
Vedlegg til budsjettsaken 2019 

 

Obligatoriske oppstillinger og andre oversikter 

 

 1 Budsjettskjema 1a – frie inntekter 

 2 Budsjettskjema 1b – fordelt til drift 

 3 Budsjettskjema 2a – investeringsbudsjettet 

 4 Budsjettskjema 2b – investering fordelt på prosjekter 

 5 Økonomisk oversikt drift 

 6 Økonomisk oversikt investering 

 7 Bruk av og avsetning til fond 

 8 Langsiktig gjeld, utvikling i skatt og rammetilskudd, finansinntekter 

 9 KS’ prognosemodell 

Diverse innspill til budsjettet: 

10 Søknad fra landsskytterstevnet 

11 Innspill til budsjett fra Otra IL 

12 Søknad om driftstilskudd til ATROP Evje og Setesdal for 2019 

13 Soknerådets søknad om kommunal bevilgning for 2019 

14 Særutskrift – budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

15 Søknad om tilskudd til kirkens sos i Agder 

16 Søknad om støtte til stiftelsen Amathea 

17 Søknad om støtte Evje og Hornnes Motorsportsklubb 

18 Søknad om driftstilskudd 2019 ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter 

19 Tilskudd til senter mot seksuelle overgrep (SMSO) Budsjett år 2019. 

 

Gebyrer, brukerbetalinger, husleiesatser 

19 Gebyrregulativ for driftsområdet 

20 Gebyrregulativ forvaltning 

21 Betalingssatser helse/omsorg 

22 Betalingssatser sfo/leiepriser skoleområdet 

23 Betalingssatser i kulturskolen 

24 Leie av Furuly Flerbrukshall 

Andre vedlegg 

25 Kommunale gebyrer – budsjettnotat selvkost 



Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2019 Oppr. budsjett 2018 Regnskap 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekter og formue 1) -81 750 -80 800 -77 988

Ordinært rammetilskudd 1) -140 200 -132 900 -128 709

Eiendomsskatt -3 070 -3 460 -3 904

Andre direkte eller indirekte skatter 2) -1 696 -1 646 -1 701

Andre generelle statstilskudd 3) 0 0 0

Sum frie disponible inntekter -226 716 -218 806 -212 301

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte 4) -11 190 -10 789 -10 872

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 678 4 974 4 944

Tap finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 8 980 9 088 8 036

Netto finansinntekter/-utgifter 3 468 3 274 2 108

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Dekn. Tidl. Års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 536 3 902 12 105

Til bundne avsetninger 5) 801 746 826

Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk 0 0 -12 372

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 6) -1 100 -1 100 -878

Netto avsetninger 1 237 3 548 -319

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0 0 2 156

Til fordeling drift -222 011 -211 985 -208 356

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 222 011 211 985 203 374

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 -4 982

1) Dette er et anslag ut fra framlagt statsbudsjett i oktober. Vi har brukt prognosemodell fra ks.

2) Andre direkte og indirekte skatter består av naturressursskatt kr 950.000,- og konsesjonsavgift kr 746.000,-

3) Generelle statstilskudd er budsjettert på de enkelte enhetene, budsjettskjema 1b, og framgår derfor ikke her.

4) Renteinntekter og utbytte er budsjettert med (alle tall i hele 1000):

Utbytte 9 058

Ordinære renteinntekter 1 700

Forsinkelsesrente 30

Andre renteinntekter 10

Startlån 392

11 190

Av utbytte ugjør agder energi 9,038 mill

5) Avdragene er beregnet ut fra nedbetalingsplaner og skal være over minimumsavdrag.

6) Bruk av og avsetning til bundne fond gjelder konsesjonsavgiftsfond (kraftfond).

    Øvrig bruk av og avsetning til bundne fond er i budsjettskjema 1b.



Budsjettskjema 1B 

Driftsbudsjettet, fordelt på Resultatenhet

Tall i 1 kroner Oppr. budsjett 2019 Oppr. budsjett 2018 Regnskap 2017

Driftsutgifter pr. Resultatenhet

Politiske styrings og kontrollorganer 2 751 800 2 320 200 2 405 965

Sentraladministrasjonen 31 994 800 31 777 000 32 411 182

Leirskolen 0 0 0

Støttetiltak 0 734 900 19 611

Kultur 6 717 100 6 893 600 6 594 464

Hornnes skule 12 043 200 10 987 100 10 532 042

Evje Barneskule 19 596 100 18 301 500 18 506 692

Evje Ungdomsskule og voksenopplæring 18 575 900 16 363 600 15 278 026

Enhet for barnehage 18 981 400 19 566 800 18 725 587

Midt-Agder Barnevern og ppt 11 002 700 11 248 600 11 266 144

Helse- og familie 37 956 500 31 588 700 29 494 405

Pleie- og omsorg 42 660 700 41 406 400 39 860 260

Lokalmedisinske tjenester 1 534 165 1 568 600 1 100 895

Drift og forvaltning 29 869 235 29 819 200 28 714 358

Selvkost -401 700 -253 800 102 692

Finans -9 844 300 -8 910 800 -8 058 436

Reservert for lønn/pensjon -1 426 200 -1 427 000 -3 579 908

Sum fordelt 222 011 400 211 984 600 203 373 979



Vedlegg 2

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2019 Oppr. budsjett 2018 Regnskap 2017

INVESTERINGSBEHOV

Investeringer i annleggsmidler 42 587 25 548 52 299

Utlån og forskuttering 7 500 5 000 3 253

Avdrag på lån 1 286 1 101 850

Kjøp av aksjer og andeler 780 700

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsetninger 0 0 502

Årets finansieringsbehov 52 152 32 349 56 904

FINANSIERT SLIK:

Bruk av lånemidler -31 000 -21 000 -21 112

Inntekter fra salg av anleggsmidler -100 -50 -12

Tilskudd til investeringer -7 575 -2 475 -24 367

Merverdiavgiftskompensasjon -7 770 -4 360

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 115 -1 831 -1 115

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -47 560 -29 716 -46 605

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 -3 237

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -4 593 -2 633 -7 062

Sum finansiering -52 153 -32 349 -56 904

Udekket / Udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet:

Bruk av fritt disposisjonsfond 4 548

Bruk enhetsfond kultur 39

Totalt brukt disposisjonsfond 4 586

Bruk av budne investeringsfond 7



BUDSJETTSKJEMA 2B

Investeringsbudsjettet fordelt på Prosjekt

Alle tall i 1000 kroner

Oppr. budsjett 

2019

Oppr. budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Fra budsjettskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 42 587 25 548 52 299

Fordeling på Prosjekt
2000 Overtakelse av Stusslistugu 0 0 2 000

3000 Renovering uteområdet Evje-skolene 0 0 287

3002 Naturbarnehage Hornnes 0 0 422

3006 Møbler og utstyr voksnoppløringssenter 0 0 153

3007 Smartboard. 0 0 312

334 Ikt i skolen - satsning fra 2010 325 325 284

365 Flerbrukshall 0 0 7 034

375 Renovering spesialfløy ungdomsskolen 2 500 11 500 190

3750 Inventar rehabilitering spesialfløy/usk 263 0 0

379 Renovering Evje barneskole 31 650 0 0

4007 Oppgradering HD-format tv Eheim/Hheim 2016 0 0 134

4011 Evjeheimen diverse oppgradering 2017 0 0 980

4014 Dagaktivitetstibud ved Hornnesheimen 0 800 0

4015 Uteområde Evjeheimen 0 0 559

4020 Apparater Uteområde Evjeheimen 125 0 0

427 Ombygging Evjeheimen 2012 0 0 19 441

5000 Thulitten oppgradering 2017 0 0 1 667

5001 Oppgradering VA Tingberget 2017 0 0 475

5002 Digitalisering VA ledningsnett 0 0 287

5500 Kameraløsning Fennefoss renseanlegg 0 0 196

5501 Innløpsrister Fennesfoss renseanlegg 0 0 1 420

5502 VA-ledning Verksmoen 0 0 185

554 PLS-styring Fennefoss renseanlegg 0 0 313

584 Svarteveien VA 0 0 166

585 Sindremoen VA 0 0 802

599 ikke spes va i økonomiplanen 3 750 3 750 0

627 Vei ned i bukta - Furuly fritidspark 0 0 617

6500 Oppgradering kino 0 0 1 061

6502 Møbler Evje kino 2018 313 313 0

678 Friidrettsanlegg Hornnes 0 0 150

681 Friidrettsanlegg Hornnes tidtakerbu 0 0 140

682 Friidrettsanlegg Hornnes lager 0 0 106

686 Nye trampoliner 2018 150 150 0

687 Velikehold Idrettsbygg 1 359 0 0

7000 Fortau Verksvegen 0 2 210 222

761 Kalkdoserer 0 0 5 941

7610 Kalkdoserer: Engen 0 0 131

7611 Kalkdoserer: Skjerka 0 0 233

7617 Fortau Hornnes bsk 550 0 0

762 Miljøgate Evje sentrum 0 0 148

764 Areal utenfor banken 0 0 1 365

8000 Kjøp Evjevegen 17 - 2017 0 0 1 231

8500 Fornyelse maskinpark fra 19 1 250 0 0

8501 Buss med rullestolheis 200 0 0

902 Brannstasjonen: Garasje 0 6 500 2 813

980 Hornåsen byggfelt, utbyggingsavtale 153 0 153

Sum fordelt 42587 25548 51618



Budsjettvedlegg 3

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner

Oppr. budsjett 

2019

Oppr. budsjett 

2018

Regnskap 

2017

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -9 464 -9 231 -9 039

Andre salgs- og leigeinntekter -35 866 -35 237 -32 907

Overføringer med krav til motytelser -26 972 -23 712 -39 135

Rammetilskudd -140 200 -132 900 -128 709

Andre statlige overføringer -13 657 -15 438 -17 596

Andre overføringer -610 -435 -2 121

Skatt på inntekt og formue -81 750 -80 800 -77 988

Eiendomsskatt -3 070 -3 460 -3 904

Andre direkte og inndirekte skatter -1 696 -1 646 -1 701

Sum driftsinntekter -313 285 -302 859 -313 098

DRIFTSUTGIFTER

Lønsutgifter 166 403 159 224 163 023

Sosiale kostnader 37 148 35 649 36 307

Kjøp som inngår i kommunal prod. 41 380 39 993 44 143

Kjøp som erstattar egen prod. 41 257 37 857 41 700

Overføringer 23 328 25 478 20 752

Avskrivinger 14 500 11 339 0

Fordelte utgifter -366 -1 445 -1 588

Sum driftsutgifter 323 650 308 095 304 337

Brutto driftsresultat 10 365 5 236 -8 761

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -11 190 -10 789 -10 880

Gevinst Finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Mottatte avdrag på lån -60 -100 -99

Sum eksterne finansinntekter -11 250 -10 889 -10 979

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter, provisjon og andre finansutg. 5 678 4 974 4 968

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdragsutgifter 8 980 9 088 8 036

Utlån 60 100 51

Sum eksterne finansutgifter 14 718 14 162 13 055

Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 468 3 274 2 076

Motpost avskrivinger -14 500 -11 339 -11 802

Netto driftsresultat -667 -2 830 -18 486

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidlegere års regnskapsmessige mindre forb. 0 0 -12 372

Bruk av disposisjonsfond 0 -50 -258

Bruk av bundne fond -1 939 -1 927 -6 151

Sum bruk av avsetninger -1 939 -1 977 -18 781



AVSETNINGER

Overføring til investeringsregnskap 0 0 3 237

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0

Avsetning disposisjonsfond 1 536 3 902 14 300

Avsetning til bundne driftsfond 1 070 905 2 947

Sum avsetninger 2 606 4 807 20 484

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 -16 784



Budsjettvedlegg 4

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner

Oppr. budsjett 

2019

Oppr. budsjett 

2018

Regnskap 

2017

INNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom -100 -50 -12

Andre salgsinntekter 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -7 854 -4 360 -8 457

Statlige overføringer 0 0 -11 261

Andre overføringer -7 575 -2 475 -4 649

Renteinntekter, utbytte og eierruttak 0 0 0

Sum inntekter -15 529 -6 885 -24 378

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 45

Sosiale utgifter 0 0 12

Kjøp av varer/tjenester som inngår i komm. Egenprod. 34 737 21 188 43 109

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 0 0 0

Overføringer inkl. merverdiavgiftskompensasjon 7 849 4 360 8 452

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum utgifter 42 586 25 548 51 618

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdragsutgifter 1 286 1 101 850

Utlån 7 500 5 000 3 253

Kjøp av aksjer og andeler 780 700 681

Dekking av tidligere års udekket 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0

Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 502

Sum finansieringstransaksjoner 9 566 6 801 5 286

Finansieringsbehov 36 623 25 464 32 525

FINANSIERING

Bruk av lån -31 000 -21 000 -21 112

Mottatt avdrag på utlån -1 030 -1 831 -1 115

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Overføringer frå driftsregnskap 0 0 -3 237

Bruk av tidlegere års udisponert 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -4 586 -2 633 -1 965

Bruk av bunde driftsfond 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond -7 0 -5 097

Sum finansiering -36 623 -25 464 -32 525

Udekket / Udisponert 0 0 0



Bruk og avsetning til fond (alle tall i hele 1000) 2019

Disposisjonsfond

Bruk disp.fond investering -4 548

Bruk disp.fond investering (enhetsfond) -39  

Avsetning disp.fond drift 1 534

Netto avsetning til disp.fond -3 053

Bundne driftsfond:

Bruk:

Kraftfond -1 100

Selvkostfond vann -246

Selvkostfond avløp -233

Selvkostfond feiing -88

Selvkostfond slam -81

Selvkost renovasjon  

Bruk i investering -7

Diverse bundne fond (tilskuddsmidler) -192

Avsetning:

Selvkost renovasjon 65

Diverse bundne fond 100

Kraftfond 801

Avsetning avkastning selvkostfond m fl. 104

Netto avsetning til bundne fond -875

I denne oversikten e både avsetning i skjem 1a)  - avsetning/bruk bestemt 

av kommunestyret og forventet bruk/avsetning ihht skjema 1b/ - Diverse bundne

driftsfond mv som disponeres av administrasjonen på bakgrunn av delegasjon

eller forskrifter.



Lån og handlingsregel 2019

Inntekter 313 285

Gjeld 01.01 219 540

+ lån 23 500

-avdrag -8 980

Gjeld 31.12 234 060

Gjeld i % av driftsinntekter 74,71

Disposisjonsfond per 01.01: 37 000

Bruk disposisjonsfond investering -4 586

Bruk disposisjonsfond drift 0

Avsetning disposisjonsfond drift 1 534

Netto bruk disposisjonsfond -3 053

Disp.fond 31.12. 33 947

Disposisjonfond i % av inntekter 10,84

Tabellen viser at vi holder oss innenfor handlingsregel for gjeld

Tabellen viser også et anslag for utvkling i disposisjonsfond.

Startlån 2019

Gjeld 01.01 26 066

+ lån 7 500

-avdrag -1 286

Gjeld 31.12 32 280

Tabellen  viser forventet utvikling for startlån med et

låneopptak på 7,500 mill.



EVJE OG HORNNES Inngang!A1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EVJE OG HORNNES 0937
(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)

1000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 80 994           84 369           86 434           90 141           91 559           92 530         93 544         

Utgiftsutjevningen 19 345           19 920           23 139           26 215           26 925           26 570         26 494         

Overgangsordning - INGAR -205               -365              -260              -194              -196              -198             -200             

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 830                1 301             960                1 063             1 063             649              649              

Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017) -                -                -                

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester -                 -                -                -                -                -               -               

Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker -                 -                -                -                -                -               -               

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd -                 -                -                -                -                -               -               

Storbytilskudd -                 -                -                -                -                -               -               

Småkommunetillegg -                 -                -                -                -                -               -               

Distriktstilskudd Sør-Norge -                 -                -                -                -                -               -               

Regionsentertilskudd -                -                -                -                -               -               

Veksttilskudd -                 -                -                -                -                -               -               

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 400                300                300                320                -                -               -               

  herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 -                 

Kompensasjon Samhandlingsreformen

Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig 

alene kommuner, infrastruktur og bosetting 

enslig mindreårige

-                 1 140             906                -                

Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn 124                

Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing -                

RNB 2018 - endringer i rammetilskudd 10                  

Endringer saldert budsjett 2014 - 2017 560                -299              

RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15) -                 216                

Sum rammetilsk uten inntektsutj 101 925         106 582         111 612         117 545         119 352         119 552       120 488       

"Bykletrekket"

Netto inntektsutjevning 21 777           22 087           22 008           22 511           22 806           22 998         23 267         

Sum rammetilskudd 123 701         128 669         133 620         140 056         142 158         142 550       143 755       

Rammetilskudd - endring i % 6,1                 4,0                 3,8                 4,8                 1,5                 0,3               0,8               

Skatt på formue og inntekt 74 820 78 942 81 097 82 817 83 904 84 607 85 597

Skatteinntekter - endring i % 4,5                 5,51               2,73               2,12               1,31               0,84             1,17             

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -                 -                -                -                -                -               -               

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 198 521         207 611         214 700         222 900         226 100         227 200       229 400       

Sum - endring i % 5,5                 4,6                 3,4                 3,8                 1,4                 0,5               1,0               

Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 340                240                200                -                

(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året)

Sum skatt og netto inntektsutjevning 96 597          101 029        103 106        105 328        106 710        107 604      108 863      

Sum - endring i % 8,9                4,6                2,1                2,2                1,3                0,8              1,2              

Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) 34 621          35 554          36 679          38 393          38 452          38 243        38 182        

Skatteinntekter kr pr innb. 20 940          21 813          22 261          22 702          22 695          22 698        22 735        

Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,1056          1,1030          1,1188          1,1287          1,1306          1,1276        1,1260        

PROGNOSE

(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)
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Fra: Post - Evje og Hornnes kommune (post@e-h.kommune.no)
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Emne: VS: Søknad
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Fra: Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter [mailto:post@atrop.no] 
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jan.a.h@online.no; Line Vennesland <LineVennesland@hotmail.com>; Ruth Welle <ruth@atrop.no>; ann kristin
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Emne: Søknad
 
Hei,
 
Vedlagt ligger søknad om driftsmidler til ATROP avd. Evje & Setesdal for 2019. Vi ber om at søknaden blir politisk
behandlet.
 
Mvh
Jorun M Kveldro
Leder/psykoterapeut

Post og besøksadr:
Henrik Wergelandsgate 13
4612 Kr. Sand
Tlf: 997 98 998
 
Bank: 1503 19 07648
Org. Nr: 896090402
www.atrop.no
 
Hjelp oss å hjelpe.
Send SMS
Hjerterom 200 til 2380
 
Wipps en gave:
Vippsnr: 19605
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Søknad om driftstilskudd til ATROP avd. Evje & Setesdal for 2019 

 
Hvem er vi  
Organisasjonen ATROP Støtte og Ettervernsenter er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon som gir 

støtte og hjelp til enkeltmennesker og familier som har erfart kriser og traumer etter  

 

• Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser  

• Er rusavhengig, pårørende eller sliter med psykisk uhelse  

 

Vi møter brukerne der de er med likeverd, respekt og mangfold. Hos oss blir brukerne møtt med både 

erfaringskompetanse og fagkunnskap 

 

Erfaring og tilgjengelighet 
ATROP har administrasjonstilhørighet i Kr. Sand og ble etablert i nov 2010, og pågang til oss er stor. Vår 

drift er basert på blant annet midler fra Helsedirektoratet, BUfetat, Kr. Sand og Songdalen kommune, NAV, 

egenbetalinger, medlemskontingent. m.m.  

 

ATROP er ett supplement til det offentlige og tilbyr erfaringskompetanse til kommuner, barnevern, 

institusjoner og andre offentlige etater. Vi vet hvordan påført eller selvpåført smerte oppleves både på 

kropp og sjel men vet samtidig at det nytter og hvor «skoen trykker».   

 

Vi driver  

• ATROP avd. Evje og Setesdal 

• Arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom Songdalen 

• Hjerterom - et støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom.  

 

Mange av våre brukere har svikt i nære relasjoner og sosiale tilpasningsvansker som følge av vold, 

seksuelle overgrep, rusavhengighet og psykisk uhelse. Vi har årlig over 3000 besøkende til ulike aktiviteter 

som åpent hus, samtaler, relasjonskurs, NADA øreakupunktur, temakvelder og ulike familie - og 

barneaktiviteter. Vi følger brukere i møte med NAV, bistår i ansvarsgrupper og vi samarbeider med 

psykologer og andre offentlige personer som har hovedansvaret for brukergruppene. Vi er også tilgjengelig 

når det offentlige er stengt og bidrar til å dekke «huller» i systemet. 

 

Generasjoner  
Å vokse opp i/ leve i hjem med dysfunjsjonelle familiemønstre er svært krevende både for barn, ungdom og 

voksne. For mange barn og unge er vold, rus og misbruk i hjemmet faktisk en stor del av oppvekstmiljøet 

gjennom store deler av barndommen, og forskning viser at 1 av 10 barn lever med foreldre som de tar 

omsorgsansvar for.  Mange barn som er vitne til hjemmevold, misbruk og rus utsettes selv for psykisk 

mishandling over tid. Konsekvensene dette kan få for det enkelte barn og deres familie er stor.  

 

Mange som sliter med avhengighet, psykisk ”uhelse” eller andre destruktive og skadelig relasjoner som 

vold og seksuelle overgrep har mangler i relasjoner og i kontakt med andre.  Relasjoner og kontakt med 

andre er en nødvendighet og et viktig bidrag til vårt livs og eksistensgrunnlag. Disse gruppene opplever ofte 

at relasjoner til andre mennesker går i stykker eller at de ikke klarer å forplikte seg til andre mennesker i 

skoletiden, fritiden, i arbeidsforhold og i ”det sosiale liv”.  Blant annet ser vi resultater senere i livet hvor 

mange strever i arbeidslivet med gjentatte sykemeldinger, selvmedisinering(rusavhengighet), psykisk 

uhelse, konflikter og stor grad av relasjonsbrist.  
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Omfanget av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon 

(WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, 

kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte. Vold og overgrep kan i mange 

tilfeller være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som 

arbeider med dette. Personer som har vært utsatt for eller har vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye 

overgrep og krenkelser. UNICEF og WHO, har gjennomført en verdensomspennende studie av vold mot 

barn (Pinheiro, 2006), og rapporten viser blant annet at mye av volden mot barn fortsatt er skjult, 

hemmeligholdt, underrapportert og mangelfullt registrert. Dette underbygger våre erfaringer i møte med 

brukergruppene. FN-rapporten (Pinheiro, 2006) konkluderer videre med at vold mot barn er et globalt 

problem og at et stort antall barn utsettes for vold i hjemmet.  Kilde: RVTS –Sør / Handle-kraft.no 

 

Avhengighet - en familiesykdom 

Misbruk av alkohol, medikamenter eller stoff bryter ned mennesket både fysisk, følelsesmessig, sosialt og 

åndelig. Familie, venner, arbeidsgivere og andre, som står den rusavhengige nær, tar ofte på seg ansvar og 

ordner opp i saker som tilhører den rusavhengige. Den rusavhengige er på en karusell hvor rusen blir 

”løsningen” på de tiltagende problemene, og den medfører ofte endret adferd og voldsbruk. Det kan være 

vanskelig å se at rusen i seg selv skaper problemer. Veien tilbake til livet etter en rusbehandling er svært 

lang for mange.  Den avhengiges livssituasjon forandres betydelig etter behandling til rusfrihet, men i 

hverdagen etter utskriving møter han/hun det samme livet med de samme kravene, men med et langt 

dårligere utgangspunkt. Da er det ikke lett og i tillegg skulle være en god mor, far eller ektefelle, eller 

bygge en ny «kjernefamilie».  

 

Å etablere samspill med familien igjen og samtidig arbeide med atferdsendring og en tilbakeføring til 

samfunnet er for mange en stor utfordring og behovet for sosial rehabilitering både fysisk, psykisk og 

mentalt er daglig tilstedeværende. I folkehelserapporten for 2014 fremgår det alkoholforbruket har økt 40 

prosent de siste 20 årene og mest blant kvinner og eldre. Selv om menn fremdeles drikker mer enn kvinner, 

med unntak av vin, er det flere kvinner som drikker i dag enn for få år siden (Sirus, 2013). Data fra WHO 

viser at alkoholbruken i flere europeiske land har gått ned, mens omsetningen i Norge har økt. Høyt 

alkoholbruk er forbundet med sosiale problemer som ofte rammer andre enn de som drikker. Sosiale 

problemer inkluderer alt fra vansker i arbeidslivet til kriminalitet, inkludert vold i nære relasjoner (Steen & 

Hunskår, 1997; Pape, 2003; Rossow, 2009 

 

De psykiske skadene barn, ungdom og pårørende får gjennom en hverdag med misbruk, overgrep, vold, 

voksenansvar, løyner, løftebrudd etc er for mange store. For barna som rammes av at mor eller far i tillegg 

er rusavhengig får dette ofte store konsekvenser i hverdagen i form av søvnløshet, magesmerter, fravær på 

skole, aggresjonsutbrudd, mareritt, mangel på venner, skam, skyld, sosial isolasjon m.m. I verste fall 

utvikles psykosomatiske lidelser og alvorlige depresjoner/ psykiske lidelser som sen skader hos voksne. 

Ytterste konsekvens er at de selv arver dette livsmønsteret og selv blir misbrukere som en del av et 

overlevelsesmønster/fluktmønster. 

 

Organisasjonen ATROP er opptatt av årsakene til at barn, ungdom og voksne får psykiske utfordringer og 

rusavhengighet. Vi ser ikke på vansker som et problem, men en utfordring som må, og ofte kan løses, om 

forholdene legges til rette. ATROP bidrar aktivt med å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester 

som bidrar til deltagelse i arbeidsliv, og forebygger uhelse. 

 

ATROP avd. Evje & Setesdal 
Bakgrunn 
ATROP har siden den spede begynnelse hatt mange henvendelser fra Setesdalregionen, hvor brukere og 

samarbeidspartnere har ytret ønske og et behov for en brukerorganisasjon i denne regionen. Våren 2016 ble 

ATROP også kontaktet av prosjektgruppen v/ LOKALMEDISINSKE TJENESTER Setesdalssamarbeid 

(kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes) som etterspurte mulighet for et tettere samarbeid og 

brukerrepresentanter til forskjellige arbeidsgrupper. ATROP avd. Evje & Setesdal leier i dag lokaler i Nils 

Hegglandsvei 42 i Evje sentrum og er et lavterskeltilbud og et brukertilbud til brukere i hele denne 

regionen. ATROP avd. Evje & Setesdal blir ledet av en avdelingsleder i 50% stilling, en erfaringskonsulent 

og flere frivillige medarbeidere. Vi holder åpent 2 dager i uken fra 12-18 og arrangerer ulike 

kveldsaktiviteter utover de ordinære åpningstidene. 
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Tilbud og aktiviteter  
Åpent hus 
De fleste som kommer direkte til ATROP avd. Evje & Setesdal benytter vårt Åpent Hus tilbud. Her kan 

brukerne slappe av med en kopp kaffe i forkant eller etterkant av en samtale eller en «behandling» med 

NADA øreakupunktur. Noen kommer bare innom for å slå av en prat og hilse på, andre for å bygge 

nettverk. Åpent Hus har primært som formål å være en arena for nettverksbygging og sosialt samvær. 

Åpent Hus er også en arena hvor brukerne oppmuntres til å gå fra passiv deltagelse til aktiv handling i eget 

liv. Eksempelvis oppmuntrer vi brukere til å engasjere seg i vaffelstekning, kaffekoking, delta i 

forberedelser til temakvelder og ulike aktiviteter ol.  

 

Samtaler  

Samtaler er en viktig støttefaktor i ATROPs daglig virke for brukerne, herunder også ved avd. Evje & 

Setesdal. Tilbakemeldingene fra brukergruppene på lange ventelister til psykolog, døgn behandling ol.er 

urovekkende. Noen benytter også vårt samtaletilbud som et alternativ til psykolog eller annen offentlig 

oppfølging da de opplever og ikke få den støtten og hjelpen de trenger. Manglende kjemi, empati og 

forståelse, og opplevelsen av å bli sykeliggjort oppgis ofte som forklaringer på dette.  

 

Kortfattet kan vi si at samtaletilbudet blir benyttet  

• i påvente av psykolog eller døgnbehandling   

• ved kriser og som oppfølgingssamtaler 

• som støtte, motivasjon og likemannssamtaler 

• som alternativ til psykolog eller annen offentlig oppfølging 

 

Erfaringsmessig ser vi at samtaletilbudet bidrar til at «akutt» behovet for psykologbehandling avtar. Vi 

tenker at dette tilbudet bidra til å redusere behandlingskøer og med fordel kan fungere som et godt 

supplement til kommuner – men andre ord vil samtaletilbudet på sikt kunne gi god samfunnsøkonomisk 

besparelse.  

 

Lunsjkafe  

Begrepet kjøkkenpraten stammer fra tidligere tider da pasienter var innlagt i psykiatrien. 

Tilbakemeldingene var at samtalene med kjøkken - og vaskepersonell, samt fellesmåltidene ble et fristed i 

mellom behandlingene. Dette samspillet ble i ettertid sett på som en viktig del av tilfriskningsprosessen hos 

den enkelte. På bakgrunn av disse erfaringene startet ATROP opp kjøkkenpraten i 2012 men vi har valgt å 

kalle det Lunsjkafe.  

 

Lunsjkafeen er et viktig lavterskeltilbud også ved ATROP avd. Evje & Setesdal og arrangeres mandager og 

onsdager fra kl. 13.00 til 14.30. Lunsjkafeen er en uformell samling, av mennesker med ulik bakgrunn, hvor 

den gode samtalen står i fokus, rundt et hyggelig måltid. Deltakerne på lunsjkafeen kan være alt fra 

mennesker med egenerfaring, pårørende, studenter som vil lære, mennesker som jobber innen helsesektoren 

og andre. Lunsjkafeen betyr mye for mange og er en viktig arena for nettverksbygging og selvutvikling. 

Gjennom lunsjkafeen kommer vi også i posisjon til å nå inn til sårbare brukere som trenger støtte og 

oppfølging. 

 

NADA Øreakupunktur  

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter anvender NADA akupunktur i sitt rehabiliteringsarbeid. 

Programmet er anbefalt av WHO- Verdens Helseorganisasjon i behandling av rus og psykiatripasienter. 

NADA øre akupunktur reduserer stresshormonet kortisol i kroppen og er et svært godt og verdifullt 

supplement til offentlig behandling. NADA protokollen er ikke en behandling men kan knyttes til 

støtteterapi. I organisasjonen ATROP og ved avd. Evje & Setesdal er dette et svært godt benyttet tilbud fra 

mange av brukerne og vi får mange gode tilbakemeldinger på effekten brukerne opplever med denne 

metode. Tilbudet blir også ofte benyttet av fagarbeidere som følger brukere til oss, bruker og fagarbeider 

gjør noe i fellesskap, noe vi erfarer skaper likeverd i relasjoner.  Ytterligere beskrivelse av tilbudet 

fremkommer i vedlagte årsmelding for 2017. 
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Hjerterom  

Hjerterom er er aktivitet og støttetilbud til risikoutsatte barn, ungdom og deres familie. Her tilbys 

månedsaktiviteter, juleverksted, sommerturer ol. 7 år på rad har vi blant annet arrangert en 5 –dagers 

familietur til Danmark.  Ett barn som blir krenket slutter ikke å elske sine foreldre. Det slutter å elske seg 

selv, og mange ender opp som voksne med psykiske plager, psykiske lidelser og rusavhengige. Hjerterom 

er et forebyggende tiltak. UNGDATA er en levekårsundersøkelse fra 2016. Der påvises sammenheng med 

opplevelsen av egen helse, hvor mye de unge skulker skolen og hvor fornøyd de er med lokalmiljøet. 

Undersøkelsen viste også utfordringer knyttet til ensomhet/mobbing og psykiske vanskeligheter. ATROP 

avd. Evje & Setesdal har arrangert jule og påskeverkested for små og store med stort hell og det har i alle år 

vært familier fra denne regionen som har vært med på ferieturene til Danmark. Sommeren 2018 er det 24 

små og store fra Evje og Bygland kommune som blir med på familieturen til Skallerup i Danmark og Fårup 

sommerland. Dette er sårbare og risikoutsatte småbarnsfamilier bosatt på Evje og Bygland som kommunen 

pr i dag ikke har noen tilbud til.  

 

 

Arbeidstrening 

De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap. Likevel 

opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og 

at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være 

ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår. Veien ut 

i arbeid eller tilbake til arbeid kan være lang, kronglete og smertefull. Det er svært uheldig for dem som 

ikke får brukt sin arbeidskapasitet, sin arbeidsevne og sine mellommenneskelige ressurser men også for 

samfunnet som går glipp av verdifull arbeidskraft og kompetanse. Vi tilrettelegger for at de som ønsker det 

skal få denne muligheten.  

  

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid skjer i brukerens tempo og kan foregå samtidig med behandlingen, 

eller til og med være en del av den etter avtale med behandler. Vi tilrettelegger for rehabilitering, 

aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for våre brukere. 

 

Dette skjer ved at vi blant annet 

• sikrer at vi til en hver tid har ansatte med erfaringsbakgrunn i ordinære stillinger 

• tilby arbeidstrening/arbeidspraksis i tiltakskjede hvor siktemål er forberedelser til studier eller 

integrering i ordinært arbeidsliv  

 
Vi har  pr i dag en medarbeider som er i arbeidstrening ved ATROP avd. Evje & Setesdal, en medarbeider 

som vi i løpet av 2018 håper å kunne ansatt som erfaringskonsulent/miljøarbeider.  

 

 

Integrering 
Norge er et blitt et flerkulturelt samfunn og vi har alle et ansvar for å bidra med inkludering av flykninger 

og minoritetsgrupper i lokalsamfunnet. Flykningestrømmen som kom til Norge vinteren 2015/2016 ble en 

tankevekker for mange av oss. Gjennom deltakelse i en frivillig organisasjon kan flyktninger og 

minoritetsgrupper bli kjent med lokalsamfunnet, sine nye naboer og få mulighet til å praktisere norsk.  

ATROP bidrar aktivt med integrering av minoritetsgrupper og flykninger.  

 

Vi har inngått samarbeidsavtale med Kongsgård skolesenter i Kristiansand kommune og flyktningtjenesten 

i Songdalen kommune. Vi har rulleringsinntak av flyktninger som er i introduksjonsprogrammet i begge 

kommuner og bistår med språkpraksisplasser både ved ATROP i Kristiansand, og ved Kafe Leons 

Hjerterom i Songdalen.  Her lærer de når vi begynner om morgenen, hvor lenge vi holder på, hvordan det 

fungerer med pauser og de får praktisere relevante arbeidsoppgaver og språktrening. Språkpraksisplassene 

legger til rette for å lære de hvordan ting henger sammen i Norge og våre demokratiske verdier. Tilsvarende 

samarbeid vil også være aktuelt i Setesdalregionen.  ATROP i Kristisand har stor pågang fra ulike 

minoritetsgrupper. De som ikke har språkpraksisplass blir definert som brukere og benytter seg av åpent 

hus og alle våre barn og ungdomsaktiviteter. En del har også benyttet NADA øreakupunktur for å dempe 

stress, angst og uro som mange av disse bærer på etter traumatiske opplevelser og kriser.  
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Forankring  
Empowerment, likemannsarbeid og hjelp til selvhjelp er de teoretiske grunnpilarene for vår organisasjon:  

 

Empowerment  

En strategi som tilbyr reell brukermedvirkning og maktdeling, og som skal forhindre klientifisering og lært 

hjelpeløshet. Empowerment skal fremme den enkeltes mulighet for å klare seg selv ved å ta utgangspunkt i 

ressurser og styrke, og bygge på eksisterende kraft, uansett hvor liten den måtte være. Empowerment som 

strategi i folkehelsearbeidet betyr at folk ut fra egen situasjon blir i stand til å definere egne problemer og 

finne sine egne løsninger i fellesskap med andre.  

 

Likemannsarbeid  

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet opplever det som en stor hjelp å kunne snakke med 

andre som har vært gjennom noe av det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og bekymringer, og 

man vet at den man snakker med har følt på kroppen hva de snakker om. ATROP anvender 

likemannsarbeid i forhold til våre målgrupper ved at vi «vet hvor skoen trykker» og arbeider i forhold 

prinsipper som:  

• bevisstgjøring på egen livssituasjon  

• å tilpasse seg sin nye livssituasjon  

• få økt kunnskap om hvordan man skal holde seg for eksempel rusfri eller komme vekk fra 

skadelige miljøer  

• få økt kunnskap om de mulighetene man har  

• bidra til å skape nye nettverk og ha god kjennskap til relasjonsarbeid  

 

Hjelp til selvhjelp  

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i 

den retningen en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltager i eget 

liv. (Nasjonal plan 2006, IS-1212) 

 

Forebyggende arbeid 

Vi arbeider for å synliggjøre at det nytter å gjøre noe med eget liv, og at ringvirkningene av dette vil være 

endringsprosesser også for familiemedlemmer, og vi formidler et tydelig budskap om at barndommen i seg 

selv har egenverdi. Vi arbeider for å rette søkelyset på det skjulte som foregår innenfor ”hjemmets fire 

vegger” i nærmiljøet, lokalsamfunnet og i storsamfunnet.  

 

Dette gjør vi blant annet ved å 

• Tilrettelegge for aktiviteter og turer for risikoutsatte barn og ungdom, både med og uten foresatte. 

Det er lov å snakke om følelser og fortelle om hvordan vi har det hjemme.  

• Tilby relasjonskurser, samtaler og oppfølging som et supplement til barnevern og kommuner, slik 

at familier som sliter blir møtt med et best mulig tilrettelagt tilbud, erfaringskompetanse og økt grad 

av relasjonsforståelse. Blir støttet til selv og «gripe fatt i» endringsprosesser.  

• Bidra i samfunnsdebatten og gjennom holdningsendringer hos brukergruppene. 

• Påvirker debattene og saker som omhandler brukergruppene gjennom høringsuttalelser  

• Påvirker kommuner til å etablere handlingsplaner mot vold og seksuelle overgrep 

 

Kvalitetssikring og faglig kompetanse 
Leder i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er utdannet psykoterapeut (7 år) med 

videreutdanning i sos.ped, coaching, NADA øre akupunktur og har det hoved faglige ansvaret for driften av 

organisasjonen ATROP. Yrkeserfaring har hun fra blant annet 

• Støttesenteret mot Incest i Agder – miljøarbeider i år 5  

• Incestsenteret i Telemark- daglig leder i 6 år 

• Bærum kommune - leder for to store bofellesskap(rus/psykiatri) i 3 år 

• Asker kommune - Engløkka avlastningshjem – miljøterapeut 1 år 

• BUFETAT avd. St. Hansgården(akuttenhet for ungdom) –miljøterapeut 2 år 

• A-LARM (Rusorganisasjon)- daglig leder/organisasjonsleder i 6 år 
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Hun har ledet flere større prosjekter, deriblant KTP/Likemannsprosjektet i samhandling med Kr. Sand 

kommune. Og hun erfaring fra tett oppfølging av mennesker som sliter med å komme inn på 

arbeidsmarkedet, og kjennskap til hvilke knapper som kan «trykkes» på for å hjelpe disse i sin utvikling. 

 

ATROP har pr i dag 6.50 stillingshjemler i lønnet arbeid, herav en 50% avdelingsleder stilling ved ATROP 

avd. Evje & Setesdal. I tillegg til sin erfaringsbakgrunn har tre av disse fagutdannelser som førskolelærer og 

sosionom. Alle som er i ordinær drift er sertifisert NADA akupunktører.  

 

Den bærende ideologien i vår fagtenkning er empowerment, likemannsarbeid og traumebevisst omsorg. 

Empowerment forståelse er helt grunnleggende for å kunne utvikle en kvalitativ, god og forutsigbar 

likemannstjeneste både for barn, ungdom og voksne. Vi mener at personer som har slitt med sitt problem 

over tid, og som lever godt med de erfaringene en har erfart etter ”et levd liv”, er de som kan gi den ”beste” 

hjelpen og støtten i hverdagen. Det er de som vet best ”hvor skoen trykker”, og hvordan det er mulig å 

integrere prosessen med å komme tilbake til familien, til nærmiljøet og storsamfunnet. For oss er erfaring 

og fag i samhandling en selvfølgelighet.  

 

Kvalitetssikring 
Alle medarbeidere og frivillige hos oss må levere vandelsattest/politiattest før de kan delta i noen av våre 

barn,- og ungdomsaktiviteter. Vi har etablert rutiner og regler for kvalitetssikring av dette arbeidet, for å 

kunne bidra til å «avdekke» overgrep, samt hindre at dette skjer. Alle ansatte ved ATROP må gjennomgå 

grunnkurs i traumeforståelse og selvmordsforebyggende arbeid i regi av RVTS slik at vi har en felles faglig 

forståelse og plattform.  Pr i dag har alle medarbeider denne kompetansen. Dette samsvarer også med 

anbefaling til helsearbeidere i Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020.  

 

Anonymitet og taushetsplikt 
Det føres ikke journaler ATROP. Det vil si at det bruker deler med oss, ikke blir nedskrevet eller arkivert. 

Vi fører statistikk over antallet brukere av de ulike tilbudene, men disse er ikke knyttet opp mot navn eller 

andre gjenkjennende opplysninger. ATROP praktiserer ordinær taushetsplikt jf. forvaltningslovens § 13. 

Dette punktet er også nedfelt i våre vedtekter. Uavhengig av taushetsplikten har vi meldeplikt til 

barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med overgrep mot barn. Vi erfarer også at 

det i noen tilfeller er behov for at brukere signerer under på samtykkeerklæring, og skjema for dette er 

etablert og tatt i bruk. 

 
Samarbeid og økonomi 

ATROP har etter 8 år drift utviklet mange gode samarbeidsrelasjoner. Dette fremgår i vedlagte årsmelding 

for 2017. Vi har direkte samarbeid og telefonkontakt med psykiskhelse og rusteam, barnevern, leger, 

legevakt, DPSer, ARA, NAV og psykologer i flere saker.  Mange av våre samarbeidspartnere henviser 

brukere til oss for støtteoppfølging, NADA øreakupunktur og nettverksbygging.  ATROP bidrar med 

representanter i bruker og fagrådsgruppa i Kristiansand kommune og med pårørenderepresentant i prosjekt 

Rus/psykisk helse LMT- Setesdalssamarbeidet.  

 

ATROP som organisasjon er medlem av  

• Frivillighet Norge  

• Fagrådet for rusfeltet  

• Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan 

• Selvhjelp Norge -Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp  

 

Samhandlingsreformen og opptrappingsplanen for rusfeltet 

Regjeringen vektlegger stor grad av samarbeid med frivillige organisasjoner. Blant annet er dette forankret i 

samhandlingsreformen og i flere rapporter blir det synliggjort at helse Norge er avhengig av hjelp og støtte 

fra frivilligheten, herunder også brukerorganisasjoner. Siterer her opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-

2020: «Frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører på rusfeltet, både innen forebyggende arbeid 

og innen tjenestetilbud. I mange tilfeller yter ideelle tilbydere tjenester som kommunene har en lovpålagt 

plikt til å utføre etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Flere av tjenestetilbudene har også 

grenseflater mot NAV og spesialisthelsetjenesten». 
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Opptrappingsplanen for rus og psykisk helsefeltet har fem overordnede mål: 

1. Det skal sikres reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og 

sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. 

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

5. Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og 

straffegjennomføringsformer. 

 

Fremtidsplaner 

Rus- og psykiske lidelser er diagnosegrupper i sterk vekst. Psykiske problemer er en av de hyppigste 

årsakene til at personer står utenfor utdanning eller arbeidsliv. Vi opplever at kommunene har relativt store 

uløste oppgaver på rus- og psykisk helsefeltet når det gjelder brukere med behov for sammensatte tjenester 

på grunn av samtidig rusproblematikk, psykiske lidelser og atferdsproblematikk, og de sosiale forskjellene 

øker. Kommunene i Setesdal er ikke noe unntak i så måte. Flere brukergrupper har behov for tilrettelagte 

tilbud når det gjelder arbeid og aktivitet. Mange brukere kunne vært hjulpet tidligere om kommunene hadde 

utviklet mer forutsigbarhet og støtte til brukerorganisasjoner. Helse og støttetilbudet til målgruppene er 

fortsatt mangelfullt med tanke på koordinering innad i kommunen og mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten. ATROP erfarer brukernes og kommunens utfordringer og manglende tilbud til 

brukergruppene daglig. Flere ungdomsgrupper og barnefamilier har behov for støtteoppfølging og et godt 

og forutsigbart aktivitetstilbud. Ved å legge inn et målrettet fokus på forebyggende arbeid vil vi kunne 

hindre skjevutvikling for disse senere i livet. Da må alle gode krefter benyttes og brukerorganisasjoner og 

kommuner må samarbeide 

 

Som nevnt tidlig i søknaden er det brukergruppene og prosjektgruppen til lokalmedisinske tjenester som har 

etterspurt vår tilstedeværelse.  Dette har vi imøtekommet ved å etablere en avdeling i Setesdalregionen. Vi 

ser et stort behov for at brukergruppene har støttetilbud nær «der de er». Alle brukertilbudene ved ATROP 

avd. Evje & Setesdal blir godt benyttet. For at ATROP avd. Evje & Setesdal kan opprettholde en god, trygg 

og forutsigbar drift er det avgjørende at kommunen også gir økonomisk støtte. Forutsetninger for at 

brukerorganisasjonene får statlige overføringer er også at kommuner yter reelle midler, og tilstreber en 

likeverdig fordeling hvor mangfoldig tilbud og relasjonskompetanse står i fokus.  

Ved ATROP avd. Evje & Setesdal har vi behov for å sikre vårt 

• Samtale / veiledningstilbud, NADA øreakupunktur, åpent hus og temakvelder 

• Barn, ungdom og familieaktiviteter  

Vi har behov for å sikre husleie og den generelle driften ved avdelingen. 

 

Vi bidrar til å ”dekke” synlige huller i systemene på en kvalitativ måte, og utfører et godt tilbud som mange 

barn, ungdom og deres familier i Setesdalregionen har glede og stor nytte av. Kommunen har et ansvar for å 

i vare ta innbyggernes interesser og behov, deriblant ved å tilrettelegge for og inkludere gode ramme og 

vekstvilkår for frivilligheten, herunder også brukerorganisasjoner. Vi ber om at vår søknad blir politisk 

behandlet og at det innvilges et beløp stort kr. 100.000,- for 2019. Midlene tenkes å gå til å sikre den 

daglige driften ved ATROP avd. Evje & Setesdal på en forutsigbar og stabilitet måte for brukergruppene og 

for våre samarbeidspartnere i kommunen og nærliggende kommuner. Ytterligere informasjon om ATROP 

finnes på www.atrop.no. Undertegnede kan kontaktes pr telefon 997 98 998 alle dager mellom 10-15 ved 

behov for ytterligere informasjon. 

  

Kr. Sand 05.mai 2018 

Mvh 

 
Jorun Marie Kveldro                                                                                                                       

Leder /psykoterapeut                                                                                                                                                  

 

Vedlegg: Årsmelding 2017 med revisjonsberetning, vedtekter, etiske retningslinjer / 

serviceerklæring. Kopi til: ATROP avd. Evje & Setesdal 
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Budsjett 2018 
 

    SUM 

INNTEKTER     
3400 Statlige tilskudd  3600000 

3420 Kommuner/ fylkeskommuner 180000 

3440 Andre tilskudd/NADA / kurs/ egenbetaling  230000 

3460 Medlemskontingent  50000 

 Sum inntekter  4050000 

     

     
KOSTNADER     
5000 Lønn, OTP og arb.avgift  2800000 

5080 Yrkesskadeforsikring  25000 

6300 Leie lokaler   250000 

6340 Lys, varme   45000 

6490 Annen leiekostnad  35000 

6540 Inventar   50000 

6550 Datautstyr   20000 

6552 Programvare  9000 

6559 Driftsmateriale/utstyr  27000 

6600 Rep/vedlikehold utstyr  20000 

6700 Revisjon   12000 

6705 Regnskapstjenester  45000 

6800 Kontorrekvisita  28000 

6810 Data/Edb kostnader  10000 

6820 Trykk kostnader  45000 

6840 Aviser, tidsskrifter og litteratur 7000 

6860 Møter/Kurs/seminarer  70000 

6880 Miljø sammenkomst/turer(Familie /barn) 315000 

6900 Telefon   35000 

6940 Porto   20000 

7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 22000 

7140 Reisekostnader  25000 

7320 Reklame/web/annonsekostnader 80000 

7500 Forsikringer   35000 

7790 Andre driftskostnader  20000 

 Sum driftskostnader  4050000 
 

Note: Prosjektmidler som blir innvilget vil bli innbakt i hoved budsjett under post 3440, ved regnskapsårets slutt, men 

vil kunne hentes ut separat på prosjektnavn ved behov. 
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HANDLINGSPLAN 2017- 2020 

ADMINISTRASJONEN 

• Tilby telefonkontakt, støtte, veiledning og parsamtaler til brukergruppen(likemannsarbeid) 

• Kvalitetssikre våre tjenester gjennom veiledning, opplæring og skolering av medarbeidere, 

erfaringskonsulenter, likemenn og frivillige. 

• Ivareta rutiner og systemer for kvalitetssikring, deriblant HMS og IK - MAT system  

• Skape miljø for medlemsverving og sponsoravtaler 

• Sikre gode økonomiske driftsforhold 

o Utvikle ATROP Sentre/ avdelinger i samarbeid med kommuner 

• Ivareta 1 fadderbarn (SOS barnebyer) 

 

AKTIVITETER /ARRANGEMENTER (tilpasses lokale forhold) 

• Tilby faste sosiale møteplasser for brukergruppene  

• Tilby brukerkvelder og arrangere temakvelder  

• Drive lederstyrte selvhjelpsgrupper/støttegrupper og relasjonskurs for rusavhengige, pårørende og 

for ungdom og voksne som har vokst opp med rus, vold og overgrep i nære relasjoner 

• Arrangere familietreff/familiesamlinger og lokale / regionale turer for barn og ungdom 

• Tilby pårørendekvelder og pårørendeuker  

• Tilby NADA øreakupunktur, psykodrama og gestalt som et substitutt til ordinære aktiviteter og 

som et supplement til hjelpeapparatet 

• Drive lavterskel arb. tiltak i samarbeid med sentrale aktører i næringslivet, NAV og kommuner 

o Utvikle forum hvor nettverksbygging, støtte og likemannsarbeid kan utvikles.  

o Utvikle nettverkstilbud med fokus på inkludering og samhold for minoritetsgrupper og 

aleneforeldre 

o Arbeide for å tilby korttids brukerstyrt døgnbasert omsorg -, og rehabiliteringstilbud til 

ungdom/ voksne år som står i fare for å utvikle rusavhengighet og/eller psykiske problemer 

etter vedtak med hjemmel i barneverntjenesteloven og helse,- og omsorgstjenesteloven.  

 

OPPLÆRING 

• Tilby bruker & likemannsopplæring for målgruppene 

• Rekruttere erfaringskonsulenter 

• Undervisningspakke til flyktninger  

o Temaer: Holdninger, konflikter/toleranse og konsekvenser av vold i nære relasjoner  

• Utvikle mentor/likemannstjeneste for innvandrere/flykninger 

• Utvikle undervisningspakke for unge voldsutøver i  

o Mål: Forebyggende og hindre uønsket adferd 

 

MARKEDSFØRING  

• Drifte hjemmesiden www.atrop.no 

• Utgi aktivitetsoversikt til brukergruppen  

• Utgi nyhetsbrev minimum 2 ganger i løpet av året 

 

 

REPRESENTASJONER OG SAMARBEID 

• Tilby erfaringskompetanse i prosjekter, råd og utvalg som er av betydning for målgruppene.  

o Utadrettet virksomhet som foredragsholdere på konferanser og andre arrangementer 

o Utvikle ett godt og nært samarbeid med kommuner, NAV, barnevern, offentlige 

institusjoner og frivillige organisasjoner  
 

 

 

 

mailto:post@atrop.no
http://www.atrop.no/


 

Post  og besøks adr Henrik Wergelandsgt 13 - 4612 Kristiansand    Telefon: 997 98 998  E-post: post@atrop.no  

Konto nr.  1503 19 07648  Org. nr: 896090402 www.atrop.no    

Vedtekter  

§ 1 ORGANISASJONENS NAVN 

1.1 Organisasjonens navn er: Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter 

Kan forkortes til ATROP Senteret 

  

§ 2. VERDISYN 

2.1 Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en trosmessig og politisk nøytral organisasjon. 

  

§ 3. FORMÅL & MÅLGRUPPE  

3.1 ATROP Senteret er et lavterskeltilbud og et etterverntilbud for enkeltmennesker(barn, unge og voksne) 

og familier som har erfart 

• seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/ krenkelser 

• er pårørende, rusavhengig og /eller sliter med psykisk ”uhelse”, inkl. familier med minoritetsbakgrunn 

og nedsatt funkjsonsnivå  

3.2 ATROP Senteret sitt hovedformål er å gi brukergruppene støtte og veiledning. ATROP Senteret skal gjennom 

åpent hus, samtaler, rådgivning, likemannsarbeid, temakvelder og ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt 

egenverd ved hjelp til selvhjelp og ved oppmuntring til aktiv bruk av erfaringskompetansen.  

 

3.3 ATROP Senteret skal også være et støtteterapeutisk tilbud for brukergruppene hvor alternative 

behandlingsmetoder som NADA øre akupunktur, Psykodrama, Gestalt og annen relevant relasjonskompetanse 

kan benyttes som supplement til det offentlige.  

 

3.4 ATROP Senteret skal drive forebyggende arbeid for barn og unge ved å tilrettelegge for støtte, aktiviteter og turer 

for risikoutsatte barn, ungdom og deres familie.  Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid er et fellesansvar. 

Organisasjonen ATROP skal bistå helseforetak, kommuner, barnevern og andre aktører med erfaringsoverføringer 

som kan medføre positive endringer for brukergruppene og deres familier, og på en slik måte at de blir hørt, møtt 

og forstått.  

 

3.5 Tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet gjennom å tilby lavterskel 

arbeidstrening hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv 

 

§ 4 SAMFUNNSANSVAR & AVDELINGER 

4.1 ATROP Senteret skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende 

holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene, og er således også en landsdekkende bruker 

og medlemsorganisasjon. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, 

representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på ATROP Senteret. ATROP 

Senteret baserer sin virksomhet på offentlige tilskudd, legater, egenbetalinger, medlemskontingent og 

sponsoravtaler.  

 

4.2 ATROP Senter kan organisere og drive regionale avdelinger. Styret i ATROP Senteret bestemmer opprettelsen av 

avdelinger, og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes. Alle ATROP Senterets avdelinger forplikter 

seg til å arbeide i overenstemmelse med ATROP Senterets vedtekter og ha som mål å fremme støtte til 

brukergruppene, brukermedvirkning og likemannsarbeid. Styret v/daglig leder har plikt overfor årsmøtet til å 

rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger.  

 

§ 5. ORGANISERING OG DRIFT 

5. 1 Organisering 

Årsmøte er organisasjonens høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skjer med 

minimum 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende 3 uker før årsmøte. Sakslisten 

og årsmøte papirer skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøte og skal inneholde følgende punkter: 

 

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste 

2.   Årsmelding 

3.   Regnskap med revisjonsrapport 

4.   Innkomne saker 

5.   Handlingsplan 

6.   Fastsettelse av kontingenter 

7.   Budsjett 

8.   Valg i h t § 6 
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5.2 Tillitsvalgte 

Tillitsvalgte må være medlem av organisasjonen og kan velges blant medlemmer eller ansatte. Tillitsvalgte som 

påføres utgifter ved eksempelvis lange reiser, tapt arbeidsfortjeneste eller annet kan få dette refundert etter egne 

satser.  

 

5.3 Taushetsplikt 

Alle som er tilknyttet ATROP Senteret er underlagt forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt). Uavhengig av 

taushetsplikten har ansatte meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med 

overgrep mot barn. 

 

§ 6. STYRET 

Styret skal bestå av: 

* Styreleder 

* Nestleder 

* To styremedlemmer(fra brukergruppene) 

* En varerepresentant  

  

Årsmøte er åpent for allmennheten. Stemmerett har kun de som er registrert som medlem uavhengig om de er private 

eller offentlige personer. Styret arbeider etter handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøte. Styreleder har 

dobbeltstemme på styremøter. Varemedlem har forslag og talerett men ikke stemmerett. Minimum 2/3 av 

styrerepresentantene må være tilstede for at et vedtak kan anses å være gyldig. 

 

§ 7. VALG 

Valgkomiteen består av det til en hver tid valgte styret. 

Årsmøte velger: 

1. Styreleder for to år (oddetallsår 1)  

2. Nestleder for to år (partallsår 2)  

3. Et styremedlem for to år (oddetallsår 1)  

4. Et styremedlem for to år (partallsår 2)  

5. Et varamedlem(brukerep) for ett år  

Avtale med registrert regnskapsfører /stats autorisert revisor skal følge det til enhver tid gjeldende lovverk.  Forslag til 

styrerepresentanter kan fremmes av medlemmene senest innen 4 uker før årsmøte. 

 

§ 8. MISTILLIT TIL STYREMEDLEMER 

Styret kan ekskludere styreleder, nestleder eller et annet medlem som arbeider til skade for organisasjonen eller på 

annet måte alvorlig misligholder sitt verv/medlemskap. Mistillit kan fremmes av styremedlemmer, ansatte og 

medlemmer. Ved uklarhet om håndtering av slike saker i styret skal ekstern hjelp innhentes. Medlemmet skal motta 

skriftlig varsel før ekskludering. 

 

§ 9. MEDARBEIDERE 

Styret ansetter daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede. Styreleder er pliktig til å inneha 

obligatorisk HMS kurs.  Daglig leder foretar øvrige ansettelser. Min 1/3 av de ansatte skal ha erfaringskompetanse og 

de øvrige skal ha fagutdannelse. Daglig leder har det daglige ansvaret for organisasjonen, inkl det hovedfaglige og 

administrative ansvaret. Det er etablert instruks for daglig leder stillingen. Daglig leder innkaller til styremøter og 

fører referat i henhold til interne rutiner. Medarbeidere må forplikte seg til ekstern veiledning minimum hver 6 uke. 

  

§ 10. OPPLØSNING & VEDTAKSENDRING 

Oppløsning, omdanning og endring av organisasjonens vedtekter kan kun foretas av årsmøte ved 2/3 flertall. Ved 

oppløsning skal organisasjonens eiendeler overleveres til liknende formål. 
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Etiske retningslinjer og serviceerklæring. 
Det overordnede mål med retningslinjene er respekt for menneskers verdighet, og rett til å ta egne beslutninger. 

   

Organisasjonen ATROP Støtter & Ettervernsenter er en landsdekkende brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud 

for enkeltmennesker og familier som lever med/ har erfart  

 

• seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser 

• er pårørende, rusavhengig – og/eller sliter med psykisk ”uhelse”, og inkl. familier med minoritetsbakgrunn og 

nedsatt funksjonsnivå 

 

Formål 

Etiske retningslinjer og serviceerklæring skal hjelpe oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse. Målet er 

større selvinnsikt og bedre kvalitet på hjelpen og servicen vi yter til den enkelte, samt forbedring av metodene vi 

bruker i dette arbeidet. Overordnet mål er respekt for menneskets verdighet og retten til å ta egne 

beslutninger. Arbeidet ved organisasjonen ATROP skal være basert på likeverd og respekt, demokrati og humanisme, 

uavhengig av nasjonal opprinnelse. Vi skal arbeide på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi 

respekterer brukerens holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning. 

Vi møter enkeltmennesker og deres familier på deres premisser. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å maksimere 

brukerens evne til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter et tilbud som er tilpasset individuelle behov. ATROP 

Senteret skal arbeide på samfunns-, system, gruppe- og individnivå.  

  

Brukere 

Mennesker som oppsøker ATROP Senteret, og som gjør seg nytte av våre tilbud og tjenester betegnes som brukere. Vi 

skal være støttende, ivaretakende og møte omsorg med basis i likeverd og empowerment. Vi skal ikke overprøve 

brukeres valg av løsninger.  

  

Kollegaer 

Mangfoldet av mennesker som arbeider ved senteret skal være en styrke, en utfordring og møtes som en ressurs. Vi 

har ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, og medarbeidere plikter å utføre sitt arbeid i tråd med de til enhver tid 

gjeldende retningslinjer, vedtekter og serviceerklæring. Vi er forpliktet til å kjenne vår rolle og ta det ansvar rollen 

krever og innebærer. Vi skal legge forholdene til rette slik at utviklingsmuligheter og kompetanseheving blir reell for 

hver enkelt. Vi har et ansvar for å ivareta hverandre i arbeidet vi står sammen om. 

  

Samarbeid 

Vi skal samarbeid med den intensjon at alle gjør sin del av jobben og skape samhandling som gjør de andre gode og 

sikre at alle tar ansvar for sluttresultatet. Vi forplikter oss til å ivareta en god, åpen og tillitsfull kommunikasjon med 

våre samarbeidspartnere. Vi er forpliktet til å kjenne vår rolle og ta det ansvar rollen krever og innebærer. Samarbeid 

og samhandling skal bære preg av toleranse og tillitt. I tilfeller hvor det er aktuelt med tverrfaglig samarbeid rundt en 

bruker skal alltid gjeldende lover og regelverk være gjeldende, og bruker skal møtes med verdighet og respekt. 

  

Samfunnsansvar 

Vi har ansvar for å informere storsamfunnet om det arbeidet vi gjør. Dette skjer gjennom utadrettet virksomhet som 

foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne ved 

organisasjonen ATROP, men vi har et særskilt ansvar for å skjerme enkeltindivid mot uønsket eksponering. Vi skal 

bidra til å avkrefte myter og holdninger som angår våre brukere. Vi skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet 

som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene. 

Vi skal være brukergruppenes stemme i det offentlige rom. 

  

Økonomisk ansvarlighet 

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter skal drive sin virksomhet slik at brukere, medlemmer, bidragsytere, 

myndigheter og andre har tillit til at organisasjonens økonomiske midler brukes til det beste for formålet. Det skal 

utvises ansvarlighet ved administrasjonen av økonomiske midler, og alle organisasjonens eiendeler skal behandles 

med stor forsiktighet. 

  

Tilbud til brukergruppene 

Organisasjonen ATROP tilbyr blant annet Åpent hus, samtaler, råd og veiledning, relasjonskurser, NADA 

øreakupunktur, temakvelder, bruker og likemannsopplæring til brukergruppene. Vi har fokus på forebyggende arbeid 

og tidlig intervensjon, og tilrettelegger for ferieturer og månedlige aktiviteter for barn, unge og deres familier. Vi 

tilrettelegger for arbeidstrening og skolering i likemannsarbeid og empowermenttenkning, og skal tilby supplerende 

støttetilbud i samarbeid /samhandling med det offentlige. 

 

mailto:post@atrop.no
http://www.atrop.no/


 

Post  og besøks adr Henrik Wergelandsgt 13 - 4612 Kristiansand    Telefon: 997 98 998  E-post: post@atrop.no  

Konto nr.  1503 19 07648  Org. nr: 896090402 www.atrop.no    

Taushetsplikt  

Mennesker som kontakter organisasjonen ATROP har krav på anonymitet.  Medarbeidere plikter å ivareta brukeres 

konfidensialitet og rett til personvern og skal håndtere taushetsplikten profesjonelt. Taushetsplikten er også nedfelt i 

ATROP sine vedtekter, således er også avvergeplikten. 

  

Hva skal du forvente             

At 2/3 av medarbeiderne har fagutdannelser som sikrer kvalitet i våre tilbud og tjenester. 

At erfaringskonsulenter/ frivillige har aktuell erfaringskompetanse og særskilt interesse for målgruppene, og at 

erfaringskonsulenter har et bearbeidet og distansert forhold til egen problematikk. 

  

Ved telefonkontakt 

Når du ringer innenfor våre åpningstider skal du forvente at noen møter deg på telefonen. Om vi er opptatt og du 

legger igjen beskjed på svareren skal du forvente at vi ringer deg tilbake så snart vi har anledning, og senest innen 

utgangen av påfølgende virkedag. Når du ringer skal du forvente å bli møtt av noen som kan svare deg på det du lurer 

på, eller bli formidlet videre til andre som kan svare deg, og at vi er oppdatert på hva som finnes av hjelp og 

behandlingstilbud i det offentlige. 

  

Ved fremmøte 

Skal du forvente at du blir møtt med et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, inkludering, likeverd og vennskap 

mellom brukere og ansatte. Skal du forvente at du blir møtt med retten til å definere dine egne behov og støtte til å ta 

styringen over egne ressurser og eget liv, og at du får mulighet til å dele erfaringer, styrke og håp gjennom ett 

tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon. 

  

Ved skriftlig kontakt 

Skriftlige klager skal besvares innen 3 uker. Ved andre spørsmål kan du også kontakte oss pr e-post post@atrop.no  

  

Våre forventninger og verdier 

Vi forventer at du respekterer at vi er en rusfri organisasjon og at det ikke gis anledning til å innta rusmidler når du er i 

sosiale tilstelninger i regi av organisasjonen ATROP. Eksempelvis på konferanser. Vi forventer at du rydder etter deg 

når du besøker oss, og at du gir beskjed i god tid om du blir forhindret i å møte til en avtale eller ett arrangement du 

har meldt deg på.  Vi forventer at du respekterer vårt motto: Uansett alder, religion, nasjonalitet, kultur, politisk 

oppfatning, erfaringsbakgrunn eller sosial status skal ingen behøve å gå veien alene - vi ønsker å bry oss og favne.  

Ingen har rette til å gjøre andre barn, ungdom eller voksne urett. 

Verdier er stjerner vi styrer livene våre etter. Verdiene bygger på prinsippene slik de kommer til utrykk i FN`s 

menneskerettighetserklæring. 

 

Øvrige dokumenter som er gjeldene for organisasjonens medarbeidere. 

• HMS perm (helse, miljø og sikkerhet) 

• IK- MAT 

• Vedtekter 

• Prosedyreperm for Barn og ungdomsarbeid 

• Retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep 

 

 
 

mailto:post@atrop.no
http://www.atrop.no/
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Du vet aldri hvor sterk du er 

før det å være sterk er det eneste valget du har… 
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Formål og virke 
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenteret er en brukerorganisasjon og et 

lavterskeltilbud som har som formål å være til støtte og hjelp for brukere (barn, unge og voksne) 

som lever med /har erfart 
 

• Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/ krenkelser 

• Er pårørende, rusavhengig og /eller sliter med psykisk ”uhelse”, inkl. familier med 

minoritetsbakgrunn 
 

ATROP er et støttetilbud uten krav om henvisning og er et supplement til det offentlige 

hjelpeapparatet. Hjelp til selvhjelp, empowerment og traumebevisst omsorg er ATROPs 

bærebjelker kombinert med faglig kunnskap. ATROP tilbyr sin erfaringskompetanse til 

sosialtjenester, barnevern, statlige og private aktører, og vi engasjerer oss i samfunnsdebatter 

som berører våre målgrupper. ATROP er opptatt av årsakene til at barn, ungdom og voksne 

får psykiske utfordringer og utvikler rusavhengighet. Vi ser ikke på vansker som et problem, 

men en utfordring som må, og ofte kan løses, om forholdene legges til rette. 

 

Ved behov tilbyr ATROP Senteret i Vest-Agder et støtteterapeutisk tilbud for brukergruppene 

hvor alternative behandlingsmetoder som Psykodrama, Gestalt og annen relevant 

relasjonskompetanse benyttes som supplement til det offentlige for brukergrupper som ønsker og 

har behov for et slikt tilbud. Disse tilbudene blir kun utøvd av sertifiserte og godkjente terapeuter. 
 

Vårt menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles etter kriser, krenkelser, misbruk 

og rusavhengighet ligger i personen selv. Vi forstår symptomer som angst, selvskading, 

depresjon, spiseforstyrrelser, isolasjon, ensomhet, psykosomatisk smerte, stress, selvmedisinering 

m.m. som senvirkninger på egen livshistorie.  Den enkelte må selv få bestemme tiden det tar, da 

tidsperspektiv ofte er avgjørende for å lykkes med å endre våre liv. Vi gir støtte til å bearbeide og 

integrere, og bli klar over hvordan negative og ødeleggende mønstre preger livet i dag, og 

vi formidler kunnskap om hvem som har ansvar i forhold til hva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingen kan gå tilbake og 

lage en ny begynnelse, 

men alle kan begynne i 

dag og lage en ny slutt. 
Maria Robinson 
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Forebygging 
Organisasjonen ATROP bidrar til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler 

stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene. Dette skjer 

gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av 

media og gjennom holdningsendringer via brukerne på ATROP. Organisasjonen ATROP Støtte 

& Ettervernsenter tilrettelegge for støtte, aktiviteter og turer for risikoutsatte barn, ungdom og 

deres familie. Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid er et fellesansvar som også 

brukerorganisasjoner og frivilligheten må være med ta ansvar for.  
 
 

Organisasjonsform 
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter ble stiftet 11. nov 2010 som en frivillig 

forening og har et styre bestående av 5 personer.  Navnet ATROP er ment billedlig å dekke 

forbokstavene til de målgruppene vi representerer.  

A - Avhengighet  T - Traumer  R-  Rus O - Overgrep P - Pårørende/Psykisk helse.   

 

ATROP betyr forøvrig frødannelse- et symbolsk navn vi mener passer godt for vår virksomhet.   

 

Organisasjonskart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 2017 er Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter organisert etter modellen over. 

ATROP arbeider for å omgjøre organisasjonsformen til en stiftelse med dertil underliggende 

regionssentre/lokale avdelinger, etter at årsmøte i 2013 vedtok en slik endring. Denne prosessen 

er styrt av tilgang til stiftelseskapital. Bakgrunnen for at vi ønsker denne organisatoriske 

endringen er å fremme seriøsitet og større grad av forpliktelser og samarbeid/samhandling inn 

mot det offentlige. 
 

Styret                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret har i 2017 bestått av følgende personer: 

Line Vennesland, styreleder 

(Sosionom og bosatt i Evje – og Hornes kommune) 

Jorun M Kveldro, nestleder  

(Psykoterapeut, veileder, sos.ped og bosatt i Songdalen kommune) 

Lisbeth Andersen, styrerepresentant 

(Bosatt i Kristiansand kommune). 

Geir Christian Prosgaard, styrerepresentant 

(Sosionom og bosatt i Kristiansand) 

Per Harald Abrahamsen, styremedlem  

(Brukerepresentant og bosatt i Lillesand kommune) 

Romina Jasmin Perez, vararepresentant 

(Sosionom og bosatt i Kristiansand) 

 

Organisasjonen ATROP har et engasjert og dedikert styre som er sammensatt av både 

fagkunnskap og erfaringskompetanse. Styret har hatt 4 styremøter i 2017, hvor det er blitt 

behandlet 16 saker og avholdt et styreseminar. 

 

 

 

Styret 

Administrasjonen /Daglig leder 
 
 

ATROP avd. Kristiansand 
 

Arbeidstreningstiltak 

Kafe Leons Hjerterom 

 

ATROP avd. Evje & Setesdal 
 



 

 

5
 

Brukermedvirkning 
ATROP har brukermedvirkning både på individ – og systemnivå. Brukermedvirkning på 

individnivå gjennomføres ved at Empowerment og hjelp til selvhjelp ideologi gjennomsyres i alt 

arbeidet i organisasjonen. På systemnivå sikres brukermedvirkning direkte i styret gjennom en 

brukerrepresentant som er likeverdig som styremedlem med møte, tale og forslagsrett og den 

sikres gjennom at vi har ansatte med erfaringskompetanse. 

 

 

Takk 
Styret ønsker å rette en stor takk til alle våre brukere, medlemmer, samarbeidspartnere og 

bidragsytere for både moralsk og økonomisk støtte. Uten bidragene og den moralske støtten vi 

har fått hadde det ikke vært mulig å drive Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter.  

 

En hjertens takk til Kaja Cecilie Sillerud og Randi Røed Andersen fra avdeling psykisk helse og 

rus, divisjon primærhelsetjenester – Helsedirektoratet, Kari Henriksen(AP) og Tellef Inge 

Mørland(AP), Hans Fredrik Grøvan(KRF), Gisle M Saudland(FRP) og Theodor B Helland(FRP) 
som høsten 2017 kom på besøk for å bli bedre kjent med vår organisasjon, og for deres 

oppløftende og inspirerende ord til oss videre på veien.  

 
 

Økonomi 
Uforutsigbar økonomi har vært, og delvis er, en stor belastning både for brukere og ansatte, 

spesielt har daglig leder fått kjenne på store belastninger og merarbeid, blant annet pga økte 

rapporteringskrav.  Brukergruppene har behov for stabilitet, forutsigbarhet og mer åpningstider, 

og organisasjonen har behov for en sikker og forutsigbar drift. Til tross for kronglete 

søknadsprosessesser har vi klart å «holdet hodet over vann» også i 2017.  

I 2017 fikk ATROP offentlig støtte til drift av 

• Helsedirektoratet kr. 2.300.000 – drift. 

• BUFdir kr. 250.000 – øremerket prosjekt Hjerterom. 

• Arbeids –og velferdsdirektoratet kr. 900.000 –øremerket prosjekt Kafe Leons Hjerterom. 

• Kristiansand kommune kr. 72.000 – drift. 

• Momskompensasjon kr. 159.020,- 

Utover dette har det kommet inntekter via lønnstilskudd fra NAV, KIWI Brennåsen, 

egenbetalinger fra brukergruppene, medlemskontingent ol. Vi har også kostnadsfrie lokaler fra 

Vennesla kommune som vi disponerer etter våre behov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Regnskap & revisjon 
Regnskap blir ført eksternt av autorisert regnskapsfører ved Proplan AS (tidligere 

Økonomi Support AS) hvert halvår. Tettheten i dette vil ved behov bli justert forløpende iht 

bilagsmengde.  Disse utfører også regnskapstjenester som blant annet innebefatter 

lønnskjøring og holder oss oppdatert på gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder 

benytter også disse som veileder i den daglige driften, ved behov.  

 

Organisasjonen ATROP har inngått avtale om revidering av regnskapet med revisor Jan 

Skaar ved Agder Revisjon - AS. Vi opplever å ha ett godt og nært samarbeid med begge 

disse, og er svært tilfreds med de tjenestene de utfører for oss. Viser forøvrig til revidert 

regnskap bak i årsmeldingen. 
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Ansatte 
Organisasjonen ATROP har pr 31. desember 2017 620 % årsverk, hvorav 200% av disse er 

prosjektstillinger og en 50% med varig lønnstilskudd fra NAV. ATROP har ikke kunnet tilby 

faste ansettelser til alle og har også i 2017 måtte leve med en anstrengt og vanskelig økonomisk 

drift. ATROP er i stort behov av større stillingsbrøker og faste ansettelser, da pågangen til oss er 

stor. 

 

I henhold til gjeldende regelverk har Organisasjonen ATROP tegnet yrkesskade-, og 

reiseforsikring for ansatte over 20 % stillinger. De ansatte har i 2017 opparbeidet 

pensjonsrettigheter gjennom avtale med KLP. Lønnsrammer er satt i henhold til statens regulativ. 

Vi har i 2017 hatt en medarbeider i svangerskapspermisjon, det er blitt registrert 8 fraværsdager, 

og trivselsfaktoren er høy. 

 

Kompetanse 
Alle medarbeiderne har erfaringskompetanse i tillegg til fagutdannelse, deriblant leder. Det er 

forankret i ATROPs vedtekter at minimum 1/3 av medarbeiderne skal ha egenerfaring.  

Daglig leder har en 7 -årig psykodramaterapeut utdannelse fra Moreno Instituttet/ Norsk 

Psykodrama Institutt -Oslo. Hun har høyskoleutdannelse innen coaching, veiledning og 

sosialpedagogikk fra HIT /HIH, og er godkjent som NADA øre akupunktør.  

 

Yrkeserfaring har hun fra blant annet 

• Senter mot Incest i Agder (SMSO), miljøarbeider- 5 år,  

• Incestsenteret i Telemark, daglig leder - 6 år 

• Bærum kommune, leder for to store bofellesskap(rus/psykiatri) - 3 år 

• Asker kommune, Engløkka avlastningshjem, miljøterapeut - 2 år 

• BUFETAT avd. St. Hansgården(akuttenhet for ungdom), miljøterapeut - 2 år 

• A-LARM (Rusorganisasjon), daglig leder- 6 år 

• Barnevern (tilsynsfører, besøkshjem, beredskapshjem og miljøterapeut) 
 

Hun har ledet flere større prosjekter, deriblant KTP/Likemannsprosjektet i samhandling med Kr. 

Sand kommune under nasjonal ledelse av Helsedirektoratet.  

 

Utover daglig leder er det pr i dag en medarbeider som er utdannet førskolelærer, to sosionomer, 

to barn og ungdomsarbeidere og en helsefagarbeider.  To ufaglærte erfaringskonsulenter er 

tilknyttet administrasjonen og ATROPs barne og ungdomsarbeid - Hjerterom. Alle ansatte ved 

ATROP må gjennomgå grunnkurs i traumeforståelse og selvmordsforebyggende arbeid i regi av 

RVTS slik at vi har en felles faglig forståelse og plattform for vårt arbeid i møte med 

brukergruppene. Alle ansatte og en stab med frivillige er sertifisert NADA øre akupunktører og 2 

medarbeidere har gjennomført den pedagogiske kursmodulen i regi av Regnbueprosjektet ved 

SSHF slik at vi har en felles forståelse for drift av Hjerterom.  

 

Personalutvikling 
Personalet er organisasjonens viktigste ressurser. Våren 2017 arrangerte vi et 2 dagers fag og 

påfyllsseminar på Rosfjord strandhotell i Lyngdal for ansatte og frivillige. Fokuset her var å 

bygge teamet, gi grunnopplæring og øke kunnskapen om brukermedvirkning og 

likepersonsarbeid. Seminaret ble ledet av Jorun M Kveldro. 

 

Rett før sommeren deltok alle ansatte og frivillige som praktiserer NADA øreakupunktur / 5 

punkts akupunktur på et to dagers fordypingskurs i øreakupunktur med fokus på anatomi, 
sikkerhetsprosedyrer & hygiene, lov om alternativ behandling. Seminaret ble ledet av Claus 

Olsen, lærer ved Dig i Sentrum- Danmark, Romina J Perez og Jorun Marie Kveldro. 
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Lokaler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiansand 
ATROP har etablert leieavtale med Sør Kjøp AS, hvor det i leieavtalen fremgår at vi får redusert 

husleie mot at ATROP påtar seg kostnader til noen oppussing og vedlikehold. Lokalene er 

trivelige og lett tilgjengelige. Lokalene ligger i 2 etg og er på ca. 150 kvm. De består av stue, 

oppholdsrom, 3 kontorer, et grupperom, et NADA akupunkturrom, kjøkken, toalett, og oppleves 

som lokaler med «sjel».  Det er også et rom som er knyttet til aktiviteter, og produksjon av varer 

til arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom som vi driver i Songdalen. 

 

Vennesla 
I 2015 kunne ATROP glede seg over å få på plass en 

avdeling i Vennesla kommune. Lokalene er lokalisert 

i underetasjen til RUBIN. Vennesla kommune 

sponser lokaler og strøm, og ATROP tilfører 

samtaler og NADA øreakupunktur til 

brukergruppene. Oppussing og inventar har vært et 

spleiselag. På grunn av nærheten til Kristiansand er 

lokalene kun i bruk etter behov og forespørsel fra 

brukere. 

 

 

Evje – og Setesdal 
ATROP har arrangert månedlige brukerkvelder på 

Evje siden våren 2016. Våren 2016 ble ATROP 

kontaktet av LOKALMEDISINSKE TJENESTER 

Setesdalssamarbeid (kommunene Bykle, Valle, 

Bygland, Evje og Hornnes) som etterspurte mulighet 

for et tettere samarbeid i denne regionen. Det er også 

kommet mange henvendelser fra brukere som har 

etterspurt en avdeling her. ATROP flyttet inn i 

lokaler på Evje våren 2017 og holder åpen to dager i 

uken fra kl. 12.00-18.00. Avdelingen styres av en 

avdelingsleder og en erfaringskonsulent. 
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Prosjektet Kafe Leóns Hjerterom 
 

I 2016 innvilget Arbeid –og velferdsdirektoratet et treårig 

arbeidstreningsprosjekt som vi har kalt Kafe Leóns 

hjerterom (kafé, interiør og produksjon). De aller fleste 

av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av 

et sosial fellesskap. Likevel opplever mange seg 

ekskludert fra arbeidslivet. Kafe Leóns hjerterom er ett 

ettervernstiltak og en arbeidstreningsarena som 

tilrettelegger for rehabilitering, aktivisering, sosialisering 

og økt livskvalitet for mennesker(brukere) som er langt 

vekk fra arbeidslivet.  Leóns hjerterom er lokalisert i 

Songdalen og Kristiansand og skal tilby deltakere en 

mulighet for å mestre en tilbakeføring til jobb eller 

studier, og en vellykket re-integrering i samfunnet.  

  

Målgrupper  

1. Rusavhengig i rehabilitering som er i behov av tett oppfølging og tilrettelegging 

2. Mennesker som står langt vekk fra arbeidsmarkedet, og som er sosialt ekskludert. 

3. Minoritetsgrupper/flyktninger  

 

Brukere som har interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er 

velkommen til å ta kontakt med oss. 

  

Arbeidsoppgaver i kafe og interiør avdelingen i Songdalen; 

• Rydding og vasking av kjøkken og kjøkkenutstyr 

• Matproduksjon 

• Catering 

• Rengjøring 

• Salg og service 

• Økonomi/kassebehandling 

• Håndtere og ivareta bestillinger fra kunder 

  

Arbeidsoppgaver i produksjonsavdelingen i Kr. Sand; 

• Barnestol med navn, lys og andre div. interiør artikler 

• Sortere materiell 

• Holde orden på lager(logistikk) 

• Pakking og vareutlevering  

• Bestilling og innkjøp av materiell  

  

Vaktmestertjeneste (Kristiansand og Songdalen) 

1. Maling, snekring og annet vedlikeholdsarbeid 

2. Sesongbetont arbeid som snømåking, plenklipping ol. 

  

Felles for alle avdelingene er opplæring i 

• Kundebehandling og service 

• Håndtering av bestikk, service og kjøkkenutstyr 

• HMS /IKT, Lover og regelverk  

• Hygienerutiner 

• Kost og ernæring 

• Maskinhåndtering 

 

Det er pr 31.desember 2017 syv deltakere i Songdalen og tre i Kristiansand.  

Seks av disse er rusavhengige i rehabilitering og fire med psykiske  

utfordringer. Samtlige av de som sliter med rus har klart å opprettholde en rusfri tilværelse.  

 

Selvstendig prosjektrapport er sendt til Arbeid – og velferdsdirektoratet for 2017.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADA og samtalerom 
 i kafeen 
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Tilbud til brukergruppene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtaler er et tilbud mange benytter seg av og er en viktig støttefaktor i ATROPs daglig virke for 

brukerne. Tilbakemeldingene fra brukergruppene på lange ventelister til psykolog, døgn 

behandling ol.er urovekkende.  

Noen benytter også vårt samtaletilbud som et alternativ til psykolog eller annen offentlig 

oppfølging da de opplever og ikke få den støtten og hjelpen de trenger. Manglende kjemi, empati 

og forståelse, og opplevelsen av å bli sykeliggjort oppgis ofte som forklaringer på dette.  

Kortfattet kan vi si at samtaletilbudet blir benyttet  

• i påvente av psykolog eller døgnbehandling   

• ved kriser og som oppfølgingssamtaler 

• som støtte, motivasjon og likepersonsamtaler 

• som alternativ til psykolog eller annen offentlig oppfølging  

 

Erfaringsmessig ser vi at samtaletilbudet bidrar til at «akutt» behovet for psykologbehandling avtar. 

Vi tenker at dette tilbudet bidra til å redusere behandlingskøer og med fordel kan fungere som et 

godt supplement til kommuner – men andre ord vil samtaletilbudet på sikt kunne gi god 

samfunnsøkonomisk besparelse. Vi har også i 2017 oppmuntret brukergruppene til en liten 

egenandel for dette tilbud, og etter brukeres betalingsevne. Spesielt er dette gjeldende om 

brukergruppene benytter tilbudet som en alternativ støtteterapi til offentlig behandling.   

 

Det er i 2017 blitt registrert 676 samtaler og 2736 telefonsamtaler og SMS henvendelser. 
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Likepersonsarbeid  
Vi har også i 2017 bistått brukere med følge i hjelpeapparatet, telefonkontakt, hjemmebesøk og 

treffmøter i og utenom våre ordinære åpningstider. De fleste av de vi har fulgt opp gjennom dette 

tilbudet er rusavhengige som er på vei inn i ett behandlingsforløp, eller er i behov av en 

reinnleggelse. Daglig leder har også vært tilgjengelig pr telefon og har ved flere anledninger blitt 

oppring på kveldstid av brukere som har vært sucidale. Disse har blitt loset videre til 

behandlingsapparatet og/eller hjemkommune i tillegg til at de har fått et åpent samtale - og 

telefontilbud hos oss. Vi har vært på flere hjemmebesøk og hatt treffmøter med flykninger og 

voldsutsatte som sliter med traumer og omsorgsrollen. Likepersonsarbeidet er etablert slik at vi er 

tilgjengelig også på kveldstid og helger ved behov, (når det offentlige er stengt) og etter nærmere 

avtale med bruker. Motivasjon, støtte, gjenkjennelser og forutsigbarhet er faktorer som er 

vesentlige i dette arbeidet. 

 

ATROP arbeider ut ifra andre premisser enn det offentlige. Gjennom vår erfaringskompetanse og 

aktiv bruk av relasjonskompetanse blir vi ikke oppfattet som en trussel for brukere og pårørende 

og fungerer derved som trygge brobyggere inn mot, og i samarbeid med det offentlige 

hjelpeapparatet når det er et behov. Vi har også i 2017 hatt stor pågang fra ansatte i offentlige 

etater som «overfører» pasienter til oss, da de opplever å ikke nå inn til brukeren, og gjennom 

mangel på relasjonskompetanse har bedt om bistand fra oss. 

 

 
 

 
 
Likepersonsarbeid blr ofte definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i 

samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en 

hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”. 
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Åpent Hus – en møteplass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste som kommer direkte til ATROP avdelingene benytter seg av Åpent Hus og felleslunsjen 

kl. 12.30. Torsdag i partallsuker serverer vi middag kl. 16.30 ved avdelingen i Kr. Sand. Brukere 

som er tilstede er med å tilrettelegge for måltidene.  Åpent Hus har primært som formål å være en 

arena for nettverksbygging og sosialt samvær. Åpent Hus er også en arena hvor brukerne 

oppmuntres til å gå fra passiv deltagelse til aktiv handling i eget liv. Eksempelvis oppmuntrer vi 

brukere til å engasjere seg i vaffelstekning, kaffekoking, delta i forberedelser til temakvelder, 

julebord ol.   

Ved ATROP avdelinger kan brukerne slappe av med en kopp kaffe i forkant eller etterkant av en 

samtale eller en «behandling» med øreakupunktur. Noen kommer bare innom for å slå av en prat 

og hilse på, andre for å bygge nettverk. Vi har et lite bibliotek med aktuelle bøker og faglitteratur 

som kan benyttes til hjemlån eller leses i en stille og rolig krok i våre lokaler.   Det er i 2017 blitt 

registrert 1413 besøkende til Åpent Hus. 

 
 

Relasjonskurser  
Vi har i 2017 ikke hatt kapasitet til å arrangere mer enn 1 relasjonskurs, dette til tross for at de er 

etterspurt. Hovedårsaken er stor pågang på en- til- en samtaler og telefon. Relasjonskurser er et 

støtte og motivasjonstilbud til mennesker om lever i eller har vært i destruktive relasjoner der det 

er/ har vært ulike typer av grenseovertredelser. Tankemønstre og følelser er ofte hovedårsaken til 

opprettholdelsen av destruktive relasjoner og livsmønstre.  Relasjonskursene har vist seg å være 

svært nyttig for pårørendegruppen og for de som har opplevd vold og seksuelle overgrep, og i 

kombinasjon med en tidligere tilbakelagt rusavhengighet. Deltagerne vil gjennom kursene få 

mulighet til å finne nye og konstruktive måter å mestre sine livssituasjoner og erfaringer på. 

Kursene legger også vekt på helhetlig ivaretakelse av seg selv, og til stå bedre rustet til å ta i bruk 

egne ressurser.  Kursene er strukturerte og følger et fast oppsatt strategiprogram. Mer informasjon 

om kursene fremgår i våre brosjyrer og på hjemmesiden.   
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NADA Øre akupunktur 

NADA akupunkturprogram er et forenklet standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt 

utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier. NADA øreakupunkturprogram er 5 faste 

punkter i hvert øre som settes med engangsnåler. Det er de samme punktene som benyttes hver 

gang. NADA har kombinert den vestlige - og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette 

har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av rus- 

og psykiatripasienter. NADA akupunkturprogram er et forenklet standardisert øreakupunktur 

program, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier. Studiene har vist at 

NADA programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for 

selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbrukerbakgrunn og psykiske 

forstyrrelser trenger. NADA er også et godt supplement når en arbeider med kriser, seksuelle 

overgrep og andre psykiske belastninger. NADA hjelper til med å balansere psykisk stress og 

ubalanser i kroppen.  

Våre erfaringer er at vi ikke kan skille mellom psyke og kropp, og vi jobber derfor ut fra en 

helhetsteori. Vi arbeider derfor med å styrke hele mennesket slik at det kan bli i stand til å ta i 

mot hjelp som kan styrke det på alle mulige måter senere. Vi jobber for at mennesker og deres 

familier skal bli selvstendige og føle seg likeverdig med alle i samfunnet – mao bistår vi til at 

brukerne finner en vei ut av offerrollen. NADA Øreakupunktur er mer enn bare akupunktur. Den 

er en prosess og består av et sett av systemer. 

1. Kunnskap 

2. Kosthold og øvelser 

3. Akupunktur 

4. Kontroll(urinprøver – punkt 5 gjelder for de som er rusavhengig) 

5. Behandling, Terapi og selvutvikling (eks.vis  ATROP Relasjonskurser) 

 

Kortisol er det hormonet som skaper mest ubalanse i kroppen. Har man overskudd av 

stresshormoner over tid, blir man deprimert og får oksygenmangel. Konkret reduserer 

behandlingen kortisol. Behandlingen er et supplement og ikke hovedterapi. NADA akupunktur er 

et godt og verdifullt supplement til det offentlige om bruker(pasient) er i en forberedelse til 

behandling/ nedtrapping av rusmidler eller i ett ettervern. ATROP har i hele 2017 tilbudt NADA 

akupunktur i gruppe hver HELE time i våre åpningstider og er et svært godt benyttet tilbud. 

Tilbudet er gratis til betalende medlemmer(årskontingent) men vi tilstreber at øvrige må betale en 

symbolsk sum på kr. 40.- For uten avdelingen i Kristiansand tilbys NADA øreakupunktur ved 

Kafe Leons hjerterom og ved avd. i Evje & Setesdal. 

 

Kvalitetssikring 

Vi praktiserer NADA Øreakupunktur / 5 

punkts øreakupunktur etter lov om alternativ 

behandling ved sykdom. Alle som setter 

øreakupunktur hos oss må være  

diplomsertifiserte eller forplikte seg til 

kollegaveiledning under opplæring. Dette 

for å sikre kvalitet og det faglige innholdet i 

vårt virke. Pr i dag har vi 15 medarbeidere og 

frivillige som er sertifiserte. På våre websider 

har vi lagt ut informasjon om alternative  

metoder for tilfriskning som vi anbefaler, under forutsetning at faget blir utøvd av godkjente og 

kvalitetssikrede terapeuter/behandlere. Med dette mener vi at utøvere av metodene må være 

diplomsertifisert, praktisere etter lov om alternativ behandling, og ha etablert etiske retningslinjer 

for sin virksomhet/ være tilknyttet forbund for sitt fag. Vi fraråder enhver form for alternativ 

behandling hvor «terapeuten» ikke kan vise til dette i sin praksis. Det er i 2017 blitt registrert 

1982 akupunktursettinger. 
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Hjerterom 
Hjerterom har som formål å være et landsdekkende støtte og aktivitetstilbud til barn som vokser 

opp med en mor eller far som ruser seg, eller på annen måte lever i en dysfunksjonell og 

vanskelig familiesituasjon. Tilbudet er et sosialt støttetilbud og gratis for ALLE barn, men 

foresatte må betale en liten egenandel for turer ol. 

 

Å gi et støtte, aktivitet og ferietilbud til risikoutsatte 

og sosialt vanskeligstilte barn, ungdom og deres 

foresatte er en av våre hjertesaker. ATROP 

arrangerte for sjette året på rad en 5 dagers 

sommertur til Skallerup i Danmark i 2017. Familiene 

var representert fra Aust og Vest-Agder, Telemark, 

Østfold, Rogaland og Vestfold. Flere av familiene 

var rekruttert via samarbeidspartnere og barnevernet. 

De fleste barna/ungdommene og deres familier har vi 

fortsatt kontakt med gjennom ulike aktiviteter og 

støttetilbud. Noen av ungdommen har vi også i 2017 

fulgt opp individuelt gjennom støttesamtaler. Vi 

deltar også i ansvarsgrupper til flere barnefamilier. 

Aktiviteter 
Det er blitt en tradisjon i ATROP og arrangere påske - og juleverksted. Da lager vi påskepynt, 

julegaver, julepynt, pepperkaker og påske/julelys. Verkstedet blir arrangert ved alle avdelingene 

og er veldig populære. De har vært fulltegnet i den forstand at lokalene har skapt plassmangel.  

Vi har også arrangert flere filmkvelder for denne gruppen. Filmer som inviterer til «den gode 

samtalen» og verdispørsmål mellom barn og voksne i etterkant av filmen. Det har blitt arrangert 

flere dagsturer til dyreparken, overnattingsturer til Lindesnes fyr og høstferietur til Bortelid.  
  

 

Vi håper at 2017 kan bidra til at vi kan fortsette vårt arbeide 

med barn og ungdom da vi erfaringsmessig ser at dette har 

stor verdi for kommunikasjon, samhandling og samarbeid 

mellom barn og foreldre, og for utvikling av deres sosiale 

nettverk. Dette tilbudet har stor verdi for de mest sårbare 

familiene og deres barn. Da disse ofte av økonomiske 

årsaker, er avskåret fra samfunnets goder som turer og 

lystbetonte aktiviteter og havner da i det vi kan definere som 

fattigdom. Tilbudet bidrar også til at vi kommer «tett på» 

brukergruppene, noe som kan bidra til å avdekke 

omsorgssvikt og andre forhold som gir grunn til uro og 

bekymring. Sommeren 2017 planlegges en ny 5 dagers 

ferietur til Skallerup i Danmark og en weekendtur til 

Blokhus feriesenter/ Fårup sommerland.. 

Brukergruppene er kjent med rutiner og regler for dette 

tiltaket. Her i blant at vi i noen tilfeller, av hensyn til 

familiesituasjonen, anser det som hensiktsmessig å 

undertegne samtykkeerklæring mellom foreldre og 

organisasjonen ATROP. Dette for at vi skal kunne bistå 

familier på best mulig måte.  

 

Familiene er kjent med at vi, uavhengig av taushetsplikten, har meldeplikt til barnevernstjenesten 

og avvergeplikt til politimyndigheter om vi gjøres kjent med vold og seksuelle overgrep mot barn 

og unge, og at alle voksenkontakter som engasjerer seg i arbeid med barn og unge hos oss må 

levere vandelsattest. Dette tiltaket et støttet gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom og egen rapport er sendt direkte til BUFdir. 

 

 



 

 

1
4

 

Julebord for små og store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er blitt en fast tradisjon at organisasjonen 

ATROP Støtte & Ettervernsenter arrangerer julebord 

for brukere, ansatte og samarbeidspartnere. I 2017 

var det ansatte og deltakere i arbeidstreningstiltaket 

Kafe Leons Hjerterom som tilberedte koldtbordet.   

 

På slike tilstelninger tilstreber vi velkomster som 

bidrar til å dempe sosial angst og skape trygghet. 

Eksempelvis en nonverbal øvelse hvor leder ber alle 

stille seg på «norgeskartet» ut i fra hvor de er født og 

oppvokst.   

Julenissen kommer med gaver til barna som vi får fra 

ulike småbedrifter og de voksne blir utfordret på lek 

og andre hyggelige «spillopper».  På julebordet i 

2017 kom det 67 små og store brukere. 

 

Markedsføring 
ATROP har også i 2017 brukt mye tid og ressurser på markedsføring og synliggjøring av 

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenteret og våre tilbud. Dette gjør vi via brosjyrer, 

visittkort, plakater, brev, e-post, annonser på facebook og en aktiv hjemmeside. På hjemmesiden 

har vi en nyhetsblogg som vi oppdaterer med aktiviteter, leserinnlegg, saker vi er opptatt av og 

engasjerer oss i.  Mye av markedsføringen går via lobbyvirksomhet og ved at brukerne og ansatte 

i kommuner anbefaler videre. Vi har også hatt noen annonser i lokalaviser og Løvetannavisen, 

men kostnader knyttet til markedsføringer i media er høye og derfor er det store begrensinger mht 

hvor mye økonomiske ressurser vi kan bruke på dette. 
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Språktreningspraksis og integrering 

ATROP har bidratt aktivt med integrering av minoritetsgrupper og flykninger også i hele 2017. 

Vi har samarbeidsavtaler med Kongsgård skolesenter i Kristiansand kommune og flyktning 

tjenesten i Songdalen kommune. Vi har rulleringsinntak av flyktninger som er i 

introduksjonsprogrammet i begge kommuner og bistår med språkpraksisplasser både ved ATROP 

i Kristiansand, og ved Kafe Leons Hjerterom i Songdalen. Vi er også på vei til å etablere et 

samarbeid med flyktning tjenesten i Evje & Hornes kommune. 

 

I ATROP lærer de når vi begynner om morgenen, hvor lenge en normal arbeidsdag varer, 

hvordan det fungerer med pauser og de får praktisere relevante arbeidsoppgaver og ikke minst 

språktrening. Språkpraksisplassene vi tilbyr legger til rette for å lære de hvordan ting henger 

sammen i Norge og våre demokratiske verdier. ATROP har også i 2017 hatt stor pågang fra ulike 

minoritetsgrupper. De som ikke har språkpraksisplass blir definert som brukere og har benyttet 

seg av åpent hus tilbudet og alle våre barn og ungdomsaktiviteter. En del har også benyttet 

NADA øreakupunktur for å dempe stress, angst og uro som mange av disse bærer på etter 

traumatiske opplevelser og kriser.  
 

Deltakelse i det offentlige rom 

               
         Selma, Hill og Michael ønsker                                 Romina og Ruth på konferanse med                  Romina og Natalie på dialogmøte 

        NRK sommertoget velkommen.                             tema ungdom og alkohol i regi av Actis                   i regi av RBUP øst/sør -Oslo 

 

               
 
      Jorun Mrie, Natalie og Romina på fagdag                   Natalie, Jorun M og Romina på                      Jorun Marie, Ruth og Romina     

    med tema psykisk helse og rus på Evjemoen                 dialogkonferanse med Helsedir                  på veg til Stortinget for møte med FRP 

 

 

Vi har også deltatt på følgende fagdag 
Selvskading - forståelse og forebygging                                  Arrangør: BUFetat, KORUS og R-bup                                                                                                     

Arbeidsseminar: «Hvordan få ungdom i jobb eller skole»      Arrangør: Songdalen kommune 

Kick-off seminar BoGodt                                                        Arrangør: Kr. Sand kommune                    

Verdensdagen for psykisk helse                                              Arrangør: Songdalen kommune & Selvhjelp Norge 
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Samarbeid med andre aktører 

ATROP har i 2017 samarbeidet med  

 

Varodd AS i Kristiansand  

A3 Ressurssenter i Vennesla  

Adecco -Mandal 

NAV Vennesla  

NAV Songdalen  

NAV Kristiansand  

RUBIN Vennesla 

Hjørne Vennesla  

Enhet for livsmestring i Songdalen  

Familiesenteret Songdalen  

Psykisk Helse og Rus i Evje og Hornes kommune  

Psykisk Helse og Rus i Kristiansand kommune  

Psykisk Helse og Rus LMT Setesdalsamarbeidet 

Barnevernet i Kristiansand, Evje og Vennesla 

Kongsgård skolesenter  

Flykning tjenesten i Kristiansand  

Flykning tjenesten i Songdalen 

Flykning tjenesten i Søgne 

Røde Kors Songdalen 

Mattilsynet (Kafe Leons hjerterom) 

ARA og DPS Solvang  

Kriminalomsorgen  

Gatejuristen 

SON senteret (Sammen senteret) 

 

Vi har også hatt direkte samarbeid og telefonkontakt med leger, legevakt og psykologer i flere 

saker.  Mange av våre samarbeidspartnere henviser brukere til oss for støtteoppfølging, NADA 

øreakupunktur og nettverksbygging. Ved SON senteret tilfører vi gjennom en samarbeidsavtale, 

månedlig øreakupunktur til aktive rusavhengige. Flere av våre samarbeidspartnere etterspør også 

mulighet for arbeidspraksis, noe vi tilstreber så langt det er kapasitet og mulighet. 

 

ATROP sitter med representanter i bruker og fagrådsgruppa i Kristiansand kommune og med 

pårørenderepresentant i prosjekt Rus/psykisk helse LMT- Setesdalssamarbeidet.  Utover dette har 

vi i 2017 prioritert dialogmøter og konferanser for å bygge nettverk. Det har i liten grad vært 

mulig for ATROP å bidra med innspill til offentlige høringer p.g.a ressurs og kapasitets- 

utfordringer, da vi har sett det nødvendig å prioritere direkte brukerrelatert arbeid. Mange av 

brukerne i de store og tunge organisasjonene representerer også våre brukerstemmer. 

 

Vi er medlem av  

• Frivillighet Norge  

• Selvhjelp Norge -Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp  

• Actis – Rusfeltes samarbeidsorgan 

• Fagrådet for rusfeltet  
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Statistikk 
Alle henvendelser til ATROP blir registrert anonymt.  
 

Aktiviteter Henvendelse fra                                                                       

 K M Off B/U                                                     
2017 

 
     2016 

NADA øreakupunktur 1321 403 235 23 1982 2026 

Samtaler  563 82 12 19 676 430 

Åpent hus 1002 261 112 38 1413 1559 

Telefon/SMS 1923 167 598 48 2736 1745 

Relasjonskurs 8    8 16 

Tema/brukerkvelder 79 9   88 18 

Følge i hj.a/ansvarsgr  38 16   54 32 

Treffmøter 18 4  22 44 45 
 

 

Kommentarer 
ATROP har i 2017 registrert totalt 7001 henvendelser fordelt på alle avdelingene og våre ulike tilbud jr. 

aktiviteter i skjema over. Av disse er 1190 førstegangshenvendelser. Mange av brukerne har sammensatte 

utfordringer. Med dette mener vi en rushistorikk m/ overgrep og voldstematikk i bunnen eller rus og 

psykiske utfordringer. En stor andel av våre brukere benytter flere av våre tilbud. De fleste henvendelser 

som er knyttet til bruk av «daglige» tilbud og aktiviteter kommer fra kommunene i Agder fylkene. Vi har 

også registret flere henvendelser fra kommuner i Telemark, Rogaland, Vestfold, Østfold og Nord-Norge. 

Registrerte henvendelser fra kommuner er fra både brukergrupper og samarbeidspartner, herav 

psykologer, familiesentre, rus/psykisk helse team, barnevern, flykningstjenesten, NAV, 

arbeidstreningsbedrifter, ol. Følge i hjelpeapparatet er knyttet til ansvarsgruppemøter med brukere, følge 

til møter med NAV, barnevern, lege, rettsapparatet ol.   

 

Samarbeidsmøter 

 2017 2016 
Samarbeidsmøter  110 97 

 

 

 

 

Kommentarer  

Tallene her er basert på aktiviteter knyttet til barn, ungdom og familieaktiviteter gjennom hele 

året og er forankret inn mot Nasjonal tilskuddsordning mot fattigdom. Barnefamiliene vi har 

fulgt opp utover disse aktivitetene er registrert i statistikkskjema, og fremkommer ikke under 

denne registreringen.  Familiene som har deltatt i våre aktiviteter og turer har i 2017 kommet fra 

kommunene Kristiansand, Vennesla, Mandal, Songdalen, Søgne, Marnardal, Evje, Bygland, 

Lillesand, Grimstad, Tvedestrand, Kragerø og Lindesnes. 

7001 5871 

Barn og familieaktiviteter 
 Foresatte B (0-12) U (13-18) J G 

Aktivitetskvelder 71 88 10 52 46 

Familieturer m/ overnatting 69 125 16 52 89 

Dyreparktur 47 86 15 42 59 

Dagsturer      

Julebord 45 14 8 9 13 

TOTALT 232 313 49 155 207 

Årstall 
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Hovedbudsjett 2018  

    SUM 

INNTEKTER     

3400 Statlige tilskudd  3600000 

3420 Kommuner/ fylkeskommuner 180000 

3440 Andre tilskudd/NADA / kurs/ egenbetaling  230000 

3460 Medlemskontingent  50000 

 Sum inntekter  4050000 

     

     

KOSTNADER     

5000 Lønn, OTP og arb.avgift  2800000 

5080 Yrkesskadeforsikring  25000 

6300 Leie lokaler   250000 

6340 Lys, varme   45000 

6490 Annen leiekostnad  35000 

6540 Inventar   50000 

6550 Datautstyr   20000 

6552 Programvare  9000 

6559 Driftsmateriale/utstyr  27000 

6600 Rep/vedlikehold utstyr  20000 

6700 Revisjon   12000 

6705 Regnskapstjenester  45000 

6800 Kontorrekvisita  28000 

6810 Data/Edb kostnader  10000 

6820 Trykk kostnader  45000 

6840 Aviser, tidsskrifter og litteratur 7000 

6860 Møter/Kurs/seminarer  70000 

6880 Miljø sammenkomst/turer(Familie /barn) 315000 

6900 Telefon   35000 

6940 Porto   20000 

7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 22000 

7140 Reisekostnader  25000 

7320 Reklame/web/annonsekostnader 80000 

7500 Forsikringer   35000 

7790 Andre driftskostnader  20000 

 Sum driftskostnader  4050000 

 
 

Note: Prosjektmidler som blir innvilget vil bli innbakt i hoved budsjett under post 3440, ved regnskapsårets slutt, 

men vil kunne hentes ut separat på prosjektnavn ved behov.  
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Vedtekter  
§ 1 ORGANISASJONENS NAVN 

1.1 Organisasjonens navn er: Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter 

Kan forkortes til ATROP Senteret 

  

§ 2. VERDISYN 

2.1 Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en trosmessig og politisk nøytral organisasjon. 

  

§ 3. FORMÅL & MÅLGRUPPE  

3.1 ATROP Senteret er et lavterskeltilbud og et etterverntilbud for enkeltmennesker(barn, unge og voksne) 

og familier som har erfart 

• seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/ krenkelser 

• er pårørende, rusavhengig og /eller sliter med psykisk ”uhelse”, inkl. familier med minoritetsbakgrunn 

og nedsatt funkjsonsnivå  

3.2 ATROP Senteret sitt hovedformål er å gi brukergruppene støtte og veiledning. ATROP Senteret skal gjennom 

åpent hus, samtaler, rådgivning, likemannsarbeid, temakvelder og ulike aktiviteter bidra til at brukerne finner sitt 

egenverd ved hjelp til selvhjelp og ved oppmuntring til aktiv bruk av erfaringskompetansen.  

 

3.3 ATROP Senteret skal også være et støtteterapeutisk tilbud for brukergruppene hvor alternative 

behandlingsmetoder som NADA øre akupunktur, Psykodrama, Gestalt og annen relevant relasjonskompetanse 

kan benyttes som supplement til det offentlige.  

 

3.4 ATROP Senteret skal drive forebyggende arbeid for barn og unge ved å tilrettelegge for støtte, aktiviteter og 

turer for risikoutsatte barn, ungdom og deres familie.  Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid er et 

fellesansvar. Organisasjonen ATROP skal bistå helseforetak, kommuner, barnevern og andre aktører med 

erfaringsoverføringer som kan medføre positive endringer for brukergruppene og deres familier, og på en slik 

måte at de blir hørt, møtt og forstått.  

 

3.5 Tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet gjennom å tilby lavterskel 

arbeidstrening hvor siktemål er forberedelser til studier eller integrering i ordinært arbeidsliv 

 

§ 4 SAMFUNNSANSVAR & AVDELINGER 

4.1 ATROP Senteret skal bidra til å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende 

holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor målgruppene, og er således også en landsdekkende 

bruker og medlemsorganisasjon. Dette skal skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning, 

veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne på ATROP Senteret. 

ATROP Senteret baserer sin virksomhet på offentlige tilskudd, legater, egenbetalinger, medlemskontingent og 

sponsoravtaler.  

 

4.2 ATROP Senter kan organisere og drive regionale avdelinger. Styret i ATROP Senteret bestemmer opprettelsen 

av avdelinger, og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes. Alle ATROP Senterets avdelinger 

forplikter seg til å arbeide i overenstemmelse med ATROP Senterets vedtekter og ha som mål å fremme støtte til 

brukergruppene, brukermedvirkning og likemannsarbeid. Styret v/daglig leder har plikt overfor årsmøtet til å 

rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger.  

 

§ 5. ORGANISERING OG DRIFT 

5. 1 Organisering 

Årsmøte er organisasjonens høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skjer med 

minimum 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende 3 uker før årsmøte. 

Sakslisten og årsmøte papirer skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøte og skal inneholde følgende 

punkter: 

 

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste 

2.   Årsmelding 

3.   Regnskap med revisjonsrapport 

4.   Innkomne saker 

5.   Handlingsplan 

6.   Fastsettelse av kontingenter 

7.   Budsjett 

8.   Valg i h t § 6 
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5.2 Tillitsvalgte 

Tillitsvalgte må være medlem av organisasjonen og kan velges blant medlemmer eller ansatte. Tillitsvalgte som 

påføres utgifter ved eksempelvis lange reiser, tapt arbeidsfortjeneste eller annet kan få dette refundert etter egne 

satser.  

 

5.3 Taushetsplikt 

Alle som er tilknyttet ATROP Senteret er underlagt forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt). Uavhengig av 

taushetsplikten har ansatte meldeplikt til barnevernstjenesten og avvergeplikt til politiet om vi gjøres kjent med 

overgrep mot barn. 

 

§ 6. STYRET 

Styret skal bestå av: 

* Styreleder 

* Nestleder 

* To styremedlemmer(fra brukergruppene) 

* En varerepresentant  

  

Årsmøte er åpent for allmennheten. Stemmerett har kun de som er registrert som medlem uavhengig om de er private 

eller offentlige personer. Styret arbeider etter handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøte. Styreleder har 

dobbeltstemme på styremøter. Varemedlem har forslag og talerett men ikke stemmerett. Minimum 2/3 av 

styrerepresentantene må være tilstede for at et vedtak kan anses å være gyldig. 

 

§ 7. VALG 

Valgkomiteen består av det til en hver tid valgte styret. 

Årsmøte velger: 

1. Styreleder for to år (oddetallsår 1)  

2. Nestleder for to år (partallsår 2)  

3. Et styremedlem for to år (oddetallsår 1)  

4. Et styremedlem for to år (partallsår 2)  

5. Et varamedlem(brukerep) for ett år  

Avtale med registrert regnskapsfører /stats autorisert revisor skal følge det til enhver tid gjeldende lovverk.  Forslag 

til styrerepresentanter kan fremmes av medlemmene senest innen 4 uker før årsmøte. 

 

§ 8. MISTILLIT TIL STYREMEDLEMER 

Styret kan ekskludere styreleder, nestleder eller et annet medlem som arbeider til skade for organisasjonen eller på 

annet måte alvorlig misligholder sitt verv/medlemskap. Mistillit kan fremmes av styremedlemmer, ansatte og 

medlemmer. Ved uklarhet om håndtering av slike saker i styret skal ekstern hjelp innhentes. Medlemmet skal motta 

skriftlig varsel før ekskludering. 

 

§ 9. MEDARBEIDERE 

Styret ansetter daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede. Styreleder er pliktig til å inneha 

obligatorisk HMS kurs.  Daglig leder foretar øvrige ansettelser. Min 1/3 av de ansatte skal ha erfaringskompetanse 

og de øvrige skal ha fagutdannelse. Daglig leder har det daglige ansvaret for organisasjonen, inkl det hovedfaglige og 

administrative ansvaret. Det er etablert instruks for daglig leder stillingen. Daglig leder innkaller til styremøter og 

fører referat i henhold til interne rutiner. Medarbeidere må forplikte seg til ekstern veiledning minimum hver 6 uke. 

  

§ 10. OPPLØSNING & VEDTAKSENDRING 

Oppløsning, omdanning og endring av organisasjonens vedtekter kan kun foretas av årsmøte ved 2/3 flertall. Ved 

oppløsning skal organisasjonens eiendeler overleveres til liknende formål. 
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Etiske retningslinjer og serviceerklæring. 
Det overordnede mål med retningslinjene er respekt for menneskers verdighet, og rett til å ta egne beslutninger. 

   

Organisasjonen ATROP Støtter & Ettervernsenter er en landsdekkende brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud 

for enkeltmennesker og familier som lever med/ har erfart  

 

• seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser 

• er pårørende, rusavhengig – og/eller sliter med psykisk ”uhelse”, og inkl. familier med minoritetsbakgrunn og 

nedsatt funksjonsnivå 

 

Formål 

Etiske retningslinjer og serviceerklæring skal hjelpe oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse. Målet er 

større selvinnsikt og bedre kvalitet på hjelpen og servicen vi yter til den enkelte, samt forbedring av metodene vi 

bruker i dette arbeidet. Overordnet mål er respekt for menneskets verdighet og retten til å ta egne 

beslutninger. Arbeidet ved organisasjonen ATROP skal være basert på likeverd og respekt, demokrati og 

humanisme, uavhengig av nasjonal opprinnelse. Vi skal arbeide på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Det vil si 

at vi respekterer brukerens holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk 

oppfatning. Vi møter enkeltmennesker og deres familier på deres premisser. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å 

maksimere brukerens evne til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter et tilbud som er tilpasset individuelle 

behov. ATROP Senteret skal arbeide på samfunns-, system, gruppe- og individnivå.  

  

Brukere 

Mennesker som oppsøker ATROP Senteret, og som gjør seg nytte av våre tilbud og tjenester betegnes som brukere. 

Vi skal være støttende, ivaretakende og møte omsorg med basis i likeverd og empowerment. Vi skal ikke overprøve 

brukeres valg av løsninger.  

  

Kollegaer 

Mangfoldet av mennesker som arbeider ved senteret skal være en styrke, en utfordring og møtes som en ressurs. Vi 

har ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, og medarbeidere plikter å utføre sitt arbeid i tråd med de til enhver tid 

gjeldende retningslinjer, vedtekter og serviceerklæring. Vi er forpliktet til å kjenne vår rolle og ta det ansvar rollen 

krever og innebærer. Vi skal legge forholdene til rette slik at utviklingsmuligheter og kompetanseheving blir reell for 

hver enkelt. Vi har et ansvar for å ivareta hverandre i arbeidet vi står sammen om. 

  

Samarbeid 

Vi skal samarbeid med den intensjon at alle gjør sin del av jobben og skape samhandling som gjør de andre gode og 

sikre at alle tar ansvar for sluttresultatet. Vi forplikter oss til å ivareta en god, åpen og tillitsfull kommunikasjon med 

våre samarbeidspartnere. Vi er forpliktet til å kjenne vår rolle og ta det ansvar rollen krever og innebærer. Samarbeid 

og samhandling skal bære preg av toleranse og tillitt. I tilfeller hvor det er aktuelt med tverrfaglig samarbeid rundt en 

bruker skal alltid gjeldende lover og regelverk være gjeldende, og bruker skal møtes med verdighet og respekt. 

  

Samfunnsansvar 

Vi har ansvar for å informere storsamfunnet om det arbeidet vi gjør. Dette skjer gjennom utadrettet virksomhet som 

foredrag, undervisning, veiledning, representasjoner, bruk av media og gjennom holdningsendringer via brukerne 

ved organisasjonen ATROP, men vi har et særskilt ansvar for å skjerme enkeltindivid mot uønsket eksponering. Vi 

skal bidra til å avkrefte myter og holdninger som angår våre brukere. Vi skal bidra til å synliggjøre forhold i 

samfunnet som opprettholder og skjuler stigmatiserende holdninger og truer eksistensielle verdigrunnlag overfor 

målgruppene. Vi skal være brukergruppenes stemme i det offentlige rom. 

  

Økonomisk ansvarlighet 

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter skal drive sin virksomhet slik at brukere, medlemmer, bidragsytere, 

myndigheter og andre har tillit til at organisasjonens økonomiske midler brukes til det beste for formålet. Det skal 

utvises ansvarlighet ved administrasjonen av økonomiske midler, og alle organisasjonens eiendeler skal behandles 

med stor forsiktighet. 

  

Tilbud til brukergruppene 

Organisasjonen ATROP tilbyr blant annet Åpent hus, samtaler, råd og veiledning, relasjonskurser, NADA 

øreakupunktur, temakvelder, bruker og likemannsopplæring til brukergruppene. Vi har fokus på forebyggende arbeid 

og tidlig intervensjon, og tilrettelegger for ferieturer og månedlige aktiviteter for barn, unge og deres familier. Vi 

tilrettelegger for arbeidstrening og skolering i likemannsarbeid og empowermenttenkning, og skal tilby supplerende 

støttetilbud i samarbeid /samhandling med det offentlige. 
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Taushetsplikt  

Mennesker som kontakter organisasjonen ATROP har krav på anonymitet.  Medarbeidere plikter å ivareta brukeres 

konfidensialitet og rett til personvern og skal håndtere taushetsplikten profesjonelt. Taushetsplikten er også nedfelt i 

ATROP sine vedtekter, således er også avvergeplikten. 

  

Hva skal du forvente             

At 2/3 av medarbeiderne har fagutdannelser som sikrer kvalitet i våre tilbud og tjenester. 

At erfaringskonsulenter/ frivillige har aktuell erfaringskompetanse og særskilt interesse for målgruppene, og at 

erfaringskonsulenter har et bearbeidet og distansert forhold til egen problematikk. 

  

Ved telefonkontakt 

Når du ringer innenfor våre åpningstider skal du forvente at noen møter deg på telefonen. Om vi er opptatt og du 

legger igjen beskjed på svareren skal du forvente at vi ringer deg tilbake så snart vi har anledning, og senest innen 

utgangen av påfølgende virkedag. Når du ringer skal du forvente å bli møtt av noen som kan svare deg på det du 

lurer på, eller bli formidlet videre til andre som kan svare deg, og at vi er oppdatert på hva som finnes av hjelp og 

behandlingstilbud i det offentlige. 

  

Ved fremmøte 

Skal du forvente at du blir møtt med et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, inkludering, likeverd og vennskap 

mellom brukere og ansatte. Skal du forvente at du blir møtt med retten til å definere dine egne behov og støtte til å ta 

styringen over egne ressurser og eget liv, og at du får mulighet til å dele erfaringer, styrke og håp gjennom ett 

tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon. 

  

Ved skriftlig kontakt 

Skriftlige klager skal besvares innen 3 uker. Ved andre spørsmål kan du også kontakte oss pr e-post post@atrop.no  

  

Våre forventninger og verdier 

Vi forventer at du respekterer at vi er en rusfri organisasjon og at det ikke gis anledning til å innta rusmidler når du er 

i sosiale tilstelninger i regi av organisasjonen ATROP. Eksempelvis på konferanser. Vi forventer at du rydder etter 

deg når du besøker oss, og at du gir beskjed i god tid om du blir forhindret i å møte til en avtale eller ett arrangement 

du har meldt deg på.  Vi forventer at du respekterer vårt motto: Uansett alder, religion, nasjonalitet, kultur, politisk 

oppfatning, erfaringsbakgrunn eller sosial status skal ingen behøve å gå veien alene - vi ønsker å bry oss og favne.  

 

Ingen har rette til å gjøre andre barn, ungdom eller voksne urett. 

  

Verdier er stjerner vi styrer livene våre etter. Verdiene bygger på prinsippene slik de kommer til utrykk i FN`s 

menneskerettighetserklæring. 

  

Øvrige dokumenter som er gjeldene for organisasjonens medarbeidere. 

• Vedtekter 

• HMS perm (helse, miljø og sikkerhet) 

• IK- Mat 

• Prosedyreperm for Barn og ungdomsarbeid 

• Beredskapsplan & retningslinjer mot seksuell trakassering, vold og seksuelle overgrep. 
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HANDLINGSPLAN 2017-2020 
 
 

ADMINISTRASJONEN 

• Tilby telefonkontakt, støtte, veiledning og parsamtaler til brukergruppen(likemannsarbeid) 

• Kvalitetssikre våre tjenester gjennom veiledning, opplæring og skolering av medarbeidere, 

erfaringskonsulenter, likemenn og frivillige. 

• Ivareta rutiner og systemer for kvalitetssikring, deriblant HMS og IK - MAT system  

• Skape miljø for medlemsverving og sponsoravtaler 

• Sikre gode økonomiske driftsforhold 

o Utvikle ATROP Sentre/ avdelinger i samarbeid med kommuner 

• Ivareta 1 fadderbarn (SOS barnebyer) 

 

 

AKTIVITETER /ARRANGEMENTER (tilpasses lokale forhold) 

• Tilby faste sosiale møteplasser for brukergruppene  

• Tilby brukerkvelder og arrangere temakvelder  

• Drive lederstyrte selvhjelpsgrupper/støttegrupper og relasjonskurs for rusavhengige, pårørende og 

for ungdom og voksne som har vokst opp med rus, vold og overgrep i nære relasjoner 

• Arrangere familietreff/familiesamlinger og lokale / regionale turer for barn og ungdom 

• Tilby pårørendekvelder og pårørendeuker  

• Tilby NADA øreakupunktur, psykodrama og gestalt som et substitutt til ordinære aktiviteter og 

som et supplement til hjelpeapparatet 

• Drive lavterskel arb. tiltak i samarbeid med sentrale aktører i næringslivet, NAV og kommuner 

o Utvikle forum hvor nettverksbygging, støtte og likemannsarbeid kan utvikles.  

o Utvikle nettverkstilbud med fokus på inkludering og samhold for minoritetsgrupper og 

aleneforeldre 

o Arbeide for å tilby korttids brukerstyrt døgnbasert omsorg -, og rehabiliteringstilbud til 

ungdom/ voksne år som står i fare for å utvikle rusavhengighet og/eller psykiske 

problemer etter vedtak med hjemmel i barneverntjenesteloven og helse,- og 

omsorgstjenesteloven.  

 

OPPLÆRING 

• Tilby bruker & likemannsopplæring for målgruppene 

• Rekruttere erfaringskonsulenter 

• Undervisningspakke til flyktninger  

o Temaer: Holdninger, konflikter/toleranse og konsekvenser av vold i nære relasjoner  

• Utvikle mentor/likemannstjeneste for innvandrere/flykninger 

• Utvikle undervisningspakke for unge voldsutøver i  

o Mål: Forebyggende og hindre uønsket adferd 

 

MARKEDSFØRING  

• Drifte hjemmesiden www.atrop.no 

• Utgi aktivitetsoversikt til brukergruppen  

• Utgi nyhetsbrev minimum 2 ganger i løpet av året 

 

 

REPRESENTASJONER OG SAMARBEID 

• Tilby erfaringskompetanse i prosjekter, råd og utvalg som er av betydning for målgruppene.  

o Utadrettet virksomhet som foredragsholdere på konferanser og andre arrangementer 

o Utvikle ett godt og nært samarbeid med kommuner, NAV, barnevern, offentlige 

institusjoner og frivillige organisasjoner 
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Åpningstider:  
Mandag, tirsdag og torsdag 12-18  

Onsdag og fredag 12-18(kun etter avtale) 

 
Post og Besøksadresse: 

 
 

Henrik Wergelandsgate 13  

4612 Kristiansand   

Telefon: 997 98 998  

E-post: post@atrop.no  

 

Org. nr: 896 090 402  

Konto. nr: 1503.19.07648  

www.atrop.no  
 

 

 





















Fra: Kjell Ivar (kjell.ivar@asekretariat.no)
Sendt: 09.10.2018 07:25:26
Til: Post - Evje og Hornnes kommune
Kopi: Bjørn Ropstad; Anne Sofie Hornnes

Emne: Særutskrift sak 11/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 fra E-h kontrollutvalg
Vedlegg: Særutskrift sak 11-18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019.pdf;Budsjett 2019 (003).pdf;Særutskrift sak 06-
18 Budsjett for 2019.pdf
Vedlagt følger særutskrift av sak 11/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 fra Evje og Hornnes kontrollutvalg.
 
Saken skal følge formannskapet og kommunestyrets behandling av budsjettet for 2019.
 
Med hilsen
Agder Sekretariat
 
Kjell Ivar Hommen
Utvalgssekretær



Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

  
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 38 35 14 09 

Mobiltelefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 38 35 52 77 

Mobiltelefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 

Torsdag 4. oktober 2018 

 

SAK 11/18 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 

 
Enstemmig vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 på  

Kr 1.085.100.  

 

2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 11/18 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 

Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, styret  

2. Agder Kommunerevisjon IKS – delbudsjett 2019 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget skal etter § 18 i forskrift om kontrollutvalg utarbeide forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte 

både kontrollutvalgets og revisjonens samlet virksomhet.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag 

Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 

utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold m.m. Styret i Agder Sekretariat 

behandlet budsjettet i møte 6. september 2018 og legger i sitt budsjett opp til at 

driftstilskuddet fra hver av eierkommunene blir kr 130.000 for 2019, som er en økning med  

Kr. 4.000 fra 2018, tilsvarende ca. 3,2%. 

 

 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

2 

Kommunerevisjonens budsjettforslag 

Sekretariatet har mottatt Agder Kommunerevisjon IKS sitt forslag til budsjett for 2019. 

Tilskuddet til revisjon for 2019 er kr. 830.000, tilsvarende budsjettet for 2018.  

 

Kontrollutvalget sine utgifter 

Ifølge forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av 

budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til 

dekning av utvalget sine utgifter. Dette gjelder bl.a. møtegodtgjørelse, reiseutgifter, kurs mm. 

Som for 2018 foreslås det å avsette kr 70.000 til Andre oppdrag. 

 

Budsjettforslaget: 

Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

 Forrige års budsjettramme 

 Delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS for 2019 

 Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2019 

 
 Budsjettforslag 2019 Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2017 

Tilskudd til 

revisjonsdistrikt 
Kr.     830.000 

 

Kr.     830.000 

 

Kr.    860.000 

 

Andel av 

sekretariatstjenester 
Kr.     130.000 Kr.     126.000 Kr.    123 000 

Kontrollutvalgets utgifter: 

 

Møtegodtgjørelse 

Kurs og andre utgifter 

Andre konsulenttjenester 

 

 

Kr        37.100 

Kr        18.000 

Kr        70.000 

 

 

Kr        37.100 

Kr        18.000 

Kr        70.000 

 

 

Kr       37.100 

Kr       18.000 

Kr       70.000 

 

Samlet budsjettforslag 

 

Kr   1.085.100 

 

 

Kr   1.081.100 

 

 

Kr. 1.108.100 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 på  

Kr 1.085.100.  

 

2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

Rett utskrift:   Utskrift sendt elektronisk til:  Kopi sendt elektronisk til: 

 

Kjell Ivar Hommen  Evje og Hornnes kommune  Ordfører 

Utvalgssekretær       Rådmann 

          

          



Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

  
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 38 35 14 09 

Mobiltelefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 38 35 52 77 

Mobiltelefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 

 

Agder Sekretariat - styret 

 

Møtedato: 6. september 2018 

 

 

SAK 06/18 BUDSJETT FOR 2019 FOR AGDER SEKRETARIAT 
 
Enstemmig vedtak: 

 

Det framlagte forslag til budsjett for 2019 vedtas.  
 

Saksfremstilling:    Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Generelt: 
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte 
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til 
kommunestyret, jfr. forskrift for kontrollutvalg § 18. 
Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
 
2019 er det 15. driftsåret i Agder Sekretariat.   
 
Tilskuddet fra den enkelte eierkommune har hatt følgende utvikling de siste fem årene: 
2014: kr 114.000  
2015: kr 117.000  
2016: kr 120.000  
2017: kr 123.000 
2018: kr 126.000 (budsjett) 
2019: kr 130.000 (budsjettforslag) 
 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 
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Eierkommunene innbetalte totalt kr 640.000 (kr 40.000 pr. kommune) som kapitaltilskudd 
ved etablering av selskapet (§ 5 i vedtektene). Pr. 31.12.2017 hadde selskapet en egenkapital 
på kr 844 420 inklusive regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017. 
 
Kommentarer: 
Det budsjetteres med en lønnsvekst på ca. 3 % fra 1.5.2019. For øvrig er det tradisjon i 
selskapet for å følge rammen i kommuneoppgjøret. Årets ramme utgjorde en lønnsvekst på 
2,8%. Pensjonskostnadene er beregnet med samme satser som i 2018-budsjettet. 
 
Andre kostnader økes også med ca. 3%.  
 
Tilskuddet fra den enkelte eierkommune økes fra kr. 126.000 i 2018 til kr. 130.000 i 2019. 
 
Totalt øker budsjettet med i overkant av 3,1% i forhold til budsjettet for 2018. 
 
 
Forslag til budsjett for driftsåret 2019 
(i hele 1000 kr) 
 
     Budsjettforslag Budsjett   Regnskap
             
     2019   2018   2017  
Driftsinntekter: 
 
Tilskudd fra  
eierkommunene    2 080   2 016   1 985 
Øvrige inntekter                      0 
Sum driftsinntekter    2 080   2 016   1 985 
 
 
 
Driftsutgifter: 
 
Personalutgifter   1 895      1 831   1 777   
Andre driftsutgifter      200         195      212 
                         ___  ___________                                 
Sum driftsutgifter   2 095   2 026   _____1 989_         
 
Brutto driftsresultat    -   15             -     10        -4_     
 
Finansinntekter         15        10                               18    
                 ___   _________________   
 
Netto driftsresultat           0                 0                     +         14 
 
Bruk av disposisjonsfond          0          0          0 



Agder Sekretariat 
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Forslag til vedtak: 
Forslag til budsjett for 2019 for Agder Sekretariat vedtas.  
 
 

 

 

 

 

Rett utskrift:  

 

 

 

Willy Gill 

Kst. daglig leder       
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Søknad om driftstilskudd 
 

Kirkens SOS, Agder søker - for driftsåret 2019 - om kr 10.000,-  

Det snakkes mye om at frivillig sektor spiller en viktig rolle i helse- og omsorgsfeltet. Både 
med å engasjere mennesker til frivillig innsats, men også å være et tilbud til mennesker når 
alt annet er stengt. Flere av de som ringer oss forteller at legevakten og behandleren på DPS 
har anbefalt dem å ringe de frivillige på Kirkens SOS når angsten blir for stor, og når andre 
ikke er tilgjengelige. I Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-
2020) står det også: «Det stimuleres til at kommuner inngår samarbeid med frivillige 
organisasjoner på helse- og omsorgsfeltet, og at det arbeides for å gjøre tilskuddsordninger 
så hensiktsmessige som mulig.» Det vektlegges også at frivillige organisasjoner har behov for 
forutsigbare økonomiske ordninger og rammer.  
 
De siste årene har kontoret på Agder i snitt tatt imot over 18.500 telefoner og henvendelser. 
Vi ønsker å være en plass som alltid er åpen og hvor man kan ringe når krisen rammer.  
Støtten fra din kommune vil være en stor bidragsyter til dette. Vi har i løpet av 2018 økt våre 
stillingshjemler fra 2.1 til 2.5, og har derfor større lønnskostnader og administrative 
kostnader, samt at vi i 2019 ser for oss at vi skal skifte til mer effektive og funksjonelle 
kontorer enn de vi i dag disponerer i Kristiansand. Som dere ser av søknaden under, tenker vi 
oss at dette vil gi oss større mulighet til å få tak i flere frivillige, og til å øke tjenestens 
omfang, både med kursing av nye frivillige, samt øke trafikken fra de som trenger oss aller 
mest.   
 
Vi søker derfor om driftsstøtte fra Evje og Hornnes kommune - på 10.000 kr - for 2019.  
 
Vi takker på forhånd på velvillig behandling og ber om at dere tar kontakt med oss dersom 
det er noen uklarheter eller behov for mer utfyllende informasjon.  
 
På vegne av Kirkens SOS i Agder,  
Asle Eivind Bjorvatn 
Daglig leder  
Mob: 92 45 23 56  
Mail: ab@kirkens-sos.no  
 

 

Kristiansand, 08.11.18 

 

 

mailto:ab@kirkens-sos.no
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VEDLEGG 

Innledning  

Kirkens SOS vet at «den gode samtalen» med et medmenneske forebygger psykisk smerte og 
kan redde liv. Vi trenger nærmiljøet hvor mennesker stiller opp, og er der for hverandre. Per 
Fugelli uttalte for noen år tilbake: «Dere i Kirkens SOS sitter i kjelleren i Det norske Hus – gå ut 
og fortell hva dere hører derfra.» Det ønsker vi å ta på alvor. Samtidig skal vi sikre at vi fortsatt 
kan forebygge psykisk smerte og redde liv hele døgnet hele året for alle som trenger oss. Vi vil 
at enda flere skal få svar med en gang de kontakter oss. For å få dette til trenger vi at flere vet 
om Kirkens SOS, vi trenger flere frivillige og vi trenger at de frivillige får faglig påfyll, er 
motivert og blir litt lengre i tjenesten.        
Vi skal også øke kunnskap i nærmiljøet om emosjonell folkehelse, om tjenesten til Kirkens SOS 
og om frivillighetsarbeidet i Kirkens SOS. Vi skal fortelle om hva vi gjør, hvem vi er, hva vi vet 
og at det er mulig å bli del av et mangfoldig felleskap hvor man i tillegg gjør et meningsfullt 
arbeid som frivillig. Vi merker oss også at det blir stadig flere eldre – og satsningen på seniorer 
vil derfor også bli prioritert i Kirkens SOS Agder. Mange av dagens eldre vil leve som 
pensjonister i 30 år, og flere og flere etterspør noe å tilbringe fritiden sin på. Vi vil legge til 
rette for at eldre skal være gode medmennesker som kan hjelpe andre til å mestre livet.   
Våre frivillige læres opp i å være gode samtalepartnere og tar denne kunnskapen med seg ut i 
lokalbefolkningen. På denne måten kan flere i lokalbefolkningen bli bedre til å mestre livet.   
  

«Å være tilstede for mennesker som opplever livet på sitt vondeste er det mest 
meningsfulle jeg har brukt fritiden min på»   

- Sitat fra frivillig medarbeider i Kirkens SOS  
 

«Jeg fikk snakke om hvorfor jeg vil dø og så fikk det meg til å ville leve. Jeg kan ikke helt 
skjønne hva som skjedde. Jeg trodde ikke det skulle bli bedre av å ringe dere, men det 
er bedre. Jeg har lovet å holde ut litt til og det kjennes mulig.»  

- Innringer til Kirkens SOS   
  
 
Kirkens SOS i Agder  

Kirkens SOS i Norge omfatter 11 lokale SOS-sentre med 21 vaktrom som er fordelt over hele 
landet, og et koordinerende Landssekretariat i Oslo. Kirkens SOS besvarer årlig nærmere 200 
000 av rundt 300 000 innkomne henvendelser på telefon og internett. Henvendelsene blir 
besvart av ca. 1000 frivillige. Disse blir opplært, veiledet og ivaretatt av ca. 40 ansatte fordelt 
på 34 årsverk.  Kirkens SOS i Agder har kontorer i Kristiansand og i Arendal, og består i dag av 
2,5 årsverk og 90 frivillige medarbeidere. Kirkens SOS i Agder har drevet med 
selvmordsforebyggende krisehåndtering siden 1976. I 2017 besvarte Kirkens SOS i Agder ca. 
18 000 telefon- og internetthenvendelser fra hele landet. I løpet av de 42 årene Kirkens SOS i 
Agder har eksistert, har tjenesten vært viktig for det psykiske helsevernet i kommunene, også 
ved lokal opplæring og dyktiggjøring av folk.  
Et beskjedent overslag viser at over 1400 personer i lokalmiljøet har gjennomført kurs i 
selvmords-forebygging, emosjonell førstehjelp og krisehåndtering gjennom deltakelse i 
kursopplegget for inntak av frivillige.   
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Frivillighet   

Vi tror at kursing av frivillige kan bidra til bedre psykisk helse i hele befolkningen. Kirkens SOS 
kjenner verdien av å prate med noen når livet utfordrer. Mange av de som opplever 
ensomhet tar kontakt med oss, enten på telefon eller via internett. Vi mener at å dele følelser 
med noen bidrar til bedre psykisk helse.  
 
Bedre ferdigheter i å ta den vanskelige samtalen kan være til stor nytte for mange. Og ikke 
minst, vi kommer alle i situasjoner der vi ser at noen rundt oss har det vanskelig, og er usikre 
på hvordan vi skal håndtere situasjonen. Å ha med seg noen enkle og konkrete  
samtaletips kan gjøre oss tryggere, og bidra til at vi kan hjelpe den andre på en bedre måte.  
Mange av de frivillige i Kirkens SOS forteller om at samtalemetodikken de har lært i SOS-
tjenesten er til nytte både privat og på jobb.  
 
Vi skal rekruttere flere frivillige på nye måter  
Vi skal se på nye måter å rekruttere på. Vi ønsker å nå flere, og vi ser for oss at vi i 2019 skal 
ha spesielt fokus på «seniorene», pensjonister, AFP’ere, uføretrygdede og andre 
hjemmeværende. Dette skal vi gjøre ved å øke kunnskap i nærmiljøet om emosjonell 
folkehelse, om tjenesten til Kirkens SOS, og om frivillighetsarbeidet i Kirkens SOS. Vi skal 
fortelle om hva vi gjør, hvem vi er, hva vi vet og at det er mulig å bli del av et mangfoldig 
felleskap hvor man i tillegg gjør en meningsfull jobb. Vi tror at et aktivt arbeide inn mot 
frivilligheten vil bidra til bedre psykisk helse og skape et samfunn hvor det er lettere å prate 
om det som er vanskelig.  
 
Kirkens SOS vant frivillighetsprisen i 2017. Her er juryens begrunnelse for at vi fikk prisen.  
  
«Årets vinner har i en årrekke bidratt til å skape et varmere samfunn, og har utvilsomt berørt 
mange enkeltmenneskers liv. Vinnerens frivillige innsats er meget omfattende og den store 
etterspørselen etter vinnerens tilbud viser tydelig at virksomheten dekker et behov i 
samfunnet. Vinneren viser oss frivillighetens unike verdi. Ikke bare ville det vært svært kostbart 
for det offentlige å gjøre jobben vinneren gjør – det ville trolig vært umulig å erstatte 
vinnerens aktivitet med en offentlig tjeneste.  Vinnerens arbeid er livsviktig, og høyst aktuell og 
relevant i det samfunnet vi lever i, der mange kan oppleve ensomhet. Troen på at møtet med 
et likeverdig medmenneske er den beste måten å møte andre på står sentralt. De omtrent 
tusen frivillige sørger for at noen er til stede når du trenger noen å snakke med – uansett når 
du trenger det. De besvarer nærmere 200 000 henvendelser i året og gjør en uvurderlig innsats 
både for enkeltpersoner, som får hjelp og for samfunnet for øvrig.» 
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 BUDSJETT 2019 FOR KIRKENS SOS I AGDER 

 

 
INNTEKTER Regnskap  Budsjett Budsjett 

  pr. 31.12.2017   2018 2019 

Tilskudd menigh./organisasjoner           281 214,00                370 000,00                320 000,00  

Tilskudd Bispedømmerådet               5 000,00                 20 000,00                  10 000,00  

Tilskudd staten        1 014 773,00                900 000,00             1 100 000,00  

Momskompensasjon           167 434,00                             -                  170 000,00  

Tilskudd Fylkene           275 000,00                250 000,00                275 000,00  

Tilskudd Diverse kommuner             50 000,00                180 000,00                  50 000,00  

Tilskudd Kr.sand kommune            376 000,00                400 000,00                450 000,00  

Tilskudd Arendal kommune            150 000,00                250 000,00                150 000,00  

Gaver             58 212,00                200 000,00                  70 000,00  

Motkonto husleie Arendal             80 000,00                    80 000,00  

Norsk Kr. Studieråd             12 414,00                 20 000,00                  10 000,00  

Andre driftsinntekter             78 379,00                150 000,00                200 000,00  

Himmel og jord                8 904,00                  150 000,00  

Renter              14 141,00                 60 000,00                  15 000,00  

Sum inntekter        2 571 471,00             2 800 000,00             3 050 000,00  

     
KOSTNADER     

     
Lønn/Honorar/Personalfor.(*)           987 988,00             1 250 000,00             1 500 000,00  

Feriepenger            153 192,00                150 000,00                155 000,00  

Arbeidsgiveravgift           185 619,00                200 000,00                220 000,00  

Pensjonspremie/APO           155 170,00                200 000,00                190 000,00  

Regnskap/revisjon             95 863,00                 70 000,00                  65 000,00  

Lys,varme, vedlikehold             45 050,00                 25 000,00                  55 000,00  

Husleie, leie parkering (**)            192 487,00                180 000,00                240 000,00  

Husleie Arendal             80 000,00                100 000,00                  80 000,00  

Kontorutstyr internt, inventar             60 438,00                 30 000,00                  90 000,00  

Kontorhold/veiledning/kurs/møter.             43 727,00                130 000,00                  60 000,00  

Himmel og jord             56 338,00                    50 000,00  

Telefon             44 161,00                 50 000,00                  50 000,00  

Kurs, reiser, veil., møter internt (***)             62 577,00                160 000,00                160 000,00  

Porto             11 237,00                 20 000,00                  15 000,00  

Annonser/annen informasjon           134 324,00                180 000,00                  90 000,00  

Faglitteratur, internett                 15 000,00                   5 000,00  

Forsikringer               9 793,00                 10 000,00                  15 000,00  

Kontingent                5 630,00                   5 000,00                   5 000,00  

Renter/gebyr                 575,00                 10 000,00                   5 000,00  

Avskriving inventar/utstyr                 15 000,00                             -    

Sum kostnader        2 324 169,00             2 800 000,00             3 050 000,00  

     

Resultat           247 302,00                             -                               -    

 
 
*  Økt stillingshjemmel fra 2.1 til 2.5 årsverk 
**  Trolig endrede husleieavtaler 
***  Deltakeravgift Frivillighetskonferanse okt 2019 – 50 deltakere  



ÅRSMELDING

2017



Natten er tung for mange. Mørke og stillheten  
bekrefter ensomheten. Tankene finner ikke ro og  
timene til dagen våkner, er lange. Å ha et menneske 
å snakke med i nattens krevende langsomhet, har 
vært redningsbøyen for mange. Kirkens SOS er der 
alltid – også når livet er som mørkest – fordi noen 
har sagt ja til å være frivillig.  Derfor var det en  
stor glede for alle i Kirkens SOS å motta  
Frivillighetsprisen 2017. Kåringen 5. desember og 
anerkjennende omtale i media var et uforbeholdent 
takk til alle 1.000 frivillige fra FrivillighetsNorge 
og offentlige representanter, til dem i Kirkens SOS 
som dag og natt holder krisetjenesten åpen. Det er 
motiverende og inspirerende at krisetjenesten vår 
blir lagte merke til og satt pris på.

Får du ikke betalt for å snakke med meg midt på  
natten? Hvorfor gidder du det, egentlig?» fikk en  
innringer innskytelse til å si til en av Kirkens SOS 
sine frivillige en natt. Det er ikke rart spørsmålet 
kommer, og vi kan følge det opp og spørre:  
Hva er det som motiverer? 

Motivasjonen for frivillig arbeid, kan være noe ulik fra 
person til person, men for de fleste er opplevelsen 
av å g jøre en forskjell, en viktig motivasjonsfaktor. 
Det samme er gleden over å lære noe om seg selv og 
eget liv fordi tjenesten øker selvinnsikten og utvider 
horisonten. Men kanskje den viktigste motivasjons-
faktoren over tid, er den gode følelsen av å vite at  
jeg er med på en felles mobilisering for godhet og 
nestekjærlighet. Mine bidrag er del av et oppdrag 
som er større enn meg selv, - og jeg har en plass. 
Takk til alle frivillige.

Men også en stor takk til alle ansatte og styrene. 
Gjennom iherdig arbeid med rekruttering og  

oppfølging blir de frivillige sett og tatt vare på.  
Det fremmer kvalitet og slitestyrke. Gjennom  
arbeid med økonomi, turnus, samtaler, opplæring, 
veiledning, fester og fagdager, g jør de ansatte og  
styrene alt de kan for å ta vare på motivasjonen hos 
de frivillige. Og vi lykkes i stor grad. Derfor er også 
noen på vakt i nattens krevende langsomhet.

Sammen utfører vi et viktig oppdrag. For mange er  
vi den avg jørende redningsbøyen. Takk til alle  
motiverte medarbeidere i sos-familien landet rundt 
som tar ansvar og bidrar. 

Leif Jarle Theis
Generalsekretær Kirkens SOS Norge 

Nattens krevende langsomhet 
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Som leder for Representantskapet for Kirkens SOS 
Agder, og som representant i landsstyret for Kirkens 
SOS Norge over flere perioder, har jeg hatt store 
muligheter for å følge med i det som skjer i  
organisasjonen. Jeg er stadig like begeistret for  
arbeidet som skjer, og kan ikke få fullrost ideene  
og tankene bak det hele.

Med min bakgrunn som klinisk psykolog har jeg  
vært mest opptatt av Kirkens SOS møte med 
mennesker som tar kontakt, og jeg har vært opptatt 
av rekrutteringen, opplæringen og veiledningen av 
tjenestens frivillige medarbeidere. For meg har de 
sentrale spørsmål hele tiden vært «Hvordan skape 
den gode samtalen» og «Hvorledes bistå flest mulig 
til å bli gode samtalepartnere». Kirkens SOS har 
lykkes langt på vei, men temaene må holdes varme, 
og det er alltid mulig å komme noen skritt videre.

Disse viktige temaene har imidlertid kommet litt i 
skyggen av den viktige organiserings-diskusjonen 
som har funnet sted de siste to årene. Jeg har savnet 
å kunne fordype meg i dem, men jeg har ikke kunnet 
unngå å engasjere meg i organisasjonstemaet også. 

Dessverre har sykdom satt meg litt ut på sidelinjen 
siste året, men jeg har fulgt intenst med, og det ser 
ut som den nye organiseringen blir slik jeg har ønsket 
og kjempet for. Landssekretariatet et blitt styrket til 
å kunne bistå med stadig flere oppgaver, og er blitt et 
stadig mer nyttig og viktig støtteapparat. 
Organisasjonsmessige endringer som g jør Kirkens 
SOS mer synlig, strømlinjeformet og hensiktsmessig 
er muligg jort, og det skjer en rivende utvikling av 
datatekniske hjelpemidler. 

Kirkens SOS er en høyst levende organisasjon, en 
organisasjon en kan være stolt av, - og Kirkens SOS  
i Agder har stor ære av at det er slik.

Helge A. Sølvberg
Leder, representantskapet

Hilsen fra representantskapsleder



“Du som kjenner alt mitt slit, 
plukk meg opp, hver bit for bit. 
Du som ser «meg» i meg selv:  
Våk en stund med meg i kveld!”  

Disse strofene er hentet fra undertegnede sitt dikt 
”Du som ser meg”. Diktet ble skrevet til “Messe for 
verdighet” i Domkirken i Kristiansand. Teksten kom til 
meg da jeg satt og forberedet meg til denne messen 
og hvor jeg prøvde å kjenne på egne følelser og 
hvordan jeg har det når jeg ikke har det godt eller 
når jeg føler meg tråkket på. Tanken slo meg at jeg 
er heldig… Jeg er så utrolig heldig fordi jeg akkurat 
nå har det bra og fordi jeg har mange rundt meg som 
bryr seg om meg og som etterspør min tilstedevæ-
relse og kompetanse. Men samtidig kan jeg kjenne 
på at livet har mange fasetter og at det ikke alltid er 
så lett å håndtere. Det svinger, og når jeg nå kan se 
tilbake på 2017 og alt jeg har fått være med på av 
spennende saker, så gir det meg dessto større grunn 
til å være takknemlig. 

I Kirkens SOS snakker vi ofte om at ordene vi bruker 
har makt, og at de kan være med på å åpne opp eller 
begrense et menneske. Ofte er de med på å  
stigmatisere eller putte inn i smale båser. Vi jobber 
mye med dette i innføringskursene vi har for alle nye, 
men må også g jenta dette ofte i våre fagsamlinger 
og veiledninger med alle våre veteraner. Det handler 
ikke om “de som ringer oss” men heller “noen av oss 

ringer Kirkens SOS – akkurat nå!” Akkurat nå er det 
jeg som har det bra og kan sitte i vaktstolen og være 
til hjelp. Akkuart nå er det noen andre av oss som 
ringer inn og trenger en vennlig stemme. 

Jeg ba
Jeg lyttet
Jeg tålte
og tålte litt til
Så er linja stille
Jeg velger håpet;
At det g jorde en forskjell
Jeg legger deg fra meg hos Ham!

Disse ordene er hentet fra diktet “Etterpå” som 
Anette skrev etter å ha hatt sin første chattevakt 
(les hele diktet på side 14). Hennes ord dekker mye 
av det som mange frivillige kjenner på: Ønsket om 
å orke – å tåle grusomme historier og den talende 
stillheten – og om å g jøre en forskjell! At vi som 
leter etter håpet der håpløsheten råder ikke er alene. 
Vi er Kirkens SOS …  

Dette er vårt oppdrag – å vise Jesu nestekjærlighet 
i praksis – hver time hele døgnet hele året g jennom. 
Tusen takk til hver og en av de frivillige som har vært 
med å holde dette oppdraget varmt og som gir så 
mye av seg selv i møte med hver eneste innringer/
innskriver g jennom hele året. Kirkens SOS er en  
tjeneste der medmennesker går et stykke vei i  
samtale med en som trenger det.  Det kan være 
vanskelig å høre at andre har det så vanskelig, at noen 
forteller at «denne telefonen er den eneste livline vi 
henger i», som en innringer formulerte det. Men for 
en forskjell det utg jør å ha en livline - i motsetning til 
å ikke ha det.

Asle Eivind Bjorvatn
Daglig leder Kirkens SOS, Agder

Våk en stund …
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Etter et jubelår i 2016 fikk hele organisasjonen – frivillige 
og ansatte, styret og eiere – fornyet giv og inspirasjon 
til å fortsette og fornye arbeidet. Det var et formidabelt 
arbeid som vi håper skal gi større oppmerksomhet om 
psykisk helse generelt og Kirkens SOS sitt arbeid spesielt 
i årene som kommer.

Styret har lyst å trekke frem tre saker for året 2017:
•  Agder-senteret som vertskap for «Lands- 
 organisasjonens» ordinære landsmøte 2017
•  Situasjonen på personalsiden
•  Organisasjonssaken

Kirkens SOS Norge – landsmøte i Kristiansand 2017
Agdersenteret inviterte på Kirkens SOS sitt landsmøte  
i Fredrikstad 2015 organisasjonens medlemmer til  
Kristiansand i 2017. Dette ble tatt vel imot da, og  
nærmere femti delegater og administrasjon satte  
hverandre stevne på Hotel Norge i mars 2017. Sakene  
var mange og vanskelige, enigheten var ikke like stor 
alltid, men rammen rundt både møtesal og byen var den 
beste. I tillegg ble det pekt ut kurs både ift organisasjons- 
saken og andre saker slik at landsstyret kunne jobbe 
videre for å få løsninger som alle kunne leve med. (Dette 
skjedde da også på det ekstraordinære landsmøtet i Oslo 
2018; mer om dette nedenfor). Takk til vår administrasjon 
og landssekretariatet for god jobb!

Presset personalsituasjon
Bare noen dager inn i nyåret fikk vi beskjed om at en av 
våre ansatte, en høyt skattet medarbeider, var rammet 
av alvorlig sykdom. Det viste seg at dette ble langvarig, 
men vi er glad for at det nå har gått så bra at hun kan sies 
å være «friskmeldt» fra sykdommen. I en stab på tre hvor 
alle jobber tett med hverandre, er dette tunge beskjeder 
å få og enda tyngre å jobbe hverdagen ig jennom med. Vi 
vil takke de to som brakte arbeidet i senteret g jennom 
2017 på den beste måten. De arrangerer kurs, støtter de 
frivillige, lager vaktlister, passer økonomien, arrangerer 
møter og informasjonsopplegg osv. Styret har gitt daglig 
leder frie tøyler til å hente inn vikarer og innleid hjelp i 
den grad det har vært ønskelig og mulig. Dette har da 
også blitt g jort, uten at det det har truet verken økonomi 
eller faglighet. Takk skal dere ha, Janne og Asle!

«Organisasjonssaken»
Det ble ingen sammenslåing til en felles Landsorganisasjon 
for Kirkenes SOS på Landsmøtet i Kristiansand i 2017, 
men det ble skapt et godt grunnlag for å jobbe videre slik 
at hvert senter kunne slutte seg til en slik lands- 
organisasjon i det tempoet som passet. Dette står det 
mye mer om i Helge Sølvbergs innlegg lenger fremme, 
men styret hver vil bare konkludere med at i mars 2018 
ble det fremlagt en skisse til løsning som alle tolv sentrene 
kunne godta og dermed vil Kirkens SOS innen 2022 
være én organisasjon med tolv «avdelinger». Det g jenstår 
formelle vedtak fra årsmøtene rundt omkring i landet, 
men både landsstyret og de lokale styrene har hatt så god 
kontakt – formelt og ved samtaler – at vi anser at vi har 
hatt representantskapene med oss hele tiden.
Sammenslåingen blir effektuert fra 1.1.2019 for de fleste 
sentrene, mens noen sentre er organisert som stiftelse 
eller som en avdeling under Kirkens Bymisjon, disse skal 
bruke noe lengre tid på å få tingene på plass før formell 
sammenslåing. Vi i styret for Agder tror dette blir bra og 
at vi kan få enda mer lytting og samtale for hver krone.

Nye folk i styret
Anne Berit Lilletun (styrets nestleder fra 2013-2017),  
Arvid Moen og Johan Christian Sandvand (frivilliges  
representant) har alle sittet i styret over flere to-års  
perioder. De hadde valgt å tre ut av styret nå «for å slippe 
nye krefter til» som en av dem sa.
Merete Foss Nielsen fra Lillesand er sykepleier, med  
videreutdanning i psykisk helse/rus.  
Hun leder i dag avdeling for Psykisk helse i Birkenes  
kommune. Merete ble valgt til styrets nestleder når  
styret konstituerte seg på første styremøte.

Jan Erik Narvestad er frivillig i Kirkens SOS, men på 
«dagtid» er han HR-direktør i Hennig-Olsen is. Han har 
bakgrunn både fra markedsføring og HR og har sittet i 
markedsgruppen sammen med Kari Lise Svaleng som nå 
er valgt inn som nytt varamedlem til styret.

Vi takker de som går ut for godt arbeid med viktige bidrag 
samtidig som vi ønsker de nye hjertelig velkommen!

Steinar Nørstebø
Styreleder, Kirkens SOS Agder 

Styrets årsberetning



Kirkens SOS i Agder

Landsoversikt Kirkens SOS i Norge
4 225 besvarte henvendelser i 2017
Det er 2066 flere besvarte henvendelser enn i 2016 og tilsvarer en oppgang på 1%

Kirkens SOS i Agder ble etablert i 1976 og er  
tilsluttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge.  
Kirkens SOS sitt oppdrag er å være tilg jengelig for den 
som er i krise eller som har tanker om å ta sitt eget liv.  
I 42 år har Kirkens SOS Agder vært med å drive en  
landsdekkende og døgnåpen krisetjeneste på telefon  
og internett som sørger for at noen er tilstede når du 
trenger noen å snakke med – uansett når du trenger det.
Kirkens SOS i Agder har vaktrom i Arendal og  
Kristiansand. 

Hva vi g jør
> Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste  
 på telefon og internett. 
> Tilg jengelig på telefon, SOS-meldinger og SOS-chat.  
 SOS-meldinger besvares innen 24 timer.
> Særskilt fokus på å avdekke og vurdere selvmordsfare.

> Tjenesten er basert på samtalemetodikk utviklet av   
 Kirkens SOS og internasjonal forskning
> Den som kontakter Kirkens SOS kan være anonym og  
 treffer et medmenneske å snakke med. 
> Tjenesten i våre fylker utføres fra egne vaktavdelinger i  
 Arendal og i Kristiansand.
> Frivillige medarbeidere som er godt utrustet g jennom  
 40 timers innføringskurs, veiledning og faglige  
 samlinger besvarer henvendelser ved Kirkens SOS
 
Mange tar kontakt
De som kontakter Kirkens SOS er anonyme, og vi fører 
ingen journaler. Fokus i SOS-samtalen vil alltid være  
nåtid, hvordan innringer eller innskriver har det nå. Det 
innebærer at vi ofte ikke vet hva som ligger til grunn for  
at livet er vanskelig. Vår statistikk vil derfor kunne si noe 
om hvordan de som kontakter oss har det, men ikke  

speile årsakene. Den er en enkel oversikt over de  
problemområdene våre frivillige opplevde som viktigst i 
samtalen. 

Selvmord i Norge: Det var 614 registrerte selvmord i 
Norge i 2016, som er de nyeste tallene pr. januar 2018. 
Dette er 21 flere enn i 2015, da antall registrerte selvmord 
var 593. Raten for selvmord har vært stabil lenge i Norge. 
Det er mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som 
tar livet sitt. Andelen kvinner har vært stigende de siste 
årene. I 2016 var det også en økning i andelen unge under 
20 år som tok sitt liv. 
 
Telefonsamtalene: I telefonsamtalene var psykiske  
problemer, ensomhet, relasjonsproblemer, fysiske  
problemer, sorg/tap og eksistensielle problemer de  
vanligste temaene. Selvmord er tema i 20 % av samtalene. 
 
SOS-chat: På SOS-chat var selvmord tema i 46 % av 
samtalene. Vanligste tema var psykiske problemer,  
relasjonsproblemer, ensomhet, selvskading, spise- 
forstyrrelser, seksuelle overgrep, fysiske problemer og 
vold/mishandling.  

SOS-meldinger: I SOS-meldinger var selvmord tema 
i 45 % av henvendelsene. Vanligste tema var psykiske 
problemer, relasjonsproblemer, selvskading, ensomhet, 
spiseforstyrrelser, fysiske problemer og ansvar/bekymring 
for andre.  Kirkens SOS I Agder har ikke I 2017 ansvar for 
SOS-meldinger.
  
Hvem henvender seg?
De som kontakter Kirkens SOS er forskjellige mennesker, 
i ulik alder, ulike problemstillinger, noen er syke, noen 
er friske, noen er innvandrere eller annen generasjons 
innvandrere. Alderen varierer fra de helt yngste til de aller 
eldste. I de skriftlige kanalene er det ofte slik at vi ikke vet 
verken alder eller kjønn. 
 
På telefonen var 46 % av de som tok kontakt menn.  
Av de som oppga sin alder var 79 % over 40 år, men vi 
har innringere i alle aldersgrupper, også barn under 10 år. 
Vanligvis er innringers alder ukjent.  
 
På SOS-chat utg jør tenåringer den klart største gruppen, 
og 62 % av dem vi vet alderen på er under 20 år.  
SOS-chat har en stor overvekt av jenter/kvinner.  
Av dem vi vet kjønn på var 86 % kvinner. 
 
For SOS-melding er 78 % av de som skriver under 30 år, 
og 46 % er under 20 år. Vanligvis vet vi ikke kjønn, men av 
de som oppgir kjønn er 21 % menn. Det var i alt 733 ulike 
brukernavn på SOS-meldinger.

Kirkens SOS i Agder besvarte 19.038 henvendelser i 
2017. Av disse var 18.342 på telefon og 696 på SOS-chat. 
Det har vært en gledelig økning i 10% på telefonen og en 
20% økning på SOS-chat. Dette skyldes i hovedsak at 
vi har vært blant de flinkeste i landet til å ta nattevakter, 
samt at vi har fått utvidet chattevaktene våre med flere 
kvelder I uka. Mens en samtale ved SOS-chat i g jennom-
snitt varer 50 minutt er den tilsvarende varigheten ved en 
telefonhenvendelse 15 minutt. SOS-chat er derfor en mer 
ressurskrevende samtaleform.  Ved SOS-chat er alderen 
på de fleste som tok kontakt 10-19 år. Omtrent like  
mange kvinner og menn henvendte seg til Kirkens SOS, 
og de fleste var i alderen 40 – 60 år. 

Frivillig innsats
Kirkens SOS er basert på frivillighet og ved årsskiftet  
var det 85 aktive frivillige medarbeidere totalt i Arendal  
og Kristiansand. Denne frivillige aktiviteten utg jør  
ca. 7 årsverk, og hver frivillig har i g jennomsnitt to vakter 
i måneden.  På tross av 1% flere besvarte henvendelser i 
2017, er det fortsatt 1/3 av de som kontakter Kirkens SOS 
som ikke får svar på første forsøk. Både på landsplan og 
i våre egne fylker trenger vi fortsatt flere frivillige for å 
kunne øke g jennomsnittlig svarprosent som i dag er 63%.  
I løpet av 2017 ble det g jennomført to innføringskurs i 
Kristiansand med til sammen 18 deltakere, hvorav 10 til 
slutt valgte å starte sin tjeneste i KSOS. Det er forskjellige 
faktorer som g jør at det ble så få kursdeltakere som skrev 
kontrakt, men sammen med at svært mange aktive  
frivillige sluttet i Kirkens SOS Agder, g jorde at vi ikke 
klarte å øke antall frivillige i 2017. En viktig målsetning  
for 2018 er derfor å stabilisere og øke antall frivillige  
medarbeidere ved Kirkens SOS Agder.

Frivillighetsprisen 2017 
I november ble de frivillige i Kirkens SOS tildelt  
Frivillighetsprisen for 2017. Prisen er en anerkjennelse av 
den langvarige og iherdige innsatsen til de frivillige  
medarbeiderne for å skape et varmere samfunn.  
I juryens begrunnelse heter det at:

Kirkens SOS i en årrekke har bidratt til å skape et 
varmere samfunn, og utvilsomt har berørt mange 
enkeltmenneskers liv. Kirkens SOS sin frivillige innsats 
er meget omfattende og den store etterspørselen etter 
tjenesten viser tydelig at virksomheten dekker et behov 
i samfunnet. Kirkens SOS viser oss frivillighetens unike 
verdi. Ikke bare ville det vært svært kostbart for det 
offentlige å gjøre jobben Kirkens SOS gjør - det ville 
trolig vært umulig å erstatte vinnerens aktivitet med en 
offentlig tjeneste.
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Kirkens SOS sitt arbeid er livsviktig, og høyst aktuelt 
og relevant i det samfunnet vi lever i, der mange kan 
oppleve ensomhet. Troen på at møtet med et likeverdig 
medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på 
står sentralt. De omtrent tusen frivillige sørger for at 
noen er til stede når du trenger noen å snakke med - 
uansett når du trenger det.

Inntaksprosedyre for frivillige 
> Søknad etter fastlagt søknadsskjema
> Inntakssamtale
> 40 timers innføringskurs med innlagte «prøvevakter»  
 og veiledning
> Ett års bindingstid etter kurs
> Frivillige i Kirkens SOS må levere politiattest og  
 taushetserklæring
> Ordinær vaktturnus er 2 vakter pr måned

Veiledning og oppfølging
Det er krevende å være en lytter på en krisetjeneste. 
For å ta vare på de frivillige og for å styrke kvaliteten på 
tjenesten er alle pålagt å være med i en veiledningsgruppe. 
I 2017 har vi hatt to typer veiledningsgrupper bestående 
enten av en fast gruppe med egen gruppeveileder, eller 
små grupper satt sammen av tilfeldige frivillige med en 
fast gruppeveiler. 

Tone Schalla har vikariert som veiledningsansvarlig for 
Ruth Stie Eikenes som har vært sykemeldt hele året. 
Randi Peersen og Åse Neset har vært leid inn som støtte 
og hatt ansvar for deler av veiledningen i grupper både i 
Arendal og Kristiansand. Ellers har de faste gruppene  
blitt fulgt opp av sine faste gruppeveiledere, som også er 
frivillige medarbeidere i KSOS Agder, og de har hatt  
jevnlige gruppemøter med sine, minst to i semesteret. 
Hans Christian Lunder (Arendal), Turid Skaanes Larsen 

(Arendal), Tone Høye og Brit Moe (Kristiansand). Vi i  
staben, samt alle frivillige, opplever det veldig flott å ha 
med så mange flinke og inspirerende medarbeidere i 
veiledningen. Fokus videre i 2018 blir å finne best mulige 
måter å drive veiledning, slik at frivillige kan bli best mulig 
rustet til å stå lengst mulig i tjenesten. 

Gjennomførte tiltak:
> Innføringskurs i Kristiansand våren 2017 med  
 10 deltakere – 4 skrev kontrakt
> Innføringskurs i Kristiansand høsten 2017 med  
 8 deltakere – 6 skrev kontrakt. 
> Kronikker og redaksjonell omtale i lokale medier og   
 intervju i blant annet NRK Sørlandet.
> Deltatt på Vivat/Safe Talk kurs i samarbeid med  
 RVTS-Sør.
> Arbeid med organisasjonsendring i landssammen- 
 slutningen Kirkens SOS Norge, med høringssvar  
 og ulike samlinger sammen med resten av Kirkens   
 SOS-sammenslutningen. 
> Deltatt i og g jennomført giverkampanjen  
 «Ensomheten tar ikke ferie» sommeren 2017. 
> Besøkt menigheter og informert om Kirkens SOS. 
> Undervist på barneskoler inn mot 7. trinn hvor man  
 har fokus på å være en for andre.
> Undervist på Kristiansand Folkehøyskole og  
 Ansgarskolen og UiA. 
> Foredrag for Kristiansand Rotary.
> Foredrag og fagsamling for frivillige i Bergen.
> To temadager / fagdager for alle frivillige i Kristiansand. 
> Julefest for alle frivillige. 
> Etablert et nytt felles IKT-system, sammen med de   
 øvrige SOS-sentrene. 
> Vertskap for Landsmøtet i Kristiansand 30. mars -  
 2. april. 
> «Himmel på jord» - en ny stor satsning på Torvet i   
 Kristiansand 3. søndag i advent. 
> «Messe for verdighet» i samarbeid med mange  
 organisasjoner og med Domkirken. 

Landsdekkende krisetjeneste
Gjennom et landsdekkende telefonnummer  
(22 40 00 40), har alle innbyggere i Agder tilgang til 
krisetjenesten 24 timer i døgnet. De kan dessuten skrive 
til Kirkens SOS via SOS-chat og ved krisemeldinger på 
internett ( se www.kirkens-sos.no). Vårt oppdrag er å 
være tilg jengelig til enhver tid på døgnet for den som er 
i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv, og for den som er i 
følelsesmessig/eksistensiell krise.

Summering alle tjenester 
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Til stede under utdelingen var ministre, frivillige og generalsekretær i Kirkens SOS Norge, Leif Jarle Theis.      
(Foto: André Skjelin)

Besvarte henvendelser 2017 2016 2015
Krisetelefon  164 850 166 443 161 627
SOS-chat 11 416 9 374 8 075
SOS-meldinger 9 659 6 342 6 530 

Figuren viser prosentvis fordeling mellom sentrene etter 
summering av alle tjenester.

• Agder
• Bjørgvin
• Borg
• Hedmark/Oppland
• Møre/Romsdal
• Nord-Hålogland

• Oslo
• Rogaland
• Sør-Hålogland
• Telemark
• Trøndelag
• Tunsberg
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Organisasjon
Kirkens SOS i Agder er ett av 11 selvstendige senter  
som utg jør landssammenslutningen Kirkens SOS i Norge. 
Kirkens SOS i Agder ble opprettet i 1976 i Kristiansand 
og en vaktavdeling i Arendal som ble opprettet i 2007. 
Landssekretariatet for Kirkens SOS Norge består av  
generalsekretær Leif Jarle Theis, fagrådgiver Lene 
Hopland Bergset, administrasjons- og økonomiansvarlig 
Håvard Slåtta, kommunikasjonsansvarlig Lisbeth Meidell 
og markedsansvarlig Christine Rokkedal.  

Øverste organ for Kirkens SOS i Norge er landsmøtet. 
Landsmøtet trer sammen annet hvert år og er  
representert med tre delegater fra hvert senter.  
Landsmøtet velger landsstyre for Kirkens SOS i Norge. 
Valgt leder for landsstyret 2015-2017 er Eigil Morvik.  
Kirkens SOS i Norge driver sin virksomhet i overen- 
stemmelse med en felles virksomhetsstandard. Den 
norske kirkes tro og bekjennelse. Kirkens SOS er medlem 
av International Federation of  Telephonic  Emergency 
Services (IFOTES) og samarbeider med Samaritans som 
har nedslagsfelt på de britiske øyer og Irland.

Linjestyrt landsorganisasjon
Landsstyret og landsmøtet har satt i gang en prosess  
for å utrede mulighetene for en mer linjestyrt
landsorganisasjon. I dag er hvert senter selvstendige 
enheter og utg jør landssammenslutningen Kirkens SOS 
i Norge g jennom felles normer og vedtekter. Senteret 
i Agder er høringsinstans og med i prosessen g jennom 
styrekonferanse og landsmøte.

Representantskap
Eiere av Kirkens SOS i Agder er menigheter i Den norske 
kirke i Agder og Telemark bispedømme (i Agder), diverse 
organisasjoner og fra Frikirkene. Representantskapet 
består av valgte representanter fra eierne. Representant- 
skapet kaller inn og står ansvarlig for g jennomføring av 
årsmøtet. De valgte representantene utg jør et viktig  
bindeledd inn til menighetenes lokale diakoni og til  
politiske miljø i sitt nærområde. Representantene er  
viktige informanter på lokalplanet.

Representantskapets leder 2017 har bestått av  
Helge A. Sølvberg som også sitter i senterstyret

Styret for Kirkens SOS i 2017:
Steinar Nørstebø Aust-Agder Styreleder
Merete Foss Nielsen Aust-Agder Nestleder
Jan Erik Narvesen Vest- Agder Styremedlem
Ellen Delviken Vest-Agder Styremedlem
Tove Britt Eilesen Vest-Agder  Frivilliges  
  representant 

Kari Furnes Aust-Agder  Varamedlem 
Kari-Lise Svaleng Aust-Agder  Varamedlem
Helge A. Sølvberg Vest-Agder  Representant- 
  skapets leder 
Asle Eivind Bjorvatn   Daglig leder er   
  styrets sekretær

Det ble avholdt 4 styremøter. I tillegg til de valgte  
styremedlemmene møtte daglig leder Asle E. Bjorvatn og 
leder for representantskapet Helge A. Sølvberg. 
Styreleder Nørstebø deltok på styrelederkonferansen, 
Landsmøtet sammen med frivillig representant Tove Brit 
Eielsen i Oslo arrangert av Kirkens SOS i Norge.

Ansatte
Asle Eivind Bjorvatn Daglig leder (100%)

Janne Frigstad  Kontorsekretær / ansvarlig   
   merkantilt (50%)
Ruth Stie Eikenes  Veiledningsansvarlig (60%)   
   (sykemeldt hele 2017)
Tone E. Schalla  Veiledningsansvarlig  
   (vikar fra 1/9 – 31.12)
Andrea Berger Bjorvatn Renholder
Vilde Berger Bjorvatn  Renholder

Økonomi
Resultat og balanse
Samlede inntekter for 2017 var på kr 2 571 471.   
Driftstilskudd fra Helsedirektoratet ble i fjor på kr 
1 014 773. Inntektene fra det offentlige ble i 2017 på ca 
850.000. Tilskudd fra menigheter og organisasjoner ble 
kr 281 214.  Årets resultat er kr 247 302 i overskudd  
skyldes blant annet en lang sykemelding, men vitner ellers 
om god økonomistyring og et aktivt engasjement for å 
skaffe midler til driften. 

Støtte fra kommuner og fylkeskommunen
Både Aust- og Vest Agder fylkeskommune har oss inne 
i budsjettsammenheng med fast årlig tilskudd, og yter 
et viktig bidrag til driften av tjenesten. For 2017 ble det 
bevilget kr 275 000. 

Kirkens SOS i Agder fikk kr 575 000 i kommunal støtte 
i 2017.  Det er positivt at vi klarer å opprettholde nivået 
for kommunal støtte fra tidligere år, og det er spennende 
hvordan dette med fylkes- og kommune sammenslåinger 
slår ut de kommende år. Her må det nok jobbes en del. 
For å opprettholde driften er det vesentlig at flere  
kommuner prioriterer denne beredskapen og har oss inne i 
sitt budsjett. Det gir oss forutsigbarhet og bedre mulighet 
for å planlegge vårt arbeid.
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Økonomisk støtte til vår døgnåpne krisetjeneste på  
telefon og internett er en investering for folkehelse og 
psykisk helse i kommunene.

Menigheter 
Menigheter i representantskap gav 281 214 kr til Kirkens 
SOS i Agder i 2017. 

Inntektsstyrkende tiltak
Gjennom året har ansatte arbeidet aktivt med å sikre  
nødvendig støtte både fra offentlig og private givere.  
I tillegg til oppfølging av kommuner og fylker innebærer 
dette kontakt med næringsliv, fond, stiftelser og privat- 
personer. Privatpersoner oppfordres til å støtte oss  
g jennom givertjeneste, grasrotandel. «Himmel på jord»  
ble arrangert 17. desember – tredje søndag i advent. Dette 
skal være et lavterskeltilbud for hele familien, hvor kjente 
og kjære julesanger fremføres av kjente og kjære artister 
og barnekor. Dette ble en stor suksess, og over 2 000 
mennesker var innom Torvet i Kristiansand denne  
søndagen. Vi fikk inn over 8 000 kr på VIPPS og bøsser, 
og frivillige bemannet en flott juledekorert stand.  
Dette håper vi skal bli en fast tradisjon, og på sikt vil vi 
forhåpentligvis generere et større positivt resultat.  

Ensomheten tar ikke ferie – gi en samtale til  
en som trenger det
I perioden juni - august 2017 deltok vi i en kampanjen: 
“Ensomheten tar ikke ferie – gi en samtale til en som  
trenger det.” Oppfordringen var derfor å støtte oss med  
å gi en samtale enten som privatperson eller ved å gi et 
større beløp som tilsvarer 100 samtaler. Det er kostnads- 
fritt å benytte Kirkens SOS sin tjeneste. For Kirkens 
SOS koster hver samtale 150: det omfatter rekruttering, 
opplæring og oppfølging av frivillige, samt drift av tekniske 
plattformer (telefon, chat, melding og turnusverktøy).  
Kampanjen førte ikke til noe resultat hvis vi skal måle i 
krone og ører, men fungerte ok i forhold til synligg jøring. 

Vurdering
Tilbud og etterspørsel – klarer vi å være der når vi trengs? 
Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste. Vi besvarer 
langt flere henvendelser enn noen andre tjenester i Norge, 
men vi trenger likevel mange flere frivillige medarbeide-
re for å møte behovet hos de mange som ønsker noen å 
snakke eller skrive med. Vi opplever at både telefon, chat 
og SOS-melding fungerer godt og når mange, men vi har 
noen ganger for lav kapasitet. SOS-chat blir foreløpig 

- Det skal styrke til for å fortelle om det ingen andre vet om deg - og som du kanskje har forsøkt å fortrenge eller gjemme bort i lang tid …
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besvart kun på kveld, målet er å utvide i første omgang til 
utover natten og deretter større deler av døgnet, basert på 
etterspørsel og frivillig-mannskapet vårt.  
 

Rekruttering 
I 2017 ble frivillig-staben redusert med 19 frivillige  
medarbeidere! Det var et veldig høyt tall som  
nok har preget hele perioden. Dette skyldes flere faktorer, 
ikke minst at veiledningsansvarlig var sykemeldt hele året, 
og de frivillige savnet oppfølging og den ekstra driven som 
en ansatt representerer. Vikar Tone Schalla kom inn på 
høsten, og g jorde en stor jobb, men etterslepet av våren 
g jorde nok at flere frivillige sluttet. I tillegg ble det et 
dårlig år sett med antall interessenter til innføringskurset, 
og bare 10 personer er med videre fra begge kursene vi 
avholdt i 2017. Når 29 personer slutter og 10 nye kommer 
inn, har vi et altfor stort frafall og det tar tid å bygge opp 
antall frivillige ig jen. Når det er sagt, er vi stolte over at 
vi faktisk svarer på flere samtaler både på telefonen og på 
chat. Så de som har holdt ut og holdt stand har g jort en 
kjempeinnsats. Det er behov for langt flere frivillige både 
ved vårt senter og resten av landet. Ideelt skulle vi vært 
2000 på landsplan, mens vi er 1000.  Vi må forholde oss 
til at mange frivillige er i tjenesten en kortere stund, slik at 
vi stadig må rekruttere mange nye for å opprettholde det 
vi allerede g jør, og enda flere for å øke tilg jengeligheten. 
Samtidig kan vi glede oss over at svært mange mennesker 
tar med seg kompetansen de har fått på Kirkens SOS 
videre i livet. Slik sett er det en god investering å dyktig-
g jøre mange, også de som blir i tjenesten relativt kort tid. 
Vi erfarer at frivilligheten er i endring i Norge. Vi vil være 
aktive for å tilrettelegge for frivilligskap som både ivaretar 
tjenestens behov for kvalitet og driftssikkerhet og den 
enkelte medarbeiders behov.  Rekruttering og ivaretakelse 
av de frivillige er den lønnede stabens viktigste arbeids- 
område.

Organisasjonsutvikling 
Kirkens SOS i Norge er midt i en spennende og  
utfordrende organisasjonsprosess. På Landsmøtet i 2017 
ble spørsmålet om Kirkens SOS skulle organiseres som 
linjestyrt landsforening nedstemt med 4 stemmer.   
Flertallet ønsket endringen, men det ble ikke tilstrekkelig 
2/3 flertall. Landsmøtet g jorde imidlertid vedtak om at det 
skulle utarbeides et nytt forslag om frivillig tilknytning til 
landsforening. Dette vil bli avg jort på landsmøte i 2018.  

I 2017 ble Kirkens SOS i Norge redusert fra 12 til 11 
sentre, da senteret i Bodø la ned sin virksomhet. Lands-
sekretariatet er på slutten av året blitt styrket med en 
stilling som særlig skal arbeide med å styrke økonomien til 
Kirkens SOS. Dette tror vi vil være nyttig for hele sam-
menslutningen. Vi erfarer at et godt bemannet  
Landssekretariat er viktig for at vi lokale sentre skal kunne 
g jøre «den egentlige Kirkens SOS-jobben». 

Fokus fremover                            
Følgende områder vil være i fokus i 2018:
> Styrket rekruttering til våre vaktrom i Arendal og   
 Kristiansand
> Videreføring av arbeid for langsiktig sponsoravtale,   
 økonomi, givertjeneste, grasrotandel, prosjektet   
 «Himmel på Jord».
> Fokus på ivaretagelse av frivillige. Øke veileder- 
 stillingen fra 60% til 100%. 
> Jobbe for endelig vedtak i Landsmøtet for  
 organisasjonsprosessen med tanke på fremtidig  
 organisasjonsmodell på landsplan.

Vi går inn i 2018 med optimisme og glede. Styret setter 
stor pris på den innsatsen våre frivillige medarbeidere og 
våre ansatte g jør. Stor takk også og til alle som på ulikt vis 
ellers støtter opp om Kirkens SOS. 

Steinar Nørstebø    Asle E. Bjorvatn
Styreleder   Daglig leder

ETTERPÅ
Du ringte

Jeg var der
Jeg lyttet

Jeg ba
Jeg lyttet

Jeg utforsket
Jeg ba

Jeg lyttet
Jeg tålte

og tålte litt til
Så er linja stille

Jeg velger håpet;
At det g jorde en forskjell

Jeg legger deg fra meg hos Ham!

Fra en som har vært på førstereisvakt på SOS 
- Anette Strømsbo Gjørv, 2018
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INNTEKTER REGNSKAP ÅRSBUDSJETT
 PR. 31.12.2017 2017  

Tilskudd menigh./organisasjoner           281 214,00  370 000,00 
Tilskudd Bispedømmerådet               5 000,00  20 000,00 
Tilskudd staten        1 014 773,00  900 000,00 
Momskompensasjon           167 434,00  -   
Tilskudd Fylkene           275 000,00  250 000,00 
Tilskudd Diverse kommuner             50 000,00  180 000,00 
Tilskudd Kr.sand kommune           376 000,00  400 000,00 
Tilskudd Arendal kommune           150 000,00  250 000,00 
Gaver             58 212,00  200 000,00 
Mottkonto husleie Arendal             80 000,00   
Norsk Kr. Studieråd             12 414,00  20 000,00 
Andre driftsinntekter, periodisert             78 379,00  150 000,00 
Himmel og jord               8 904,00   
Renter              14 141,00  60 000,00 
Sum inntekter        2 571 471,00  2 800 000,00 

KOSTNADER 
  
Lønn/Honorar/Personalfor.           987 988,00  1 250 000,00 
Feriepenger            153 192,00  150 000,00 
Arbeidsgiveravgift           185 619,00  200 000,00 
Pensjonspremie/APO           155 170,00  200 000,00 
Regnskap/revisjon             95 863,00  70 000,00 
Lys,varme, vedlikehold             45 050,00  25 000,00 
Husleie, leie parkering           192 487,00  180 000,00 
Husleie Arendal             80 000,00  100 000,00 
Kontorutstyr internt, inventar, kont.gaver             60 438,00  30 000,00 
Kontorhold/veiledning/kurs/møter sam.p.             43 727,00  130 000,00 
Himmel og jord             56 338,00   
Telefon             44 161,00  50 000,00 
Kurs, reiser, veiledning, møter internt             62 577,00  160 000,00 
Porto             11 237,00  20 000,00 
Annonser/annen informasjon           134 324,00  180 000,00 
Faglitteratur, internte  15 000,00 
Forsikringer               9 793,00  10 000,00 
Kontingent                5 630,00  5 000,00 
Renter/gebyr                 575,00  10 000,00 
Avskriving inventar/utstyr  15 000,00 
Sum kostnader        2 324 169,00  2 800 000,00 
   
Resultat           247 302,00    

Utstyr 35 394,00
Fordring mva-kompensasjon  -    Leverandørg jeld  128 854,00 
Forskuddsb. Kostn, påløpt innsk.mm 129 376,00 Skyldig arb.g.avgift  57 323,00 
Forskuddsbet. Lønn kto. 1577  61 500,00 Skyldig skattetrekk mm  61 576,00 
Egenkapitalinnskudd-KLP  36 111,00  Skyldig feriepenger  153 193,00 
Bank 3060.09.67440  1 374 233,00 Gjeld til ansatte 263,00 
Sk.tr. Konto 3060.32.58475  63 205,00 Egenkapital 1.1.2017 1 452 673,00 
BANK 3060.21.02846  391 908,00 Resultat 30.11.2017 247 301,00 
  2 101 182,00  1 752 283,00 

Balanse

Kristiansand, 26.01. 2018
Regnskaps Companiet AS

Martha Borøy

Ellen Anita Delviken
Styremedlem

Merete Nielsen
Nestleder/Styremedlem

Steinar Nørstebo
Styreleder

Tove Britt Eielsen
Styremedlem

Asle Eivind Bjorvatn
Daglig leder

Jan Erik Narvesen
Styremedlem
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6. februar 2017 deltok jeg på en fantastisk 
markering av samenes dag Tråante 2017 – en 
felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første 
landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 2017. Det 
var stort å få delta på og feire Elsa Laula Renberg. 
Hun var en sterk kvinne som har betydd mye for 
samene. Å være der var en del av vårt ønske om 
å rekruttere en samisk prosjektleder til Amathea, 
noe som kom på plass i 2017. Dette har blitt et 
velfungerende og stabilt helsetilbud til den samiske 
befolkningen i nord, gjennom samarbeid med 
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse 
(SANKS).

Vi fikk ny strategi for seksuell helse; «Snakk om 
det!» ved årsskiftet. Den var et viktig bidrag til vårt 
arbeid med Amatheas egen strategi i perioden 
2018-2022. Det var en grundig prosess både i 
styret, med eksterne og hele organisasjonen før vi 
fikk den sluttbehandlet i desember 2017. 

Året 2017 var et år preget av fokus på å bryte 
tabuer. Kampanjen #Metoo slo et slag for åpenhet 
rundt seksuelle krenkelser og overgrep. I Stiftelsen 
Amathea møter vi tabu rundt svangerskap og abort. 
Som leder vet jeg at de kompetente veilederne 
i organisasjonen møter tabuer rundt følelser og 
valg daglig med integritet og trygghet. Å stå i de 
utfordrende samtalene krever solid kompetanse 
og årelang erfaring med veiledning. Det gjør meg 
stolt at mine ansatte bidrar til åpenhet gjennom et 
profesjonelt tilbud til alle mennesker uavhengig av 
bakgrunn og forutsetninger, over hele Norge. 

For å øke tilgjengeligheten til våre tjenester åpnet 
vi i februar tilbud om chat. På grunn av stor pågang 
ble åpningstidene raskt utvidet og det er til stor 
glede for organisasjonen å se at våre klienter ønsker 
tilbudet velkommen og har tatt det i bruk fra første 
dag. Med denne utvidelsen håper vi å forenkle 
veien inn til et møte med en veileder, samt å nå 
bredere ut til befolkningen.

Vår årlige brukerundersøkelse beskriver en 
usedvanlig høy grad av tilfredshet med 97 % som 

mener de ble møtt på en god måte. Vi håper å 
kunne vedlikeholde de gode resultatene i året 
som kommer, samt forbedre vårt tilbud ut i fra 
de tilbakemeldingene som er kommet gjennom 
brukerundersøkelsen. 

Som leder for Stiftelsen Amathea har det 
vært en hjertesak for meg å jobbe for bred 
kulturkompetanse i organisasjonen. Dette har 
vi gjort og alle kontorer har nå egne prosjekter 
som er lokalt tilpasset til å møte sårbare grupper. 
Denne kulturkompetansen har gitt oss unike 
samarbeidspartnere i minoritetsmiljøer og 
gjør at våre dialoggrupper, ICDP-grupper og 
nettverksarbeid opplever stor grad av tillit og er 
svært ettertraktet å delta i. Jeg ønsker at vi i 2018 
skal jobbe videre med å dele den kunnskapen 
og erfaringen vi har i organisasjonen gjennom 
Training of Trainers og å være en brobygger i 
nettverksarbeid. 

Jeg ønsker å rette en spesiell takk til alle de 
mennesker som velger å benytte våre tjenester, 
som faktisk snakker om valget, og som tar egne 
beslutninger om egen helse! Vi som organisasjon 
ser det som et privilegium at dere har slik tillit til 
oss, at dere velger oss som samtalepartner. Vi 
skal fortsette å jobbe samvittighetsfullt for det 
samfunnsoppdraget vi har.

Leder

Amathea Troms / Finnmark
Tromsø

Amathea Nordland
Bodø

Amathea Trøndelag
Trondheim

Amathea Møre og Romsdal
Ålesund

Amathea Hordaland/
Sogn og Fjordane
Ålesund

Amathea Rogaland
Stavanger

Amathea Buskerud
Drammen

Amathea Østfold
Fredrikstad

Amathea Vestfold
Tønsberg

Amathea Agder
Kristiansand Amathea Telemark

Skien

Amathea Oslo / Akershus og Administrasjon og ledelse
Oslo

Amathea Hedmark / Oppland
Hamar
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Stiftelsen Amathea

Hvert år tar 10 000-vis av jenter og kvinner i 
Norge stilling til om de skal fortsette eller avbryte 
et svangerskap. I en slik situasjon føler mange 
seg under press av forskjellige grunner. Jenter 
og kvinner har råderett over egen kropp og 
rett til å ta abort. Stiftelsen Amathea arbeider 
for å oppfylle retten kvinner og par har til 
informasjon og veiledning med hjemmel i lov om 
svangerskapsavbrudd.  Vi er en landsdekkende, 
spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med vår 
spisskompetanse på veiledning og forebyggende 
arbeid innen graviditet og abort kompletterer vi 
helsevesenet generelt. 

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten 
i Norge som har veiledning for kvinner, som har 
blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. 
Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd 
fra Helse- og omsorgsdepartementet med 
delfinansieing fra de regionale helseforetakene, 
fylkene, kommunene og gaver. Det fremgår av 
Regjeringens «Handlingsplan for forebygging 
av uønsket svangerskap og abort 2010-2015» 
at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i 
forebygging av uønskede svangerskap og abort 
med et spesielt fokus på minoritetsgrupper. 
Samfunnsoppdraget vårt er å redusere individuelle 
og samfunnsmessige belastninger når en graviditet 
oppleves utfordrende. Gjennom veiledning og 
forebyggende arbeid tilstreber vi å gjøre jenter, 
kvinner og par rustet til ta eget ansvar og kunne stå 
for sine valg.

Administrasjonen har vært holdt marginal, 
mens det har vært prioritert å optimalisere 
selve tjenestetilbudet. Stiftelsen Amathea har 
pr. 31.12.2017, 13 veiledningskontorer. Stiftelsens 
administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av 
direktør Hildegunn Bomnes. 

Stiftelsen Amathea er en 
landsdekkende helse tjeneste.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
• Generell helseopplysning for 
forbyggende og helsefremmende arbeid 
innenfor området samliv og seksualitet

• Informasjon og veiledning ved valg 
knyttet til svangerskap og abort i henhold 
til Lov om svangersakpsavbrudd

• Samtale underveis og etter fullført 
svangerskap

• Samtale før og etter abort

• Individuell rådgivning og helsehjelp 
innen fagområdet ungdomshelse, spesielt 
om intime og taburelaterte helsespørsmål 
som seksuell- og reproduktiv helse

• Spredning og overføring av kompetanse 
til helspersonell og studenter via 
hospitering, kurs og annen opplysnings og 
opplæringsvirksomhet

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som 
bidrar til samfunnets arbeid med å forbygge 
uønsket svangerskap og abort

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling 
av ny kunnskap og økt kompetanse i 
samfunnet knyttet til samliv og seksualitet, 
kvinnehelse og psykososiale utfordringer 
ved uønsket svangerskap og abort.

Amathea skal fremme forskning og 
undervisning innenfor fagfeltet

Historikk:

Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under 
navnet Alternativ til Abort i Norge. I 2003 endret 
stiftelsen navn til Amathea. Formålet med tjenesten 
ble samtidig endret til å styrke kvinner til å 
gjøre egne valg.  Fra 2005 ble det gjennomført 
en organisasjonsgjennomgang med sikte på å 
styrke kvaliteten på tjenesten, gjøre den mer 
kostnadseffektiv og finne frem til en rasjonell 
styringsmodell. Nye vedtekter for stiftelsen ble 
vedtatt og trådte i kraft 15. mars 2006, og formålet 
med tjenesten ble samtidig endret til å styrke 
kvinner til å gjøre egne valg. I 2015 ble det foretatt 
en fusjonering mellom Stiftelsen Amathea og 
SUSS-telefonen (Senter for ungdom, samliv og 
seksualitet). Etter fusjonering ble vedtektene endret 
og trådte i kraft fra 18. februar 2015.

Veiledernes kompetanse 
og tilgjengelighet:

Per 31.12.2017 er det 31 ansatte fordelt på 23 
årsverk. Hvis Amathea var en person, ville du ha 
møtt en trygg veileder. En erfaren, kunnskapsrik og 
tillitsvekkende person. Alle våre veiledere har helse/
sosialfaglig høyskole og universitetsutdannelse. 
De ansatte er inndelt i 5 regionale team som 
får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller 
psykolog månedlig. Stiftelsen Amathea har fokus 
på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. 
En helhetlig IKT-løsning er implementert i Stiftelsen 
Amathea. Den inneholder blant annet et elektronisk 
pasientjournalsystem med felles timeavtalebok 
og et landsdekkende telefonisystem. Tilbud 
om tilgjengelighet på telefon 08.00-20.00 alle 
hverdager, fra 2017 har telefonvakten også ansvar 
for chat.

Uansett om et svangerskap er planlagt eller ikke, 
kan det være omstendigheter som gjør at det 

dukker opp spørsmål og tvil i forhold til om man 
ønsker å fortsette svangerskapet eller ta en abort. 
Da kan det være godt å kunne snakke med noen 
som forstår at det er vanskelig å ta valg, og som kan 
bidra med veiledning slik at kvinnen blir rustet til 
å ta det valget som er riktig for henne, og som hun 
kan leve godt med.

Kvinner og menn kommer ofte til Amathea med 
dilemmaer av eksistensiell, emosjonell, materiell 
og/eller relasjonell karakter. Amathea tilbyr et 
refleksjonsrom hvor kvinner og menn kan få hjelp 
til å sortere følelser, tanker og utfordringer de står 
i. Amathea har en spesifikk kompetanse i å fremme 
refleksjon rundt komplekse valgsituasjoner innenfor 
ett korttidsperspektiv. Målet er å fremme en 
bevisstgjøring om framtidsalternativene rundt ett 
valg, slik at kvinnen kan ta et selvstendig valg.

I februar 2017 startet Amathea opp med chat. 
Målsettingen med dette tilbudet er å kunne 
nå enda bredere ut, lette tilgjengeligheten, og 
å gjøre terskelen lavere for de som ønsker å 
komme i kontakt med Amathea. Vi opplever at 
chatten for mange er et første skritt mot å ha en 
veiledningssamtale enten på telefon, eller ved 
oppmøte på ett av våre kontorer.

De første månedene var chatten åpen fra kl.16.00-
20.00. Grunnet stor pågang ble åpningstiden 
utvidet til kl. 08.00-20.00. Kvalitetssikring og 
opplæring av chat blir ivaretatt av tidligere leder av 
SUSS, Mette Hvalstad.
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Strategisk plan Brukerundersøkelse 2017

Statistikk1

Helse og omsorgsdepartementet har utarbeidet en strategi 
for seksuell helse (2017-2022), kalt «Snakk om det!» I 
kjølvannet av denne, implementerte Amathea sin egen 
strategiske plan i slutten av 2017. Planen er laget for å 
tydeliggjøre hvem vi er og hva vi står for. Den beskriver vår 
identitet og overordnede historie, noe som gir alle ansatte 
et felles rammeverk å jobbe innenfor.

I 2017 ble det gjennomført 12.394 konsultasjoner 
der 4771 av klientene hadde personlig frammøte. 
90 % av klientene var kvinner. 
263 av konsultasjonene var parsamtaler2. 

Av de nyregistrerte klientene i 2017 vi kjenner 
alderen til var 9 % i aldersgruppen 12-20 år, 17 % 
var 21-25 år, 36 % var over 25 år.

Konsultasjonene:
Personlig frammøte med samtale på 
ett av Amatheas veiledningskontorer er 
konsultasjonstypen som i størst grad blir brukt.

Gruppetilbud:
Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er 
fødselsforberedende kurs for enslige gravide. I 
2017 deltok 1506 på dette tilbudet. De fleste av 
våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnets første leveår. Gruppene 
tilpasses behovene lokalt. 

1 fra Pasientadministrativt system HsPro
2 Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med    
  egen journal, men registrert som parsamtale
3 Chat innført i 2017, ufullstendig registrering

*Disse ble henvist til samtale med veileder i Amathea

KONSULTASJONSTYPE

Personlig frammøte  4771
Telefon   2947
E-post    883
SMS    3320
Annen kontaktmåte  288
(ingen beskrivelse)  9
Chat*    1763

Totalt    12.394

Marit Knapstad (Psykolog, Ph.d, UiB) har 
tilrettelagt for innføringen av informasjonen fra 
brukerundersøkelsen til statistisk programvare, 
rensking av data og produksjon av deskriptive 
resultater og analyser samt produksjon av 
rapporten. Brukerundersøkelsen er anonym, og 
fylles ut etter førstegangsbesøk. Marit Knapstad 
skriver i sin oppsummering av rapporten: 

Ut fra at nesten halvparten oppsøker Amathea 
uten først å ha vært i kontakt med andre deler 
av helsetjenesten, kan man anta at Amathea 
utgjør et tilbud med lav terskel der folk oppsøker 
spesifikk hjelp for problemstillinger omkring 
ikke-planlagt graviditet. Om selve samtalen 
rapporterte nesten alle at de opplevde å bli møtt 
på en god måte og syntes at personen de traff 
virket kunnskapsrik. Svarene som er gitt gir et 
klart inntrykk av at samtalene oppleves å være 
til hjelp. Videre ville nær alle anbefale Amathea 
til andre i liknende situasjoner.

Målsettingen med brukerundersøkelsen 
er å få informasjon om hva brukerne av 
Amathea mener om tjenesten de blir tilbudt. I 
tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om 
å gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin 
vurdering av samtalen og hva de syntes de fikk 
ut av kontakten med Amathea. Det er frivillig 
for brukerne å delta i undersøkelsen. Utvalget i 
undersøkelsen er kvinner og menn som har møtt 
til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet 
av 2017. Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer 
som er administrert, det er derfor ikke mulig å 
gjøre en vurdering av hvor stor andel som gir 
tilbakemelding. 

Det ble i 2017 registrert 12.394 konsultasjoner 
hvorav 4771 ble gjennomført ved personlig 
frammøte. Sett ut ifra antall konsultasjoner 
med personlig frammøte, svarte 24 % på 
brukerundersøkelsen. 

De fleste som svarte på undersøkelsen var i 
20-årene. 10 % var under 20 år, 24 % var mellom 20 
og 24 år, 28 % var mellom 25 og 29 år, 35 % var 30 
år og eldre. 15 personer oppga ingen alder. 82 % av 
skjemaene var fylt ut av kvinner, og 17 % var utfylt 
av menn. 4 skjema manglet informasjon om kjønn.

Over halvparten (58 %) svarte at de var gifte, hadde 
samboer eller kjæreste, mens vel en av fire var 
singel/enslig (27 %). 10 % svarte at de var usikre 
på forholdets status og 29 personer oppga ingen 
informasjon om sivil status.

Litt over halvparten hadde vært i kontakt med 
annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea. 
49 % hadde vært i kontakt med helsetjenester 
som sykehus, lege, helsesøster og jordmor, mens 
en mindre andel (5 %) hadde vært i kontakt med 
psykisk helsetjeneste. 55 % møtte til samtalen 
alene, mens 32 % hadde med seg kjæreste, 
samboer eller den de var gravid med.

Bakgrunnen for at Amathea ble oppsøkt: 
Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt 
behov. 74 % av deltakerne svarte at samtalen dreide 
seg om graviditet. Videre var de vanligste svarene 
«Ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette 
svangerskapet» (23%), «Forholdet til barnefaren/
barnemoren» (16 %) og «Økonomiske rettigheter/
trygd» (11 %)

Rundt 97 % syntes de i stor eller svært stor grad 
ble møtt på en god måte. Nesten like mange mente 
at den de snakket med hadde svært stor grad av 
kunnskap. 89 % rapporterte at samtalen i svært 
stor grad eller stor grad var til hjelp for dem i egen 
situasjon. I tillegg ville 97 % anbefalt noen de 
kjenner i en lignende situasjon å oppsøke Amathea

RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN
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Deltakerne kunne på dette spørsmålet gi flere svar, noe de fleste gjorde. Det 
ble avgitt 1214 svar som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om 
flere forhold for de fleste. De fleste av deltakerne svarte at samtalen dreide 
seg om egen graviditet (antall = 407). Av de som oppga hvor mange uker ut i 
svangerskapet de var (antall = 343) var halvparten i uke 7 eller mindre og 75 
% i uke 10 eller mindre. Svarene i tabellen over viser at hele 23% nevnte ulike 
aspekter rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet.        

Hva dreide samtalen seg om?  Antall  % av R

Egen graviditet    407  58
Annens graviditet    63  9
Mistanke om graviditet   36  5
Tidligere graviditet    16  2
Tidligere abort    77  11
Ulike aspekter ved valg om å 
avbryte/fortsette svangerskapet  162  23
Forholdet til barnefaren/barnemoren 113  16
Forholdet til familien    54  8
Medisinske spørsmål    40  6
Økonomiske rettigheter/trygd  76  11
Juridiske spørsmål    42  6
Utdanning/arbeid    53  8
Annet      75  11

Hvor mange 
respondenter som 
krysset av for de ulike 
svarkategoriene.

Dersom noen du kjenner kommer i en 
lignende situasjon, ville du anbefalt 
vedkommende å oppsøke Amathea?

Var samtalen til hjelp for deg?

Ja

Kanskje

Nei

Mangler svar

Ja i stor grad

Både/og

Nei i liten grad

Nei ikke i det hele tatt

Annet

Mangler svar

Føkkings mai:
Føkkings Mai er en kortfilm om russetid, spy, 
venninner, gutteproblemer, sjalusi og abort. Filmen 
ble laget med støtte fra Extrastiftelsen, med 
Skagerak Film som kunstnerisk ansvarlig, og hadde 
premiere 5. mars 2017.

Amathea har i tillegg bidratt til et informasjons- og 
undervisningsopplegg rundt filmen og filmen har 
blitt vist til russ landet rundt. I tillegg er filmen vist 
på de fleste av Amatheas lokalkontor. Vi satser på 
enda flere visninger i 2018. 

Amathea Hedmark har lenge hatt et godt 
samarbeid med russen. I mars 2017 var det 
premiere på filmen for russen, der 350 mennesker 
var tilstede. Politi, Amathea og russen selv holdt 
innlegg i forbindelse med filmvisningen. Det har 
vært et godt samarbeid med russepresidenter, 
prevensjonsansvarlig og andre elever med interesse 
for temaet. Sykepleier og veileder i Amathea, Bente 
Nymoen, mener samarbeidet er viktig for å nå ut til 
russen. Filmen og undervisningsopplegget bidrar 
til ansvarliggjøring og refleksjon rundt temaet 
uplanlagt graviditet. 

«Dette trengte vi!» 
Tilbakemeldingene fra russen har fortalt oss 
hvor viktig det er at dette blir tatt opp. De 
får mye informasjon om alkohol og seksuelle 
overgrep, men temaet uplanlagt graviditet har 
ikke blitt pratet så mye om. De opplever filmen 
og undervisningsopplegget som noe man husker 
i etterkant, og veldig informativt. Russen forteller 
også at de opplever at Amathea er et alternativ til 
helsestasjon og helsesøster, at de har flere å spille 
på. I Hedmark og Oppland har russen også kommet 
innom Amatheas veiledningskontor for å hente 
kondomer, plakater og for å stille spørsmål. Etter 
russetiden i 2017 kom det også mange til kontoret 
for veiledning rundt prevensjon.

Undervisningsopplegget og filmen har totalt blitt 
tilbudt over 900 russ i Hedmark og Oppland i 2017.

Undervisning:
Amathea bidrar videre til utvikling av ny 
kunnskap og økt kompetanse i samfunnet, 
knyttet til kvinnehelse og psykososiale 
utfordringer ved uplanlagt svangerskap og 
abort. Amathea har i 2017 møtt og undervist 
27355 elever, studenter og annet helsepersonell 
i hele landet.
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Samarbeidsprosjekt 
med Oslo kommune:
Amathea har i samarbeid med bydel Alna og 
Frogner et prosjekt om familieplanlegging. 
Amathea gir tilbud til de mest sårbare gruppene, 
og har hatt spesielt fokus på tilbud til etniske 
minoritetskvinner gjennom mange år. En 
undersøkelse ved Amathea i 2016 viser at samtlige 
av landets Amathea kontorer har høy aktivitet og 
flere tilbud på området kvinnehelse for etniske 
minoriteter. 

Dialoggrupper med etniske minoritetskvinner, 
samtale før og etter abort, og gratis prevensjon 
er  hovedtilbud ved alle kontorene og benyttes 
av de mest sårbare kvinnene. Flere av kontorene 
har jordmødre med kompetanse i seksuell 
helsekonsultasjon til etniske minoritetskvinner, med 
tilbud om langtidsvirkende prevensjon. 

De fleste kvinner har gode tilbud andre steder. 
Kvinner med ekstra behov, og som trenger tid 
før de kjenner seg trygge nok til å gjøre et valg 
for sitt liv, kommer til oss. Prevensjonstilbudet 
er ikke flagget høyt. Informasjon om tilbudet 
gis blant annet gjennom helsestasjoner og 
flyktningekontakter. I løpet av 2017 har det vært 23 
forskjellige nasjonaliteter representert i prosjektet, 
hvor av seks er afrikanske. 

Jordmor og veileder i Amathea; 
Hanne Torp

Jordmor og veileder i Amathea; 
Carina Lian

Mangfold
Amathea har et uttalt mål om å nå minoritets-
befolkningen med god helseinformasjon, og vi 
har ulike målrettede tiltak ved alle våre kontorer. 
Gjennom et utvekslingsprogram mellom 
profesjonelle helse- og sosialarbeidere i Kenya og 
Norge blir vi aktiv del i helsediskusjoner på tvers 
av kontinenter. Dette stimulerer arbeidet vårt her 
hjemme, samtidig som vi får være bidragsytere i 
helserelaterte spørsmål i en kenyansk kontekst.  
Med ønske om å lære mest mulig om hverandre, 
og bedre evnen til å formidle god og riktig 
kunnskap om helse på tvers av kulturer, har vi 
utviklet Training of Trainers. Dette er et kurs for 
unge frivillige fra ulike organisasjoner og med ulik 
kulturell bakgrunn. Kurset omhandler seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter i et flerkulturelt 
og globalt perspektiv. Kurset som ble holdt i 2017 
rekrutterte deltakere fra SNU (Seksualitetsnettverk 
for ungdom), IHSG (Internasjonal Helse- og 
Sosialgruppe), KFUK-KFUM Global, THI 
(Tverrkulturell Helseinfo) og MIR. Gjennom kurset 
gis deltakerne anledning til å knytte kontakter i 
andre organisasjoner som jobber med integrering 
og/eller seksuell helse. Seksuell helse er et område 
hvor skam og moral kan stå i veien for tilgang 
til nødvendig informasjon. Ved å på ulike måter 

skape trygge rom for samtaler rundt noen av de 
vanskeligste temaene ønsker vi å bidra til at kvinner 
og menn kan ta frie, informerte valg om eget liv og 
kropp.

Siden 2005 har Amathea økt satsningen på 
primærforebyggende arbeid med fokus på 
kvinnehelse i et minoritetsperspektiv. Dette 
arbeidet foregår landet rundt, hos alle våre 
lokalkontorer. I 2017 fikk Amathea prosjektmidler 
fra IMDI som finansierte deler av vårt arbeid 
med minoritetshelse. Det ble gjennomført flere 
forebyggende sommertiltak i Østfold og Vestfold 
med 500 deltakere.

Prosjektleder Safia Abdi Haase har i 2017 
gjennomført en lang rekke aktiviteter, møter 
og seminarer over hele landet, med høyt antall 
deltakere. 
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Samhandlingsnettverk

Multicultura Fredrikstad 2017. Initativtaker og prosjektleder Safia Abdi 
Haase med elever fra Children’s International School. Multicultura er 
en global byfest som skal gjenspeile et mangfoldig samfunn på tvers 
av etnisitet, kultur og religion. Multicultura ble også arrangert i Halden 
med 450 deltakere.

Referansegruppa til Amathea Trøndelag f.v. Jorunn Lervik, 
Folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Trøndelag; Hege Follestad, 
psykiatrisk rådgiver og veileder i Amathea; Runa Munkegård, sosionom 
og veileder i Amathea; Ingvild Brenna, fagutviklingssykepleier v/
Gynekologisk avdeling, St. Olavs Hospital; Ingunn Sylte Kolset, 
Faglig leder for jordmødrene i Trondheim kommune; Betty Pettersen, 
kommuneoverlege, Trondheim kommune; Nina Stiklestad Holme, 
helsesøster Tiller vgs.

Samarbeidsmøte med de gynekologiske poliklinikkene i Oslo og 
Akershus. Målet med møtene er å kvalitetssikre tilbudet til pasienten.

Arendalsuka 2017, samarbeid med Sex og politikk, UiA, Sex og 
Samfunn, Skeiv Ungdom, LUNAR og Senter for likestilling. Panelstyrer 
er Hanne Kro Søborg. Ungdomspartiene fra Høyre, Venstre, 
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, og SV. I tillegg deltok leder fra 
elevorganisasjonen ved UiA

Over hele landet har Amathea 
samhandlingsnettverk for å bidra 
til økt kompetanse på kvinnehelse 
og psykososiale utfordringer ved 
uønsket svangerskap og abort. 
Her er noen glimt fra 2017;

Amatheas tilbud til den 
samiske befolkningen

I 2017 var det 100 år siden det første samiske 
landsmøtet ble avholdt i Tråante (Trondheim). Dette 
ble feiret stort i en hel uke i februar. Initiativtakeren 
til det første landsmøtet var sørsamen Elsa Laula 
Renberg (1877-1931). Hun var opptatt av samenes 
levekår, barns oppvekstsvilkår, opplæring på samisk 
og undervisning tilpasset samisk kultur. I tillegg 
mente hun at det var nødvendig at samene møttes, 
for å diskutere deres utfordringer som urfolk. 

I 2017 ansatte Amathea en samisk prosjektleder; 
Ingunn Eriksen. Hun er sykepleier og sexolog.  
Amathea og SANKS (Samisk nasjonalt 
kompetansesenter – psykisk helsevern) har et 
samarbeidsprosjekt; Samiske kvinner og seksuell 
helse. Formålet med samarbeidsprosjektet er 
å arbeide for, samt etablere en trygg arena for 
seksuell helse for den samiske befolkning. 
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John Eivind Jensen
Styreleder
Oslo  

Rigmor Andersen Eide  
Nestleder
Ålesund  

Elvis Chi Nwosu   
Styremedlem    
Oslo  

Siv Kvernmo   
Styremedlem    
Oslo  

Lizie Reiersen   
Styremedlem    
Tønsberg  

Mette Løkeland   
Styremedlem    
Bergen

Hildegunn Bomnes  
Direktør 

Styret 2017
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Henrik Wergelandsgate 29, 4612 Kristiansand

Nedre Storgate 16, 3015 Drammen

Parkgata 31, 2317 Hamar

Strandgaten 6, 5013 Bergen

AMFI Moa øst, Langelandsveien 25, 6010 Ålesund

Sjøgata 15, 8006 Bodø

Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Stavanger Storsenter, Arkaden, Laugmannsgata 5, 4006 Stavanger

Rådhusgata 2, 3724 Skien

Stortorget 2, 9008 Tromsø

Kjøpmannsgata 16, 7013 Trondheim

St. Olavs gate 22, 3112 Tønsberg

Hancobygget, Glemmengata 55. 1608 Fredrikstad

Agder: 

Buskerud: 

Hedmark/Oppland: 

Hordaland/Sogn og Fjordane: 

Møre og Romsdal: 

Nordland: 

Oslo/Akershus: 

Rogaland: 

Telemark: 

Troms/Finnmark: 

Trøndelag: 

Vestfold: 

Østfold: 
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Hei,
 
En liten feil, men satser på det at dere skjønte at svarfristen er fram i tid, ikke tilbake i tid: 10.02.2019.
 
Tusen takk på forhånd! J
 
 
 
Med vennlig hilsen,
 
 
Silvia Kopprasch
 
Økonomirådgiver
Virksomhet Oppfølging stab
Knudsengården 22, 4. etg.
 
Mobil:   95364140
 

 

 

P Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!
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(gyro.heia@iveland.kommune.no) <gyro.heia@iveland.kommune.no>; 'karl‐
emil.erlandsen@lyngdal.kommune.no' <karl‐emil.erlandsen@lyngdal.kommune.no>; 'tjt@sirdal.kommune.no'
<tjt@sirdal.kommune.no>; 'Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no'
<Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no>; 'terje.beruldsen@amli.kommune.no'
<terje.beruldsen@amli.kommune.no>; 'ragnhild.bendiksen@vennesla.kommune.no'
<ragnhild.bendiksen@vennesla.kommune.no>; Kjersti Plathe (Kjersti.Plathe@bygland.kommune.no)
<Kjersti.Plathe@bygland.kommune.no>; Høgbråt, Kai (Kai.Hogbrat@gjerstad.kommune.no)
<Kai.Hogbrat@gjerstad.kommune.no>; Inger Marethe Egeland (Inger.Marethe.Egeland@flekkefjord.kommune.no)
<Inger.Marethe.Egeland@flekkefjord.kommune.no>; Leire‐Hetland, Julie (Julie.Leire‐
Hetland@froland.kommune.no) <Julie.Leire‐Hetland@froland.kommune.no>; Gunn‐Heidi Gabrielsen <Gunn‐
Heidi.Gabrielsen@songdalen.kommune.no>; 'Kjell.Gunnar.Olsen@aseral.kommune.no'



<Kjell.Gunnar.Olsen@aseral.kommune.no>; Kjell Olav Hæåk (Kjell.Olav.Haeak@audnedal.kommune.no)
<Kjell.Olav.Haeak@audnedal.kommune.no>; 'kjell.rune.olsen@marnardal.kommune.no'
<kjell.rune.olsen@marnardal.kommune.no>; 'Inge.Hedenstad.Stangeland@sirdal.kommune.no'
<Inge.Hedenstad.Stangeland@sirdal.kommune.no>; 'trond.aslaksen@risor.kommune.no'
<trond.aslaksen@risor.kommune.no>; 'Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no'
<Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no>; Bente Moland Somdal
(Bente.Moland.Somdal@birkenes.kommune.no) <Bente.Moland.Somdal@birkenes.kommune.no>;
'post@sirdal.kommune.no' <post@sirdal.kommune.no>; 'postmottak@grimstad.kommune.no'
<postmottak@grimstad.kommune.no>; 'postmottak@lillesand.kommune.no'
<postmottak@lillesand.kommune.no>; 'postmottak@risor.kommune.no' <postmottak@risor.kommune.no>;
'jon.buestad@lindesnes.kommune.no' <jon.buestad@lindesnes.kommune.no>;
'olesea.anton@vennesla.kommune.no' <olesea.anton@vennesla.kommune.no>;
jannicke.usterud@vennesla.kommune.no; 'dagne.ropstad@aseral.kommune.no'
<dagne.ropstad@aseral.kommune.no>; FAR.Okonomi.Innfordring
(FAR.Okonomi.Innfordring@farsund.kommune.no) <FAR.Okonomi.Innfordring@farsund.kommune.no>;
'post@farsund.kommune.no' <post@farsund.kommune.no>; 'Arne.tregde@nav.no' <Arne.tregde@nav.no>;
'frode.verpe@bykle.kommune.no' <frode.verpe@bykle.kommune.no>; 'randi.damgard@lillesand.kommune.no'
<randi.damgard@lillesand.kommune.no>; 'post@valle.kommune.no' <post@valle.kommune.no>;
'post@vegarshei.kommune.no' <post@vegarshei.kommune.no>
Emne: SMSO‐tilskudd for 2019 ‐ svarfrist 10.02.2019
Viktighet: Høy
 
 
Hei til samarbeidskommunene i Agder,
 
Vedlagt følger brev med støtte til SMSO for 2019 til alle Agder kommunene, og Kristiansand Kommune satser på
like bra samarbeid som i 2018.
Siden 2017 sendes all post digitalt gjennom kommunenes elektroniske systemer, men for sikkerhets skyld sender
jeg til alle Agder kommunene i tillegg til epostkontakter som vi er kjent med fra før, og takker veldig mye for
innsatsen så langt, og gleder oss til videre samarbeid. Responsen er enorm. J
 
Svarfrist for tilskudd 2019 er 10.02.2019. Disse tar vi gjerne imot både på mail og digitalt, det er kun viktig at
kommunenes logo og offisiell digital signering er med.  Eksempel er min signatur nedenfor, som godkjennes av
BUFDIR for videre søknad om støtte fra Staten.
 
Vi har oppdatert maillisten vår – ut if ra fjorårets mailkontakt, og beklager hvis du skulle dukke opp noen som er
uaktuelle. Det er vanskelig å holde tråden med alle, siden det er mange endringer hvert år. Ber derfor om å ta
ansvar og videresende mailene til de ansvarlige i så fall – dere kjenner deres kommune bedre enn vi som er
utenfor.
 
Tusen takk for tilbakemeldingene inntil svarfrist på forhånd!
 
 
 
 
Med vennlig hilsen,
 
 
Silvia Kopprasch
 
Økonomirådgiver
Virksomhet Oppfølging stab
Knudsengården 22, 4. etg.
 
Mobil:   95364140
 



 

 

P Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

 
 

Fra: Silvia Kopprasch 
Sendt: 29. november 2017 08:47
Til: 'Tone.F.Bech@nav.no' <Tone.F.Bech@nav.no>
Emne: VS: SMSO‐tilskudd for 2018 ‐ svarfrist 01.03.2018
Viktighet: Høy
 
Fra: Silvia Kopprasch 
Sendt: 27. november 2017 13:40
Til: 'postmottak@risor.kommune.no'; 'postmottak@grimstad.kommune.no'; 'postmottak@arendal.kommune.no';
'elfi.jonassen@gjerstad.kommune.no'; 'post@vegarshei.kommune.no'; 'postmottak@tvedestrand.kommune.no';
'svein.setekleiv@froland.kommune.no'; 'postmottak@lillesand.kommune.no'; 'anne.stapnes@birkenes.kommune.no';
'post@amli.kommune.no'; 'postmottak@iveland.kommune.no'; 'anne.sofie.hornnes@e-h.kommune.no';
'post@bygland.kommune.no'; 'frode.verpe@bykle.kommune.no'; 'postmottak@bykle.kommune.no';
'ragnhild.bendiksen@vennesla.kommune.no'; 'Berg, Anette'; 'Tom Valand'; 'Vigdis Hunsbedt'; 'Inger Lise Grønsand'; 'karl-
emil.erlandsen@lyngdal.kommune.no'; 'jon.buestad@lindesnes.kommune.no'; 'kjell.rune.olsen@marnardal.kommune.no';
'Heidi.Henanger.Haven@mandal.kommune.no'; 'Arne.tregde@nav.no'; 'Aud.Kirsten.Nokland@haegebostad.kommune.no';
'rlh@sirdal.kommune.no'; 'ivar.bo@aseral.kommune.no'; 'Astrid Marie Engeli'; Setekleiv, Svein O
(Svein.O.Setekleiv@froland.kommune.no); 'Tora.Halvorsen@arendal.kommune.no'; 'Berit Grønning Nielsen';
'Arne.tregde@nav.no'; 'Inger Marethe Egeland'; 'gunn heidi'; 'ame@aseral.kommune.no'; Gyro Heia
(gyro.heia@iveland.kommune.no); 'dagne.ropstad@aseral.kommune.no'; 'randi.damgard@lillesand.kommune.no'; Gunn
Marith Homme (Gunn.Marith.Homme@valle.kommune.no); Ove Ege (Ove.Ege@kvinesdal.kommune.no)
Emne: SMSO-tilskudd for 2018 - svarfrist 01.03.2018
Viktighet: Høy
 
Hei,
 
Vedlagt følger brev med støtte til SMSO for 2018 til alle Agder kommunene, og Kristiansand Kommune håper på
likegod samarbeid som i 2017.
Siden 2017 sendes all post digitalt, men for sikkerhets skyld sender jeg til alle Agder kommunene i tillegg til
epostkontakter som vi er kjent med som før, og takker veldig mye på forhånd for innsatsen. J
 
Svarfrist for tilskudd 2018 er 01.03.2018. Disse tar vi gjerne imot både på mail og digitalt, det er kun viktig at
kommunenes logo og offisiell digital signering er med. Eksempel er min signatur nedenfor:
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen,
 
 
Silvia Kopprasch
 
Økonomirådgiver
Virksomhet Oppfølging stab
Knudengården 22, 4. etg.
 
Mobil:   95364140
 



 

 

P Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

 
 



Postadresse Besøksadresse E-postadresse 
Kristiansand kommune Knudsengården, 4604 

Kristiansand   
Silvia.kopprasch@kristiansand.kommune.no 

Oppfølgingstjenesten Vår saksbehandler Webadresse 
Servieboks 417 Silvia Kopprasch http://www.kristiansand.kommune.no/ 
  Telefon/Telefaks Foretaksregisteret  
 95364140 NO963296746 
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«Etternavn»  
«Adresselinje_1» 
«Adresselinje_2» 
 
  
 
 
 

 
Vår ref.: Silvia Kopprasch Deres ref.:  Kristiansand, 30.10.2018 
(Bes oppgitt ved henvendelse) 
 
   
 
 
TILSKUDD TIL SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP AGDER (SMSO)  
BUDSJETT ÅR 2019 
 
 
Det søkes herved om tilskudd til drift av SMSO-Agder for år 2019.  
 
Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMSO) skal være et supplement til det offentlige 
hjelpeapparat. Senteret skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning.  
 
Kristiansand kommune har vært vertskommune for SMSO-Agder siden år 2002. Det ble da 
etablert et samarbeid mellom kommuner i Agder og Helse Sør som skulle sikre finansiering av 
driften av SMSO-Agder. 
 
Driftsmidlene sikres ved at Kristiansand kommune på vegne av samarbeidskommuner søker 
årlig midler til BUF-direktoratet. Dagens ordning fungerer slik at 20 % kommunale og andre 
offentlige tilskudd utløser opptil 80 % i statlige midler.  
 
Vi er svært takknemlig for at deres kommune støtter driften av SMSO-Agder. Deres bidrag er 
svært viktig og er med på å sikre stabilitet, kontinuitet og et godt tilbud til både brukere, 
pårørende og samarbeidspartnere. Etterspørselen av tilbudet øker fra år til år. 
 
Vedlagt oversendes budsjett for år 2019 vedtatt av styret for SMSO-Agder. Driftsbudsjettet er 
på ca. 9,0 millioner kroner, hvor av ca. 1,8 millioner forutsettes dekket av 
samarbeidspartene. Resterende 7,2 millioner finansieres gjennom statstilskudd. 
 
Oversikt over budsjettert/forventet tilskudd per samarbeidskommune følger vedlagt. 
Beregningene er basert på befolkningstall, og er foretatt ut ifra forventet bidrag fra 
kommunene i Agder. Budsjettforslaget er økt med 2 % iht konsumprisindeksen for 2018, og 
vil justeres i løpet av sommeren for 2019.  
 
Bevilgning av statlig tilskudd forutsetter skriftlig bekreftelse om driftsstøtte fra 
samarbeidskommuner og helseforetak. 
 
 

http://www.kristiansand.kommune.no/
http://www.kristiansand.kommune.no/
http://www.kristiansand.kommune.no/
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Søknadsfrist til Bufdir 1. mars 2019, derfor ber vi om skriftlig bekreftelse om samarbeid og 
økonomisk forpliktelse senest innen 1. februar 2019. 
 
Ta gjerne kontakt med SMSO-Agder for informasjon om deres arbeid og de ulike tilbud som 
gis ved senteret. Senteret bidrar også gjerne med informasjon/undervisning til ulike formål i 
de samarbeidene kommunene. 
 
Bekreftelsen om tilskudd bes sendes til: 
mailadresse:  
 

 silvia.kopprasch@kristiansand.kommune.no  
eller 

 Kristiansand kommune v/ virksomhet Oppfølgingen – Silvia Kopprasch  
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, helst digitalt som brevet kom inn 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Inger Ingebretsen  Silvia Kopprasch 
Virksomhetsleder Oppfølgingstjenester Økonomirådgiver Oppfølgingstjenester 
  
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. SMSO budsjett for 2019 
2. Oversikt over budsjettert tilskudd pr. samarbeidskommune 
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SMSO-Agder, Organisasjonsnr. 982 026 741 22.10.18

Budsjett 2019
Nye
konto Kontonavn 2 019 Revidert

Busjett 2018

Inntekter
3440 Tilskudd fra kommuner Vest-Agder 551 000 540 000
3441 Tilskudd fra kommuner Aust-Agder 346 000 253 000
3442 Tilskudd fra Helse Sør-Øst 390 000 385 000
3443 Tilskudd Bystyret i Kristiansand 281 000 279 000
3444 Tilskudd Kristiansand - Ekstratilskudd 0 0
3445 Statstilskudd - BUF 7 272 000 6 494 924
3446 Overskudd - Ovf.  forrige år 7 197
3447 Tilskudd Vest-Agder Fylkeskommune 150 000 150 000
3448 Tilskudd Aust-Agder Fylkeskommune 100 000 100 000

Sum inntekter 9 090 000 8 209 121
Utgifter
5000 Fast lønn 4 300 000 3 975 000
5010 Lønn - Timelønn, kv.tillegg, vikar ….. 250 000 200 000
5004 Lønn/Honorar fagfolk/selvstendig næringsdrivende 0 0
5050 Feriepenger 550 000 520 000
5330 Styrehonorar 60 000 40 000
5400 Arbeidsgiveravgift 760 000 797 000
5415 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 80 000 80 000
5420 Pensjonskostnader innb. pliktig - KLP 640 000 620 000
5421 Avtalefestet pensjon - KLP 60 000 45 000
5422 OU Fond - Virke 3 000 3 000
5423 Premie/Kontingent - Virke 10 000 10 000
5800 Refusjon sykepenger 0 -47 879
5820 Refusjon arbeidsgiveravgift 0 -6 751
5841 Egenkapital tilskudd- KLP 20 000 20 000
5921 Årlig forsikringspremie - Virke 28 000 27 000
5990 Andre personalkostnader 20 000 15 751

Sum 6 781 000 6 298 121

6300 Leie av lokaler Kristiansand og Arendal 830 000 800 000
6340 Strøm 80 000 60 000
6360 Renhold/Husholdning 125 000 25 000
6390 Andre lokalkostnader 15 000 10 000

Sum 1 050 000 895 000

6400 Kopimaskin 30 000 25 000
6540 Maskiner/inventar - Utgiftsførte 30 000 25 000
6551 Datautstyr 35 000 25 000
6552 Programvare anskaffelse 25 000 15 000
6553 Programvare vedlikehold 150 000 130 000
6560 Driftsrekvisita  15 000 10 000
6590 Andre driftsutgifter 15 000 10 000
6600 Reperasjon og vedlikehold bygning 0 0

Sum 300 000 240 000

6620 Reparasjon/vedlikehold maskiner/utstyr 15 000 10 000
6701 Honorar revisor 32 000 30 000
6790 Honorar (faktura) 10 000 10 000
6795 Tolkeutgifter 15 000 15 000

Sum 72 000 65 000

6800 Kontorrekvisita 15 000 10 000
6840 Faglitteratur 30 000 20 000
6841 Abbonent/tidsskrifter 8 000 5 000
6842 TV lisens 3 000 3 000
6860 Møteutgifter 20 000 15 000
6861 Kurs og fagutvikling ansatte 90 000 70 000
6862 Adm. kurs, konf, møter 100 000 85 000
6870 Brukerrettet aktiviteter  180 000 130 000
6890 Diverse kontorkostnad 12 000 7 000

Sum 458 000 345 000

6900 Telefon/internett  80 000 67 000
6940 Porto 3 000 3 000

Sum 83 000 70 000

7100 Bil/Kilometer- godtgjørelse 100 000 90 000
7110 Passasjer tillegg 10 000 7 000
7120 Reisekostnader - Refusjoner via lønn 35 000 30 000
7140 Reisekostnader  2 000 2 000
7150 Diett-Oppgavepliktig 2 000 2 000

Sum 149 000 131 000



7320 Annonser/PR/Telekataloger 60 000 60 000
7329 Brosjyrer/Plakatar og lignende 25 000 15 000
7330 Nettside & Brosjyrer  20 000 15 000
7410 Kontingenter 45 000 42 000
7430 Gaver  20 000 15 000
7510 Innbo forsikring 20 000 16 000
7790 Diverse kostnad med mer 7 000 2 000

Sum 197 000 165 000

DRIFTSKOSTNADER 9 090 000 8 209 121
DRIFTSINNTEKTER 9 090 000 8 209 121

8050 Renteinntekter -5 000
7770 Gebyr/ bankkostander 5 000

Sum Finansposter 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 9 090 000 8 214 121
SUM DRIFTSKOSTNADER 9 090 000 8 214 121
DRIFTSRESULTAT 0 0

Inger Turid Tonstad             Jannike Arnesen                                        Thorbjørn Thorkildsen

Erna Ulland              Elin G. Senum               Akmal Ali              Vidar Bjelland
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AGDER STØTTESENTER FOR SEKSUELLE OVERGREP 2019
 

Bidragsytere Tilskudd  2019
i kroner 551 000 Befolkning %%-andeler

i Vest-Agder: 01.01.2018
1001 Kristiansand 270 000 1001 Kristiansand 91 440 0,4902
1002 Mandal 46 000 1002 Mandal 15 659 0,0839
1003 Farsund 29 000 1003 Farsund 9 726 0,0521
1004 Flekkefjord 27 000 1004 Flekkefjord 9 066 0,0486
1014 Vennesla 43 000 1014 Vennesla 14 532 0,0779
1017 Songdalen 20 000 1017 Songdalen 6 656 0,0357
1018 Søgne 34 000 1018 Søgne 11 342 0,0608
1021 Marnardal 7 000 1021 Marnardal 2 308 0,0124
2026 Åseral 2 000 1026 Åseral 943 0,0051
1027 Audnedal 5 000 1027 Audnedal 1 786 0,0096
1029 Lindesnes 15 000 1029 Lindesnes 4 938 0,0265
1032 Lyngdal 25 000 1032 Lyngdal 8 571 0,0459
1034 Hægebostad 5 000 1034 Hægebostad 1 699 0,0091
1037 Kvinesdal 18 000 1037 Kvinesdal 6 024 0,0323
1046 Sirdal 5 000 1046 Sirdal 1 842 0,0099
Sum kommuner Vest-Agder 551 000 186 532 1,0000
Sum kommuner Aust-Agder 346 000
Bystyret i Kristiansand 281 000 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde
Kristiansand ekstratilskudd -
Tilskudd fra Helse Sør 390 000
Tilskudd fra Aust-Agder Fylkeskommune 150 000
Tilskudd fra Vest-Agder Fylkeskommune 100 000
Grunnlag til statstilskudd 1 818 000 2,95 kr. pr.VA-innbygger
Statstilskudd 2018 7 272 000 551 000 sum tilskudd fra Kr.sand
Leieinntekter 6,03 pr. innbygger i Kr.sand  
Rente inntekter og andre inntekter
Overskudd fra 2018
Sum budsjett for SMSO 2018 9 090 000

VARENUMMER: 175000-30022-24200
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AGDER STØTTESENTER FOR SEKSUELLE OVERGREP 2019
 

Bidragsytere Tilskudd  2019
i kroner 346 000 Befolkning %%-andeler

i Aust Agder: 01.01.2018
0901 Risør 20 000 0901 Risør 6 882 0,0587
0904 Grimstad 68 000 0904 Grimstad 23 017 0,1964
0906 Arendal 132 000 0906 Arendal 44 645 0,3809
0911 Gjerstad 7 000 0911 Gjerstad 2 467 0,0210
0912 Vegårshei 6 000 0912 Vegårshei 2 087 0,0178
0914 Tvedestrand 18 000 0914 Tvedestrand 6 086 0,0519
0919 Froland 17 000 0919 Froland 5 790 0,0494
0926 Lillesand 32 000 0926 Lillesand 10 871 0,0927
0928 Birkenes 15 000 0928 Birkenes 5 187 0,0442
0929 Åmli 5 000 0929 Åmli 1 845 0,0157
0935 Iveland 4 000 0935 Iveland 1 330 0,0113
0937 Evje og Hornnes 11 000 0937 Evje og Hornnes 3 625 0,0309
0938 Bygland 4 000 0938 Bygland 1 207 0,0103
0940 Valle 4 000 0940 Valle 1 225 0,0105
0941 Bykle 3 000 0941 Bykle 958 0,0082
Sum kommuner Aust-Agder 346 000 Aust Agder 117 222 1,0000
Bystyret i Kristiansand 281 000
Kristiansand ekstratilskudd - https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde
Tilskudd fra Helse Sør 390 000
Tilskudd fra Aust-Agder Fylkeskommune 100 000
Tilskudd fra Vest-Agder Fylkeskommune 150 000
Grunnlag til statstilskudd 1 818 000
Statstilskudd 2019 7 272 000
Leieinntekter
Rente inntekter og andre inntekter
Overskudd fra 2017
Sum budsjett for SMSO 2019 9 090 000



  Side 1 

Evje og Hornnes kommune – Drift  Gebyrregulativ 2019
  

Drift 

Gebyrregulativ for 2019. Vedtatt i kommunestyret  

Vann- og avløpsgebyrer  

Jfr. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Satsene er eks. mva.  

Vanngebyrer:        2018  2019 

Abonnementsgebyr       kr 1.724,- kr 1.624,- 

Målt forbruk, pris /m
3
       kr 14,60  kr 13,70 

Tilkoblingsgebyr        kr 10.000,- kr 10.000,- 

Avløpsgebyrer: 

Abonnementsgebyr       kr 2.844,-  kr 2.694,- 

Målt forbruk, pris /m
3
       kr 21,-  kr 20,50 

Tilkoblingsgebyr        kr 10.000,- kr 10.000,- 

Renovasjonsgebyrer 

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva. 

Standard I        kr 2.752,- kr 2.820,- 

Standard I – felles       kr 1.668,- kr 1.710,- 

Kompostering I        kr 1.872,- kr 1.920,- 

Kompostering I – felles       kr 1.384,- kr 1.420,- 

Alternativer, tilleggsgebyr: 

 - Matavfall (brun) dunk 240 l     kr 720,-  kr 738,- 

 - Restavfall (svart) dunk 240 l      kr 796,-  kr 816,- 

- Matavfall (brun) dunk 360 l     kr 952,-  kr 976,- 

- Restavfall (svart) dunk 360 l     kr 1.184,- kr 1.214,- 

- Papir (grønn) dunk 360 l      kr 952,-  kr 976,- 

 - Restavfall (svart) dunk 660 l     kr 3.716,- kr 3.808,- 

 - Papiravfall (grønn) dunk 660 l     kr 2.132,- kr 2.184,- 

 - Glass/metall (grønn) dunk 660 l     kr 3.880,- kr 3.976,- 

Hytte, fritidsbolig        kr 1.428,- kr 1.464,- 
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Slamtømmingsgebyrer 

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva. 

Fast tømming etter liste. Tanken tømmes hvert 2 år.  2018  2019 

Tank < 4,5 m
3
,   (minstepris)      kr 1.336,- kr 1.270,- 

Tank 4,5 m
3
 – 7,5 m3       kr 2.052,- kr 1.952,- 

Tank 7,5 m
3
 – 10,5 m3       kr 2.472,- kr 2.352,- 

Tank 10,5 m
3
 – 13,5 m3       kr 3.194,- kr 3.032,- 

Tank 13,5 – 16,5 m3       kr 3.400,- kr 3.232,- 

Fellestank < 4,5 m3       kr   672,- kr   640,- 

Fellestank 4,5 – 7,5 m3      kr   1.026,- kr   976,- 

Volum utover forannevnte, pris pr m
3
       kr   470,- kr    450,- 

Fast tømming etter liste. Tanken tømmes hvert år. 

Tank < 4,5 m
3
,   (minstepris)      kr 2.386,- kr 2.268,- 

Tank 4,5 m
3
 – 7,5 m3       kr 3.526,- kr 3.352,- 

Tank 7,5 m
3
 – 10,5 m3       kr 4.474,- kr 4.250,- 

Tank 10,5 m
3
 – 13,5 m3       kr 5.100,- kr 4.844,- 

Slam 20 m3         kr 7.882,- kr 7.488,- 

Fellestank < 4,5 m3       kr 1.196,- kr 1.136,- 

Volum utover forannevnte, pris pr m
3
       kr     470,- kr    450,- 

Tømming på bestilling (såkalte ”tette tanker uten utløp” og ved tømming på ordinære anlegg 
utenom planlagt tid) 

Tank < 4,5 m
3
,  (minstepris)      kr 2.575,- kr 2.446,- 

Tank 4,5 m
3
 – 7,5 m3       kr 3.712,- kr 3.526,- 

Tank 7,5 m
3
 – 10,5 m3       kr 4.705,- kr 4.472,- 

Tank 10,5 m
3
 – 13,5 m3       kr 5.034,- kr 4.784,- 

Volum utover forannevnte, pris pr m
3
       kr    470,- kr    450,- 

Tillegg for nød-tømming utenom arbeidstid , gjelder alle tanker  kr  5.000,- kr  6.000,- 
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Husleietakster for aldersboliger    2018  2019 

Leilighet 35m
2
: (nr. 402, 403, 404, 406, 407, 413, 414)   kr 4.288,- kr 4.434,- 

Leilighet 47m
2
:  (nr. 401, 405, 408, 412, 415) )    kr 5.080,- kr 5.253,- 

Leilighet 68m
2
: (nr. 409, 410, 411, 416, 417, 418)    kr 6.660,- kr 6.886,- 

Leilighet ved Hornnes heimen ”hønsehuset”     kr 5.908,- kr 6.109,- 

Leilighet inne på Hornnes heimen, stor     kr 5.908,- kr 6.109,- 

Leilighet inne på Hornnes heimen, liten     kr 5.050,- kr 5.222,- 

 

Feiegebyr  

Jf lov om brannvern § 28. Satsen er eks. mva.      

For feiing betales pr. pipe              kr 405,-  kr 415,- 



 



  



  



 



Betalingssatser for enheter innen helse og sosial   

Justerte priser pr 10.12   

TJENESTE Budsjett 19 Budsjett 18 

Husleie omsorgsboliger Evjeheimen( 2 soverom) 9.353 9.045 

Husleie omsorgsboliger Evjeheimen 8.183 7.914 

Husleie omsorgsboliger Hovslagerveien 8.183 7.914 

Husleie omsorgsboliger Tingberget 6.014 5.816 

Husleie hybler, omsorg  4.448  4.302 

Husleie fotpleie/frisør 2.451  2.370 

Min.pens. hjemmehjelp, pr mnd Makspris Makspris 

Hjemmehjelp timebetaling              185 180 

Amb. vaktmester timebetaling 230 225 

Middagskjøring til hjemmeboende ( pr. stk ) 100 100 

Alarmtelefon pr. mnd. mobil 370 360 

Alarmtelefon pr. mnd. under 2G 170 165 

Alarmtelefon pr. mnd. over 2G 220 215 

Leie av handicapbuss pr. km 5 5 

Varmtvannsbasseng ( pr.time ) 80 75 

Varmtvannsbasseng Hele bassenget, grupper. Pr time 800 750 

Leie av konferansesal. ( priv. ) 800 800 

Leie av stue. ( priv. ) 600 600 

Leie av stue og konf.sal.( priv. ) 1300 1300 

Leie av konferansesal. ( møte. ) 500 500 

Leie av stue. ( møte. ) 400 400 

 

 

 



 

 

 

2019 
 
Betalingssatser SFO Evje barneskule og Hornnes barneskule 
Utleie Evje barneskule 
 

   
Betalingssatser SFO 
 

 Timer pr. uke Betalingssats  

Opp til 5,5 Kr 840,- 

6 - 10,5 Kr 1 400,- 

11 - 15,5 Kr 1 850,- 

16 og over Kr 2 360,- 

Ekstra kjøp pr. time Kr 41,- 

 
 
Utleie Evje barneskule 
 

   

 
Pr. time 

Svømmehallen Kr 220,- 

Næringsdrivende/private/andre kommuner mv, svømmehallen Kr 660,-  

Badstue Kr 65,-   
 

 
 
Utleie Evje flerbrukshall 
 

 
Pr. time 

Trening kveldstid, hel hall 270,- 

Trening kveldstid, 2/3 hall 225,- 

Trening kveldstid, 1/3 hall 185,- 

Lørdag/søndag – idrettsarrangement 450,- 

  

 



Prisliste - tilbud i kulturskolen

Bygland, Evje og Hornnes kulturskole. Dette er pris pr. semester

Disiplin 16/17 17/18 18/19 19/20

Piano 1400 1400 1400 1500

Sang 1400 1400 1400 1500

El.gitar 1400 1400 1400 1500

Gitar 1400 1400 1400 1500

Bass 1400 1400 1400 1500

Trommer 1400 1400 1400 1500

Band 1200 1200 1200 1300

Kunst 1600 1600 1600 1700

Dans 700 750

Musikkteknologi 700 750

Kor/Musikal 700 750

Drama 700 750

Korps 600 ?

F.o.m. elev nr. 3 i samme familie, gis det søskenmoderasjon, 1/2 pris på den /de yngste eleven€te eleven €

Instrumentleie pr. semester 250



 

 

 

Prisliste for leie av Furuly flerbrukshus 
 

Privat    2018      2019  

Storsal    kr 1 540,- pr. gang/dag (mandag – fredag) kr. 1 580,-  

Sal 2    kr    450,- pr. gang/dag (mandag – fredag) kr.    480,-  

 

Private selskaper 

Storsal     kr 3 000,- lørdag – søndag   kr. 3 000,-  

Storsal    kr 4 500,- fredag – søndag   kr. 4 500,-   

Storsal    kr 6 000,- torsdag – søndag   kr. 6 000,-  

 

Næring 

Storsal     kr 1 820,- pr. gang/dag    kr. 1 880,-  

Sal 2    kr    460,- pr. gang/dag    kr.    500,- 

  

Lag og organisasjoner fra egen kommune 

Storsal     kr 920,- pr. gang/dag    kr.     950,-  

Sal 2    kr 160,- pr. gang/dag    kr.     170,-  

 

Lag og organisasjoner fra andre kommuner 

Storsal    kr 1 230,- pr. gang/dag    kr.  1 260,-  

Sal 2    kr    270,- pr. gang/dag    kr.     280,-  

 

Bruk av innelåst teknisk utstyr: 

F. eks. prosjektor, lerret, lyd/lys etc. faktureres med kr. 580,-  i tillegg til vanlig leie. 

 

NB!  

Barne- og ungdomsarbeid for unge t.o.m. 17 år har gratis leie.  

Tiltak for denne aldersgruppa vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

 

MERK! Utdrag fra «Retningslinjer/vilkår for leie av Furuly flerbrukshus» 

«I helgene (fredag – søndag) prioriteres utleie til arrangementer og selskaper i Storsalen.» 

 

Prisene reguleres i henhold til Evje og Hornnes kommunes vedtatte budsjett, hvert år pr. 1.1. 



2019 2020 2021 2022 2023 2024

-6,0 % -8,0 % 10,0 % 10,8 % 1,6 % 2,9 %

-3,9 % 3,1 % 5,7 % 2,3 % 1,6 % 1,7 %

2,5 % -3,4 % -0,8 % 0,5 % 1,0 % 1,5 %

2,5 % 7,2 % 7,9 % 7,7 % 3,5 % 3,4 %

-3,0 % -1,4 % 5,5 % 4,5 % 1,5 % 2,1 %

Evje og Hornnes kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). 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. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal 

tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har 

avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. 

Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Evje og Hornnes kommune benytter 

selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 

300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle 

problemstillinger knyttet til selvkost.

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -3 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for 

renovasjon øker med 2 %, mens gebyret for vann reduseres med 6 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 3 651,- , fra 

kr 13 553,- i 2017 til kr 17 204,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 %. I stolpediagrammet under er 

gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Total endring

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing.

Årlig gebyrendring

fra året før
Vann

Avløp

Renovasjon

Feiing

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,34 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 3,00 

%. Budsjettet er utarbeidet den 6. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke 

tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan.  Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 

henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som Evje og Hornnes kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De 

viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte 

prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette 

til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 600 kr 2 155 kr 2 030 kr 1 854 kr 2 024 kr 2 224

35 % -6 % -9 % 9 % 10 %

kr 13,50 kr 18,20 kr 17,08 kr 15,81 kr 17,49 kr 19,49

35 % -6 % -7 % 11 % 11 %

kr 3 625 kr 4 885 kr 4 591 kr 4 226 kr 4 647 kr 5 147

35 % -6 % -8 % 10 % 11 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 632 631 1 341 000 1 374 525 1 408 888 1 444 110 1 480 213 44 %

621 816 720 700 742 321 764 591 787 528 811 154 23 %

1 082 564 1 030 000 1 060 900 1 092 727 1 125 509 1 159 274 33 %

11 240 8 200 8 446 8 699 8 960 9 229 0 %

0 0 0 0 0 0 0 %

3 348 250 3 099 900 3 186 192 3 274 905 3 366 108 3 459 871 100 %

Årlig endring -7 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
891 429 859 213 859 213 862 532 862 532 831 132 58 %

0 0 79 375 126 250 173 125 220 000 7 %

401 762 466 576 446 470 426 326 406 143 386 327 28 %

0 37 148 95 304 136 773 177 145 216 421 7 %

1 293 191 1 362 936 1 480 361 1 551 881 1 618 945 1 653 880 100 %

Årlig endring 5 % 9 % 5 % 4 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
142 653 146 220 149 875 153 622 157 463 161 399 95 %

7 133 7 311 7 494 7 681 7 873 8 070 5 %

149 786 153 531 157 369 161 303 165 336 169 469 100 %

Årlig endring 2 % 3 % 3 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
3 407 552 4 742 213 4 477 746 4 145 835 4 588 127 5 109 841 98 %

140 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2 %

3 547 552 4 842 213 4 577 746 4 245 835 4 688 127 5 209 841 100 %

Årlig endring 36 % -5 % -7 % 10 % 11 %

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 3,1 millioner kr til 3,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 3,3 millioner kr i 2017 til 3,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 44 % av de totale driftsutgiftene. 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.

Årlig endring

Vanngebyrsatser

I Evje og Hornnes kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Fastgebyret utgjør 47 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret reduseres med 6 % fra kr 4 885,- 

til kr 4 591,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 522,-, hvorav kr -294,- er endringen fra 2018 til 2019. 

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 

625,- i 2017 til kr 5 147,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. 

Gebyrsatsene er inkl. mva.

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 9 % fra 1,4 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker kapitalkostnadene med 0,4 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2017 til 1,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 64 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Vann

Avskrivningskostnad

Driftsutgifter Vann

Kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader Vann

Sum gebyrinntekter

Gebyrinntekter Vann

16400 Kommunale årsavgifter

16401 Tilkoblingsavgifter

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 5 % fra 4,8 millioner kr til 4,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 1,7 millioner kr, fra 3,5 millioner kr i 2017 til 5,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 8 %. Konto 16400 Kommunale årsavgifter utgjør 98 % av de totale gebyrinntektene. 

Indirekte kostnader Vann

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Driftsutgifter Vann

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

15*** Finansutgifter

Sum driftsutgifter

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,15 millioner kr til 0,16 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,15 millioner kr i 2017 til 0,17 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Gebyrinntekter Vann

Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
62 753 0 0 0 0 0 49 %

28 336 37 955 0 0 0 0 51 %

91 089 37 955 0 0 0 0 100 %

-58 % -100 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 348 250 3 099 900 3 186 192 3 274 905 3 366 108 3 459 871 3 556 266

401 762 503 724 541 774 563 099 583 288 602 747 599 540

891 429 859 213 938 588 988 782 1 035 657 1 051 132 1 098 007

149 786 153 531 157 369 161 303 165 336 169 469 173 706

-91 089 -37 955 0 0 0 0 0

62 343 -188 429 0 0 0 0 0

4 762 482 4 389 983 4 823 922 4 988 089 5 150 389 5 283 220 5 427 518

3 547 552 4 842 213 4 577 746 4 245 835 4 688 127 5 209 841 5 322 217

-1 214 929 452 230 -246 176 -742 254 -462 262 -73 379 -105 301

74 % 110 % 95 % 85 % 91 % 99 % 98 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 259 819 1 077 607 1 560 344 1 347 800 628 400 175 434 105 302

-1 214 929 452 230 -246 176 -742 254 -462 262 -73 379 -105 302

32 717 30 507 33 632 22 854 9 296 3 247 1 232

1 077 607 1 560 344 1 347 800 628 400 175 434 105 302 1 232

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 3 205 kr 3 555 kr 3 366 kr 3 445 kr 3 614 kr 3 669

11 % -5 % 2 % 5 % 2 %

kr 19,00 kr 26,25 kr 25,55 kr 26,50 kr 28,18 kr 28,99

38 % -3 % 4 % 6 % 3 %

kr 6 055 kr 7 493 kr 7 199 kr 7 420 kr 7 840 kr 8 017

24 % -4 % 3 % 6 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 224 028 1 955 000 2 003 875 2 053 972 2 105 321 2 157 954 34 %

2 084 997 2 486 400 2 560 992 2 637 822 2 716 956 2 798 465 42 %

1 282 438 1 430 000 1 472 900 1 517 087 1 562 600 1 609 478 24 %

91 058 8 200 8 446 8 699 8 960 9 229 0 %

5 682 521 5 879 600 6 046 213 6 217 580 6 393 838 6 575 126 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
907 302 1 231 562 1 097 356 1 095 994 1 084 308 1 052 908 63 %

0 0 12 500 116 563 186 875 257 188 6 %

424 482 530 161 502 913 477 251 451 741 426 736 27 %

0 13 748 49 286 91 651 131 976 170 655 4 %

1 331 784 1 775 471 1 662 056 1 781 458 1 854 900 1 907 487 100 %

Årlig endring 33 % -6 % 7 % 4 % 3 %

Selvkostgrad i %

+/- Selvkostresultat

Selvkostresultat

Selvkostfond/fremførbart underskudd

Gebyrinntekter

Selvkostoppstilling Vann

Øvrige inntekter Vann

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Øvrige inntekter Vann

Sum øvrige inntekter

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 38,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 91,1 tusen kr, fra 91,1 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Avløp - 2017 til 2022
Avløpgebyrsatser

I Evje og Hornnes kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 4 % fra kr 7 493,- 

til kr 7 199,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 962,-, hvorav kr -294,- er endringen fra 2018 til 2019. 

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 6 

055,- i 2017 til kr 8 017,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann.  

Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.

Årlig endring

Driftsutgifter Avløp

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 5,9 millioner kr til 6,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,9 millioner kr, fra 5,7 millioner kr i 2017 til 6,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 34 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Avløp

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 6 % fra 1,8 millioner kr til 1,7 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker kapitalkostnadene med 0,6 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2017 til 1,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Avløp

Avskrivningskostnad

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Årlig endring

Selvkost dekningsgrad i %

 - Øvrige inntekter

Inngående balanse 01.01

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
196 324 201 232 206 263 211 419 216 705 222 122 95 %

9 816 10 062 10 313 10 571 10 835 11 106 5 %

206 140 211 294 216 576 221 990 227 540 233 229 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 2 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
5 523 178 6 951 463 6 716 766 6 967 071 7 406 496 7 620 495 99 %

120 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 %

5 643 178 7 051 463 6 816 766 7 067 071 7 506 496 7 720 495 100 %

Årlig endring 25 % -3 % 4 % 6 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
913 878 850 000 875 500 901 765 928 818 956 682 98 %

64 292 40 749 0 0 0 0 2 %

978 170 890 749 875 500 901 765 928 818 956 682 100 %

Årlig endring -9 % -2 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 682 521 5 879 600 6 046 213 6 217 580 6 393 838 6 575 126 6 761 590

424 482 543 909 552 199 568 902 583 717 597 392 588 560

907 302 1 231 562 1 109 856 1 212 557 1 271 183 1 310 095 1 319 726

206 140 211 294 216 576 221 990 227 540 233 229 239 059

-978 170 -890 749 -875 500 -901 765 -928 818 -956 682 -985 383

40 344 -89 437 0 0 0 0 0

6 282 620 6 886 179 7 049 345 7 319 264 7 547 459 7 759 159 7 923 552

5 643 178 7 051 463 6 816 766 7 067 071 7 506 496 7 720 495 7 884 960

-639 442 165 284 -232 579 -252 193 -40 963 -38 664 -38 592

90 % 102 % 97 % 97 % 99 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 031 654 406 308 583 034 361 378 114 691 75 931 38 591

-639 442 165 284 -232 578 -252 193 -40 964 -38 664 -38 591

14 096 11 441 10 922 5 506 2 204 1 324 452

406 308 583 034 361 378 114 691 75 931 38 591 452

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indirekte kostnader Avløp

Gebyrinntekter Avløp

Øvrige inntekter Avløp

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter

Selvkostresultat

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 3 % fra 7,1 millioner kr til 6,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 2,1 millioner kr, fra 5,6 millioner kr i 2017 til 7,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 6 %. Konto 16400 Kommunale årsavgifter utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Avløp

16400 Kommunale årsavgifter

16401 Tilkoblingsavgifter

Sum gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,21 millioner kr til 0,22 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,21 millioner kr i 2017 til 0,23 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Avløp

Selvkostoppstilling Avløp

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Utgående balanse 31.12

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 2 % fra 0,89 millioner kr til 0,88 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 reduseres øvrige inntekter med 0,02 millioner kr, fra 0,98 millioner kr i 2017 til 0,96 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0 %. 

Øvrige inntekter Avløp

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

Selvkostgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 3 373 kr 3 440 kr 3 525 kr 3 405 kr 3 378 kr 3 394

2 % 2 % -3 % -1 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
34 567 35 300 36 183 37 087 38 014 38 965 1 %

22 101 33 500 34 505 35 540 36 606 37 705 1 %

25 238 26 200 26 986 27 796 28 629 29 488 0 %

6 079 891 5 937 000 6 163 000 6 347 890 6 538 327 6 734 477 98 %

4 169 0 0 0 0 0 0 %

6 165 966 6 032 000 6 260 674 6 448 313 6 641 577 6 840 634 100 %

Årlig endring -2 % 4 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
195 138 195 138 127 668 127 668 127 668 127 668 89 %

24 459 24 340 20 564 17 576 14 589 11 601 11 %

219 598 219 479 148 231 145 244 142 256 139 269 100 %

Årlig endring 0 % -32 % -2 % -2 % -2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
3 774 3 868 3 965 4 064 4 165 4 270 95 %

189 193 198 203 208 213 5 %

3 962 4 061 4 163 4 267 4 374 4 483 100 %

Årlig endring 2 % 3 % 2 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
6 288 051 6 508 000 6 880 054 6 746 196 6 791 595 6 924 717 100 %

6 288 051 6 508 000 6 880 054 6 746 196 6 791 595 6 924 717 100 %

Årlig endring 3 % 6 % -2 % 1 % 2 %

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 6 % fra 6,5 millioner kr til 6,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

gebyrinntektene med 0,6 millioner kr, fra 6,3 millioner kr i 2017 til 6,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 2 %. Konto 16400 Kommunale årsavgifter utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Renovasjon

16400 Kommunale årsavgifter

Sum gebyrinntekter

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 4,1 tusen kr til 4,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

øker indirekte kostnader med 0,5 tusen kr, fra 4,0 tusen kr i 2017 til 4,5 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Renovasjon

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Renovasjon

Kapitalkostnader Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 32 % fra 0,22 millioner kr til 0,15 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 reduseres kapitalkostnadene med 0,08 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2017 til 0,14 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 9 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 89 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Renovasjon

Avskrivningskostnad

Kalkulatorisk rente

Sum kapitalkostnader

Årlig endring

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 6,0 millioner kr til 6,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,7 millioner kr, fra 6,2 millioner kr i 2017 til 6,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 1 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Renovasjon

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

14*** Overføringsutgifter

Sum driftsutgifter

Renovasjon - 2017 til 2022

Renovasjon - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 2 % fra kr 3 440,- til kr 3 525,-. I perioden 2017 til 2022 vil 

årsgebyret totalt øke med kr 21,-, hvorav kr 85,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 0 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 373,- i 2017 til kr 3 394,- i 2022.  Gebyrsatsene 

er inkl. mva.

Renovasjon - gebyrsatser

Normalgebyr



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
118 0 0 0 0 0 100 %

118 0 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6 165 966 6 032 000 6 260 674 6 448 313 6 641 577 6 840 634 7 045 658

24 459 24 340 20 564 17 576 14 589 11 601 8 614

195 138 195 138 127 668 127 668 127 668 127 668 127 668

3 962 4 061 4 163 4 267 4 374 4 483 4 595

-118 0 0 0 0 0 0

0 -11 581 0 0 0 0 0

6 389 408 6 243 959 6 413 068 6 597 824 6 788 207 6 984 386 7 186 535

6 288 051 6 508 000 6 880 054 6 746 196 6 791 595 6 924 717 7 097 871

-101 357 264 041 466 986 148 372 3 388 -59 669 -88 664

98 % 104 % 107 % 102 % 100 % 99 % 99 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-536 828 -649 818 -397 893 65 247 216 882 225 385 170 292

-101 357 264 041 466 987 148 372 3 388 -59 669 -88 664

-11 633 -12 116 -3 847 3 263 5 115 4 576 2 947

-649 818 -397 893 65 247 216 882 225 385 170 292 84 575

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 0,1 tusen kr, fra 0,1 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Øvrige inntekter Renovasjon

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Renovasjon

Øvrige inntekter Renovasjon

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 619 kr 1 670 kr 1 586 kr 1 529 kr 1 673 kr 1 863

3 % -5 % -4 % 9 % 11 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
108 487 112 600 115 415 118 300 121 258 124 289 11 %

426 661 350 000 360 500 371 315 382 454 393 928 35 %

146 189 60 000 61 800 63 654 65 564 67 531 7 %

574 125 483 300 497 799 512 733 528 115 543 958 48 %

1 255 462 1 005 900 1 035 514 1 066 002 1 097 391 1 129 706 100 %

Årlig endring -20 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
35 460 36 346 37 255 38 186 39 141 40 119 95 %

1 773 1 817 1 863 1 909 1 957 2 006 5 %

37 233 38 163 39 117 40 095 41 098 42 125 100 %

Årlig endring 3 % 2 % 2 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 115 887 1 059 200 993 708 957 048 1 047 157 1 165 962 100 %

1 115 887 1 059 200 993 708 957 048 1 047 157 1 165 962 100 %

Årlig endring -5 % -6 % -4 % 9 % 11 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
118 0 0 0 0 0 2 %

6 737 0 0 0 0 0 98 %

6 854 0 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 255 462 1 005 900 1 035 514 1 066 002 1 097 391 1 129 706 1 162 976

37 233 38 163 39 117 40 095 41 098 42 125 43 178

-6 854 0 0 0 0 0 0

1 285 840 1 044 063 1 074 631 1 106 098 1 138 489 1 171 832 1 206 154

1 115 887 1 059 200 993 708 957 048 1 047 157 1 165 962 1 201 258

-169 953 15 137 -80 923 -149 050 -91 332 -5 870 -4 896

87 % 101 % 92 % 87 % 92 % 99 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

460 296 297 775 320 057 245 676 100 632 10 587 4 897

-169 953 15 137 -80 924 -149 049 -91 331 -5 869 -4 896

7 431 7 145 6 543 4 005 1 286 179 57

297 775 320 057 245 676 100 632 10 587 4 897 58

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 6,9 tusen kr, fra 6,9 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Øvrige inntekter Slamtømming

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 6 % fra 1,1 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 1 %. Konto 16400 Kommunale årsavgifter utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Slamtømming

16400 Kommunale årsavgifter

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Slamtømming

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 38,2 tusen kr til 39,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

øker indirekte kostnader med 4,9 tusen kr, fra 37,2 tusen kr i 2017 til 42,1 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Slamtømming

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 5 % fra kr 1 670,- til kr 1 586,-. I perioden 2017 til 2022 vil 

årsgebyret totalt øke med kr 244,-, hvorav kr -84,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 3 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 619,- i 2017 til kr 1 863,- i 2022.  Gebyrsatsene 

er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,0 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 11 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Slamtømming

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Slamtømming - 2017 til 2022

Slamtømming - gebyrsatser



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 500 kr 506 kr 519 kr 556 kr 600 kr 646

1 % 2 % 7 % 8 % 8 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
15 043 14 800 15 170 15 549 15 938 16 336 2 %

5 635 25 000 25 750 26 523 27 318 28 138 3 %

22 008 18 300 18 849 19 414 19 997 20 597 2 %

666 627 700 000 728 000 757 120 787 405 818 901 93 %

709 312 758 100 787 769 818 606 850 658 883 972 100 %

Årlig endring 7 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 878 1 925 1 973 2 023 2 073 2 125 95 %

94 96 99 101 104 106 5 %

1 972 2 021 2 072 2 124 2 177 2 231 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 2 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
653 168 657 900 702 255 757 780 819 293 885 811 100 %

653 168 657 900 702 255 757 780 819 293 885 811 100 %

Årlig endring 1 % 7 % 8 % 8 % 8 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
59 0 0 0 0 0 100 %

59 0 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
709 312 758 100 787 769 818 606 850 658 883 972 918 598

1 972 2 021 2 072 2 124 2 177 2 231 2 287

-59 0 0 0 0 0 0

711 226 760 121 789 841 820 730 852 835 886 203 920 886

653 168 657 900 702 255 757 780 819 293 885 811 920 881

-58 057 -102 221 -87 586 -62 950 -33 542 -392 -5

92 % 87 % 89 % 92 % 96 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

328 493 276 366 179 416 95 004 33 541 392 5

-58 057 -102 221 -87 586 -62 950 -33 541 -392 -5

5 929 5 271 3 174 1 487 392 5 0

276 366 179 416 95 004 33 541 392 5 0

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 0,1 tusen kr, fra 0,1 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Øvrige inntekter Feiing

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 7 % fra 0,66 millioner kr til 0,70 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 0,23 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2017 til 0,89 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig økning på 6 %. Konto 16400 Kommunale årsavgifter utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Feiing

16400 Kommunale årsavgifter

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Feiing

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 2,0 tusen kr til 2,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

øker indirekte kostnader med 0,3 tusen kr, fra 2,0 tusen kr i 2017 til 2,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Feiing

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Feiing

Feiing - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing øker med 2 % fra kr 506,- til kr 519,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt 

øke med kr 146,-, hvorav kr 13,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i 

årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 500,- i 2017 til kr 646,- i 2022.  Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 0,76 millioner kr til 0,79 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,17 millioner kr, fra 0,71 millioner kr i 2017 til 0,88 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Feiing

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Feiing - 2017 til 2022



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 92 250 kr 80 000 kr 272 545 kr 279 567 kr 286 771 kr 294 161

-13 % 241 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
188 567 191 750 196 544 201 457 206 494 211 656 82 %

16 594 29 725 30 617 31 535 32 481 33 456 12 %

15 431 6 250 6 438 6 631 6 830 7 034 3 %

16 029 4 523 4 659 4 799 4 943 5 091 3 %

236 621 232 248 238 257 244 422 250 747 257 237 100 %

Årlig endring -2 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
31 082 31 859 32 655 33 471 34 308 35 166 95 %

1 554 1 593 1 633 1 674 1 715 1 758 5 %

32 636 33 451 34 288 35 145 36 024 36 924 100 %

Årlig endring 3 % 2 % 3 % 2 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
92 250 80 000 272 545 279 567 286 771 294 161 100 %

92 250 80 000 272 545 279 567 286 771 294 161 100 %

Årlig endring -13 % 241 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
410 3 500 0 0 0 0 100 %

410 3 500 0 0 0 0 100 %

Årlig endring 755 % -100 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
236 621 232 248 238 257 244 422 250 747 257 237 263 896

32 636 33 451 34 288 35 145 36 024 36 924 37 847

-410 -3 500 0 0 0 0 0

268 847 262 200 272 545 279 567 286 771 294 161 301 743

92 250 80 000 272 545 279 567 286 771 294 161 301 743

176 597 182 200 0 0 0 0 0

-176 597 -182 200 0 0 0 -0 -0

34 % 31 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-0 -0 0 0 0 0 0

-0 -0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

34 % 31 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Subsidiering

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 3,5 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 0,4 tusen kr, fra 0,4 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Øvrige inntekter Reguleringsplaner

17*** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Reguleringsplaner

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 241 % fra 0,08 millioner kr til 0,27 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 0,20 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2017 til 0,29 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig økning på 26 %. Konto 16203 Saksbehandlingsgebyr utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Reguleringsplaner

16203 Saksbehandlingsgebyr

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Reguleringsplaner

Indirekte kostnader Reguleringsplaner

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 33,5 tusen kr til 34,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

øker indirekte kostnader med 4,3 tusen kr, fra 32,6 tusen kr i 2017 til 36,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Reguleringsplaner

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Reguleringsplaner

Reguleringsplaner - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for reguleringsplaner øker med 241 % fra kr 80 000,- til kr 272 545,-. I perioden 2017 til 2022 

vil årsgebyret totalt øke med kr 201 911,-, hvorav kr 192 545,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 26 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 92 250,- i 2017 til kr 294 161,- 

i 2022.  Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Reguleringsplaner - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Reguleringsplaner

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,23 millioner kr til 0,24 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,02 millioner kr, fra 0,24 millioner kr i 2017 til 0,26 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 82 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Reguleringsplaner

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Reguleringsplaner - 2017 til 2022



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 8 728 kr 6 561 kr 6 845 kr 7 021 kr 7 202 kr 7 388

-25 % 4 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
901 056 926 000 949 150 972 879 997 201 1 022 131 82 %

179 123 136 500 140 595 144 813 149 157 153 632 13 %

63 528 48 191 49 637 51 126 52 660 54 239 5 %

7 996 0 0 0 0 0 0 %

1 151 703 1 110 691 1 139 382 1 168 817 1 199 018 1 230 002 100 %

Årlig endring -4 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
88 336 90 544 92 808 95 128 97 506 99 944 95 %

4 417 4 527 4 640 4 756 4 875 4 997 5 %

92 752 95 071 97 448 99 884 102 381 104 941 100 %

Årlig endring 3 % 3 % 2 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 092 733 1 050 000 1 236 830 1 268 701 1 301 399 1 334 943 100 %

1 092 733 1 050 000 1 236 830 1 268 701 1 301 399 1 334 943 100 %

Årlig endring -4 % 18 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 151 703 1 110 691 1 139 382 1 168 817 1 199 018 1 230 002 1 261 791

92 752 95 071 97 448 99 884 102 381 104 941 107 564

1 244 456 1 205 762 1 236 830 1 268 701 1 301 399 1 334 943 1 369 356

1 092 733 1 050 000 1 236 830 1 268 701 1 301 399 1 334 943 1 369 356

151 723 155 762 0 0 0 0 0

-151 723 -155 762 0 -0 0 0 0

88 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

88 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrinntekter

Subsidiering

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 18 % fra 1,1 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2017 til 1,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 4 %. Konto 16203 Saksbehandlingsgebyr utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Bygge- og eierseksj.-saker

16203 Saksbehandlingsgebyr

Sum gebyrinntekter

Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,10 millioner kr til 0,10 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2017 til 0,10 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-

saker
Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Bygge- og eierseksj.-saker

Bygge- og eierseksj.-saker - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for bygge- og eierseksj.-saker øker med 4 % fra kr 6 561,- til kr 6 845,-. I perioden 2017 til 

2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 1 340,-, hvorav kr 284,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en 

gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 3 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 8 728,- i 2017 til kr 7 

388,- i 2022.  Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Bygge- og eierseksj.-saker - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,1 millioner kr til 1,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 82 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

14*** Overføringsutgifter

Sum driftsutgifter

Bygge- og eierseksj.-saker - 2017 til 2022



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
600 127 624 300 639 908 655 905 672 303 689 110 45 %

68 136 75 000 77 250 79 568 81 955 84 413 5 %

434 500 595 000 612 850 631 236 650 173 669 678 42 %

115 704 113 029 116 419 119 912 123 509 127 215 8 %

1 218 466 1 407 329 1 446 427 1 486 620 1 527 939 1 570 416 100 %

Årlig endring 15 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
91 651 93 942 96 290 98 698 101 165 103 694 95 %

4 583 4 697 4 815 4 935 5 058 5 185 5 %

96 233 98 639 101 105 103 632 106 223 108 879 100 %

Årlig endring 3 % 2 % 2 % 2 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
930 302 860 000 1 547 532 1 590 253 1 634 162 1 679 295 100 %

930 302 860 000 1 547 532 1 590 253 1 634 162 1 679 295 100 %

Årlig endring -8 % 80 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
121 312 0 0 0 0 0 44 %

125 105 27 600 0 0 0 0 56 %

246 417 27 600 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -89 % -100 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 218 466 1 407 329 1 446 427 1 486 620 1 527 939 1 570 416 1 614 083

96 233 98 639 101 105 103 632 106 223 108 879 111 601

-246 417 -27 600 0 0 0 0 0

1 068 282 1 478 368 1 547 532 1 590 253 1 634 162 1 679 295 1 725 684

930 302 860 000 1 547 532 1 590 253 1 634 162 1 679 295 1 725 684

137 980 618 368 0 0 0 0 0

-137 980 -618 368 0 0 -0 0 0

87 % 58 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0 0 0

-0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

87 % 58 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Subsidiering

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 27,6 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 246,4 tusen kr, fra 246,4 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100 %. 

Øvrige inntekter Kart og oppmåling

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Kart og oppmåling
Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 80 % fra 0,9 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2017 til 1,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 13 %. Konto 16209 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v., av utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Kart og oppmåling

16209 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v., av

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Kart og oppmåling

Indirekte kostnader Kart og oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,10 millioner kr til 0,10 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,10 millioner kr i 2017 til 0,11 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Kart og oppmåling

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte kapitalkostnader

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Kart og oppmåling

Kart og oppmåling - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for kart og oppmåling holdes stabilt på kr 0,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt 

reduseres med kr 0,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 

0 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 0,- i 2017 til kr 0,- i 2022.  Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Kart og oppmåling - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Kart og oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,4 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2017 til 1,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 45 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Kart og oppmåling

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Kart og oppmåling - 2017 til 2022


