Årsmøte i AOF Østfold, tirsdag 11. mai 2021 kl. 18.00

SAK 2:

Årsberetning 2020 for AOF Østfold

AOF Østfold har gjennom 2020 lagt grunnen for ny strategiperiode 2021‐2023, og samtidig håndtert en
krevende situasjon som følge av den pågående pandemien. Virksomheten som studieforbund med
tilhørende godkjenninger som fagskole og underavdelingene AOF Daghøyskolen og Fagskolevirksomheten
er kjernevirksomheten i AOF Østfold.
AOF Østfold samarbeider godt med sine medlemsorganisasjoner, og har gode relasjoner til lokalt og
regionalt næringsliv, kulturliv og opplever at samarbeidet med Viken Fylkeskommune, kommuner og andre
utdanningsinstitusjoner er godt. Man har gjennom 2020 hatt fokus på kontinuerlig drift og opprettholde
tilbudet, og et sterkt fokus på å håndtere pandemien både drifts‐ og smitteværnmessig for både ansatte og
studenter. Samtidig har man arbeidet med videreutvikling av virksomheten, samarbeidet mellom aktørene i
studieforbundet AOF, og våre søsterorganisasjoner i Norden. Det totale studietimetallet for 2020 i AOF
Østfold var på 13.550 (2019: 21.244, 2018: 26.359). Effekten av pandemien og nettbaserte kurs er
hovedårsaken til nedgangen i studietimetallet (Rene nettkurs er ikke medtatt, men hvor vi estimert og lagt
til 10% for ikke registrert nettbasert undervisning i sanntid).
Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på kr. 541.571,‐ før finanskostnader. Finanskostnadene utgjorde
i 2020 kr. 156.270,‐. Dette gir et driftsoverskudd på kr. 385.301,‐ før ekstraordinære poster. AOF Østfold
har pr. 31.12.2020 en egenkapital på 8.851.591,‐.
Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede og at denne forutsetningen er lagt til grunn
for årsregnskapet, og påpeker at administrasjonens kostnadsmessige tiltak og øvrige tiltak så langt under
pandemien har vært viktige for resultatoppnåelsen, samt ivaretatt HMS for ansatte og kursdeltagere.
AOF Østfold hadde ved utgangen av 2020, 20 ansatte med en fast årsverksramme på 17,25, fordelt på 18%
menn og 82% kvinner. Lønnsvilkårene er de samme for menn og kvinner. Sykefraværsprosenten var i 2020
på 8,5% (2019: 3,9%), herav 0,6% (2019: 0,5%) korttidsfravær/‐egenmeldinger. Det jobbrelaterte
sykefraværet er på nivå med fjoråret, og hvor økningen i sykefraværet fra fjoråret skyldes i hovedsak ikke
jobbrelaterte forhold.
AOF Østfold driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det er ikke iverksatt spesielle
arbeidsmiljøtiltak utover videreføring og samarbeid av HMS arbeidet i sammensluttet organisasjon,
utarbeidelse av personalpolitisk plattform, og videreføring av IA arbeidet i virksomheten.
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme organisasjonens stilling og resultat, som
ikke fremkommer av regnskapet, balansen med noter. Årsregnskapet gir derfor et rettvisende bilde av
organisasjonens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang,
inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet
Fredrikstad, 20. april 2021
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Årsberetningen for 2020 godkjennes.
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