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1 Forord
2020 ble året hvor vi for alvor dro veksel på den gode arbeidskulturen vi har dyrket frem i
VKT. Glede er ferskvare sier vi, og humor, omsorg og tverrfaglighet kom særdeles godt
med dette året. Foretaket er generelt rigget for raskt å kunne ta omstilling når
omstendighetene krever det. Det fikk vi benyttet til fulle i 2020.
Vi fikk testet at beredskapsplanene våre holdt vann, og oppdatert dem løpende i forhold
til en verdensomspennende pandemi.
En rekordlang streik i vekternæringen satte beredskapen ytterligere på prøve, og kastet
flere av VKT-medarbeiderne ut i brått endret turnus.
Året bød også på en busstreik som påvirket vår drift, og ikke minst ble nye Viken
fylkeskommune sjøsatt, med tilhørende ny digital verktøykasse.
Læringskurven var bratt for mange i 2020, da forutsetningene ble endret av flere ytre
påvirkninger. At foretaket likevel dette året leverte samtlige planlagte prosjekter på tid og
budsjett, og maktet å opprettholde full drift hele året igjennom, er en virkelig bragd av
mine kolleger i VKT. Jeg skylder hver og en stor takk for dedikasjon, tålmodighet og varme
smil bak munnbindet. De har gitt hvert sitt unike bidrag til en samlet bærekraftig
verdiskaping.
Som en effekt av optimalisert effektivisering, vil foretaket etter dette året tilbakebetale til
sammen 9 MNOK til de 62 kollektivoperatørene som har avtale om anløp ved Oslo
bussterminal. Terminalen drives etter selvkostmodellen. Supplerende finansiering ved
hjelp av reklameinntekter og utleie til næringsvirksomhet, bidrar til løpende
oppgraderingsarbeider og et høyt servicetilbud.
I krevende år med mange usikre faktorer i spill, er det viktig at samfunnsmaskineriet
likevel holdes i gang. VKT så etter områder hvor det var mulig å få noe gjort, og rettet
innsatsen vår dit. Videre søkte vi å skape ringvirkninger som andre kunne dra nytte av.
VKT aktiverte entreprenører under den første nedstengingen av Norge i mars, og fikk
fortgang i planlagte moderniseringer ved flere terminaler. Vi fant videre et mulighetsrom
der vårt driftsteam kunne gjennomføre ekstra vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider
ved terminaler og stoppesteder. Med hjelp fra omdisponerte personalressurser, som
midlertidig ikke kunne fungere i kunderettet tjeneste, ble vaktmestere
opplæringsansvarlige for kundeverter som kunne bidra som utførende. Resultatene
ønsker de reisende hjertelig velkommen tilbake når Covid-19 er under kontroll.
Med stort fokus på smittevernreglene, og med alle ansatte uten driftsoperative stillinger i
arbeid fra fjernkontor, fungerte og leverte foretaket så optimalt som mulig.
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Vi i VKT opplever at vi i kraft av vårt samfunnsoppdrag har et
særskilt ansvar for å bidra til at samfunnshjulene ruller, både
som offentlig aktør og som leverandør til samfunnskritisk
virksomhet (kollektivtransport). Det ansvaret tør jeg si at vi
har tatt i 2020.
Stolt hilsen

Jafar Altememy, administrerende direktør
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2 Mål og styring
2.1 Styrets beretning
Virksomhetens art og overordnede målsettinger
Foretakets formål er å forvalte og sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens
kollektivterminaler, bussanlegg, holdeplasser, sjåførfasiliteter og innfartsparkeringsplasser
som ligger i Akershus. Foretaket skal, når det er hensiktsmessig, bidra i planlegging av nye
kollektivterminaler.
Viken kollektivterminaler FKF (VKT) forestår drift, forvaltning og utvikling av
kollektivinfrastruktur, i form av bygninger og andre installasjoner, som ladestasjoner og
parkeringsområder for eksempelvis buss eller el-sykler. Ved utgangen av 2020 er dette
fordelt på følgende ni ansvarsområder i geografisk område Akershus, samt Oslo
Bussterminal og Aker Brygge fergeterminal for Nesoddfergen:
VKT er fylkeskommunens kompetanseorgan
i spørsmål om planlegging, bygging og drift
av denne delen av kollektivinfrastrukturen.
Dette innebærer tett samhandling og
løpende kontakt med de andre aktørene
innen kollektivtrafikk.
Styret har lagt stor vekt på et konstruktivt og
aktivt samarbeid med alle aktuelle aktører,
private så vel som offentlige.
VKT er i tillegg forretningsfører for Vaterland
Bussterminal AS, som eier Oslo
bussterminal, og har også ansvaret for drift,
forvaltning og utvikling av denne terminalen. Vaterland Bussterminal AS er eid av
henholdsvis Viken fylkeskommune og Oslo kommune.
Viktige målsettinger styret satte for VKT i 2020, var løpende videreutvikling av en
bærekraftig og brukerrettet drift, forebyggende sikkerhetsarbeid og en god
økonomistyring. Foretaket har som følge av Covid-19 pandemien hatt en tettere
rapportering og kontakt med de relevante myndigheter enn tidligere. Styret har ikke sett
grunn til å endre de overordnede målsettingene for året.
VKT’s samfunnsoppdrag er brukerrettet. Sluttbruker av tjenestene er de reisende,
kollektivoperatørene og leietakerne som benytter kollektivinfrastrukturen.
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Nasjonal Transportplan (NTP) har som målsetting at kollektivt, sykkel og gange skal ta av
for den forventede veksten i regional persontrafikk. VKT bidrar til dette bærekraftige
målet blant annet ved å tilby de reisende kollektivterminaler og holdeplasser der det er
trygt og sikkert å ferdes, godt skiltet og enkelt å finne frem, og tiltalende å oppholde seg.
Videre skal VKT-områdene være universelt utformet, slik at flest mulig har anledning til å
velge kollektivt.
Styret er opptatt av at VKT til enhver tid er organisert slik at det gir en best mulig effektiv
og rasjonell drift.
2020 har vært sterkt påvirket av utbruddet av Covid-19 pandemien og tilhørende
nødvendig nedstengning av Norge 12.03.2020. Eierskapsmelding ble vedtatt ved
fylkestinget i juni 2020.
VKT sto, som andre enheter som skulle inngå i det nye storfylket 2020, i kø for å få del i ny
såkalt digital verktøykasse. Tilgjengeliggjøring av flere av de nødvendige digitale
arbeidsverktøyene for foretaket var ved overgang til 2021 enda ikke helt fullført.
Smittebegrensende tiltak førte til omprioritering av innsatsområder for året. Dette har
også påvirket styrets arbeid, men revidering av foretakets strategi og
organisasjonsutvikling i VKT har vært prioritert.

Styrets aktiviteter
Styret har i 2020 avholdt 8 styremøter, og har behandlet 57 saker. Det ble ikke avholdt
kontaktmøter med avdeling for mobilitet og virksomhetsstyring i 2020.
I 2020 har styret og ledelsen i foretaket hatt særskilt fokus på:
•

Beredskap og sikkerhet

•

Økonomistyring

•

Risikostyring og internkontroll

•

Bærekraft fra tegnebrett via byggefase og over i daglig drift

•

Revidering av foretakets strategi som følge av opprettelsen av storfylket Viken

Helse, miljø og sikkerhet
Et inkluderende arbeidsliv er noe styret er svært opptatt av, likeledes at
hovedtariffavtalen følges, og at foretaket har nulltoleranse i forhold til sosial dumping.
Internkontroll og risikostyring står høyt på styrets agenda, herunder arbeidet med å
forhindre misligheter og korrupsjon.
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Arbeidsmiljøet i VKT er godt og stabilt og summen av utviklingssamtalene gjennom
annerledesåret 2020 viser god trivsel.
VKT utførte ikke separat medarbeiderundersøkelse dette året, men vil delta i Viken
fylkeskommunes planlagte medarbeiderundersøkelse tidlig 2021. Foretaket holdt
imidlertid særlig tett kommunikasjon med sine ansatte etter nedstengningen av Norge
12.mars 2020, som følge av Covid-19 pandemien.
Vernerunder er gjennomført i 2020, fordelt på driftsavdelingen, Oslo bussterminal og i
administrasjonen. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial- eller miljømessig karakter.
Sykefraværet i VKT endte på 9,2 prosent for 2020. Langtidsfraværet (over 16 dager) lå på
7,7 prosent, mens korttidsfraværet (arbeidsgiverperioden) var på 2 prosent. Foretaket
følger opp sykefraværet og legger til rette der det er mulig for å få medarbeiderne
raskere tilbake i jobb. Det er ikke oppgitt at det er arbeidsrelaterte forhold som ligger til
grunn.
Foretaket hadde 2020 44 ansatte, fordelt på henholdsvis 35 fast ansatte, 8
tilkallingsvikarer og 1 innleid prosjektleder. Av de fast ansatte og tilkallingsvikarene, var
det 15 kvinner og 29 menn. Gjennomsnittsalder var 49,5 år.

Ytre miljø
Styret er opptatt av helse, miljø og sikkerhet for ytre miljø. VKT sørger for å redusere
utslipp til luft, grunn eller vann fra terminaler og bussanlegg. Forebygging av uønskede
hendelser er en del av VKT’s daglige virksomhet.
Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruket og belastningen på
det ytre miljøet, i tråd med regional plan for klima- og energi, overordnede nasjonale mål
og FN’s bærekraftmål.

Økonomi
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2020 med
tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har
ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved
bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten.
Årsregnskapet består av et driftsresultat og et investeringsresultat.
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Drift
2020 har vært et krevende år for foretaket med både busstreik, vekterstreik og
koronapandemi. Driften har gått tilnærmet normalt og ingen ansatte har vært permittert.
VKT hadde i 2020 en omsetning på 90 mill. kroner, som er 8 mill. lavere enn året før.
Hovedårsaken til nedgangen i omsetning skyldes en nedgang i bidrag til kostnadsdekning
av ekstraordinært vedlikehold ved Leiraveien bussanlegg i 2020.
Tabellen nedenfor viser at lønnskostnadene er relativt stabile, men med en liten nedgang
i 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak effektiv drift.

Viken Fylkeskommunes overføring var på 76,484 mill. kroner, hvorav 25,798 mill. kroner
var til dekning av investeringer.
Foretakets hovedfinansieringskilder er:
•
•
•

Overføringer fra Viken FK (47%)
Anløpsinntekter (44%)
Annen driftsinntekt (9%)

Driftsregnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på kr. 7 295 795.
Kostnadseffektivitet har vært et sterkt fokus for foretaket også i 2020.
Investeringer
Leiraveien bussanlegg har vært det ansvarsområdet hvor vi har hatt flest prosjekter
gående i 2020 med en total kostnad på ca. 21,1 millioner kroner (netto) hvor
8
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investeringer utgjør 16,7 millioner kroner og vedlikehold utgjør 4,4 millioner kroner. Flere
av de mindre prosjektene er tilpasning av terminaler til universell utforming.
Krav om universell utforming er nedfelt i lovverket.
VKT har som mål å oppgradere 3-4 prosjekter pr år til universell utforming.

Investeringsregnskapet for 2020 legges frem som følger:
Overføring fra Viken FK
Regnskapsmessig merforbruk tatt fra
driften
Overføring fra eget disposisjonsfond
Investeringsinntekter
Leskur Eidsvoll stasjon
Årnes BT – UU
Eidsvoll stasjon UU
Kløfta BT UU
Eidsvoll Verk BT UU
Skedsmokorset BT – UU
Sandvika BT - nytt info anlegg
Leiraveien bussanlegg - tilrettelegging for
leddbuss (parkering nord)
Leiraveien bussanlegg - rehabilitering vaskehall
Kjernekapitalinnskudd Viken FKF
Investeringskostnader

-25 798 144
-99 870
-5 881 291
-31 779 305
240 000
1 578 246
2 729 860
2 700 000
2 111 538
3 005 665
764 088
4 924 942
13 625 096
99 870
31 779 305

Foretakets kontantbeholdning pr 31.12.2020 var på 23 mill. kroner i form av
bankinnskudd.
Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Årsresultat og disponeringer
Fra og med 2016 ble det innført ny beregningsmodell basert på selvkostprinsippet ved
driften av Oslo Bussterminal. Anløpsavgiften ved Oslo bussterminal er ikke økt siden
01.07.2021.
Under koronapandemien har flere busser anløpt Oslo BT sammenlignet med 2019, men
antall anløpsminutter gikk ned. Kostnadene ble samtidig holdt nede på et minimumsnivå
9
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og dette, sammen med økte anløp, resulterte i tilbakebetaling på 9 mill. kroner til
busselskapene.
Fra 01.01.2021 er det kommet ny kommunelov. I henhold til kommuneloven og forskrift
om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. (herunder fylkeskommunale foretak) § 4.1-4.6. – Ved avslutning av
årsregnskapet, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av
disposisjonsfond. Etter avsetninger til disposisjonsfond er regnskapet avlagt i null.

Kjernekapitalinnskudd i Viken fylkeskommunale pensjonskasse på kr. 99 870 dekkes av
eget disposisjonsfond.
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2.2 Strategi og organisasjonsutvikling
Strategiplan for 2018-2022 har vært retningsgivende plattform for
organisasjonsutviklingen i VKT 2020. Parallelt har foretaket og foretakets styre arbeidet
med en revidering av denne, ut fra endrede forutsetninger ved fylkessammenslåing. VKT
sine ansatte har gjennom året vært bevisste på å følge foretakets verdier: samhandling,
seriøsitet, trygghet og fleksibilitet.
VKT vil bidra til Viken fylkeskommunes bærekraftsatsing.
FN’s bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og
sosiale forhold i sammenheng. Foretaket har valgt ut mål fra disse, der man mener
infrastruktur for kollektivtrafikken kan bidra å påvirke utviklingen positivt. VKT’s
bærekraftarbeid er en løpende prosess, som evalueres ut fra nye ansvarsområder som
kommer til, og pr hvert enkelt prosjekt og fagfelt.

Bærekraftmål 3 God helse
VKT tilrettelegger for at innbyggerne kan gå eller sykle til kollektivtransport der det er
praktisk mulig, ved opprettelse av sykkelparkeringer og sykkelhotell i forbindelse med
terminaler og knutepunkt. Det samhandles videre tett med de andre aktørene innen
kollektivt og vei, for å synliggjøre terminalområder der det vil være hensiktsmessig å
opprette eller utbedre gang- og sykkelvei. Videre ved å gjøre terminaler og stoppesteder
mer innbydende, for å bidra til at folk ser kollektivt som mer attraktivt enn privatbil.
Kollektivt er utslippsbesparende, og bidrar til bedre luftkvalitet.
11
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Bærekraftmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Arbeid, økonomisk vekst og fordeling motvirker fattigdom, og fremmer deltakelse og
inkludering. Foretaket stiller krav til anstendige arbeidsforhold i prosjektene som
gjennomføres og overfor leverandører.
VKT utvikler og oppgraderer sjåførfasilitetene på terminaler og endeholdeplasser, for å gi
sjåførene en bedre og anstendig arbeidshverdag.

Bærekraftmål 9 Innovasjon og infrastruktur
Det er stor satsing på kollektivtrafikk, noe som gjør at det er store forventninger fra våre
samarbeidspartnere og kunder rettet mot VKT sine leveranser. VKT har fulgt opp med økt
effektivitet, løftet kompetansen hos ansatte og økt krav til ledelse.
Det jobbes kontinuerlig med digitalisering og effektivisering av foretakets IT-systemer.

Bærekraftmål 13 Stoppe klimaendringene
Foretaket utvikler terminaler og stoppesteder til å bli mer innbydende, for at innbyggerne
skal oppleve kollektivt som mer attraktivt enn privatbil. Kollektivt er utslippsbesparende,
og bidrar til bedre luftkvalitet.
Eksempler på klimatiltak fra foretakets prosjektering av bussanleggene:
oppsamlingssystem for spill og kjemikalier, tatt opp gamle ståltanker, opprettet vaskehall
for buss for hele 80-85% vannbesparelse, opprettet el-infrastruktur. Videre en rekke
mindre tiltak, som etablering av kjøremønster som hindrer tomgangskjøring og oppføring
av tilstrekkelig tak over bussparkering for å hindre at det blir rim på bussrutene og derved
fjerne behovet for oppvarming av bussene før kjøring.

Bærekraftmål 10 Mindre ulikhet
Foretaket har arbeidet med universell utforming godt etablert. Det er implementert som
en naturlig del av all prosjektering. Videre gjøres løpende utbedringer av eksisterende
infrastruktur, for å øke tilgjengeligheten til kollektivtransport for mennesker med
funksjonsnedsettelser.

Bærekraftmål 11 Bærekraftige byer og samfunn
VKT er med på å legge til rette for lavere utslipp ved el-infrastruktur ved bussanlegg og
ved å tilrettelegge for at flere skal velge kollektivt, samt kunne sykle eller gå til buss og
ferge.
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Bærekraftmål 17 Samarbeid om målene
For å lykkes i arbeidet med bærekraftmålene, må foretaket samarbeide godt med aktuelle
aktører tilknyttet kollektivtrafikken. Offentlige aktører, som Viken fylkeskommunes
avdelinger, kommuner foretaket opererer i, og disses by- og områdeutviklingsavdelinger,
Vegvesenet, Vy og Ruter AS. Private aktører, som operatører av mikromobilitet og
ladestasjoner, eiendomsutviklere og grunneiere, og omkringliggende næringsvirksomhet
med interesser i tilknytning til foretakets knutepunkter og større terminaler.

Kompetanseutvikling
VKT praktiserer løpende kompetanseutvikling, med en større årlig evaluering for å
avdekke eventuelle kompetansegap i forhold til foretakets strategi. VKT har kultur for høy
grad oppfordring til, og ansvar for egen kompetanseheving, deling av kompetanse mellom
kollegene og tverrfaglighet.
Foretakets ansatte har gjennom 2020 hatt spesielt fokus på en generell digital
kompetanseheving i forbindelse med ny digital verktøykasse i Viken. Alle ansatte hadde
ved utgangen av 2020 blitt tildelt mobiltelefon, og bruk av digitale verktøy ved hjelp av
denne ble et kompetanseløft for flere.
Egenlæring i form av webinarer og digitale konferanser / seminarer innen eget fagfelt ble
det mye av 2020. Dette ble et år hvor mange, på grunn av nasjonal nedstenging og annen
omlegging på grunn av Covid-19 pandemien, fikk enkelte perioder av mer tilgjengeliggjort
tid for denne typen kompetanseløft.
Pålagte kurs og sertifiseringer som Varme Arbeider for vaktmestere, og
gjenoppfriskningskurs om førstehjelp og hjertestarter for alle ansatte, kunne i 2020 gå
som normalt i klasserom, da de ble gjennomført før første nasjonale nedstenging
inntrådte 12.mars 2020. Det ble også gjennomført et oppfølgende kurs om førstehjelp og
hjertestarter i form av et digitalt kurs ved hjelp av appen Motimate på slutten av året.
Planlagt hospitering for kundeverter hos VisitOslo og omvendt, for kompetansedeling
innen kundeservicefaget, måtte utgå 2020 grunnet smittevernhensyn. Det samme gjaldt
for en planlagt felles samling over to dager med implementering av revidert strategi og
initierende arbeid med mål for dette pr fagområde.
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Kommunikasjon
God kommunikasjon er avgjørende for å skape tillit, både internt og eksternt. Internt med
ansatte og eksternt med kunder og samhandlingspartnere. VKT benytter Microsoft Teams
for informasjonsdeling, møter og chat, ansattportal (intranett),
internkommunikasjonsverktøyene Motimate og Motimate Training, samt e-post for å
informere og holde dialog mellom medarbeiderne.
Foretaket har websiden www.kollektivterminaler.no og Facebooksiden @kollektivinfra,
hvor det løpende deles informasjon om aktiviteter i VKT. Det inviteres til pressemøter og
sendes ut pressemeldinger fra foretaket.

VKT sine støttesystemer
Foretaket tok 2020 i bruk de samme støttesystemene som Viken fylkeskommune etter
hvert som disse ble tilgjengeliggjort for VKT. Eksempelvis måtte foretaket hele 2020
benytte saks- og arkivsystemet Ephorte i påvente av eget oppsett på Elements.
Støttesystemene omfatter områdene IT, administrasjon, HR/rekruttering, anskaffelse,
prosjektstyring, økonomi/regnskap og sak/arkiv.
I tillegg benytter VKT 2020 følgende støttesystemer:
•

•

•
•
•
•
•

CIM: et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap, som mange
offentlige aktører benytter, herunder politiet og brann- og redningsetaten. VKT
samarbeider blant annet tett med Ruter med hensyn til CIM.
Motimate. Et kommunikasjons- og læringsverktøy som er tilgjengelig for alle
ansatte i to enkle mobilapper. Motimate brukes som sosial internkommunikasjon /
kulturbygging, engasjerende trening, oppslagsverk med korte video-instruksjoner
for prosedyrer spesielt ved Oslo bussterminal, samt i opplæringsøyemed ved
nyansettelser.
Bemanningssystemet Visma Gatsoft, som er integrert mot Visma HRM og Visma
Lønn
FDV- systemet Famac Web
Trafikksystem med ca 250 oppkoblede PC’r med 4-5 klienter som daglig blir brukt
som arbeidsverktøy av trafikkledere
Ruteplanleggingsystem, hvor all trafikk planlegges av teamledere og driftsledere
ITV system (overvåking), som totalt består av 5 klienter og ca 200 tilkoblede
kamerapunkter

Helse, miljø og sikkerhet
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Arbeidsmiljøet i foretaket er meget godt, og det var kun en medarbeider som sluttet i
2020.
Vernerunder er normalt gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets
administrasjon. Disse var 2020 planlagt gjennomført på tidspunkt hvor man ble forhindret
av smitteverntiltak ved Covid-19-pandeminen, og ble skjøvet til rett over nyttår 2021. De
ble da gjennomført for året 2020, og det ble ikke avdekket avvik av psykososial eller
arbeids-/miljømessig karakter. Vernerundene ble gjennomført i februar på de ulike
lokasjonene.
Foretaket er en IA-bedrift og benytter NAV IA rådgiver og bedriftshelsetjeneste etter
behov. VKT har avtale med Synergi Helse under Viken fylkeskommunes rammeavtale.
Medarbeiderundersøkelse
Det var ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2020. Siste gang var i 2018. Grunnet
overgang til Viken ble neste medarbeiderundersøkelse gjennomført januar 2021.
Sykefravær
Sykefraværet i VKT var på 9,2 prosent for 2020. Langtidsfraværet (over 16 dager) lå på 7,7
prosent for 2020, mens korttidsfraværet (arbeidsgiverperioden) var på 2 prosent. VKT
følger opp sykefraværet og legger til rette der det er mulig for å få folk raskere tilbake på
jobb. Det er ikke oppgitt at det er arbeidsrelaterte forhold som ligger til grunn.
VKT er opptatt av et godt arbeidsmiljø, og temaet er gjenganger på dagsorden, både i det
daglige og på fellesmøter i foretaket som helhet og avdelingsvis. 2020 ble det lagt til rette
for opprettholdelse av sosial kontakt mellom kolleger ved oppfordring til å la listen ligge
lavt for å ta en kaffeprat med kolleger pr Teams og å opprettholde fredagskaffe med quiz
på denne måten. Kollegene ble invitert til å spille inn og dele andre mulige sosiale arenaer
når Covid-19 forhindret eller reduserte mulighetene for sosial kontakt. Dette ble løst
avdelingsvis eller pr fagområde, men også på tvers av organisasjonen.

Samhandling
VKT og de øvrige medlemmene av "kollektivfamilien" har nytte og glede av en tett og god
samhandling, som er en forutsetning for å få jobbet effektivt og målrettet.
Kollektivtilbudet til innbyggerne vil alltid være resultatet av felles innsats fra de
forskjellige aktørene.
Viktigheten av å være samkjørt på hva målene er, og dra i samme retning for å sikre
effektiv utnyttelse av disponible midler kan ikke overdrives. VKT vil fortsette til aktivt å
bidra til dette.
Beredskapen i forhold til Covid-19 pandemien kom raskt på plass i VKT, og
smittereduserende tiltak ble iverksatt før smitten ble påvist i Norge. Det ble deretter raskt
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koordinert i «kollektivfamilien», hvor man 2020 holdt hyppige statusmøter over temaene
beredskap og konsekvenser. VKT rapporterte regelmessig og med høy hyppighet til de
forskjellige instansene av relevante myndigheter.

Mye av samhandlingen 2020 ble flyttet til digitale flater grunnet Covid-19 pandemien.
(Foto: Chris Montgomery, unsplash.com)

Sikkerhet og beredskap
VKT benytter styringssystem for sikkerhet og beredskap (CIM), et verktøy som er utviklet
på bestilling fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrutiner i VKT
er overført til tiltakskort, varslingslister med videre, som er lagt inn i foretakets CIM.
Systemet fungerer som et samlet system ved krisehendelser. CIM for VKT er koblet opp
mot Ruters informasjonssentral IOSS, slik at Ruter blir varslet av vår kriseledelse ved
krisehendelser. Brannvarslingssentralen hos VKT er også koblet direkte mot Ruter IOSS,
slik at de kan omdirigere bussene bort fra terminalen. Systemet brukes også i det daglige
til arbeidsrelevant informasjonsdeling på Oslo bussterminal, så som vaktlogg og
informasjon om hendelser.
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Annenhver måned blir det i normalår gjennomført møter med foretakets leverandør av
sikkerhetstjenester ved Oslo Bussterminal, Securitas, hvor tema er gjennomgang av
sikkerhets- og krisehåndteringsrutiner. 2020 var det unntaksår i to retninger – for det
første behov for hyppigere kontakt med Securitas i forbindelse med smittevernberedskap
under Covid-19 pandemien, og for det andre streik i vekternæringen i perioden
16.september til 3.desember hvor det ikke ble avhold møter. I denne utfordrende
perioden ble sikkerheten ivaretatt i en kombinasjon av stenging av terminalbygg og
trafikkavvikling på utsiden, foretakets egne ansatte med streng, detaljert instruks som kan
oppsummeres i egen sikkerhet og kort vei til politiet, og ved hjelp av tett samhandling og
dugnadsinnsats fra blant andre Ruter AS og Galleri Oslo.

ITV
Asker og Lysaker bussterminal fikk i 2020 installert nytt ITV system. Disse terminalene har
nå det samme topp moderne overvåkningssystemet som Oslo bussterminal og flere andre
VKT-drevne terminaler. Anlegget som er installert representerer det beste av hva man i
dag kan forvente av et overvåkningssystem. VKT får svært positive tilbakemeldinger fra
politiet i tilfeller der de ber om uttak av video og bilder ved konkrete hendelser.
Personvern og GDPR-forskriftene ivaretas strengt, og ikke alle muligheter i de nye
anleggene tas i bruk med begrunnelse i dette viktige hensynet.
Internkontroll, risikovurdering
og virksomhetsstyring
VKT har utarbeidet egne
prosesser for internkontroll,
risikovurdering og
virksomhetsstyring, som også
var gjeldende 2020. Dette i
påventa av at nytt
kvalitetssystem for Viken var
under utredning og
anskaffelse. Foretaket vil
anpasse sine systemer til
Vikens når dette er på plass.
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3 Resultater og aktiviteter
3.1 Prosjekt
Organisering
Prosjektavdelingen ledes av eiendomssjef, med bistand fra prosjektledere. 2020 var det
en fast ansatt og en innleid prosjektleder i VKT’s prosjektavdeling, samt en innleid
anskaffelsesrådgiver. (Anskaffelser vil i foretaket fra og med 2021 organiseres under
administrerende direktør og ved fast ansettelse av rådgiver anskaffelser).
Prosjektavdelingen har ansvar for alle ledd i forbindelse med forvaltning: planlegging,
utvikling, koordinering, prosjektering, konkurranseutsetting, anskaffelse,
prosjektgjennomføring, leverandøroppfølging og overlevering til driftsavdelingen.
Bærekraftig verdiskaping er målet og rettesnoren for prosjektavdelingen, som forholder
seg bevisst til FN’s bærekraftmål i sitt daglige virke.

Prosjekter – påbegynte, gjennomførte, videreførte 2020
Det ble i prosjektavdelingen 2020 arbeidet med 12 større og mindre prosjekter i VKT,
fordelt på henholdsvis 9 investeringsprosjekter, 3 driftsprosjekter, og 1 pilotprosjekt
(apputvikling finansiert av Bufdir).
Modernisering og universell utforming av Skedsmokorset bussterminal var en av de større
leveransene fra prosjektavdelingen 2020. Her knyttet prosjektavdelingen bærekraftmål 8
anstendig arbeid og økonomisk vekst til oppføringen av nye sjåførfasiliteter og hyppig
renhold av disse, strategisk plassert i forhold til bussruten, som bidrag til en anstendig
arbeidsdag for bussjåførene. Bærekraftmål 9 innovasjon og infrastruktur relaterer seg til
nytenkning i denne infrastrukturen for kollektivtrafikk i forhold til tilrettelegging for
kjøremønster og modernisering av universell utforming. Det siste omfatter også
bærekraftmål 10, mindre ulikhet. VKT tilrettelegger for at flest mulig skal ha praktisk
anledning til å velge kollektivt framfor privatbilen. Da er vi inne på selve kjernen i
kollektivtrafikken: satsingen på at kollektivt, sykkel og gange skal ta av for forventet
trafikkøkning inn mot byer og tettsteder som følge av befolkningsveksten, bidrar direkte
til bærekraftmål 13.
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Åpningsmarkering og pressemøte for moderniserte Skedsmokorset bussterminal 2020.
F.v.: fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, fungerende viseordfører i Lillestrøm
kommune, Jane Bråthen og administrerende direktør i VKT, Jafar Altememy.
Til venstre i bilde skimtes de nye sjåførfasilitetene, designet og produsert av PT MODULAR
og MOMEK GROUP på bestilling fra Viken eiendom. (Foto: GS/VKT)
Nytt informasjonsanlegg på Ski og Sandvika bussterminaler ble planlagt i 2020, og
Sandvika sto ferdig utbygd i desember 2020. En annen type prosjekter med høy prioritet,
var ferdigstilling av universell utforming og modernisering av Kløfta og Årnes
bussterminal.
Leiraveien bussanlegg er et eldre anlegg, som 2018/-19 ble ombygget til et av de største
for el-lading i Norge med VKT som byggherre. Her ble det lagt ned betydelig innsats innen
både investerings- og driftsprosjekter også i 2020.
Dette er grønne samfunnsmessige investeringer, som gjøres som ledd i en generell og
betydelig modernisering. Det er komplekse miljøhensyn som tas, blant annet i forhold til å
hindre utslipp og redusere støy mot krokelven Stilla og nattergalens hekkeområde som
ligger tett på anlegget.
Med ny vaskehall, tilsvarende den foretaket 2019 bygget på Kjul bussanlegg, får vi videre
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en vannbesparelse på hele 85 %. Dette renses og resirkuleres, og er et av bidragene til
bærekraftmål 13 stoppe klimaendringene.
En rekke gamle oljetanker er 2020 gravd opp, vurdert og fjernet, og forskriftsmessig
deponert. I forkant av dette arbeidet gjorde prosjektavdelingen en av de høyeste
risikovurderingene ved anlegget 2020, og det skulle vise seg å holde stikk. Dette var
potensielle miljøbomber, hvor det var sprekkdannelser. Det var i siste øyeblikk at man fikk
denne risikoen eliminert.
Slike større eiendomsprosjekter strekker seg gjerne over flere år, og hvert års leveringer
fra prosjektavdelingen i VKT henger sammen. Optimalisert kjøremønster for å redusere
tomgangskjøring, (herunder utslipp av fossilt drivstoff og støy), og opprettelse av hele 22
ladestasjoner for el-buss er andre bærekraftstiltak VKT har gjort ved dette anlegget 2019.
Å erstatte asfaltdekket med belegningssten etter modell fra Kjul bussanlegg er det 2020
søkt om midler til, med tanke på oppstart i 2021. Dette for å samle opp spill fra bussene,
og hindre avrenning fra vask av bussene og annet spill til omkringliggende områder.
Bussoperatørenes sjåfører og verkstedpersonell ved bussanlegget skal ha både HMS og
trivsel ivaretatt, og VKT tilrettelegger for dette. 2020 har det vært foretatt utskifting av
alle vinduer i administrasjonsbygg for bedre inneklima, og ventilasjonsanlegg og
branntekninsk anlegg ble påbegynt 2020, og står ferdig våren 2021.

Illustrasjon av Leiraveien bussanlegg i fugleperspektiv ved LMR Arkitekter AS.
20
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Arbeidsbilde fra oppføring av ny vaskehall ved Leiraveien bussanlegg 2020. (Foto: JA/VKT).

21

VIKEN KOLLEKTIVTERMINALER FKF

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
F8FACFA4FCC449D983226B06C27C47DF

Viken kollektivterminaler FKF

I 2020 ble moderniseringen av Oslo bussterminal nominert til Oslo bys arkitektpris. Dette
nye byrommet i hovedstaden har vekket allmenn begeistring, og tåler å nevnes selv om
moderniseringen sto klar 2019. En rekke løpende foredlinger har vært gjort ved Oslo
bussterminal i regi av driftsavdelingen 2020. Prosjektavdelingen vil 2021 forestå et større
løft i form av ny himling og nytt gulvdekke i terminal øst, samt oppgradert utendørs
lyssetting. Til dette ble det utlyst konkurranse og gjort forprosjekt 2020, og prosjektet vil
bli ferdigstilt i 2021.

Oslo bys arkitektpris 2020, de nominerte utstilt på Rådhusplassen i Oslo. (Foto: RG/VKT)
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Tangen terminal
Tangen terminal er buss- og fergeterminalen med tilhørende kaianlegg på Nesoddtangen.
Denne terminalen ble 2020 prosjektert for en omfattende modernisering og ombygging.
Hovedsaken er å optimalisere persontrafikkavviklingen ved av- og påstigning på
Nesoddfergen. Her har det lenge vært rapportert om trengsel. Nesoddfergen er landets
mest passasjerrike ferge, og går i skytteltrafikk mellom Tangen terminal og Aker bryggeanløpet i Oslo, som foretaket også har ansvaret for. I
normalåret 2019, hadde vi påstigningstall på terminalen (buss og ferge) på hele 2
182 222. Det vil også tilrettelegges for et utvidet servicetilbud til de reisende og lokal
næringsutvikling.

Forsiden av Akershus Amtstidene 20.01.2021. (Foto: Ann-Turi Ford).
F.v.: fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes og adm.dir.i VKT, Jafar Altememy under
pressemøte ved prosjektstart.
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VKT har tradisjon for å holde tilgjengeliggjøring av kollektivtrafikken høyt på agendaen.
Foretaket jobber planmessig med universell utforming, og har gått i front innen utvikling
av relatert teknologi ved flere anledninger. Blant annet har dette vært gjort i forbindelse
med kravspesifikasjon ved konkurranseutsetting, som da skjermene for betaling av
bagasjeoppbevaring ble gjort større, fikk bedre kontrast og lyssetting, og ble montert lavt
nok for rullestolbrukere. I 2020 gikk VKT videre, og igangsatte pilotprosjektet «Finn rett
buss» ved hjelp av midler fra Bufdir. Dette er app-utvikling for at mennesker med
synsnedsettelse – og alle andre – ved hjelp av såkalt beakon teknologi skal kunne finne
korrekt buss. Det er nemlig ikke alltid like
enkelt på gateterminaler med
bussoppstilling for flere busser på samme
plattform.

Ledelinjer for personer med
synsnedsettelser, Oslo bussterminal.
(Foto: Katrine Linke, Apeland AS).
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3.2 Drift
Organisering
Driftsavdelingen i VKT ledes av driftssjef, med støtte fra en terminalleder med ansvar for
Oslo bussterminal, og en driftsleder som styrer det utearbeidende driftsapparatet.
Driftsapparatet ivaretar drift, vedlikehold og mindre utviklingsarbeider / foredling av
infrastruktur ved foretakets eksterne terminaler, kaianlegg, holdeplasser, bussanlegg,
sjøførfasiliteter og VKT’s øvrige ansvarsområder for kollektivinfrastruktur. Terminalleder
ved Oslo bussterminal har bistand fra to teamledere i arbeidet med administrasjon av
kundeverter og trafikkledere og den øvrige driften av Norges største bussterminal.
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Covid-19 pandemiens utfordringer i forhold til smittevern for opprettholdelse av driften
Den største utfordringen for driftsavdelingen i 2020 var Covid-19 pandemien. Allerede før
smitten var påvist i Norge, iverksatte VKT økt fokus på renhold og smittebegrensning.
Først og fremst berørte dette renhold av arealer utsatt for hyppig bruk, og arealer med
høy smitterisiko. Eksempler på dette er publikumstoaletter på terminalene Lillestrøm,
Nesoddtangen og Oslo, og de 33 sjåførfasilitetene foretaket driftet dette året.
I perioder med økt smittespredning ble det utført renhold så hyppig som hver time ved
utsatte områder, men renholdsfrekvensen var også holdt med betydelig økt frekvens ved
all VKT’s kollektivinfrastruktur i 2020. Dette inkluderte nedvasking i tillegg til årlig norm
for bussholdeplassenes leskur, sittebenker og søppelkasser utendørs.
Håndsprit ble tilgjengeliggjort for de reisende og operatørene ved de større terminalene. I
tillegg ble det gjort anskaffelser av ansiktsmasker, håndsprit og forskjellige typer av
skjerming for og av ansatte i publikumstette områder. I periodene med høyest
smittespredning i samfunnet, ble kundevertfunksjonen avviklet, og disse
personalressursene omdisponert.
Den løpende driften av VKT’s øvrige terminaler og holdeplasser fungerte nært opp mot
normalen gjennom hele året, fordi driftspersonellet i overveiende grad består av
vaktmestere med arbeidssted fra hver sin arbeidsbil og minimalt med publikumskontakt.
Søppeltømming og reparasjoner har blitt utført i henhold til normale rutiner og
frekvenser, men med stort fokus på smittevern.

At disse to vaktmesterne ikke har munnbind på seg, dreier seg om at de er hverandres
nærkontakter – de er far og sønn. Kundeverten ved Oslo bussterminal møter de som måtte
reise kollektivt 2020 med smil i blikket over munnbindet. (Foto: AT/AKT og GG/VKT).
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Drift av holdeplasser
Driftsavdelingen har gjennom hele året driftet alle bussholdeplasser langs fylkesvei i
Romerike vest, Follo, Asker og Bærum, ca. 1.730 stk. Ni heltidsansatte vaktmestere har
her ivaretatt søppeltømming, vask og vedlikehold. I tillegg har de forestått ekstra
vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid, herunder reparasjoner ved hærverk og
istandsetting av et betydelig arvet vedlikeholdsetterslep (eksempelvis ny maling, nye glass
og nye vegger på leskur). Søppeltømming har blitt utført 1-3 ganger pr uke, avhengig av
behovet på den enkelte holdeplass, og vask og renhold av lehus har i 2020 blitt utført
annenhver måned.

Sjåførfasiliteter
Det ble i løpet av året utplassert 9 midlertidige toaletter i område vest, samt inngått
leieavtale for 4 etablerte lokaler, slik at det samlede antallet fasiliteter under foretakets
ansvar kom opp i 33. De midlertidige løsningene skal i løpet av 2021 konverteres til
permanente fasiliteter ved nyoppføring.
På Romerike ble det overlevert 7 permanente installasjoner. De fleste består kun av
toaletter og teknisk rom. Renholdet av toalettene har vært svært viktig gjennom året for å
redusere smittefare. Driften av fasilitetene har fungert godt.

Her ser vi et nyoppført sjåførtoalett på Åsenhagen, designet og produsert av PT MODULAR
og MOMEK GROUP. (Foto: AKT/VKT).
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Oslo bussterminal
Den største utfordringen i 2020 var opprettholdelse av full drift ved Oslo bussterminal
under Covid-19 pandemien, og også buss- og vekterstreikene som inntraff samme år.
Terminalens største direkte inntektskilde kommer fra anløpsavgifter som busselskapene
betaler for å benytte seg av terminalen. Ved hvert anløp betales en fast avgift, med tillegg
av en pris pr minutt de oppholder seg i plattform eller parkerer på terminalens område.
Antallet bussoperatører med anløpsavtale med i 2020 var 62.
Dette året opplevde man en stor endring i trafikken til og fra terminalen. Omfanget av
langruter og ekspressbusser var vesentlig lavere enn normalt, og i perioder var denne
trafikken så å si fraværende. Flybussruter var i lange perioder innstilt, og
utenlandstrafikken var forhindret eller begrenset grunnet frykt for smittespredning over
landegrensene. Samtidig anløp lokalruter i regi av Ruter AS nært opp mot normalen, i
lange perioder opplevde man ved denne terminalen også flere anløp enn det som var
normalt før utbruddet av Covid 19. Årsaken til dette var at kapasiteten ble øket fra Ruters
side, for på den måten å unngå trengsel på bussene.
Trafikktallene for 2020 viser en samlet nedgang i lokalruter på 6,5%. For ekspress og
langrutebusser var den samlede nedgangen så stor som 85%. Anløpsavgiften ble på tross
av denne nedgangen holdt uforandret gjennom hele året. Sist gang denne ble oppjustert
var 01.07.2017. Enkelte bussoperatører søkte om og fikk betalingslettelser mot pant i
potten for tilbakebetaling av overskuddet.
Terminalens leietakere, (ved utleier Vaterland Bussterminal AS), BIT kafe og MIX kiosk,
opplevde et dramatisk publikumfrafall under pandemien. BIT holdt stengt deler av 2020,
og med det ble det et nivåtap på servicetilbudet til de reisende.
16. september til 3.desember 2020 ble foretakets drift sterkt berørt av streik i
vekternæringen. Spesielt ved Oslo bussterminal fikk dette konsekvenser. VKT måtte
ivareta sikkerheten ved terminalen selv og i samarbeid med representanter fra Sameiet
Galleriet. Også foretakets nære samhandlingspartner Ruter AS stilte på dugnad med
kundeverter i denne perioden. De bisto sammen med VKT’s ansatte hvor de reisende
kunne finne rett buss i gateterminalen i tider på døgnet hvor selve terminalbygget måtte
holde stengt av sikkerhetsårsaker. Det ble ikke rapportert om alvorlige hendelser i denne
perioden.
Til tross for at endrede ytre forutsetninger bød på utfordringer, opplevde foretaket at
miljøet var godt blant de ansatte, og at arbeidsinnsatsen og moralen har vært høy
gjennom hele året.
Flere oppgraderingsarbeider har vært utført ved Oslo bussterminal 2020. Flere av
inngangspartiene er gjort tydelige, synlige og enhetlige ved dette designet:
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Her ser vi hhv inngang Øst (foto: Knut Owe, Preg AS), og en av inngangene fra
gateterminalen (foto: GS/VKT).

Etablering av et nytt informasjonspunkt for de reisende, og samling av billettautomater er
gjort 2020:

(Foto: GS/VKT)
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Reklameavtale ved Oslo bussterminal
Tidlig på året ble det av VKT på vegne av Vaterland Bussterminal AS utlyst en konkurranse
om salg av reklame på terminalen. Konkurransen ble vunnet av det britiske
medieselskapet Ocean Outdoor AS. Det ble også utlyst en konkurranse for levering og
drift av 28 digitale reklameskjermer. Denne konkurransen ble vunnet av Ocean Outdoors
søsterselskap Ocean Mediatec. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien, ble oppstarten av
kontraktene utsatt, da mediemarkedet ble svært hardt rammet. Mediekanalenes
utendørsreklame opplevde en nedgang i omsetningen på ca. 85% i 2. kvartal. VKT så
ingen hensikt i å lansere en ny reklamearena i et slikt marked, og valgte derfor å utsette
etableringen av reklameskjermer. Dette arbeidet ble derfor først påbegynt i desember.
Foretaket har også drift av en mindre reklameavtale i Bærum, som gjelder reklame på
leskur i Bærum kommune. Denne avtalen fulgte samme avtale om leskurene foretaket
overtok ansvaret for i dette området.

Informasjonstavle med integrert annonseflate ved Oslo bussterminal. (Foto: JO/VKT).
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Kjul bussanlegg
Driften av Kjul bussanlegg i Nittedal forløp stabilt og godt hele året. Anlegget er nytt og
velfungerende. Leietaker Norgesbuss er godt fornøyd og melder at de trives godt i
lokalene og at anlegget fungerer svært bra.
Leiraveien bussanlegg
Det pågikk gjennom hele året store oppgraderingsarbeider ved Leiraveien bussanlegg på
Lillestrøm. Dette påvirket både driften av anlegget og leieforholdene for leietaker Nobina
AS. Driften gikk etter forholdene godt, og leietaker sier deg godt fornøyd med de
oppgraderingstiltak som er gjennomført 2020 og trives stadig bedre i lokalene.

Lillestrøm bussterminal
Gjennom 2020 har VKT driftet en ny gateterminal på Lillestrøm, som ligger i direkte
tilknytning til den gamle bussterminalen. Denne er i prinsippet lagt ned og
kundetjenesten avviklet, men i en overgangsfase er den enda i bruk av bussoperatørene.
Foretaket disponerer administrasjonslokaler ved terminalen, og forestår enda drift av
venteområdene med tilhørende fasiliteter for reisende og operatører, samt kioskutleie.
Trafikkavviklingen ved gateterminalen har etter foretakets erfaring fungert godt. VKT
opplever fortsatt stor trafikk inne på det gamle terminalområdet, både i forhold til
anløpende busser, og som reguleringsplass. Publikumsområdet og ventehallen ble i 2020
benyttet av et stort antall reisende, men dette året begrenset i omfang som følge av
pandemien.

IT løsninger
Trafikkinformasjonssystemet ved Oslo bussterminal gjennomgikk en endring i
begynnelsen av året, ved at trafikkstrømmene nå kommer direkte fra Entur – norsk
reiseplanlegger. Denne endringen har hatt en stor effektiviseringseffekt for driften av
terminalen, ved at mye tidligere manuelt registreringsarbeid nå er borte.
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4 Årsregnskap
4.1 Rapporter
4.1.1 Økonomisk oversikt etter art – drift
2020
Regnskap

Regulert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Driftsinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten

670 000

670 000

670 000

Overføringer og tilskudd fra andre

60 674 781

60 570 100

60 570 100

Salgs- og leieinntekter

38 706 147

44 521 400

44 521 400

100 050 928

105 761 500

105 761 500

19 979 072

23 901 600

23 901 600

6 090 992

7 331 200

7 331 200

60 150 683

74 918 700

74 918 700

Overføringer og tilskudd til andre

6 705 921

0

0

Avskrivninger

4 261 659

4 261 659

0

97 188 326

110 413 159

106 151 500

2 862 602

-4 651 659

-390 000

184 250

400 000

400 000

12 715

10 000

10 000

171 535

390 000

390 000

Motpost avskrivninger

4 261 659

4 261 659

0

Netto driftsresultat

7 295 795

0

0

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Renteutgifter
Netto finansutgifter

32

VIKEN KOLLEKTIVTERMINALER FKF

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
F8FACFA4FCC449D983226B06C27C47DF

Viken kollektivterminaler FKF

Disponering eller dekning av netto
driftsresultat:
Overføring til investering

7 890 670

1 332 984

0

-670 000

0

0

- 1 564 597

-1 496 488

0

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-2 829 472

-2 829 472

0

Sum disponering av netto driftsresultat

-7 295 795

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

4.1.2 Bevilgningsoversikt – drift
2020
Tekst

Regnskap

Regulert
budsjett

Opprinnelig
budsjett

Andre generelle driftsinntekter

670 000

670 000

670 000

Sum generelle driftsinntekter

670 000

670 000

670 000

Sum bevilgninger drift, netto*

-6 454
260

1 060
000

1 060 000

4 261 659

4 261 659

0

-2 192 602

5 321 659

1 060 000

2 862 602

-4 651 659

-390 000

184 250

400 000

400 000

12 715

10 000

10 000

171 535

390 000

390 000

Motpost avskrivninger

4 261 659

4 261 659

0

Netto driftsresultat

7 295 795

0

0

Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Renteutgifter
Netto finansutgifter

Disponering eller dekning av netto
driftsresultat:
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Overføring til investering

7 890 670

1 332 984

0

-670 000

0

0

-1 564 597

-1 496 488

0

Bruk av tidligere års mindreforbruk

2 829 472

2 829 472

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

-7 295 795

0

0

0

0

0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond

Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk).

*) Bevilgningsoversikten er satt opp i henhold til ny kommunelov fra 1.1.2020. Foretaket
er hovedsakelig finansiert med overføringsinntekter fra fylkeskommunen samt
husleieinntekter. I tabellen over ligger inntektene sammen med ordinære driftsutgifter på
linjen sum bevilgninger drift, netto.

4.1.3 Bevilgningsoversikt – investering
2020
Regnskap
Investeringer i varige driftsmidler

Opprinnelig
budsjett

16 402 356

59 407 314

59 407 314

99 870

0

0

16 502 226

59 407 314

59 407 314

Kompensasjon for merverdiavgift

3 272 957

11 881 463

11 881 463

Tilskudd fra andre

7 248 106

39 245 851

39 245 851

10 521 063

51 127 314

51 127 314

7 890 670

1 332 984

0

0

0

8 280 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Sum investeringsutgifter

Sum investeringsinntekter

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
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Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond

0

8 956 394

0

Dekning av tidligere års udekket beløp

2 009 378

2 009 378

0

Sum overføring fra drift og netto
avsetninger

5 881 293

8 280 000

8 280 000

-99 870

0

0

Fremført til inndekning i senere år
(udekket beløp)
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4.1.4 Balanseregnskapet
EIENDELER

2020

2019

89 030 802
39 484 059
190 444
39 293 615
327 970
327 970
49 218 773

73 174 808
27 343 362
215 545
27 127 817
228 100
228 100
45 603 345

57 905 431
23 051 425
34 854 006
14 671 192
19 731 907
450 907
146 936 234

64 699 869
35 291 268
29 408 601
0
28 847 685
560 916
137 874 677

2 020

2 019

C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond
Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra
2019)
II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
3. Udekket beløp i
investeringsregnskapet
III. Annen egenkapitial
1. Kapitalkonto

73 439 673
25 900 035
25 230 035
670 000
0

56 010 257
26 494 910
23 665 438
0
2 829 472

-55 451
44 419
-99 870

-1 964 959
44 419
-2 009 378

47 595 090
47 595 090

31 480 306
31 480 306

D. Langsiktig gjeld
I. Lån
II. Pensjonsforpliktelse

52 502 179
0
52 502 179
0
20 994 382
20 994 382

52 760 968
0
52 760 968
0
29 103 452
29 103 452

A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, maskiner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Aksjer og andeler
IV. Pensjonsmidler
B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
III. Kortsiktige fordringer
1. Kundefordringer
2. Andre kortsiktige fordringer
3. Premieavvik
Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
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1. Leverandørgjeld
4. Annen kortsiktig gjeld
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld

6 759 257
14 116 970
118 155
146 936 234

0
28 920 756
182 696
137 874 677

4.1.5 Oversikt over samlet budsjettavvik og
årsavslutningsdisposisjoner
Driftsregnskap
Avslutning av årsregnskapet

2020

Netto driftsresultat

7 295 795

Sum disposisjoner i tråd med vedtak

2 133 524

Årets budsjettavvik, mindreforbruk før strykninger

5 162 271

Strykning av bruk av disposisjonsfond

- 5 162 271

Fra 1.1.2020 gjelder ny kommunelov med tilhørende forskrifter. Resultatet i 2020 blir derfor
regnskapsmessig håndtert annerledes enn tidligere. Mindreforbruket i 2020 er derfor regnskapsmessig
avsluttet med å redusere bruken av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet er derfor styrket med
5.162.271 kroner.

Investeringsregnskap
Avslutning av årsregnskapet
Sum investeringsutgifter

16 502 226

Sum investeringsinntekter

10 521 063

Sum disposisjoner i tråd med vedtak
Årets budsjettavvik
Strykninger
Fremført til inndekning i senere år
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5 Noter
5.1 Regnskapsprinsipper
Viken kollektivterminaler FKF følger ny Kommunelov med tilhørende budsjett- og
regnskapsforskrift, samt regnskapsstandardene utarbeidet av «foreningen for god
kommunal regnskapsskikk» (GKRS.) Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger og er
utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og GKRS.
Utarbeidede noter gir utdypende informasjon til poster i drifts-, investering- og/eller
balanseregnskapet.
Grunnleggende regnskapsprinsipper i henhold til kommunelovens § 14-6.
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet
fremgår av drifts- eller investeringsregnskapet. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført
brutto, noe som innebærer at det ikke er gjort fradrag for tilhørende inntekter til
utgiftene og motsatt. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner.
Regnskapsopplysninger bokføres, spesifiseres, dokumenteres og oppbevares i samsvar
med bokføringsloven §§ 3-14.
Anordningsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsavleggelsen. Det innebærer at alle
kjente utgifter og inntekter pr. 31.12. er tatt med i årsregnskapet, uavhengig av om de er
betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter eller inntekter ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet (beste
estimat).
Investeringer i investeringsregnskapet og påfølgende aktivering i balansen er bokført
inklusiv merverdiavgift. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift på investeringene er
bokført som inntekt i investeringsregnskapet og inngår som en del av finansieringen.
Investeringer i henhold til lov om merverdiavgift er derimot ført eksklusiv merverdiavgift.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler i henhold til § 3-1 i budsjett- og
regnskapsforskriften
I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler anses som omløpsmidler. Fordringer er
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.
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Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av
virksomheten.
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 3-4 i budsjett- og regnskapsforskriften.

5.2 Note 1 Endring i arbeidskapital
BALANSEN
Omløpsmidler

31.12.2020
57 905 431

01.01.2020
64 699 869

Endring
-6 794 438

Kortsiktig gjeld

20 994 382

29 103 452

-8 109 071

Arbeidskapital

36 911 050

35 596 417

1 314 632

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET
(bevilgningsoversikter)

2020

Netto driftsresultat
Netto utgifter/inntekter i
investering
Endring ubrukte lånemidler
(økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts- og
investeringsregnskapet

7 295 795
5 981 163
0,00
1 314 632

Differanse i endring arbeidskapital
balanse og drift og investering

0,00

5.3 Note 2 Endring kapitalkonto
BALANSEN
Anleggsmidler
Langsiktig gjeld
Netto endring

31.12.2020
89 030 802
52 502 179
36 528 624

01.01.2020
73 174 808
52 760 968
20 413 840

Endring
15 855 995
-258 789
16 114 784

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto
KAPITALKONTO
01.01.2020
Debetposteringer i året:
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Kreditposteringer i året:
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Avskriving av fast eiendom og
anlegg

Aktivering av utstyr, maskiner og
25 101 transportmidler

Avskrivninger av utstyr,
maskiner og transportmidler

4 236 558 Kjøp av aksjer og andeler
UB Pensjonsmidler (netto)
Aga netto
219 971 pensjonsmidler/forpliktelse

UB Pensjonsforpliktelse (netto)
31.12.2020

16 402 356
99 870
3 615 428
478 760

47 595 090

5.4 Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og
regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av
tidligere års feil
Viken kollektivterminaler FKF har ikke hatt endringer som har betydning for denne noten.

5.5 Note 4 Anlegg
Bokført verdi pr. 31.12.2020
Akkumulert anskaffelseskost pr.
01.01.20
Akkumulerte ordinære
avskrivinger pr. 01.01.20

-

0–3 ÅR

0-5 ÅR

10 ÅR

20 ÅR

Sum

509 634

2 385 529

43 228 927

502 014

46 626 104

286 469

- 19 282 742

215 545

27 343 362

509 634

- 1 864 088

- 16 622 551

Bokført verdi 01.01.20

-

521 441

26 606 376

Tilgang i året

-

Årets ordinære avskrivinger

-

Bokført verdi 31.12.20

-

-

-

16 402 356

155 638

- 4 080 920

365 803

38 927 812

-

-

-

16 402 356

25 101

- 4 261 659

190 444

39 484 059

0-3 ÅR = IKT-utstyr
0-5 ÅR = IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende
10 ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr
20 ÅR = Tekniske anlegg, parkeringsplasser
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5.6 Note 5 Aksjer og andeler
Kjernekapitalinnskudd i Viken Pensjonskasse:
1.1.2020

Endring

31.12.2020

228.100

99.870

327.970

5.7 Note 6 Pensjon
PENSJONSKOSTNADER
Årets opptjening
Rentekostnad

2019
3 294 561
1 886 143

2020
3 006 117
1 699 523

Brutto pensjonskostnad

5 180 704

4 705 640

Forventet avkastning

-

Netto pensjonskostnad
Sum amortisert premieavvik
Medlemstilskudd
Administrasjonskostnad/Rentegaranti

-

-

4 789
417 420
360 046

1 883 557
2 822 083

-

44 340
419 543
342 175

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)

3 221 071

2 789 055

PREMIEAVVIK
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm. og medlemstilskudd)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad

2019
3 910 562
360 046
3 273 656

2020
3 168 748
342 175
2 822 083

Premieavvik

-

-

276 860

4 490

PENSJONSFORPLIKTELSE

31.12.2019

Brutto påløpt forpliktelse
Pensjonsmidler

51 876 458
45 603 345

31.12.2020
ESTIMAT
52 096 429
49 218 774

6 273 113

2 877 655

Netto forpliktelse før arb.avgift
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 samt fisjon/fusjon
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1
Overførte/mottatte avvik

2019

2020

47 611 374
-

51 876 458
2 151 664
-

Faktisk forpliktelse

47 611 374

49 724 794

3 294 561

3 006 117

Årets opptjening
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Rentekostnad
Utbetalinger

-

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12

-

1 699 523
2 334 004

51 876 458

52 096 429

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1
Brutto pensjonsmidler IB 1.1
Estimatavvik midler IB 1.1
Overførte/mottatte avvik

2019

2020

39 312 338
1 749 063
-

45 603 345
1 239 302
-

Faktiske pensjonsmidler

41 061 401

46 842 648

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning

-

Brutto pensjonsmidler UB 31.12
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK
Beregnet premieavvik året før
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres
Amortisering av premieavvik fra tidligere år

-

Sum amortisert premieavvik til føring
AVSTEMMING
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1
Netto pensjonskostnad (fratrukket medlemstilskudd)
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm., ekskl. medlemstilskudd)
Brutto estimatavvik
Nettoeffekt av fisjon/fusjon
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12
KOSTNADS- OG PREMIEPROSENT
Samlet kostnad i % av pensjonsgrunnlag
Innbetalt premie i % av pensjonsgrunnlag
SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG
TARIFFENDRING
Endret forpliktelse - Planendring
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff
Endret forpliktelse - Øvrige endringer
Endringer forpliktelse - Totalt
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1 886 143
915 619

-

3 910 562
360 046
915 619
1 907 048

-

3 168 748
342 175
2 334 004
1 883 557

45 603 345

49 218 774

2019
214 741
30 677
25 888

2020
276 860
39 551
4 789

4 789

44 340

2019
8 299 036
2 856 235
360 046
3 493 142
1 749 063
-

2020
6 273 113
2 402 540
342 175
2 749 205
3 390 967
-

6 273 113

-

2 877 655

2019
14,30 %
17,37 %

2020
12,60 %
14,32 %

2019

2020
-2 783 079
-

631 415

-

-2 151 664
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MEDLEMSSTATUS
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snittlig alder, aktive
Gj.snittlig tjenestetid, aktive

01.01.2019
64
54
14
351 836
43
6

01.01.2020
62
58
17
357 015
44
7

2019

2020

FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortiseringstid

4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7

3,50 %
2,48 %
2,48 %
1,71 %
4,00 %
7

5.8 Note 7 Bundne fond
1.2.2020

Endring

31.12.2020

0

-670 000

-670 000

Avsetningen gjelder ubrukte tilskuddsmidler mottatt fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.

5.9 Note 8 Ytelser til ledende personer
Brutto lønn
Jafar Altememy,
administrerende direktør
Per Erik Syvertsen,
styreleder
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Honorar

1 273 303
86 846
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5.10 Note 9 Godtgjørelse til revisor
Viken kollektivterminaler revideres av Viken fylkesrevisjonen. Fylkesrevisjonen har satt ut
deler av revisjonen til EY. I 2020 er det betalt 69.000 kroner til fylkesrevisjonen og 79.085
til EY for revideringen av 2019-regnskapet.

5.11 Note 10 – Særskilte opplysninger
Fylkestinget har tidligere etterspurt spesifisert regnskap for Leiraveien, Kjul og
sjåførfasiliteter. Disse er som følger i 2020:
Driftsregnskap

Utgifter
Inntekter, refusjon fra fylket
Leiraveien bussanlegg

Utgifter
Inntekter, refusjon fra fylket
Kjul bussanlegg

Utgifter
Inntekter, refusjon fra fylket
Sjåførfasiliteter

2020

8 018 173
-8 018 174
-0

202 187
-202 183
3

6 542 695
-6 542 695
0

5.12 Note 11 - Konserninterne transaksjoner
Sum inntekter
Herav overføringsinntekter fra fylket
Andel inntekter fra fylket
Andel inntekter fra andre
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Driftsregnskap
Investeringsregnskap
108 762 676
18 511 603
52 149 730
7 248 106
48 %
39 %
52 %
61 %
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