdning
Kompensasjon for mva.
Tilskudd til ressurskrevende brukere
Sum bokført mot endring av
regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital i drift
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital i investering

Utgift
40 721 174
2 026 850
514 236
0
0

0
0
0
6 206 683
27 874 000

43 262 260

34 080 683

Utgift
9 181 577
0

Inntekt

Sum

Inntekt

0
0

9 181 577

0

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER
Tekst

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

Bokført verdi per 1.1
Tilgang
Avgang
Avskrivninger
Nedskrivninger
Rev. nedskrivninger

170 328
21 417
1 306
44 625

159 523
31 102
1 664
22 905

250 563
85 972

5 970 600
420 314
2 537
193 342
77 790

2 586 247
116 780

Bokført verdi 31.12

145 815

6 117 244

2 636 259

166 056

19 719

316 816

910

Sum
9 600 547
680 499
5 959
347 359
78 700

466 839

9 849 028

Tomter
463 286
4 913
451

66 768

Alle tall er i 1 000

Enkelte varige driftsmidler er vurdert til å ha avvikende levetid i forhold til forskriften. Ett eksempel er
kunstgressbaner som er en del av idrettsanlegg under gruppen med 40 års levetid, men som avskrives
over 10 år.

Årets nedskrivinger som følger av justert inngående merverdiavgift
Ved overtakelse av anlegg fra utbygger aktiveres anlegg med brutto beløp (inkludert mva). Ormerud
infrastruktur ble overtatt i 2018 og Greveud torg infrastruktur i 2019. Justering av inngående
merverdiavgift inntektsføres i investeringsregnskapet det året justering skjer og anleggene nedskrives
med samme beløp. I 2021 var beløpet kr 381 805.
16
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Vesentlige nedskrivninger i 2021
Flere forprosjekter som ble startet opp i tidligere Ski og Oppegård kommune før
sammenslåingsprosessen har blitt stoppet i den nye kommunen og er nå nedskrevet. I tillegg er en
bolig i Kråkstadveien 16 nedskrevet som følge av brann.
Prosjekt
Kolbotn Svømmehall
Langhus svømmehall
Fram ungdomsskole
Fram idrettshall
Kråkstadveien 16

Beløp
10 033 854
19 904 381
23 706 876
23 547 684
909 650

Spesifikasjon av vesentlige finansielle leieavtaler
Nordre Follo kommune har ingen finansielle leasingavtaler.
Alle kommunen sine leasingavtaler er vurdert til å være operasjonelle. Kommunen leaser blant annet
ulike biler, busser, lastebiler samt diverse utstyr. Dette er hovedsakelig knyttet til bruk innenfor helse/
omsorgstjenesten og eiendom/drift. Leasingavtalene inngås på fra fire til syv år og utløpsdato
avhenger av tidspunkt for inngått leasingavtale.

NOTE 5 AKSJER OG ANDELER
Selskapets navn
Aksjer
OK Industriservice AS
Empo AS
Follo Futura Holding AS
Storebrand ASA
Andeler
Biblioteksentralen A/L
Follo Ren IKS
Arkiv Øst IKS*
KLP egenkapitalinnskudd
Lyngåsen borettslag (8 leiligheter)
Viken Skog BA
Westgården AS

Eierandel i
selskapet

100 %
100 %
41 %
2707 aksjer

Markedsverdi

239

Balanseført
verdi 2021

100
100
3 039
102
10
599
0
133 109
124
120
22 000

9,5%

Sum

159 302

Alle tall er i 1 000

*Avtale om eierandeler i Arkiv Øst IKS ble inngått fra 1.1.2022. Det er ikke innskuddskapital i selskapet.
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NOTE 6 UTLÅN

Låntaker
Westgården AS
Formidlingslån (Startlån)
Sosiallån

Finansiert med
egne midler

Utlån

Finansiert
med lån

Vesentlig
tap

5 200
1 146 654
1 015

5 200
1 015

1 146 654
-

-

1 152 869

6 215

1 146 654

-

-

Alle tall er i 1 000

Nordre follo kommune har et fond som kan anvendes til å dekke eventuelle tap på Formidlingslån fra
Husbanken.

NOTE 7 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Nordre Follo kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

NOTE 8 SIKRING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER
Nordre Follo kommune har ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser som krever sikring.

NOTE 9 LÅN
Långiver
Kommunalbanken AS
KLP
Husbanken, startlån
Husbanken,
investeringslån
Sum lån

Saldo
31.12.2021

Flytende
rente

Andel
Andel fast
flytende
rente 2021
rente 2021

Fast rente

5 854 650
667 250
1 165 285

2 575 109
175 508
1 057 845

3 279 541
491 742
107 439

44,0 %
26,3 %
90,8 %

56,0 %
73,7 %
9,2 %

442

442

0

100 %

0,0 %

7 687 626

3 808 905

3 878 722

49,5 %

50,5 %

Alle tall er i 1 000
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Nordre Follo kommune har foretatt to låneopptak til investeringer i 2021, og et eget låneopptak for
startlån. Investeringslånene lød på 300 og 500 millioner kr og ble tatt opp i august og november. Det
ble tatt opp 190 millioner kr i startlån. Av låneopptaket i 2021 utgjorde lån til finansiering av
selvkostområdet 134,8 millioner kr. Gjennomsnittlig løpetid for låneporteføljen er 32,4 år pr
31.12.2021.
Av kommunens låneportefølje er andel lån med flytende rente 49,5 % og 50,5 % for fastrentelån i
2021. Gjennomsnittlig rente er 0,92 % for lån med flytende rente og 2,29 % for lån med fastrente pr
31.12.2021. Gjennomsnittlig rentebindingstid totalt på låneporteføljen var 1,86 år. Gjennomsnittlig
rentebindingstid på lån med fast rente er 4,1 år.

NOTE 10 AVDRAG PÅ LÅN
Kommunen beregner minste tillatte avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler i henhold til
kommuneloven §14-18.
Minimumsavdraget beregnes slik:
Sum avskrivninger x

Sum rest lånegjeld pr 1.1.2021
Sum bokført verdi avskrivbare driftsmidler pr 1.1.2021

Verdien av tomter skal ikke være med i beregningsgrunnlaget i henhold til kommuneloven.

Beregning av årets minimumsavdrag.

2021

Årets avskrivninger

347 359

Total bokført verdi per 1.1

9 138 671

Total langsiktig gjeld, eksklusive startlån og ubrukt lånemidler per 1.1

5 716 457

Beregnet minimumsavdrag per år =>
Betalte avdrag 2021

217 281
217 864

Differanse mellom betalte avdrag og minimumsavdrag
Alle tall er i 1 000
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NOTE 11 PENSJON
Generelt om pensjonsordningen i kommunen
Nordre Follo kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
og Statens Pensjonskasse (SPK, lærere) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre, - ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon
og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med
folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra NAV.

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes ut fra andre forutsetninger enn pensjonspremie. 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.
Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere,
med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik
oppstått fra 2002 til 2010.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet
Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser
(utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, det vil i dette tilfelle si når den ansatte arbeider, og
ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører
kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, skulle ha
vært klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis,
slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.
Bestemmelsene innebærer at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G-regulering

KLP

SPK

3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

3,00 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

Nærmere om regnskapstallene
KLP
4 564 850 314
4 953 019 008
-388 168 694

Pensjonsforpliktelser pr 31.12
Pensjonsmidler pr 31.12
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser KLP og SPK
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SPK
493 225 863
307 738 445
185 487 418
-28 578 060
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Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto pensjonskostnad (eks. adm. kost.)
Forfalt pensjonspremie (eks. adm. kost.)
Årets premieavvik
Amortisering av tidligere års premieavvik
Administrasjonskostnader
Brutto pensjonsutgifter etter premieavvik og
amortisering
Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgifter

KLP
255 281 696
135 222 714
-164 959 199
225 545 211
305 472 111
-79 926 900
80 061 495
12 937 811

SPK
39 659 303
13 210 677
-8 294 629
44 575 351
45 912 333
-1 336 982
-938 148
1 404 640

318 544 517
-36 539 615
282 004 902

45 041 843
-9 432 326
35 609 517

KLP
351 514 257
79 926 900
-80 061 495
351 379 662
49 544 532
400 924 194

SPK
-508 967
1 336 983
938 148
1 766 164
249 029
2 015 193

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premeieavvik tidligere år (pr 01.01)
Årets premieavvik
Amortisering av tidligere års premieavvik
Akkumulert premieavvik pr 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl. AGA

Amortisert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift
Premieavvik KLP
Premieavvik (2002 - 2010), over 15 år
Premieavvik (2011 - 2013), over 10 år
Premieavvik (2014 og senere), over 7 år
Sum akkumulert premieavvik inkl. AGA

14 004 999
19 166 297
367 752 899
400 924 195

Premieavvik SPK
-1 004 415
-1 354 938
4 374 546
2 015 193

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan
bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men
bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
2021
Innestående på premiefond 01.01

219 309 308

Tilført premiefondet i løpet av året

353 948 390

Bruk av premiefondet i løpet av året

150 000 000

Innestående på premiefond 31.12

423 257 698
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NOTE 12 GARANTIANSVAR
Nordre Follo kommunes garantiansvar pr 31.12.2021

Garanti gitt til

2021

2020

Totalt
lånebeløp

Garantiansvar

Utløper

Husbanken
Vevelstadsaga Andelsbarnehage

1 296 750

1 496 250

1 296 750

100 %

2033

Hebekkskogen SA
Sofiemyråsen Andelsbarnehage
BA

4 414 868

4 816 466

4 414 868

100 %

2032

2 193 588

2 437 320

2 193 588

100 %

2030

Rikeåsen Andelsbarnehage BA

1 071 000

1 249 500

1 071 000

100 %

2027

EMPO AS

3 716 349

4 078 968

4 078 968

100 %

2031

EMPO AS

3 515 000

3 700 000

3 700 000

100 %

2040
2020

2 890 000

50 %

2023

0

50 %

2020

Kommunalbanken

Oppegård Kirkelige Fellesråd
Follo Ren IKS 20130538

0
1 445 000

2 163 165

Follo Ren IKS 20130539
KLP Kommunekreditt
Nordre Follo Renseanlegg

9 204 650

10 287 550

10 115 000

91 %

2030

Nordre Follo Renseanlegg

11 890 664

12 315 332

13 066 664

91 %

2049

Nordre Follo Renseanlegg

26 390 000

27 300 000

29 000 000

91 %

2050

1 840 000

2 208 000

4 000 000

46 %

2026

Stiftelsen LIV
Askim Sparebank
Ski I.L. Tennis

0

75 088

0

100 %

2030

Ski Golfklubb

1 434 146

1 639 024

1 434 146

100 %

2024

68 412 015

73 766 663

77 260 984

Sum garantiansvar
Alle tall i hele kroner

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.
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NOTE 13 FOND
Fond

Bokført verdi
01.01

Avsetning

Bokført verdi
31.12

Bruk

Disposisjonsfond*

546 638

164 140

0

710 777

Bundne driftsfond

139 048

81 936

81 420

139 565

9 784

-

-

9 784

116 864

39 525

95 152

61 238

Ubundet investeringsfond
Bundne investeringsfond

Alle tall er i 1 000 kroner

*Årets regnskapsmessige overskudd utgjør 148 995 617 kroner etter at bruk av disposisjonsfond på
59,7 millioner er strøket. I henhold til §4-3 i forskrift om årsregnskap dette avsatt til disposisjonsfond.
Dette er det som tidligere ble omtalt som årets mindreforbruk.

Spesifikasjon av bundne fond etter formål
Bokført
verdi 01.01
Bundne driftsfond
Fond interkommunalt samarbeid
Selvkostfond
Øremerke tilskudd
Gavefond
Skogfond
Nordre Follo fellesnemd
Tapsfond Startlån
Tilskudd etablering og tilpasning
Trafikksikkerhet
Øvrige bundne driftsfond
Sum
Bundne investeringsfond
Fond Ski Eiendominvest
Tilfluktsrom
Innløste startlån
Anleggsbidrag – diverse
Øremerket statstilskudd
Sum

Alle tall er i 1 000 kroner

Avsetning

Bruk

Bokført
verdi 31.12

24 900
29 952
56 090
2 454
1 027
6 061
5 044
9 827
626
3 066

6 289
26 714
48 149
146
15
0
0
325
0
298

12 106
5 058
56 090
103

139 048

81 936

81 420

139 565

2 900
6 335
74 507
20 073
13 050

0
1 260
18 505
19 482
278

0
7 595
74 507
0
13 050

2 900
0
18 505
39 555
278

116 864

39 525

95 152

61 238
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6 061
0
1 829
173

19 083
51 608
48 149
2 497
1 042
0
5 044
8 323
453
3 364
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NOTE 14 GEBYRFINANSIERTE SELVKOSTTJENESTER

Nordre Follo kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til "Forskrift om
beregning av selvkost". Etterkalkylen er utarbeidet i samarbeid med EnviDan AS og
beregningsmodellen Momentum Selvkost Kommune er anvendt.
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
Dersom tjenestene går med overskudd, skal dette avsettes på egne bundne selvkostfond. Et
overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en
femårsperiode. Tilsvarende fremføres underskudd, som et uttrykk for at gebyrene er lavere enn
selvkost. Dette kan gi grunnlag for økning av gebyrer. I selvkostregnskapet inngår regnskapsmessige
driftsinntekter, driftsutgifter (eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger), kalkulatoriske avskrivninger
og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrative utgifter). Den kalkulatoriske
rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restverdi og en kalkylerente. Som
kalkylerente benyttes 5-årig SWAP-rente med et tillegg på ½ prosentpoeng. I 2021 var denne lik
1,956%.

Selvkost kommunaltekniske tjenester

Finansiell dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)
Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert fond til fremføring
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12

Vann
106,2 %
110 001 211
103 534 143
6 467 068
4 662 232
0
1 832 244
0
0
-1 832 244
4 662 232
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Avløp
Slamtømming Renovasjon Feiing
118 %
82,2 %
98,4 %
92,6 %
139 181 640
3 020 908 61 013 302 4 324 622
117 950 240
3 676 273 61 992 336 4 672 000
21 231 400
-655 365
-979 034 -347 378
21 685 353
0
0
12 592 508
0
34 277 861

0
0
0
-681 146
0
-990 377
-1 671 523

0
0
-873 591 -327 970
0
0
0
0
5 880 242 1 165 907
0
0
5 006 650
837 936
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Selvkost arealtjenester

Finansiell dekningsgrad i %
Gebyrinntekter
Beregnet selvkost (kostnader)
Selvkostresultat (over-/underskudd)

Private
planforslag
65,9 %
2 350 920
3 567 644
-1 216 724

Bygge- og
delesak
87,2 %
24 467 806
28 054 830
-3 587 024

Oppmåling
73,6 %
1 474 832
2 004 212
-529 380

UtslippsEiersek- tillatelser
sjonering & kontroll
131,5 %
175,3 %
1 515 035 1 048 062
1 152 480
597 938
362 555
450 124

0
0
0
0
0
0
0

0
-3 328 733
0
0
9 886 103
0
6 457 370

0
-427 719
0
0
427 719
0
0

366 101
0
0
0
0
427 132
0
0
0
0
0 -1 400 513
366 101 -973 380

Avsetning til selvkostfond
Bruk av selvkostfond
Dekning av fremført underskudd
Fremføring av årets underskudd
Akkumulert fond til fremføring
Akkumulert underskudd til fremføring
Bokført verdi 31.12

NOTE 15 SALG AV AKSJER
Nordre Follo kommune har ikke solgt aksjer i 2021.

NOTE 16 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Brutto lønn

Pensjon

1 282 051
132 917
987 997

175 069
19 007
143 284

Kommunedirektør fra februar
Kommunedirektør januar
Ordfører

NOTE 17 GODTGJØRELSE TIL REVISOR
Godtgjørelse til revisor
Regnskapsrevisjon - Deloitte AS
Forvaltningsrevisjon - Deloitte AS
Øvrig bistand - Deloitte AS
Øvrig bistand - Deloitte Advokater
Sum

2021

2020

627 990
712 157
143 436
15 625

545 908
254 688
47 739
77 750

1 499 208

926 084

Det ble i 2021 gjennomført to forvaltningsrevisjoner som hadde «Budsjettoppfølging og
økonomistyring» og «VAR og selvkost» som tema.
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NOTE 18 INTERKOMMUNALE SAMARBEID, §20-4 OG §27/§28
VIRKSOMHETER
Interkommunalt tiltak
Overføring fra Nordre Follo kommune
Overføring fra Vestby kommune
Overføring fra Ås kommune
Overføring fra Frogn kommune
Overføring fra Enebakk kommune
Overføring fra Nesodden kommune
Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
Bruk av fond
Avsatt til fond
Tilbakeført deltakerkommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd
Bundne driftsfond saldo pr 31.12.21

Interkommunalt tiltak
Overføring fra Nordre Follo kommune
Overføring fra Vestby kommune
Overføring fra Ås kommune
Overføring fra Frogn kommune
Overføring fra Enebakk kommune
Overføring fra Nesodden kommune
Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
Bruk av fond
Avsatt til fond
Tilbakeført deltakerkommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd
Bundne driftsfond saldo pr 31.12.20

Follo barne- og
ungdomsskole
tidl. KL §28-1b

SFO Follo barneog ungdomsskole Follo medisinske
senter KL §20-4
tidl. KL §28-1b

13 841 112
2 982 826
4 347 245
3 363 166
3 837 053
3 734 107
32 105 509
2 663 463
35 540 150
-771 178
7 068 500
6 297 322
0
0
0
16 797 189
Follo
barnevernsvakt
tidl. KL §27

3 395 220
559 249
376 827
385 623
737 051
1 023 108
6 477 078
890 247
7 548 225
-180 901

45 628 985
0
16 914 832
13 547 303
5 092 709
7 075 250
88 259 079
17 652 672
105 911 751
0

180 901
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Follorådet

3 100 000
797 000
1 088 000
524 000
724 000
1 142 000
7 375 000
307 749
7 779 787
-97 038

296 748
90 144
100 368
79 488
55 296
97 920
719 964
229 496
1 858 487
-909 027

377 799
280 762
0
0
0
280 760

909 027
0
0
0
0
1 726 518
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NOTE 19 STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER

Eiendel navn

Total
Akkumulert
budsjett- regnskap
bevilgning tom 2020

Reg.
budsjett
2021

Regnskap Forbruk
2021
i%

Avvik

Sofiemyr, plassbygd skole

360 000

7 421

19 661

14 903

75,8 %

4 758

Kolbotn barneskole, utvidelse
og rehabilitering

532 000

271 323

187 153

153 608

82,1 %

33 545

Kolbotn barneskole, inventar

25 000

725

19 204

17 538

91,3 %

1 666

Bregnefaret, bolig for
utviklingshemmede **

66 616

39 434

19 572

11 631

59,4 %

7 941

Kommunale boliger, kjøp, salg
og oppgradering **

Løpende

115 965

29 257

36 933 126,2 %

-7 676

Digitalisering, skole og bhg.

Løpende

48 089

17 313

17 794 102,8 %

-481

Tiltak, nytt vann/avløpsnett
(VAR)

Løpende

298 937

150 924

76 761

50,9 %

74 163

Tiltak, oppgradering
vann/avløpsnett (VAR)

Løpende

915 022

40 333

22 763

56,4 %

17 570

207 177

54 177

24 220

44,7 %

29 957

83 762

65,8 %

43 603

Ski-Haugbro, overføringsledning (VAR)
Tiltak, kommunale bygg

Løpende

224 527

127 366

Tiltak, vei og park

Løpende

57 374

15 066

16 776 111,4 %

-1 711

1 092

67 561

52 682

78,0 %

14 879

10 921

21 534

19 209

89,2 %

2 325

Oppegård rådhus,
rehabilitering
Tiltak, el, brann og energi

Løpende

Alle tall er brutto beløp og i hele 1 000 kroner.

Budsjettbevilgning benevnt som "Løpende" innebærer at tiltaket gjennomføres som en del av
en større plan, uten at det nødvendigvis er en spesifisert ramme for den enkelte eiendel.
Alle Investeringer under selvkostområdet (VAR) vises med netto tall. Øvrige viser brutto tall.
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NOTE 20 ANDRE FORPLIKTELSER
Bålerud Drift og Utvikling AS krever erstatning i søksmål mot kommunen. Kravet er fremsatt som
erstatning etter «rettens skjønn», men anførsel om dekning av et økonomisk tap i størrelsesorden
2,67 mill.
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Forklaring på forskjeller mellom bevilgningsoversikt drift per tjenesteområde og tabeller i
tjenestekapitlene

Årsaken til forskjellen er at oppsett av forskriftsskjema er endret. Dette gjør at blant annet overføring til
investering og fond er flyttet «sentralt» og ikke som del av bevilgningsoversikten. Disse postene er ikke
flyttet i selve månedsrapporten, og man finner igjen differansene mellom sentrale kapittel og
bevilgningsoversikten. I tjenestekapittelet, i tabellene per tjenesteområde inngår netto fondsføringer for
tjenesteområdet. Overordnede/sentrale fondsføringer er omtalt i et eget avsnitt.
Tall i hele tusen
01 Fellesfunksjoner
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

02 Finans og fellesutgifter
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15700 Overføring til investeringsregnskapet
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

03 Barnehage
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

253 319
286 299
32 981

236 128
269 170
33 042

32 981
37 247
-4 266

33 031
50
37 248
-4 266

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

128 178
126 733
-1 445

-88 118
-79 226
8 892

-1 375
300
1 019
-2 694

9 447
7 626
10 300
1 019
-9 497

Rev.budsjett

5
60

5
65

Regnskap Sidetall

604 184
633 955
29 771

611 299
646 743
35 444

29 771
50
36 080
-6 359

35 443
5 723
36 079
-6 359

5
71

04 Barnevern
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

05 Bolig

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

124 976
125 582
606

128 777
129 481
705

606
826
-220

697
90
827
-220

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell

-51 561
-24 892
26 669

-45 506
-27 150
18 357

Forskjellen består av:
Konto
15000 Renteutgifter
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19000 Renteinntekter
19003 Renteinntekter fordringer
19500 Bruk av bundne driftsfond

26 669
13 000
27 924
-14 255
-

18 357
11 353
715
27 925
-19 346
-71
-2 219

06 Helse
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

07 Kultur
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell

Rev.budsjett

251 167
251 314
147

-2 853
1 535
-4 388

147
3 491
1 534
-4 878

145 912
161 728
15 816

5
80

Regnskap Sidetall

236 730
233 878
-2 853

Rev.budsjett

5
76

5
85

Regnskap Sidetall
144 575
167 020
22 445

5
89

Forskjellen består av:
Konto
15400 Avsetning disp.fond
15500 Avsetning til bundne fond
15700 Overføring til investeringsregnskapet
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

08 Næring
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19400 Bruk av ubundne fond
19500 Bruk av bundne driftsfond

09 Plan

15 816
25 903
-10 087

Rev.budsjett

22 447
2 275
2 772
1 601
25 902
-10 103

Regnskap Sidetall

-14 650
-8 879
5 772

-12 695
-6 627
6 068

5 771
7 312
-1 541

6 256
4 165
7 313
-3 680
-1 541

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell

40 915
37 523
-3 392

41 198
42 862
1 664

Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

-3 392
334
5 972
-9 698

1 664
3 932
5 971
-8 239

10 Pleie og omsorg
Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

11 Samferdsel

5
96

5
101

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

1 115 426
1 149 270
33 845

1 202 385
5
1 248 421 107, 108
46 036

33 845
44 088
-10 243

Rev.budsjett

46 042
13 084
44 086
-11 128

Regnskap Sidetall

Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell

33 431
60 914
27 483

33 895
61 378
27 484

Forskjellen består av:
Konto
15900 Avskrivninger

27 483
27 483

27 484
27 484

12 Vann, avløp og renovasjon

Rev.budsjett

Regnskap Sidetall

Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell

-73 425
-13 753
59 672

-105 405
-15 679
89 726

Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

59 672
491
64 184
-5 003

89 726
26 414
64 185
-874

13 Skole

Rev.budsjett
852 414
907 694
55 279

839 095
904 458
65 363

Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

55 299
67 376
-12 077

65 321
9 862
67 377
-11 918

Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell
Forskjellen består av:
Konto
15500 Avsetning til bundne fond
15900 Avskrivninger
19500 Bruk av bundne driftsfond

Rev.budsjett

5
118

Regnskap Sidetall

Årsregnskap, Bevilgningsoversikt Drift - Per tjenesteområde
Årsberetning, tjenestekapittel
Forskjell

14 Sosial

5
114

5
125

Regnskap Sidetall

181 158
179 741
-1 417

173 744
173 825
81

-1 417
1 155
410
-2 982

81
2 654
410
-2 982

5
132

